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علةم  ميزوتييةزةف  ةر زةاوفة   ةر  يةةت  -ظّمت جمعية  صدةاء ا معمعة ة  معاي ة ان
زح ضةة  عنةمم  مزاة ييا معةمعر  ةين يونمعمجية  معمة نة تيونمعمجية  معاة تنم  صع   ة  
 –مألس  ذة عانة  نةمز و ترة اا    ةر معحةمما معةاا ما جمدزةي زجةا نر         

  .مألتّل  ةةةةةر عانةةةةة   تمععةةةةة ع  مععة ةةةةةرزؤسةةةةةز زةاةةةةةو علةةةةةم  ميزوتييةزةةةةةف 
 
 

صع ت معمح ِضةة مع ما عل  ز في  يونمعمجي  معم نّة تصفةام     زمضةح  معاة اي  ين ة  
ت ين يونمعمجي  معا تن مع ر ي اف إع  يطمزة تعر مينس   زن خةلل زةن م زعة ة  
ميزوتييةزف معةي  ز ةّا  ي نية  إعةةف ناسةف  ةر صسةلم  مية ير عملةر عملنةر  

ضحت ص  فيم معمن م زس عا عل  يعةزي معمةا إع  م ي ة  اي نةو تاياية  يا ةيا تصت
صس س زنشأ مألزةةم،  امة  زؤاّةا  -معم اام  معامخلي  تمع خلص زن سلاي   معناز

عل  ميزوتييةزةف  مة  عةضةت مزاة ييام صس سةيّ   ةر معمعة ة  مع ةر زةن رةأن   ص  
 ...يسةةةةةةة ف   ةةةةةةةر معن ةةةةةةةم،   ونمعمجيةةةةةةة  معاةةةةةةة تن  ةةةةةةةر معمسةةةةةةة  ا 

 
  

 (Atlantis) ءازت معمح ِضةة صزً ة  ناةية عةن منجة دم  رةعة ءة اة مأليلن يةا معمنةامةة
تمع طما معا تنر معي  مّ  و   أ اع  ر ي از  منج دم  ز نّز  يامي يونمعمجي  معح ضة 
 أرممت    تءا مايوو  معمح ِضةة إع  زةمجع ميزوتييةزف معمخ لا  ع  ةا  مألزللة  عةن 

معجةوا  -زل ل  ممعةوزن تص عة نا معمج معة م  مزح ضةةم   ةر ميزوتييةزةفيلف م نج دم  
معلةة زنم تمعةة ع  معانةةم   م ةة ية إنسةة ني   ةةر اشةةم    زسةة  الي م   لةة  معةةاا ما 

  .(جمدزةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي زجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا نر       
 
 

ا   ذعف غيث زن  يو زّم  تان  ر معمح ضةة مع ر يلف  مةمما رةيّة زةع معح ةما  
  يزوةة   ميتةةلع علةة  مع ا دةةي  معمم يةة  مةةمل علةة   ت ةةر معخ ةة    نشةةية إعةة  صنّةةو

ميزوتييةزف عاة سلسل  زؤعا يو مع ةر   ءةت معم ة  ا ة   م ة  ي ازخةو  ةر ممة نر 
عغ    ام  زمون ي اع نش ت   ميزوتييةزف تزح ضةميو مألسامعي  معمج ني  زةن خةلل 

 ممدةة    تزممءةةع مع(www.esoteric-lebanon.org) معةةاخمل إعةة  معممءةةع معةسةةمر
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