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 ”بحث في أبعاد الزمن كما يفّسره علم اإليزوتيريك“علوم اإليزوتيريك في محاضرة بعنوان: 

 

ة بعنوان -نظمت جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء وت محاضر ي بير
ي مركزها فر

يك فر ه علم “علوم اإليزوتير ي أبعاد الزمن كما يفّسر
بحث فر

يك ، بحضور . 2019حزيران  28، بتاري    خ ”اإليزوتير ي
ة المهندسة ندى شحادة معوض واألستاذ أنور السمرانر ي تقديم هذه المحاضر

ك فر اشير

ي )ج ب م( 
.  –الدكتور جوزيف مجدالنر ي ي لبنان والعالم العرن 

يك األول فر  مؤسس مركز علوم اإليزوتير

ة عىل كتاب   يك“تمحور موضوع المحاضر ي منظار اإليزوتير
ا بقلم ال” الزمن وأبعاده المجهولة فر

ً
ان تعريف م المحاضر

ر
. حيث قد ي

دكتور مجدالنر

 
ر
ا من مفهوم الزمن كوحدة؛ كما وأوضحا باالستناد إىل الكتاب المذكور أعاله أن

ً
ي والحاضر والمستقبل انطالق

طبيعة الزمن “لثالثية الماضر

، سواء تتالت عي  حواس الجسد أو عي  حواس الب اطن. ولوال هذا التتاىلي للصور العقلية، لما قائمة عىل تتاىلي الصور العقلية عىل شاشة الوعي

 ” تواجد هذا الحسر بالزمن
ر
ي “وبأن

ة األقوى إلزدواجية وجود الكوكب األرضر ر ا …”. الزمان والمكان يؤلفان الركير
ً
ا جاء أيض تشير “وممر

 إنتاجية الفرد أثناء أدائه لعمل ما تتقدم بنسبة 
ر
ي الساعة الثانية لتصل 10اإلحصائيات إىل أن

ي الساعة الرابعة45إىل % فر
 …”. % فر

يك المذكور حول   ي كتاب اإليزوتير
ان الضوء عىل ما ورد فر ا، ألقر المحاضر

ً
كتشف عىل مقربة من الهرم األكي  ” مخطوطة الزمن“أيض

ُ
ي ست

التر

ي كيفية عمل 
ي مرص، وفر

ي الوقت“فر
ًما باالستناد إىل علوم الذي اعتمده إنسان الحضارة المفقودة، إنسان األتلنتيد، ودائ” جهاز الزمن فر

 
ر
يك. وأوضحا أن ي باطن وعيه “اإليزوتير

ا فر ائ للمرء ذبذبيًّ ل، أو باألحرى تظهر، ما كان يير كرة الكريستال )داخل الجهاز المذكور( كانت تسجر

ل ة بالمر … عي  أوقات التأمر ب بتفاعالت األحاسيس والمشاعر واألفكار )الخاصر ر  كرة الكريستال كانت تتّسر
ر
رها بصورها ووقائعها أي أن ء( ثمر تظهر

وهكذا دواليك من التصميم والتخطيط … ويتضاءل النور مع كل تفري    غ… جديد‘ تلقيم’وأزمانها عند الحاجة إىل ذلك، فتتوهج بالنور عند كل 

م المرء مهمة عمره … إىل التنفيذ واإلختبار، من الزمن إىل الوقت ا من  –إىل أن ُيتمر ً ج أخير  ‘”. سة األرضيةالمدر ’أو يتخرر

ه استفزر اهتم 
ر
ة والذي يبدو أن ًحا وافًيا وأمثلة حياتية وتطبيقية حول موضوع المحاضر ن شر ي سؤال وجواب تضمر

ق فر ة حوار شير ام تال المحاضر

 الحضور. 

يك من خالل سلسلة مؤلفات اإلي  ه باإلمكان اإلطالع عىل تفاصيل وافية حول علم اإليزوتير
ر
ي الختام، نشير إىل أن

ي فاقت المئة فر
يك التر زوتير

اته األسبوعية والمجانية من خالل الدخول إىل الموقع  يك ومحاضر ي لغات. كما يمكن تتبع نشاطات علم اإليزوتير
ي ثمانر

كتاب حتر تاريخه فر

 ( ومواقع التواصل اإلجتماعي المعتمدة. www.esoteric-lebanon.orgالرسمي )
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