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 في مركز علوم اإليزوتيريك” الجوهر والَعَرض بين المفهوم النظري والمسار االرتقائي“محاضرة في علوم اإليزوتيريك بعنوان: 

ض بين المفهوم النظري والمسار الجوهر والَعرَ “ علوم اإليزوتيريك في مركزها في بيروت، ندوة بعنوان-نظمت جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء

 .مؤسس مركز علوم اإليزوتيريك في لبنان والعالم العربي –، بحضور الدكتور جوزيف مجدالني ”االرتقائي

توى انطالقًا من مبادئ علوم اإليزوتيريك على أنّه مفهوم نسبي مرتبط بمس ‘ العََرضوالجوهر ’ استهّل المهندس بول أبي درغام الندوة بتعريف مفهوم

مضيفًا أنّه ما من حدث أو حادثة مهما كان شأنها بسيطًا تعتبر … الوعي الفردي، لكنّه في الوقت عينه ذات أهمية كبيرة في تحقيق التوازن الحياتي

 …نسانَعَرضية طالما أنّها تخدم هدف الوعي، فحتى المادة والجماد يلعبان دوًرا جوهريًا في صقل األبعاد الالمادية والباطنية في اإل

العََرض ال ينتمي إلى بعد متدنّي نسبة للجوهر، إنّما هو كّل فعل “ كما تناولت الندوة دور األهداف الصغرى والكبرى في حياة كل إنسان، وَخلُصت إلى أنّ 

المفاهيم وغيرها توسع في شرحها هذه  .”…تّم عزله عن األبعاد األرقى، وهو كّل هدف بتر اتصاله بمحور الوعي في اإلنسان فتحّول إلى غاية بحّد ذاته

 .المحاضر في حوار شيّق عقب المحاضرة

ه بثماني لغات، خكما ويجدر التنويه أنه باإلمكان االطالع على تفاصيل وافية حول علوم اإليزوتيريك عبر سلسلة مؤلفاتها التي فاقت المئة كتاب حتى تاري

ية المجانية من خالل الدخول إلى موقع علوم اإليزوتيريك الرسمي على شبكة االنترنت على كما يمكن تتبع نشاطات اإليزوتيريك ومحاضراته األسبوع

أو متابعة صفحة منتدى اإليزوتيريك على الفيسبوك، واإلنستغرام، والتويتر والمدونة إضافة إلى قناة lebanon.org-www.esoteric  العنوان اآلتي

 .اليوتيوب الخاصة بعلوم اإليزوتيريك

محاضرة في علوم اإليزوتيريك بعنوان: "الجوهر والَعَرض بين المفهوم النظري والمسار االرتقائي" في مركز علوم اإليزوتيريك : التفاصيل  شبكة •• شايفك 

 https://www.shefk.com/archives/191175على الرابط 

علوم اإليزوتيريك في مركزها في بيروت، ندوة بعنوان "الجوهر والَعَرض بين المفهوم النظري والمسار االرتقائي"، بحضور -اء المعرفة البيضاءنظمت جمعية أصدق

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

 
 

  ShefKcom@ شايفك•• شبكة 

 على الرابط محاضرة في علوم اإليزوتيريك بعنوان: "الجوهر والَعَرض بين المفهوم النظري والمسار االرتقائي" في مركز علوم اإليزوتيريك : التفاصيل

https://www.shefk.com/archives/191175  اخبار_لبنانعلوم اإليزوتيريك في مركزها في بيروت، ندوة بعنوان "الج ... -نظمت جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء# 
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