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نظمت جمعية أصدقاء المعرفة البيضللاء، فللي مركللز علللوم
اليزوتيريك، في بيروت، محاضللرة بعنللوان «كيللف تكشللف
رقائق وعي الباطن عن محتوياتها مللن خل ل تطللبيق منهللج

ييللا»، بتاريللخ  ددم2019 تمللوز 15علللم اليزوتيريللك عمل . قلل
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المحاضرة المهندس بو ل أبي درغام، وهللو بللاحث ومتعمللق
فللي علللوم اليزوتيريللك، بمشللاركة مؤسللس مركللز علللوم
اليزوتيريك فلي لبنلان والعلالم العربلي - اللدكتور جوزيلف

مجدلني (ج ب م).

تمحورت المحاضرة حو ل كيفية استشفاف المللرء لرسللائل
الباطن المتعددة المصادر وطرق التمظهر في الحياة. وتللم
التشديد على أهمية فهم هذه الرسائل والربط في ما بينهللا
ليتمكن المرء مللن تشلكيل صللورة متكامللة علن شخصلليته
الفردية، عن واقع نفسه وعن سبل الرتقاء بمستوى وعيلله

الحياتي، الظاهري والباطني في آن...

دن لسللماع صللوت البللاطن وسللط كمللا وأوضللح المحاضللر أ
صلللخب الحيلللاة، وتمييلللز رسلللائله، واستشلللفاف مغزاهلللا
مستلزمات عديدة كفيلة بتحويل مداركه إلى "ورقة بيضاء"
دهر عليها رسائل الباطن، والتي ل تهللدف سللوى لتفتيللح تتظ
وعيلله وإرشللاده إلللى مللا يفيللد تطللوره، ومللا عليلله سللوى
التطبيق... تتمحور هللذه المسللتلزمات حللو ل تنقيللة النفللس
دلي والسللتعداد الللداخلي لقبللو ل الحقيقللة الللتي درد الك والتج
دنللع... و"ل دطللن أو مق تكشفها رسائل الباطن دونما رفض مب
دلللى تنجلي "الصفحة البيضاء" فللي وعللي المللرء مللا لللم يتح
بالتواضع أمام عظمة الباطن وما لللم يقبللل أحكللامه... ومللا
لم ينظر إلى الحياة بعين الظاهر وبعيللن البللاطن فللي ظللل
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دية) عن تشللويه الوقللائع... وإن لللم يسللتطع لجم النا (السلب
ببللا غيللر دية، سيبقى وعي الباطن كتا المرء تنقية حالته الداخل
بفا وجللواهر ششلل بمللا غيللر مكت بعا ومنج بنا غير مسمو بءا ولح مقرو

شرجة...". غير مستخ

دمللا ورد فللي هللذه المحاضللرة ددم هو غيث من فيللض م ما تق
ط حشلد ملن متتبعلي ديق، وس القيمة اللتي تلهلا حلوار شل

علوم اليزوتيريك.

دنلله بالمكللان الطلع علللى تفاصلليل في الختام، نشير إلى أ
وافية حللو ل علللم اليزوتيريللك مللن خل ل سلسلللة مؤلفللات
اليزوتيريك التي فاقت المئة كتاب حتى تاريخه فللي ثمللاني
لغلللات. كملللا يمكلللن تتبلللع نشلللاطات عللللم اليزوتيريلللك
ومحاضراته السللبوعية والمجانيللة مللن خل ل الللدخو ل إلللى

)www.esoteric-lebanon.orgالموقلللللع الرسلللللمي (
ومواقللللللللع التواصللللللللل الجتمللللللللاعي المعتمللللللللدة.

 


