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 إليها( ومضاف منقحة خامسة طبعة ي)ف األول الجزء – اإليزوتيريك في محاضرات

 
” ء األولالجز –محاضرات في االيزوتيريك “اإليزوتيريك كتابًا بعنوان  -ر حديثًا ضمن سلسلة علوم باطن االنساندص

مؤسس مركز علوم اإليزوتيريك في  -ومضاف إليها، بقلم الدكتور جوزيف مجدالني )ج ب م( في طبعة خامسة منقحة
صفحة من الحجم الوسط، منشورات أصدقاء المعرفة البيضاء، بيروت. علًما  142لبنان والعالم العربي. يضّم المؤلف 

ة، عالمية )العربية، اإلنكليزية، الفرنسيأن اصدارات علوم اإليزوتيريك تجاوزت المئة مؤلفًا حتى تاريخه وبثماني لغات 
 .اليونانية، البلغارية، الروسية، األرمنية، واإلسبانية(

اإليزوتيريك منذ تأسيسها في أواخر الثمانينيات على إلقاء محاضرات شهريّة –دأبت جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء
ك علم إذ إّن اإليزوتيري… لفكرية التي تهم كل انسانعامة مجانية تتناول مواضيعها شتى الحقول الحياتية والنفسية وا

، في منهج عملي عمالني يساعد كل مريد على االرتقاء ”اعرف نفسك“الكيان اإلنساني ظاهًرا وباطنًا. حيث يقدم تقنية 
 اءفي وعيه وفي شؤون حياته اليومية. من هذا المنطلق وبناًء على رغبة الذين استمعوا إلى تلك المحاضرات، وقرّ 

 …اإليزوتيريك، والمنتسبين إلى مركزه ولد هذا الكتاب
الجزء األول )في طبعته الخامسة( عدة مفاهيم إنسانية عميقة متعددة، كمفهوم  –محاضرات في اإليزوتيريك “يستعرض 

وجود في حين يتوصل االنسان إلى الوعي من خالل اإلزدواجية، لن يعود لإلزدواجية من “اإلزدواجية مثاًل مؤكًدا أنه 
 .”كيانه، بل ستكون الوحدة هي السائدة

هوم مف“، ”الفارق بين النفس والذات والروح“، ”الفارق بين الّلذة واأللم“ومن المواضيع التي يتناولها الكتاب أيًضا 
 العوالم“، ”مفهوم اإليمان والموهبة”، و”الحكمة، هدفها وأسلوب اكتسابها

موضًحا أن … ، ”تفاعل ذبذبي ينجم عنه إحتواء معارف ومعلومات جديدة“بأنّه الذي عّرفه ” مفهوم الوعي”، و”األخرى
ف فتفاُعل ثّم إستيعاب“التدرج بإكتساب الوعي يمّر بمراحل يوجزها اإليزوتيريك على النحو اآلتي:  دراك فهم ثّم إ… تعرُّ

 .”!معرفة، ثّم خبرة، ومن ثّم وعي… تمييز
الفريد في محتوياته والغنّي بمعرفته أنّه يجيب عن السؤال الجدلي ” الجزء األول –محاضرات في اإليزوتيريك “ما يُميّز 
ؤال ليطرح بدوره الس”. من أين انطلقت الصفات السلبية في اإلنسان، طالما الروح نقية طاهرة، صافية وكاملة؟“األكبر 

اهيتها، ويناقش حقيقتها، تمهيًدا للبحث لماذا ال يبحث اإلنسان عن مصدر اإليجابيات أّواًل، ويتقصى م“المناقض لذلك: 
 .”!عن السلبيات؟

وأبعاده، وكيفية تطبيقه عمليًّا في حياة اإلنسان.  ”Karma قانون الكارما“كما لم يستثِن هذا المؤلف التطرق إلى موضوع 
ل الذي ينظر قانون العد“حيث أّن هذا الموضوع يعتبر الخطوة األساس على مسار الوعي. وهو في عرف اإليزوتيريك 

 إذ به وجد… الخالق من خالله بعين المساواة إلى كل بشري على وجه األرض. ألنه النظام األكبر الذي ال يمكن تجاوزه
 . ”!الكون، وبه استمر، وبه سيستمر

 .الجزء األول )الطبعة الخامسة( –محاضرات في اإليزوتيريك “هذا غيث من فيض ما ورد في كتاب 
 


