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 ”اإليزوتيريك علوم منطلق من الجمال مفهوم“ بعنوان ندوة في اإليزوتيريك علوم
بحضور الدكتور جوزيف  ،”اإليزوتيريك علوم منطلق من الجمال مفهوم“ نعلوم اإليزوتيريك في مركزها في بيروت، ندوة بعنوا-نظّمت جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء

 .مؤسس مركز علوم اإليزوتيريك في لبنان والعالم العربي –مجدالني 

إعداد اإلستاذة لبنى نويهض والدكتورة رانيا كفروني فرح. حيث قّدم كّل من المهندسة ندى شحادة   ،”وأسرار ومضات …الجمال“ وة على كتاب اإليزوتيريكإرتكزت الند

 شيء من ما أنّ  منطلق من التكوين، أصول في المتعّمق الفكر إبداع أنه “معّوض واألستاذ زياد شهاب الدين في الندوة ماهية الجمال كما توضحه علوم اإليزوتيريك على

 …أيًضا، تناولت الندوة أنواع الجمال الخمسة والفارق بين كل من الجمال الخارجي والجمال الباطني… .“وجميل إال طبيعي

تسب المرء بشرية، التي وردت في سياق الندوة، يكوفي هذا السياق، أوضح المحاضران بأنه عبر تطبيق اإليزوتيريك عمليًّا في الحياة، وتفعيل الصفات اإليجابيّة في النفس ال

 …الجمال الباطني الذي ينعكس جمااًل خارجيًّا يتسم بتناسق القوام، وإشراقة المحيّا، ناهيكم عن كاريزما فرديّة الفتة

شهادات من مؤلفات اإليزوتيريك للدكتور جوزيف مجدالني )ج وقد تال الندوة حوار مفتوح تضمن من جملة ما تضمن صوًرا حياتية حول الوسائل العمليّة لتحقيق المراد، واست

 .وغيرها” الحب إلى تعّرف“ ،”فكرك الى تعّرف ” ،”ذكائك الى تعّرف”  ب م(، نذكر منها

ن تتبع نشاطات اريخه بثماني لغات. كما يمككما ويجدر التنويه أنه باإلمكان االطالع على تفاصيل وافية حول علوم اإليزوتيريك عبر سلسلة مؤلفاتها التي فاقت المئة كتاب حتى ت

، lebanon.org-www.esotericياإليزوتيريك ومحاضراته األسبوعية المجانية من خالل الدخول إلى موقع علوم اإليزوتيريك الرسمي على شبكة االنترنت على العنوان اآلت

 .بعلوم اإليزوتيريكأو متابعة صفحة منتدى اإليزوتيريك على الفيسبوك، واإلنستغرام، والتويتر ومدونة علوم اإليزوتيريك، إضافة إلى قناة اليوتيوب الخاصة 
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