
 

 

 الدكتور جوزيف مجدالني و ندوة بعنوان : بين اإليمان واليقين
 منوعات ثقافة التلغراف teleghraph التلغراف 7102 مارس، 11 

ياان بين اإل“رة بعنوان ألقى الدكتور جوزيف مجدالني، مؤسس مركز علوم اإليزوتيريك األول في لبنان والعالم العربي،محاض

 .، وذلك في سياق نشاطات جاعية أصدقاء الاعرفة البيضاء األسبوعية في بيروت”واليقين

تناولت الاحاضرة مواضيع عدة تاحورت حول عالقة التأمل بالصالةوباإلنسان، وعالقة اإلنسان باإلنسان، وصوالا إلى عالقة 

 .اإلنسان بالكون

مشيئة الخالق تاددت عبر األبعاد وكان التادد خلقاا، ومن الخلق انبعثت إرادة أخرى هي ”ضرة بالقولاستهل الدكتور مجدالني الاحا

ل اإلرادة … إرادة اإلنسان، جزء من كل ثم توّجه الدكتور  .”إرادة اإلله هي جوهر الصالة-اإلنسان في اإلرادة الكل-الجزء -وتأمُّ

 :مجدالني إلى الحضور، قائالا 

 ثم تأمل في ذاتك وفي الوجود ثم في األبعاد  …وتأمل في الوجود ترى األبعاد …ى الوجودتأمل في ذاتك تر“

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

ا إلى أّن ”. إنّها فعل الذبذبة وحركة الكوننَفَس الروح، ونغم الذات على اإليقاع الكوني، “عّرف د. مجدالني الصالة أنّها  مشيرا

صالة اإلنسان العارف ال يعتريها الرهبة وال الخوف، وهيليس صالة التوسل والرجاء، بل صالة وعي اإلياان الذي يتوغل في 

كاا  .”وعي الصالةإياان اليقين هو وعي التحقق وإياان التحقق هو ”من منطلق أنّ … أغوار الكيان ويتغلغل في األبعاد الكونية

ا من األجسام الباطنية،  وشدد الدكتور مجدالني على أن اإلنسان ال يعي فعل الصالة إال متى وعى عالقته باألبعاد الكونية، بدءا

ا أّن عالقة اإلنسان بالصالة متجذرة في الااضي السحيق وهي استقاء مستديم من الاصدر بهدف العودة اليه في النهاية أّما  .موضحا

بالعلم الباطني الذي ياارسه كل شخص وهو على مسار الوعي سائر. إنه تقنية الولوج في داخل “تأمل فقد عّرفه د. مجدالني ال

حاالت التأمل الصحيح أعاق من حاالت الهدوء “، ناهيكم عنأّن ”اإلنسان، ونكش في النفس بغية تنقيتها من األخطاء الاتوارثة

وعن  .”ومتى اجتاع كل من التأمل والصالة مثاّل لغة الباطن وأبجديته… كاسها من الذاتالنفسي، حيث تتوعى النفس إلى انع

واقع على األرض وحقيقة في ماوراء األرض، وبين الواقع والحقيقة ياتد رابط ”عالقة اإلنسان باإلنسان، وَصفها د.مجدالني بأنها

 .”صالة-تأمل-اساس، رابط ثالثي األبعاد: تطبيق

وقه محبة الخالق لاخل… والاحبة فعل صالة…عالقة اإلنسان باإلنسان فعل محبة”مجدالني محاضرته بالقول: ختم دكتور جوزيف

كي تقوى إرادة الاخلوق، ليتوسع وعيه في أبعاد الكون. وعبر التطبيق العالي يعي الاخلوق عالقته بالكون، وعبر التأمل والصالة 

 .”يحقق اإلنسان ذاته

 .وتال الاحاضرة حوار شيق

يجدر التنويه أنه باإلمكان االطالع على تفاصيل وافية حول علوم اإليزوتيريك عبر سلسلة مؤلفاتها التي فاقت الائة كتاب حتى 

تاريخه بسبع لغات، كاا ياكن تتبع نشاطات اإليزوتيريك ومحاضراته األسبوعية الاجانية من خالل الدخول إلى موقع علوم 

أو متابعة صفحة منتدى lebanon.org-www.esoteric   نترنت على العنوان التالياإليزوتيريك الرساي على شبكة اال

 .واإلنستغرام، والتويتر إضافة إلى قناة اليوتيوب الخاصة بعلوم اإليزوتيريك  اإليزوتيريك على الفيسبوك،
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