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 …اإليزوتيريك مسار تطوير النفس وتحقيق الذات
علوم اإليزوتيريك محاضرة -، نظمت جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء7102في إطار نشاطات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب في بيال لعام 

 مؤسس مركز علوم اإليزوتيريك في لبنان والعالم العربي –زيف مجدالني بحضور الدكتور جو ،”اإليزوتيريك مسار تطوير النفس وتحقيق الذات“ بعنوان
(www.esoteric-lebanon.org). 

والتي كانت متوفّرة في جناح علوم اإليزوتيريك في المعرض  بقلم ج ب م إرتكز مضمون المحاضرة على مؤلفات عّدة من ضمن سلسلة علوم اإليزوتيريك
كتاب “، “محاضرات في اإليزوتيريك الجزء الثاني“ ،”المرأة والرجل في مفهوم اإليزوتيريك“ ،”ف إلى نفسك وإلى ذاتكتعرّ “ ،”…مسار تحقيق الذات“ ومنها

 .وغيرها من المؤلفات ”اإلنسان
م اإليزوتيريك في سياق المحاضرة، أوضحت المهندسة ندى شحادة معّوض واألستاذ زياد شهاب الدين ماهية النفس والذات والفارق بينهما من منطلق علو

لفكر د المشاعري(، واحيث أن النفس تحتوي أبعاد وعي مختلفة عن الذات وهي الجسد )الُبعد المادي(، الهالة األثيرية )الُبعد الصّحي(، الجسم الكوكبي )الُبع
دع و عالم األرض. أّما الذات فتحوي الفكر اإلنساني الُمبالبشري )الُبعد األدنى من الجسم العقلي(، وأن وظيفة أبعاد النفس هي تحقيق التفاعل في الُبعد المادي أ

المعرفة(، اإلرادة )ُبعد اإلرادة(، فيما الروح هي النور الصافي، الجوهر النقي، الشعاع األزلي الممتد  –)الُبعد األعلى من الجسم العقلي(، المحبة )ُبعد المحبة 
 …من صميم الخالق

تطوير النفس في جوهره هو العمل على اقتالع السلبية في مسلك الشخصية عبر التطبيق العملي للمعرفة، “ فذكر المحاضران أنّ  ،أّما عن كيفية تطوير النفس

والتشاوف  )األنانية” قبيلة السلبيات“و …( )الالتركيز والاللحمة، والالخير، والالصدق، والالحب” قبيلة الالءات“حيث العائق األكبر أمام تطوير نفوسنا هو 
د يوالسلبيات على أنواعها(. وأّن اإلتقان في إزالة السلبية من النفس، كأحد أهم تقنيات علوم اإليزوتيريك، يعني تحقيق عدم ظهورها من جد واإلنغالق والعناد
 .في مراحل الحقة

 .تال المحاضرة حوار شّيق في سؤال وجواب تضّمن شرًحا وافًيا وأمثلة حياتية وتطبيقية حول الموضوع
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