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 علوم اإليزوتيريك في ندوة بعنوان وعي الباطن ذلك العالم القريب البعيد

بحضور  ،“دوعي الباطن، ذلك العالم القريب البعي“نعلوم اإليزوتيريك في مركزها في بيروت، ندوة بعنوا-نظمت جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء

 .مؤسس مركز علوم اإليزوتيريك في لبنان والعالم العربي –الدكتور جوزيف مجدالني 

غواره من قّدم كل من المهندسة ندى شحادة معّوض واألستاذ زياد شهاب الدين شرًحا وافيًا حول ماهية وعي الباطن، محتوياته وكيفية سبر مكنونات أ

ومقدرات باطنية هائلة؛ كما يحتوي أيًضا على كل ماضي حيوات  منظار علوم اإليزوتيريك. ووضحا أّن وعي الباطن يحوي معارف وخبرات إنسانية

، ثم العمل على دالمرء على االرض. كما وتوّسعا في شرح تقنيات سبر أغوار وعي الباطن، تلك التقنيات التي تبدأ أواًل بانفتاح مريد المعرفة على كل جدي

د اعتمادنا وعي الباطن يبقى قريبًا منا عن على تقنيات التركيز والتأمل. كما كشفت الندوة أنّ ازالة سلبيات وعي الباطن عمليًا في الحياة والمسلك، والتمرن 

ي الحياة. أّما مع ف المسلك اإليجابي في حياتنا وممارستنا لألعمال االنسانية، إضافة إلى العطاء المعرفي الحق والصدق واإللتزام في تطبيق المعرفة عمليًا

عن ازالتها، ومع استشراء الفوضى في حياة المرء وممارسة التحايل مع النفس واآلخرين وغيرها من السلبيات، فيضحي وعي  تراكم السلبيات والتغاضي

 .الباطن بعيًدا، ما يحرم المرء فرصة وعي مكنوناته وتطوير وعيه عبرها

المتوفّر أيًضا باللغات اإلنكليزية ) ”التأمل والتمّعن“ اوقد استشهد المحاضران بمؤلفات اإليزوتيريك للدكتور جوزيف مجدالني )ج ب م(، نذكر منه

وغيرها.يجدر التنويه أنه باإلمكان  ”رحلة بين قبائل السلبيات“، ”إرشادات إلى العالم الباطني في اإلنسان“ ،”تعّرف إلى وعيك“ ،(والبلغارية والروسية

تها التي فاقت المئة كتاب حتى تاريخه بثماني لغات، كما يمكن تتبع نشاطات االطالع على تفاصيل وافية حول علوم اإليزوتيريك عبر سلسلة مؤلفا

اإليزوتيريك ومحاضراته األسبوعية المجانية من خالل الدخول إلى موقع علوم اإليزوتيريك الرسمي على شبكة االنترنت على العنوان 

أو متابعة صفحة منتدى اإليزوتيريك على الفيسبوك، واإلنستغرام، والتويتر إضافة إلى قناة اليوتيوب الخاصة lebanon.org-www.esotericياآلت

 .بعلوم اإليزوتيريك
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  تثقافا# مؤسس مركز علوم اإليزوتيريك في لبنان والعالم العربي. –مجدالني 
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