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 في مركز علوم اإليزوتيريك” الجوهر والَعَرض بين المفهوم النظري والمسار االرتقائي“محاضرة في علوم اإليزوتيريك بعنوان: 
، ”ائيالجوهر والَعَرض بين المفهوم النظري والمسار االرتق“ 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 
انطالًقا من مبادئ علوم اإليزوتيريك على أّنه مفهوم نسبي مرتبط بمستوى الوعي  ‘ الجوهر والَعَرض’ استهّل المهندس بول أبي درغام الندوة بتعريف مفهوم

مضيًفا أّنه ما من حدث أو حادثة مهما كان شأنها بسيًطا تعتبر َعَرضية طالما أّنها … الفردي، لكّنه في الوقت عينه ذات أهمية كبيرة في تحقيق التوازن الحياتي
 …جماد يلعبان دوًرا جوهرًيا في صقل األبعاد الالمادية والباطنية في اإلنسانتخدم هدف الوعي، فحتى المادة وال

الَعَرض ال ينتمي إلى بعد متدّني نسبة للجوهر، إّنما هو كّل فعل تّم “ كما تناولت الندوة دور األهداف الصغرى والكبرى في حياة كل إنسان، وَخلُصت إلى أنّ 

هذه المفاهيم وغيرها توسع في شرحها المحاضر  .”…تر اتصاله بمحور الوعي في اإلنسان فتحّول إلى غاية بحّد ذاتهعزله عن األبعاد األرقى، وهو كّل هدف ب

 .في حوار شّيق عقب المحاضرة
ثماني لغات، كما خه بكما ويجدر التنويه أنه باإلمكان االطالع على تفاصيل وافية حول علوم اإليزوتيريك عبر سلسلة مؤلفاتها التي فاقت المئة كتاب حتى تاري

ى العنوان ليمكن تتبع نشاطات اإليزوتيريك ومحاضراته األسبوعية المجانية من خالل الدخول إلى موقع علوم اإليزوتيريك الرسمي على شبكة االنترنت ع
تدى اإليزوتيريك على الفيسبوك، واإلنستغرام، والتويتر والمدونة إضافة إلى قناة اليوتيوب أو متابعة صفحة منlebanon.org-www.esoteric  اآلتي

 .الخاصة بعلوم اإليزوتيريك
 

Star Lebanon محاضرة في علوم اإليزوتيريك بعنوان: "الجوهر والعََرض بين المفهوم النظري والمسار االرتقائي" في مركز علوم اإليزوتيريك 

http://starlebanon.net/?p=22941  

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

لدكتور ، بحضور ا”الجوهر والَعَرض بين المفهوم النظري والمسار االرتقائي“علوم اإليزوتيريك في مركزها في بيروت، ندوة بعنوان -أصدقاء المعرفة البيضاء نظمت جمعية اإليزوتيريك

 STARLEBANON.NET ...�جوزيف م

  Star Lebanon @star_lebanon   

 محاضرة في علوم اإليزوتيريك بعنوان: "الجوهر والَعَرض بين المفهوم النظري والمسار االرتقائي" في مركز علوم اإليزوتيريك,,

 

https://www.facebook.com/Star-Lebanon-270896886709322/?hc_ref=ARTotnKJKfXOGA8gqBkbRqIMMjyiwFEmqZadqNE0NXZrAUqPVV2-VmNEq8Aqttl_zcU&fref=nf
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fstarlebanon.net%2F%3Fp%3D22941&h=ATPqn1CIetRbD8OCFXwINAmzPQ-HW4_GlQ1OkSAqhy1ei7RFnecF2iVf9oa27gTWmHVSpH4WuwbY0JNmvvdtMehrGfhssy8zwFxDymhBqqBeqH38IjkWrlrbwK0pBIC0wQKG53txA_n3_IUS_Ur2K27M7KdHwJdNDjrNm22C70jyybUST8z0T8OYG7rqCbvT8oJt_R5xswfft5YwAw0E8geVieaADnFCphyNm9gSLAnUoLVD7ANwb3xGzm_Q5TD39T2e0I-5EqaPkUcRydP7RhGtm0wW8P0sBFlAoVke
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fstarlebanon.net%2F%3Fp%3D22941&h=ATOcSNNYa6J0rHjU2GAHrD_GwgX79grBcYOiDap9hbDl64F9zyYLLAG36_Neo1Jj8twvvoMX5r9HBtGHvy9uiJxMxnZIZqRddH_rsEs4VbJTgtrE2qs_RnyDCFUQi0_50wwcUf4cZSQs9P4fnlVu10ATpU1aaJePWDu_5uvIg8MXNjPCZF0WkRvbNZldUSGtlE9TbHtekQsDgJT6RbJF1bGqBUmjw2WtH2kgk_WwE5Nj9PVqxuP_eEfHKWZal0P1VxrbXzsJJMIRQFK_fXKr4y5M95OfpNTvQa4hcMTs
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fstarlebanon.net%2F%3Fp%3D22941&h=ATOcSNNYa6J0rHjU2GAHrD_GwgX79grBcYOiDap9hbDl64F9zyYLLAG36_Neo1Jj8twvvoMX5r9HBtGHvy9uiJxMxnZIZqRddH_rsEs4VbJTgtrE2qs_RnyDCFUQi0_50wwcUf4cZSQs9P4fnlVu10ATpU1aaJePWDu_5uvIg8MXNjPCZF0WkRvbNZldUSGtlE9TbHtekQsDgJT6RbJF1bGqBUmjw2WtH2kgk_WwE5Nj9PVqxuP_eEfHKWZal0P1VxrbXzsJJMIRQFK_fXKr4y5M95OfpNTvQa4hcMTs
https://twitter.com/star_lebanon

