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 ”واليقين اإليمان بين“ بعنوان: ندوة في مجدالني جوزيف الدكتور
 اإليمان  بين“ ين،  مسس  مكك  لوو  ايإي تيركي  اوأت  ي، لنان  تالانل  الاكي،  مانرك  يااوا ألقى الدكتور جوزيف مجدال 

 .  تذل  ي، سرنق ينشنطنت جمارة أصدقنء الماكية النرضنء اوأسنولرة ي، يركتت”واليقين
يإينسن   تصوالا إلى لالقة يانتلت المانرك  مواررع لد  يماورت حو  لالقة التأمل ينلصال  تينيإينسن   تلالقة ايإينسن  ين

 .ايإينسن  ينلكو 

 أخرى إرادة انبعثت الخلق ومن خلقًا، التمدد وكان األبعاد عبر تمددت الخالق مشيئة “استهل الدكتور مجدالين، المانرك  ينلقو 

ث  يوّجه   .”  لصالةا جوهر هي اإلله إرادة-الكل اإلرادة في اإلنسان- الجزء- اإلرادة وتأمُّل …كل من جزء اإلنسان، إرادة هي

  :الدكتور مجدالين، إلى الاضور  قنئالا 

 األبعاد في ثم الوجود وفي ذاتك في تأمل ثم      …األبعاد ترى الوجود في وتأمل       …الوجود ترى ذاتك في تأمل“

     .”…الصالة روح المحبة خالق في والتأمل  عنفوانه، في المحبة فيض لك يتراءى   مجده، في الخالق ملكوت لك يتراءى

ا إلى أّ  .” الكون وحركة الذبذبة فعل إنّها الكوني، اإليقاع على الذات ونغم الروح، نَفَس“ د. مجدالين، الصال  أينّهن لّكف مشركا

صال  ايإينسن  الانرف ال ياتكيهن الكهنة تال الخوف  ته، لر  صال  التوسل تالكجنء  يل صال  تل، ايإيمن  الذي يتوغل ي، 

   .”الصالة وعي هو التحقق وإيمان التحقق وعي هو اليقين إيمان“ من ماطوق أ ّ … أغوار الكرن  تيتغوغل ي، اوأياند الكوينرة
ا من اوأجسن  الننطارة   كمن تشدد الدكتور مجدالين، لوى أ  ايإينسن  ال يا، يال الصال  إال متى تلى لالقته ينوأياند الكوينرة  يدءا

ن أّ  لالقة ايإينسن  ينلصال  متجذر  ي، المنر، السارق ته، استقنء مستدي  من المصدر يهدف الاود  الره ي، الاهنية أّمن  .موراا

 داخل في الولوج تقنية إنه سائر. الوعي مسار على وهو شخص كل يمارسه الذي الباطني بالعلم“ ه د. مجدالين،التأمل يقد لّكي

 الهدوء حاالت من أعمق الصحيح التأمل حاالت“ يننهرك  لن أ ّ  ،”المتوارثة األخطاء من تنقيتها بغية النفس في ونكش اإلنسان،

تلن   .“وأبجديته الباطن لغة مثاّل  والصالة التأمل من كل اجتمع ومتى …اتالذ من انعكاسها إلى النفس تتوعى حيث النفسي،

 يمتد والحقيقة الواقع وبين األرض، ماوراء في وحقيقة األرض على واقع“ لالقة ايإينسن  ينيإينسن   تَصفهن د. مجدالين، يأينهن

 اإلنسان عالقة: “انركيه ينلقو خت  دكتور جوزيف مجدالين، م    .”صالة-تأمل-تطبيق األبعاد: ثالثي رابط اساس، رابط

 .الكون أبعاد في وعيه ليتوسع المخلوق، إرادة تقوى كي لمخلوقه الخالق محبة …صالة فعل والمحبة …محبة فعل باإلنسان

   .”ذاته اإلنسان يحقق والصالة التأمل وعبر بالكون، عالقته المخلوق يعي العملي التطبيق وعبر

 .تيال المانرك  حوار شرق
تاويه أينه ينيإمكن  االطالع لوى يفنصرل تايرة حو  لوو  ايإي تيركي  لنك سوسوة مسلفنيهن الت، ينقت المئة كتنب حتى يجدر ال

ينريخه يسنع لغنت  كمن يمكن يتنع ينشنطنت ايإي تيركي  تمانركايه اوأسنولرة المجنينرة من خال  الدخو  إلى موقع لوو  

أت متنياة صفاة ماتدى lebanon.org-www.esoteric وى الااوا  التنل،ايإي تيركي  الكسم، لوى شنكة االينتكينت ل

 .ايإي تيركي  لوى الفرسنوك  تايإينستغكا   تالتويتك إرنية إلى قان  الرويروب الخنصة ياوو  ايإي تيركي 
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