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الباحث والمتعمق في علم اإليزوتيريك األستاذ وليد فرح: اإلنسان هو أكبر لغز ومعرفة اإلنسان تجعلك تعرف 

 الحقيقة

 

استضافت إذاعة صوت الفرح رجل األعمال الباحث والمتعمق في علم اإليزوتيريك األستاذ وليد فرح ضمن 
  .مع الزميلة بثينة بيضون لإلضاءة على موضوع اإليزوتيريك وأهميته في حياتنا برنامج تربويون

بداية عرّف فرح معنى اإليزوتيريك قائالً أنه يقوم على علم الباطن ويهدف الى مساعدة اإلنسان على فهم 
بلبنان نفسه وتطوير نفسه على قاعدة ما قّدمه الدكتور جوزيف مجدالني مؤسس مركز علوم اإليزوتيريك 

والعالم العربي، وهو منهج يركز على كل ما هو داخل اإلنسان وقد أصبح اليوم على مستوى كل انسان يبحث 
 .عن شيء جديد كما يقدم للفرد تقنية اعرف نفسك

 

وتابع: مع ازدياد األسئلة واالستفسارات في حياتنا تزداد حاجة الناس لإليزوتيريك، ولفت إلى أن اإلنسان هو 
ب أن يتحكم بالتكنولوجيا وليس العكس، فاإلنسان القريب من نفسه وقادر على حل جميع المشاكل الذي يج

التي تواجهه عن طريق هذا العلم الذي هو علم الوعي والتوسع في الوعي وفهم الحياة، "أطور نفسي ألجد 
 .قةحالً للمشاكل"، قائالً أن اإلنسان هو أكبر لغز ومعرفة اإلنسان تجعلك تعرف الحقي

 

وأشار الى أن منهج تعليم اإليزوتيريك هو الكتب والمراجع التي يقدمها، وهي تقدم نظام غذائي حياتي ليكون 
الشخص مرتاحاً نفسياً، مركزاً على أهمية تطوير الفكر قائالً أن طريقة تقنية تقوية الفكر والغذاء والتطور على 

 .في اإليزوتيريك مستوى الجسد والفكر والمشاعر هي ضمن منهج التطور
 

ولفت إلى أن الباطن مكون من سبعة أبعاد نحن نعيشها يومياً، مؤكداً أن الفكر والعقل قائد اإلنسان لكنه 
بحاجة الى مشاعر وإال يبقى جافاً دون الحس اإلنساني، ليصار الى حكمة التصرف في الحياة، الفتاً الى 

 .أهمية اكتساب الحافز للتطوّر
 

عدد من الكتب تتمحور حول عن المجهول، القلب، األمراض الدماغية، الوعي وغيرها من  وتحدث عن وجود
 .المواضيع الالمتناهية التي يعطي اإليزوتيريك من خاللها الحل العمالني الحياتي فهو منهج كامل متكامل

"، تمع يجب تغيير الفردوأضاف أن اإليزوتيريك هو تثقيف ذاتي وأي تطور يبدأ فردي ويتطور جماعي، "لنغير المج
وعندما نتحدث عن التربية، هنا على الشخص أن يبدأ بنفسه بداية من المنزل مثالً أن يكون األهل قدوة في 

 .التصرف الفتاً الى أن العالقة بين الفرد وأهله هي باطنية
 

رة على المعرفة، وللربط ال زال اإليزوتيريك يقّدم األدوات التي تمنح اإلنسان القد 2018حتى  1988وختم: منذ 
 .بين المادي والالمادي ال بد من الغوص الى الباطن ومعرفته وبالتالي الغوص في اإليزوتيريك

https://www.facebook.com/sawtalfarah/

