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 “ آفاق وأبعاد جديدة بين مريد المعرفة والرمز الباطني” علوم اإليزوتيريك في محاضرة بعنوان: 
ألقاها األستاذ  ،“آفاق وأبعاد جديدة بين مريد المعرفة والرمز الباطني“ ا في بيروت، محاضرة بعنواننظمت جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء، في مركزه

 .مؤسس مركز علوم اإليزوتيريك في لبنان والعالم العربي –أنور السمراني، وشاركه في الحوار الدكتور جوزيف مجدالني 
ما وتطّرق ه. كاستهل األستاذ السمراني المحاضرة بإلقاء الضوء على أهمية الرموز وداللتها الباطنية في حياة اإلنسان، وذلك بحسب ميوله ومتطلبات وعي

 ًها بـا أو ال وعي ا منها، منوإلى أهمية الشعارات والعالمات التجارية المتباينة، ال سيما تلك التي تحمل دالالت باطنية في طيّات الرموز التي تتخذها وعي  
الزمن وأبعاده “ وذلك بناًء على ما ورد في كتاب ،”الدلو نفسه، وهرم الكريستال هو الرمز األساس لحضارة األتالنتيد” شكل“أّن رمز عصر الدلو هو “

 )ج ب م(  للدكتور جوزيف مجدالني ،”في منظار اإليزوتيريك المجهولة
 : ياق هذه المحاضرة النوعية، والتي تالها حوار شيق، إلى حقيقة أنّ كما وأشار المحاضر في س 
 فافية الفكر؛( يعّزز شالتأّمل في الرموز )على غرار التأّمل في األعمال الفنّية( يُضفي الرهافة على المشاعر؛ التمعّن في تفاصيل الرموز )واألعمال الفنّية“

 ي( يقدح شرارة ألمعيّة من الذكاء؛وفّك معاني الرموز )أو االندماج في العمل الفنّ 
 .”…باطنيةلبالغة الأّما التعبير عبر الرموز )كما في األحالم مثاًل(، وصواًل إلى تجسيد خالصة األعمال المعرفية في رمز خاص بمريد المعرفة، فهو منتهى ا

 .ف التساؤالت التي تراود فكر مريد المعرفة الرصينهذا غيث من فيض ما تقّدمه محاضرات علوم اإليزوتيريك المجانية، والتي تجيب عن مختل
www.esoteric- للمزيد من التفاصيل ندعوكم لالطالع على سلسلة مؤلفات علوم اإليزوتيريك، وتتبع نشاطاتها المتنوعة من خالل زيارة الموقع الرسمي

 lebanon.org،  واصل اإلجتماعي المعتمدة )صفحة منتدى اإليزوتيريك على الفيسبوك، التويتر، االنستغرام، مدونة علوم اإليزوتيريك، وقناة ومواقع الت

 .اليوتيوب الخاصة بها(
 .وإلى اللقاء في محاضرة نوعية جديدة 
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