
  

 

 الجزء السابع –محاضرات في اإليزوتيريك 
 منوعات ثقافة التلغراف teleghraph التلغراف 7102 مايو، 29 

 وزيفج د بقلم ”السابع الجزء – االيزوتيريك في محاضرات“ بعنوان والخمسون الحادي الكتاب االيزوتيريك -االنسان باطن علوم سلسلة ضمن

 .بيروت البيضاء، المعرفة أصدقاء منشورات الوسط، الحجم من صفحة 821 الكتاب يضم   م(. ب )ج مجدالني
ق تقدم علوم باطن االنسان حقائق علمية خافية وكشوفات مستقبلية في وقائع حياتية، تستب‘ محاضرات في االيزوتيريك’من سلسلة ‘ الجزء السابع’في 

ة، يتعّمق يفي ضوء معرفة االيزوتيريك الكون      الزمن الحالي وتوّسع آفاق الفكر في ما هو غير معلوم، بانتظار اكتشافه في المستقبل القريب. 

وء على كنه ضالكتاب في أسرار الكون: في األثير وطبيعته، وتأثيره في اإلنسان وتأثّره به؛ يعالج أسرار الحياة في الماء والهواء والمادة؛ يلقي ال

واء باألثير باللّون؛ وعالقة اله النور وعالقته بالضوء؛ على مصدر الطبيعة وسّر تكوين الكهرباء والنار، والعالقة بينهما؛ كذلك عالقة الضوء واألثير

ا تتكّون الذبذبة، ونَِسب الماء والهواء والضوء واألثير فيها. فالمستقبل سيكون عل   … والمياه  مويقّدم الكتاب أيًضا خمسة رسوم بيانية، تشرح ممَّ

 هم أنه منطقي حياتي ينقل القارئ إلى ربوع المستقبلهذا الكتاب كاشف في محتوياته، واضح في جرأته، وعميق في مغزاه، واأل    الذبذبة بامتياز. 

يُملي على  الحاضر“إذ إن … عملية تُوّسع الوعي وترتقي بالذكاء وتصقل الشخصية البشرية-إضافة إلى باقة مختارة من مواضيع حياتية… البهيّ 

 وعي صفات النفس التي تمثل مركز األلم. كل ذلك يعني رفعوالسعي من خاللها ل… مريد الوعي تحويل األلم في نفسه الى معاناة عبر تفعيل االرادة

ما هي مراجع االيزوتيريك؟ من اين “ .”…ويعني أيًضا اكتساب خبرة المواجهة الحكيمة خارجيًا… مستوى المواجهة كمقدرة نفسية فاعلة داخلية

التي لطالما أدهشت المستمعين وحيّرت االذهان حول عطاءات هذه االسئلة وغيرها ”. يحصل على معرفته الفريدة؟ ومن اين يقتطف معرفته النادرة؟

علوم االيزوتيريك، أهي مصدر أم مرجع، أم هي تراث “علوم االيزوتيريك المتنوعة المواضيع يجيب عنها الكتاب أيًضا في محاضرة نوعية بعنوان: 

 .”المعرفة الحق وأصالتها

كتاب جدير  …قبلي بامتياز يعتمد اسلوب السهل الممتنع لكشف أسرار المعرفة االنسانيةكتاب مست” الجزء السابع –محاضرات في االيزوتيريك “

 .بالقراءة بأسلوبه السلس والممتع

الجزء السابع  – اإليزوتيريك#محاضرات في          AlTeleghraph  Twitter@ التلغراف https / /:goo.gl/W0zmSI   http/ /:fb.me/8FIrNIJ3w  

 https://goo.gl/W0zmSI محاضرات في #اإليزوتيريك – الجزء السابع   Al Teleghraph Newspaper Facebook جريدة التلغراف
 

