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 الوعي علم – اإليزوتيريك منظار من الحب، سيرة في تطبيقية رباعية بعنوان: السمراني أنور لألستاذ مقال

 لتطوير الوعي. كما واّن علوم…( لقد بات معلوًما لدى المطّلعين على علوم اإليزوتيريك، أن الحّب في حياة المرء عامالً أساسيًّا )إن لم نقل إلزاميًّا

يزوتيريك( تفرر  بالتطر  إلى الحّب من الفواحي الدالليّ،، تلك التي ترتط  بجهززة وعي اإلنسان الببببي، )اجأهسام الطاطفي،(، باطن اإلنسان )اإل

 !وصوالً إلى التسامي في المحطّ، التي تترتّق عطاًء من البات اإلنسانيّ،… وتربطزا باجأبعا  الخري،

ين ب واإليزوتيريك يشّد  على كون شعور الحّب فعل يخضع للصفاع، والتصفيع، ويبّكر أّن أهم ركيزة للفجاح في الحّب هي وهو  اإلنسجام الركري

ري يبقلم الدكتور هوزيف مجدالني )ج ب م(، مؤسس مركز علوم اإليزوتيريك في لطفان والعالم العربي، ” تعّرف إلى الحبّ “الحطيطين! هبا وكتاب 

أما الرباعي، التططيقي، موضوع حديثفا … بالغرض المقصو  من تعريف وتوضيح وتططيق عملي لوعي الحّب ورفعه إلى مصاّف الحّب الكطير

 مصارح، –تواصل  –ثق،  –إيجابي،  :والتي تشكل قاعدة متيف، لطفيان عالق، حّب واعي،، فزي

ن اإليمان الواعي بما يشير إليه اإليزوتيريك، وهو أّن السعي لتحقيق تطّور الحطيطين مًعا، انطالقاً م”. السعي اإليجابي“اإليجابي،: وأهمزا  -1

  …”عالق، الرهل بالمرأة هي عالق، نقصان يطحث عن كماله“

 .الثق،: والمطلوب هفا الثق، القويّ، بالفرس، كما الثق، الكامل، بالشريك  -2

 لصحيح والمستديم هو بحّد ذاته العامل الشافي لتحقيقالتواصل بين الشريكين )وفي االتجاهين(: وهو التمرين اجأهم بيفزما. إّن التواصل ا -3

ب الحّب : “101ص” تعرف إلى الحبّ “اإلنسجام والتطور في العالق،. ونبّكر هفا بما ور  في كتاب  إّن بساط، التعطير بين الحطيطين تقرِّ

 .”رس، الزدف اجأّول للحّب بامتيازإلى هوهره، إلى صد  حقيقته. ذلك جأّن بساط، التعطير تشكل المدلل إلى تحقيق شرافي، الف

مصارح،: إّن كل ما تقّدم ال يؤ ي إلى وعي من  ون مصارح، تغور في التراصيل، والمصارح، الحّق هي مصالح، الفرس مع البات، لا  -4

ستعمالزا لتقوي، تجدر اإلشارة إلى أّن الطفو  المبكورة أعاله تعمل في اتجاهين، اجأول اإلتجاه الموهب وهو ا …قطل مصارح، اآللر

العالق، والتطور بزا إلى مراتب سامي، )وهبا هو المطلوب(؛ والثاني االتجاه السالب وهو استعمالزا لحّل المشاكل التي تتعرض لزا 

 …العالق،. لفتجمل هفا في نصيح، اإليزوتيريك التي تدعو السائر على  رب المعرف، أن يسعى للتطور عطر المعاناة بدالً من اجألم

ال أسراًرا لربما ما بحفا بزا من قطل، و… ألقيفا نظرة تقييمي، صا ق، شامل، انطالقًا مما ذكر أعاله، ستتكّشف لفا أسراًرا  فيف، هاهع، في أعماقفا لو

ق، المطلوب مفه. من هبا المفطل %00من ناحي، ألرى، يشرح اإليزوتيريك أّن نجاح العمل في عالم الما ة مطفي على أساس تحقيق  …حتى جأنرسفا

في  و رالّسعي في الدره، اجأولى إلى تحقيق ما يقارب تلك الفسط، لفكون على الطريق الصحيح، ومن بعدها رفع الفسط، تدريًجا ونحن نسلك  رب الت

زوتيريك الطليغ،، وفي الختام، يسعدني أن اقتطف باق، كلمات حكيم، من حديق، اإلي .الكامن في البات… الحّب ونرترع إلى محاكاة الحّب الكطير

وليس المزم أن نسير بل   بليس المزم أن نحب بل أن نعرف كيف نح“ :بقلم ج ب م” الالوعي إن حكى“كلمات هي اجأحب على قلطي، من كتاب 

 ”…تلك هي حكم، الحياة، وذلك هو هدف الوهو  لأن نعرف إلى أين الوصو
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وعي. كما واّن علوم باطن اإلنسان )اإليزوتيريك( تنفرد بالتطرق لقد بات معلوًما لدى المّطلعين على علوم اإليزوتيريك، أن الحّب في حياة المرء عامالً أساسّيًا )إن لم نقل إلزامّيًا...( لتطوير ال

 إلى الحّب من النواحي الداخلّية، تلك التي ترتبط بأجهزة…
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