
 

 

 بيال في 06 الـ للكتاب الدولي العربي بيروت معرض في ندوة حول إعالن
 بعنوان 4-21-1620

 زيارة 0 25 ثقافة, األخبار, وآراء أقالم في  التحرير مكتب: بواسطة نشرت

 ‘!للنفس تغذية يكون متى الجسد غذاء ’اإليزوتيريك لكتاب عملية تطبيقية دراسة
علوم  –، تتشرف جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء 06في سياق نشاطات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب  –  نيوز محطات

 يكون متى الجسد غذاء’ اإليزوتيريك لكتاب عملية تطبيقية دراسة “اإليزوتيريك بدعوتكم لحضور ندوة إيزوتيريكية بعنوان
يدير الندوة كل من المهندسة ندى شحادة معوّض واألستاذ زياد شهاب الدين، ويترأس الحوار مؤّسس مركز .”‘! للنفس ةتغذي

في تمام  6600كانون األول  4علوم اإليزوتيريك في لبنان والعالم العربي الدكتور جوزيف مجدالني. وذلك يوم األحد الواقع في 
 .عة بيال للمحاضراتالساعة السابعة والنصف مساًء، في قا

قد صدر  ،”!للنفس تغذية يكون متى الجسد غذاء“ ومن الجدير ذكره في هذا السياق أّن الكتاب المذكور آنًفا وهو بعنوان
حديًثا في طبعة رابعة منقحة ومضاف إليها، وهو بقلم الدكتور جوزيف مجدالني. أما محتويات الكتاب المعرفية المتقدمة فتهدف 

بيل ألن يكون المرء طبيب نفسه حين تدعو الحاجة، إلى أن يحين الوقت فيصبح مرشد ذاته وبالتالي سيد وقته إلى إنارة الس
 …ومصيره

اإليزوتيريك في سبيل بناء اإلنسان قلبًا -كما ويتضمن الكتاب خالصة أبحاث ودراسات موسعة في ضوء ما تقدمه علوم الباطن 
 العقل “وذلك بشكل مبسط وعملي. ويوضح الكتاب أّن مقولة… بالناحية النفسية الباطنية وقالبًا، نفًسا وجسًدا، لناحية االهتمام

، ألّن العقل “السليم العقل من السليم الجسم “ال تظهر الحقيقة كاملة، واألصح أن نقول ”السليم الجسم في السليم
 !!!هو الذي يسيّر الجسد وليس العكس

 .والدعوة مفتوحة للجميع
نشاطات اإليزوتيريك التي تتخلل معرض بيال زاخرة ويمكنكم اإلطالع عليها في الئحة النشاطات كما يمكنكم التعرّف نذكر أيًضا أن 

 …الى مؤلفاتنا التي فاقت المئة مؤلًفا حتى تاريخه بسبع لغات في جناح اإليزوتيريك
 :لرسميلتتبع نشاطات اإليزوتيريك، يمكنكم الدخول الى موقع اإليزوتيريك االلكتروني ا

*  lebanon.org-www.esotericالئحة النشاطات والمحاضرات متوفرة على ستاند الكتب*. 
 .تُفتتح الندوة بفيلم وثائقي حول علوم اإليزوتيريك

 .ويلي الندوة أسئلة الحضور
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