 
 كتاب جدير بالقراءة بأسلوبه السلس والممتع  الجزء السابع –محاضرات في اإليزوتيريك 

   https://goo.gl/W0zmSI  محاضرات في #اإليزوتيريك – الجزء السابع  جريدة التلغراف مكتب الشرقيه
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http://teleghraph.net/?p=93938
http://teleghraph.net/?author=6
http://teleghraph.net/?author=6
http://teleghraph.net/?tag=teleghraph
http://teleghraph.net/?tag=%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%84%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%81
http://teleghraph.net/?tag=%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%84%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%81
http://teleghraph.net/?tag=%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9
http://teleghraph.net/?tag=%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9
http://teleghraph.net/?tag=%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa
http://teleghraph.net/?tag=%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa
https://twitter.com/AlTeleghraph
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%83?src=hash
https://t.co/z0W3ySsOUG
https://t.co/z0W3ySsOUG
https://t.co/z0W3ySsOUG
https://t.co/b2d0uupG8Q
https://t.co/b2d0uupG8Q
https://www.facebook.com/elteleghraph/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%83?source=feed_text&story_id=1349817085133299
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FW0zmSI&h=ATMOzF-a1_O_fCn7tXRmDxdGNxmGKVbFzGnMCt1dsOJPeQxTOuhiV5kNtkCrs8MU9eUpFX5yUQimjWq-Qprnn6A_RBm0ER5kAdzscvTdIF6oQNcOhgRAkTX4cCbIzs0ophZZ-uXwMnG_07rg0Q0NrXwL&enc=AZO7qbo66knJZgVW21oP2aqjmXeUiDu3JBqzjfIBhMFAgFjXZUqan6SrQluxGNYp9RGg-X5qbdNxpdbCkuA3HdgQ1x3AhmtWqagJdfSu-JqW1A4vpM7jZ_g6fa74bSuQTwvl6K6wAmFeXVsbkrdZhwG1PhE7e0DrnXZpLpiFCVZKKXO8zp_i6RD7b1VAb_Up19Faev-m0OAp7kCOWRB_mdqa&s=1
https://goo.gl/W0zmSI
https://goo.gl/W0zmSI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FW0zmSI&h=ATO0rbj1qd4Hz65fZBiTe7GWOnWo3oI14QH8iFbqb9ahpd0pkNwkLzYFKPV3_TMTn77Lj_RF7XDJISvmceXabCA6rVPhlg_iqhxiu03v32-RSG6ZzgKxYoK2srHlApEkiC9LFBrNPuY&enc=AZNjR_6M97pvk-B_TeM8m-n5z2BGiHDTOo-DYwaG4n9LvgNNaa2iRL9mxuKFhhxqpPxzW4fH8AKrx7ZVC4Mar8wZDSrg7-n5ty_2JFvAXZFA8zRc_r5RXnZfYif1oKUL--Kj50kfR9I0szdgmzVWRTmdubfeTKtBY1AKI4ERZ_55GOP7ai6aHlxQgCP-u3si4-ajksDNfK867PM9ngbeGhsf&s=1
https://www.facebook.com/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D9%87-1425476854412880/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%83?source=feed_text&story_id=1708853439408552
https://goo.gl/W0zmSI
https://goo.gl/W0zmSI
https://goo.gl/W0zmSI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FW0zmSI&h=ATNrFr2THO3HzxoY_YCJQRvDbY3nIuGlu6k48mpNcG88qTM7lgly0X9tl83IUiV7jiwZKZxUtjOj5OgRuERpP99SoV1p-lqraY-zI0zPqmRQzaluhMWplGe0U3geg1_kIPVTDXPZ0UI&enc=AZMmrCk4x_D4ZhHCIXp-k4Vzy9quS348vjizVzD2u-WYu_OG3QM2_f5zz5Ih3J15M9rkz1HH1k8NXXw7oPtK4p7l1x3y_BMp4y7qU9X77IiUiG6n8FZDTFa_CERXYw2zz1Ziv4vkXNLZSDfc85a8AAItPN0vWHZDOdq_E3IJUFti15N4kbGuBex7Ygmf8h6AVyStGd4Lc_kS1KfvM80930tS&s=1
https://goo.gl/W0zmSI
https://goo.gl/W0zmSI

