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 اإليزوتيريك-اإلنسان باطن علوم فرسان سلسلة حول ثقافية نشاطات

 المبادرة في السباقة كانت النبطية- الدوير-أجيال وثانوية
جنوب لبنان، حيث زارت مجموعة من كتّاب سلسلة  –ثانوية أجيال في بلدة الدوير، محافظة النبطية  لبّت جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء دعوة

سس مركز علوم مؤ –بحضور الدكتور جوزيف مجدالني  ،فرسان اإليزوتيريك المدرسة للمشاركة بالنشاطات الثقافية التي أقامتها الثانوية للمناسبة

تمحورت النشاطات حول خمسة مؤلفات من سلسلة  .لبنان والعالم العربي والكادر اإلداري والتربوي المختص في الثانوية  اإليزوتيريك األول في

 الماء أسرار“تأليف ميشال السمراني،  ”أبي مع رحلة “لبنان، وهي -منشورات أصدقاء المعرفة البيضاء، بيروت –فرسان اإليزوتيريك 

تأليف نور طايع  ”قزح قوس داخلي في”تأليف ميرنا تلحوق أبوذياب، و ”وإخوتها موري”و ”وإخوته جود“، تأليف ندى شحادة معّوض ”والهواء

، الطبيعة، العطاء، Prana دّكاش. تناولت القصص مواضيع عديدة من صلب منهج علوم اإليزوتيريك مثل طبيعة األثير ودوره، طاقة الحياة

علمي -، أبعاد الوعي في الكيان اإلنساني، وغيرها من المواضيع الشيّقة، والتي قُّدمت في قالب روائيالسعادة، صفات المواليد في العائلة الواحدة

تلميذة وتلميًذا في اعداد وتقديم  041رّحب التالمذة بالكتّاب على نحو مؤثّر فاق التوقّعات، حيث شارك نحو  .مبّسط سبّاق يحاكي براءة الطفولة

ها من مقتبسين في… رسان اإليزوتيريك، تنّوعت بين األداء المسرحي وااللقاء األدبي والرسومات والقصصنشاطات ملفتة، من وحي سلسلة ف

 .عناوين الكتب وشخصياتها ومواضيعها، كما وتجمهر األطفال بعفوية مؤثّرة حول الكتّاب ألخذ التواقيع والصور التذكاريّة

 …ى درجة عالية من التفاعل والتعبير الواعي والمنظّم في أدق التفاصيلتجدر االشارة إلى أّن أداء التالمذة كان ملفتًا، وعل
ي على ميجدر التنويه أنه باإلمكان تتبّع نشاطات اإليزوتيريك ومحاضراته األسبوعية المجانية من خالل الدخول إلى موقع علوم اإليزوتيريك الرس

يريك على الفيسبوك، واإلنستغرام، أو متابعة صفحة منتدى اإليزوت: lebanon.org-www.esoteric شبكة االنترنت على العنوان اآلتي

 . إضافة إلى قناة اليوتيوب الخاصة بعلوم اإليزوتيريك  والتويتر والمدونة
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