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  )م ب ج ) مجدالني جوزيف د. بقلم اإليزوتيريك، علوم سلسلة ضمن واألربعون السابع الكتاب هو ”الدلو عصر رسول” 
كتاب بيرو . يتضمن ال –ين      ب م .. مينوورا  صصداا  المعرةة البيضا  هو الكتاب السابع واألربعون ضمن سلسلة علوم اإليزوتيريك، بقلم د. جوزيف مجدال” رسول عصر الدلو ”

ستلزما  التطّور وتقّدم م… ورّواده المتفّواين صفحة من الحجم الوسط من الروائع المستقبلية الموّبعة باألحاديث التوجيّهية والتعاليم الملّهمة الت  تكوف حقائق خاةية عن عصر الدلو 111
للكاتب ينفسه، وترجم الى اللغتين الروسّية والبلغارّية  ”The Initiate of the Aquarian Age“ :ق على درب تحقيق الذا . وسبق صن صدر هذا الكتاب باللغة االينكليزية بعينوانالذات  والتفوّ 

حقبة االينساينية المقبلة على درب التطور واالرتقا  خلًفا لعصر الحو . إّن يوكل عصر الدلو ال صيًضا. والجدير ذكره صّن مؤلفا  علوم االيزوتيريك صدر  ة  ثماين  لّغا  حتى تاريخه
ال، وعن ئًيا صااصيص عديدة عن االينسان المثالتحضير لمج   هذا العصر الذهب  للمعرةة، واكبه إينتوار ة  األوساط الثقاةية لوعارا  متداولة وتفسيرا  وتأويال  عديدة، ابتدع  عووا

ائق علوم حق –واد حان الوا  لوضع حّد لإللتباسا  والتأويال  المغلوطة وكوف الحقائق السامية ”… العصر الجديد” الباطين  كمستلزما  للتطور الداخل  ة   حّرية الفكر والتعّمق
يينطوي على معاٍن عديدة، ” رسول ” مصطلح  .م واالختصاصعلى المأل، ة  هذا الكتاب الممّيز كمعرةة تطبيقية عملية كاين  تقتصر ة  الماض  على الينخبة من رجاال  العل –االيزوتيريك 

يتها كاملة. يكف  صينها أدالحيات  يوير الى اتقان االلتزام االينساين  الى حّد التكريس الذات  بقضّية معّيينة تطال رسالة عملّية حياتية ضمن مقدرة صاحبها على ت –الباطين   –إال صن معيناه العمل  
ا هذا وكلما كبر  الرسالة، عمق  وتمدد  ة  اينتوار عامله… الى حّد التفاين  ة  سبيل المصلحة العامة، تفاين  عارف حكيم ة  سبيل تأدية رسالة عطا  ينبيلةتعين  االلتزام ة  العطا  

رح بااتضاب كيف يقوم ُرُسل الوع  الملتزمون بتقديم يو” رسول عصر الدلو“ …االينساين  الراا  الذي يرةع البوري الى االينساين ، ما يسبغ على صاحب الرسالة صفة الرسول، صو الُمرسل
الكوينية الت   سامية والقواينينعلوم االيزوتيريك، وكيف يعمدون الى إينوا  مؤسسا  عامة لتدريس خفايا االينسان ة  ضو  علوم االيزوتيريك بما تومل من مبادئ الحقيقة ال-علوم المستقبل

هو  .ما يثّب  على المأل صن ُرُسل عصر الدلو الملتزمين هم علما  المستقبل بامتياز… لكتاب كيف ستظهر الحقائق العملّية والعلمّية الجديدةتحكم حياة االينسان كمحور لكل و  . ويصف ا
ن ب يتّوجه بوكل عام الى الينخبة والملتزمين مالمثال كمحور لعصر الدلو وركن له. ومع صن الكتا-كتاب مقتضب ببالغته ومرآة لمثاله، يقّدم معلوما  لم يسبق لها مثيل عن ِسما  االينسان

بروا صحد تطور الداخل  واالرتقا  ة  حياتهم. صما الذين اختمريدي المعرةة، إال صينه سيلقى االهتمام الممّيز من ابل مختلف الباحثين على مسار التطور الذات ، الذين يينودون الوسائل المتقّدمة لل
طينية وإعادة اصولئك الذين يينتمون الى إحدى مدارس المعرةة صو يتبعون مرود ما، ةسيخاطبهم الكتاب بصو  مرتفع لمساعدتهم على تطوير ملكة التمييز الب المسارا  الباطينية صو الروحية، صو

تيناول موضوع التأمل كوسيلة يعتمدها رائد الوع  المستقبل  ي” رسول عصر الدلو” ة  هذا السياق، تجدر االوارة الى صن .تقييم صصالة الوسائل واألساليب وةعاليتها، ومن يتبعون من مرودين

