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 ”اإليزوتيريك علوم منطلق من الجمال مفهوم“ بعنوان ندوة في اإليزوتيريك علوم « ثقافة و تربية

 

 علوم منطلق من الجمال مفهوم“ نة بعنواعلوم اإليزوتيريك في مركزها في بيروت، ندو-نظّمت جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء

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

إعداد اإلستاذة لبنى نويهض والدكتورة رانيا كفروني   ،”وأسرار ومضات …الجمال“ إرتكزت الندوة على كتاب اإليزوتيريك

كّل من المهندسة ندى شحادة معّوض واألستاذ زياد شهاب الدين في الندوة ماهية الجمال كما توضحه علوم فرح. حيث قّدم 

أيًضا، تناولت … .“وجميل إال طبيعي شيء من ما أنّ  منطلق من التكوين، أصول في المتعّمق الفكر إبداع أنه “اإليزوتيريك على

 …لجمال الخارجي والجمال الباطنيالندوة أنواع الجمال الخمسة والفارق بين كل من ا
وفي هذا السياق، أوضح المحاضران بأنه عبر تطبيق اإليزوتيريك عمليًّا في الحياة، وتفعيل الصفات اإليجابيّة في النفس البشرية، 

حيّا، ناهيكم قة المالتي وردت في سياق الندوة، يكتسب المرء الجمال الباطني الذي ينعكس جمااًل خارجيًّا يتسم بتناسق القوام، وإشرا

 …عن كاريزما فرديّة الفتة
وقد تال الندوة حوار مفتوح تضمن من جملة ما تضمن صوًرا حياتية حول الوسائل العمليّة لتحقيق المراد، واستشهادات من مؤلفات 

 إلى ّرفتع“ ،”فكرك الى تعّرف ” ،”ذكائك الى تعّرف”  اإليزوتيريك للدكتور جوزيف مجدالني )ج ب م(، نذكر منها

 .وغيرها” الحب
كما ويجدر التنويه أنه باإلمكان االطالع على تفاصيل وافية حول علوم اإليزوتيريك عبر سلسلة مؤلفاتها التي فاقت المئة كتاب 

حتى تاريخه بثماني لغات. كما يمكن تتبع نشاطات اإليزوتيريك ومحاضراته األسبوعية المجانية من خالل الدخول إلى موقع علوم 

، أو متابعة صفحة منتدى lebanon.org-www.esotericييزوتيريك الرسمي على شبكة االنترنت على العنوان اآتاإل

 ماإليزوتيريك على الفيسبوك، واإلنستغرام، والتويتر ومدونة علوم اإليزوتيريك، إضافة إلى قناة اليوتيوب الخاصة بعلو

 .اإليزوتيريك

lobnan.org - علوم اإليزوتيريك في ندوة بعنوان “مفهوم الجمال من منطلق علوم اإليزوتيريك”  موقع لبنانhttp://lobnan.org/?p=292700 

 | موقع لبنان Lobnan.org -فهوم الجمال من منطلق علوم اإليزوتيريك" علوم اإليزوتيريك في ندوة بعنوان "م

يعنى بالشؤون اإلجتماعية و السياحية و اإلغترابية و اإلقتصادية و الفنية في لبنان و اللبنانيين في لبنان و جميع دول العالم -موقع لبنان   
LOBNAN.ORG 

 

http://lobnan.org/?cat=180
http://www.esoteric-lebanon.org/
https://www.facebook.com/lobnan.org/?hc_ref=ARSo876GOTdVLjns5E0Iw0jLB5g8bBgDmF8YiPqh-YFH7MPZBHuLUPjlVRx1qF3AQMQ&fref=nf
http://lobnan.org/?p=292700
http://lobnan.org/?p=292700
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flobnan.org%2F%3Fp%3D292700&h=ATNVpxsuaf1LFfpZBGYbYDydlxGTnp17CYtNR_9BzTZ-Idp-jIcwvatSGpUf-QzowKbM2rJSLvPUa7YmEgTocxHhIj2uPVo0gFs3oEyuGrgyeHJyjS1l6O8N

