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 :علوم اإليزوتيريك في محاضرة بعنوان

 ”منهج وعي وتقنيّات –الصحة الباطنيّة “

منهج  –الصّحة الباطنيّة “علوم اإليزوتيريك في مركزها في بيروت، محاضرة مجانية بعنوان -في اطار فعالياتها، نّظمت جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء

 –ادة معّوض واألستاذ زياد شهاب الدين، بحضور الدكتور جوزيف مجدالني )ج ب م( المهندسة ندى شح كّل من القائهااشترك في  ،”وعي وتقنيّات

 مؤسس مركز علوم اإليزوتيريك األول في لبنان والعالم العربي. 

موجب منهج علوم اإليزوتيريك، حيث تّم استهّل المحاضران البحث من خالل شرح ماهية الصحة الباطنيّة، والفارق بينها وبين الصّحة النفسيّة، وذلك ب

أيًضا شدّد المحاضران خالل المحاضرة على أّن اكتساب … عرض التفاصيل العملية لتحقيق الصحة الباطنيّة حياتيًا، والتي هي أعمق من الصحة النفسية

هة لتي تنعكس صّحة جسديّة ونفّسية وحكمة وتواضعًا في مواجالصفات اإليجابيّة واحاللها مكان الصفات السلبية في النفس، يُكسب المرء الصحة الباطنية ا

-حيث أفاض المحاضران بتقديم المزيد من الشروحات في أمثلة حياتية، تطبيقية تال المحاضرة حواًرا مفتوًحا مع الحضور،… الظروف الحياتيّة الصعبة

، ”تعّرف الى الحب“، ”تعّرف الى فكرك“حاضرة بين عدة مؤلّفات نذكر منها؛ تنّوعت مراجع المعملية، اضفت تفاًعال عاليًا في ما بين الحضور. هذا و

                               ….وجميعها من سلسلة علوم اإليزوتيريك بقلم الدكتور جوزيف مجدالني )ج ب م( …”غذاء الجسد، متى يكون تغذية للنفس!“

ة حول علوم اإليزوتيريك عبر سلسلة مؤلفاتها التي فاقت المئة مؤلّف حتى تاريخه، في ثماني لغات. يجدر التنويه أنه باإلمكان االطالع على تفاصيل وافي

كما يمكن تتبع نشاطات اإليزوتيريك ومحاضراته األسبوعية المجانية من خالل الدخول إلى موقع علوم اإليزوتيريك االلكتروني الرسمي 

lebanon.org-www.esoteric ، ،أو من خالل متابعة مواقع التواصل االجتماعي المعتمدة )منتدى اإليزوتيريك على الفيسبوك، اإلنستغرام

 (.lebanon.org-blog.esotericالتويتر، قناة اليوتيوب الخاصة بعلوم اإليزوتيريك وُمدّونة اإليزوتيريك 

منهج  –)علوم اإليزوتيريك في محاضرة بعنوان: "الصحة الباطنيّة  ShefKcom@ شايفك•• شبكة  

https://www -وعي وتقنيّات"( شبكة شايفك  .shefk.com/blog/2018/05/0 1% / d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-

%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b2%d9%88%d8%aa%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d9%83-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5 / … 

 

في اطار فعالياتها، نّظمت  )علوم اإليزوتيريك في محاضرة بعنوان: "الصحة الباطنيّة – منهج وعي وتقنيّات"( شبكة شايفك  شبكة •• شايفك
، اشترك في ”منهج وعي وتقنيّات –الصّحة الباطنيّة “علوم اإليزوتيريك في مركزها في بيروت، محاضرة مجانية بعنوان -جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء

مؤسس مركز علوم اإليزوتيريك  –ر الدكتور جوزيف مجدالني )ج ب م( القائها كّل من المهندسة ندى شحادة معّوض واألستاذ زياد شهاب الدين، بحضو
  https://is.gd/eMG95mتفاصيل اكثر  األول في لبنان والعالم العربي. 
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