طّرق الكتاب مختلف طبقا  وعيه الالمادية ومكويناتها. كما يت للولو  ة  الطبقا  العليا بغاية تلقّ  الذبذبا  السامّية وتغذية صجهزة وعيه   صجسامه الباطينية . بطااة البراينا، ما يساعد ة  تفتيح
يناغم مع طبقا  ريد على التكوسيلة صساسية صخرى تختلف باختالف مستوى التأّمل والهدف المرجو مينه. إّن ترينيم الماينترا بموجب طبقاتها الصوتّية الصحيحة يساعد الم الى موضوع الماينترا 

يوّضح  .فسهبقلم الكاتب ين” التأمل والتمّعن“ة  كتاب االيزوتيريك السابق الماورا  العليا وتلقّ  اإللهام إلتمام مهّمته . كل ذلك يستكمل ما ورد من وروحا  وتفاصيل مينهجّية عن الموضوع 
تطّور ية يرتبط ارتباًطا وثيًقا بصن عصرالدلو سوف يحّضر مريد الوع  لتسريع خطاه على درب التطور واالرتقا ، ة  وؤون الحياة عامة. إذ إن تطور الفكر ة  الوؤون الباطين” الكتاب 
ن وكما ة  اصداراته السابقة، يوّجه الكاتب الباحثين الى ص”. االتكال على الينفس إلزام ، والثقة بالينفس ضرورّية، ومعرةة الذا  ه  هدف االينسان المرتقب” على صّن ، ويودد الكتاب ”الينفس

س ن حوله ومع إزالة صخطا  التصّرف والصفا  السلبية الهاجعة ة  الينفالتغيير الداخل  على مستوى الفرد هو الوسيلة   السحّرية. لتحفيز التغيير الحقيق  على صعيد المجتمع والعالم م
-  الحاضرة  صميم باطينه، ةيعيش المستقبل ة  وع” عصر الدلو“الباطينية، يوّرع القارئ باب الوع  لتحقيق متطلبا  العصر الجديد ” رسول عصر الدلو” البورية والعمل بموجب ةضائل 

  ألينها صصبح  ضرورية ة” باطيًنا وظاهًرا“بل هو دليل يرسم طريقة الحياة المتكاملة … عيد عن المواعظ والتواوف، وهو ليس كتاًبا عقائدًيا وال ديينًياب” رسول عصر الدلو“ .وع  اللحظة
دة الت  تصبو للمساع” … إهراما  التطّور” د وموضًحا هيندسة المستقبل. يقّدم للقارئ كووةا  دامغة عّما هو مجهول ة  صيامينا هذه، كاوًفا على المأل المعاين  الباطينية لمهّمة العصر الجدي

هذا الكتاب مفعم بالواائع والمستلزما  الضرورية إلرواد  .على تحضير الباحثين إلدراك صومل للماض  والمستقبل، وةهم صوسع لدورهم ة  الحياة وللمهّمة الت  اد يتخذوينها على عاتقهم
يودد الكتاب … س فمينهم معلّم لينفسه ة  المستقبل، ةيما بلوغ المرام يبقى رهن سع  واجتهاد الباحث على درب االتكال على الينفس والثقة بالينفس وتطوير الينالباحثين والمؤّهلين ك  يغدوا كّل 

وّجه الكاتب ي. ار الوع  وتفّتح الفكر يؤدي الى تطور الوع على صهمية صن   كلما كان المر  مينفتح الفكر ومارس التفكير الصحيح، توّسع بالوع  وارتقى. هذا ما يؤّكد صن الفكر هو اختب
لى صن هذا الكتاب يرسم معالم درب التسام  ا االهدا  الى كل رائد وع  مستقبل  ة  العصر الجديد المقبل. لقد رسم  اصدارا  االيزوتيريك السابقة مسار الطريق الى تطوير الذا ، بيد

يسعون الى تفتيحها  لمن جملة ما يحوي، التعاليم الخاةية للراجا يوغا تطبيًقا عملًيا. إينه يوكل القاعدة للذين ال يكتفون بتينمية مقدراتهم الذاتية وحسب ب كما يحوي الكتاب،… التكريس الذات 
لتركيز والتأمل ةيما لم يكتب بين السطور، ليكون على اينسجام مع كبار ة  حين صن الكووةا  الباطينية العليا ما اينفّك  تينقل وفهًيا الى من هم صهل لها، يندعو القارئ الى ا .الى صاصى حدودها

هينا اد يتسأل القارئ: لماذا موضوعا  الكتاب على ادر كبير من التأثير الداخل ؟ ذلك ألن الكاتب  .الحكما  الذين ما اينقطعوا عن العمل من صجل ارتقا  االينساينية، مهمتهم الوحيدة على األرض
ختاًما  !!!…وألن الذين يثابرون على تطبيقها ة  اثينا  مواغلهم وحياتهم اليومية، صولئك ةقط هم من يحققون االينسجام مع صينباض الب االينساينية… ثابر على ممارستها والتطابق معها ة  حياته

  .هو اينسان ةعل ال إينسان رّدة ةعل” رسول عصرالدلو“
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