
  08/08/2017 

 

 ”سلوك األنا بين اإليجابي والسلبي“علوم اإليزوتيريك في ندوة بعنوان: 
  7102, 8أغسطس 

بحضور الدكتور  ،”اإليجابي والسلبيسلوك األنا بين “ :علوم اإليزوتيريك في مركزها في بيروت، ندوة بعنوان-نظمت جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء

 .مؤسس مركز علوم اإليزوتيريك في لبنان والعالم العربي –جوزيف مجدالني 
بابها إن لم اس المحاضران زياد شهاب الدين ووليد فرح شرًحا وافًيا حول سلبيات األنا المسلكية المختلفة التي تؤدي الى منغصات حياتية ال يدرك المرء قدم

يات بمع نفسه ومتجّرًدا في دراستها. كما وتضمنت الندوة خارطة طريق تفيد الحضور في كشف تلك السلبيات وتقنية ازالتها عبر استبدالها بإيجايكن صادًقا 
متع التي تت تلك أحد أهداف اإليزوتيريك بناء الشخصّية المعرفّية القوّية، من سلبي إلى إيجابي. وكل ذلك من منطلق أنّ  مضادة. وهكذا يتحّول سلوك األنا

 !بادئ ذي بدء بتحقيق التوازن في المسلك الحياتي مع النفس واآلخر لهذه األخيرة،أي حكمة التصرف تتمثبحكمة التصرف. و
لغات، كما يمكن اني ميجدر التنويه أنه باإلمكان االطالع على تفاصيل وافية حول علوم اإليزوتيريك عبر سلسلة مؤلفاتها التي فاقت المئة كتاب حتى تاريخه بث

نوان عتتبع نشاطات اإليزوتيريك ومحاضراته األسبوعية المجانية من خالل الدخول إلى موقع علوم اإليزوتيريك الرسمي على شبكة االنترنت على ال
 على الفيسبوك، واإلنستغرام، والتويتر إضافة إلى قناة اليوتيوب والمدونة أو متابعة صفحة منتدى اإليزوتيريكlebanon.org-www.esotericالتالي

(blog) الخاصة بعلوم اإليزوتيريك. 
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