
 

 
 “هالكتفاء الذاتي وتعّدد أوجهسّر ا“  علوم اإليزوتيريك في ندوة بعنوان

 7107, 7يونيو  بتاريخ
بحضور الدكتور  ،”سّر االكتفاء الذاتي وتعّدد أوجهه“ :علوم اإليزوتيريك في مركزها في بيروت، ندوة بعنوان-نظمت جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء

 .العربي  جوزيف مجدالني مؤسس مركز علوم اإليزوتيريك في لبنان والعالم

اب الدين والمهندس شربل معّوض خالل الندوة مفهوم االكتفاء الذاتي بأوجهه كافة، من منطلق منهج علوم اإليزوتيريك، قّدم كل من األستاذ زياد شه

ء الذاتي هو اأّن الكيان اإلنساني متعّدد األبعاد، وكل بُعد فيه بحاجة إلى أن ينال خبرة حياتية متعّمقة بقدر استيعاب صاحبها للعمق. لذا فاالكتف“ فشرحا

توّسعت الندوة في  .“قاعدتها المحبة وإرادة الخير العام… بار متعدد الجوانب، وسّر الحياة يكمن في اكتشاف سّر االكتفاء، ألّن إدراك االكتفاء قوةاخت

 .تبيان كيفية تطبيق االكتفاء الذاتي عمليًّّا، على مستوى أبعاد النفس البشرية: الجسد، المشاعر والفكر

بين االكتفاء الذاتي والتوازن والطموح. فاالكتفاء يشّكل قاعدة االنطالق، والتوازن يثبّت هذه القاعدة على الصعد كافة، أّما الطموح كما تّم توضيح الفارق 

في  ددوالتج فهو التوّسع لالرتقاء. في حين أّن أهمية طموح االرتقاء تكمن في حقيقة أّن لحظات الضعف ال يمكن تخطيها إاّل بامتالك إرادة االرتقاء

 .“فيما اإلكتفاء الحّق يصنع أبطال المستقبل .القناعة كنز ال يفنى لكنّها ال تصنع أبطااًل “ :إختُتِمت الندوة بالعبارة اإليزوتيريكية اآلتية .الشؤون العادية

لغات، كما  المئة كتاب حتى تاريخه بسبع يجدر التنويه أنه باإلمكان االطالع على تفاصيل وافية حول علوم اإليزوتيريك عبر سلسلة مؤلفاتها التي فاقت

ى ليمكن تتبع نشاطات اإليزوتيريك ومحاضراته األسبوعية المجانية من خالل الدخول إلى موقع علوم اإليزوتيريك الرسمي على شبكة االنترنت ع

متابعة صفحة منتدى اإليزوتيريك على الفيسبوك، واإلنستغرام، والتويتر إضافة إلى قناة اليوتيوب  أوwww.esoteric-lebanon.org :العنوان اآلتي

 .والمدونة الخاصة بعلوم اإليزوتيريك

 #اخبار_العالم, #ثقافات, #منوعات https://goo.gl/kNULiN"سّر االكتفاء الذاتي وتعّدد أوجهه" -  شبكة •• شايفك 

 
 "سّر االكتفاء الذاتي وتعّدد أوجهه"

أّن الكيان اإلنساني متعّدد األبعاد، وكل “كافة، من منطلق منهج علوم اإليزوتيريك، فشرحا قّدم كل من األستاذ زياد شهاب الدين والمهندس شربل معّوض خالل الندوة مفهوم االكتفاء الذاتي بأوجهه 

 بُعد فيه بحاجة إلى أن ينال خبرة حياتية متعّمقة بقدر استيعاب صاحبها للعمق. لذا فاالكتفاء الذاتي هو اختبار متعدد الجوانب،...
SHEFK.COM 
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