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علوم اليزوتيريك في محاضرة بعنوان"كيف تكشف رقائق الوعي
عن محتوياتها"

نظمللت جمعيللة أصللدقاء المعرفللة البيضللاء، فللي مركللز علللوم
اليزوتيريك، في بيروت، محاضرة بعنللوان «كيللف تكشللف رقللائق
وعللي البللاطن عللن محتوياتهللا مللن خل ل تطللبيق منهللج علللم

ييللا»، بتاريللخ  ددم المحاضللرة2019 تمللوز 15اليزوتيريللك عمل . قلل
المهنللدس بللو ل أبللي درغللام، وهللو بللاحث ومتعمللق فللي علللوم
اليزوتيريك، بمشاركة مؤسس مركز علوم اليزوتيريك في لبنللان

والعالم العربي - الدكتور جوزيف مجدلني (ج ب م).
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تمحورت المحاضرة حو ل كيفية استشفاف المرء لرسائل الباطن
المتعددة المصادر وطرق التمظهر في الحياة. وتم التشديد علللى
أهمية فهم هذه الرسائل والربط في ما بينهلا ليتمكلن الملرء ملن
تشكيل صورة متكاملة علن شخصلليته الفرديللة، علن واقلع نفسله
وعن سبل الرتقاء بمستوى وعيلله الحيللاتي، الظللاهري والبللاطني

في آن...

دن لسلماع صلوت البلاطن وسلط صلخب ا وأوضلح المحاضلر أ كم
الحياة، وتمييز رسللائله، واستشللفاف مغزاهللا مسللتلزمات عديللدة
دهللر عليهلا رسللائل كفيلة بتحويل مللداركه إلللى "ورقللة بيضلاء" تتظ
الباطن، والتي ل تهدف سوى لتفتيح وعيه وإرشاده إلللى مللا يفيللد
تطوره، ومللا عليله سلوى التطللبيق... تتمحللور هللذه المسللتلزمات
دلللي والسللتعداد الللداخلي لقبللو ل درد الك حو ل تنقيللة النفللس والتجلل
دطللن أو الحقيقللة الللتي تكشللفها رسللائل البللاطن دونمللا رفللض مب
دنع... و"ل تنجلي "الصللفحة البيضللاء" فللي وعللي المللرء مللا لللم مق
دلى بالتواضع أمام عظمة الباطن وما لم يقبللل أحكللامه... ومللا يتح
لم ينظر إلى الحياة بعين الظاهر وبعين الباطن في ظل لجم النا
دية) عن تشويه الوقائع... وإن لم يستطع المرء تنقية حللالته (السلب
ننللا غيللر نءا ولح نبللا غيللر مقللرو ديللة، سلليبقى وعللي البللاطن كتا الداخل

ررجة...". نفا وجواهر غير مستخ رش نما غير مكت نعا ومنج مسمو

دما ورد فللي هللذه المحاضللرة القيمللة ددم هو غيث من فيض م ما تق
ديق، وسط حشد من متتبعي علوم اليزوتيريك. التي تلها حوار ش

دنلله بالمكللان الطلع علللى تفاصلليل وافيللة في الختام، نشير إلى أ
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حو ل علم اليزوتيريك من خل ل سلسلة مؤلفات اليزوتيريك التي
فاقت المئة كتاب حتى تاريخه في ثماني لغللات. كمللا يمكللن تتبللع
نشاطات علم اليزوتيريك ومحاضراته السللبوعية والمجانيللة مللن
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