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 ”وتقنيّات وعي منهج – الباطنيّة الصحة“ بعنوان: محاضرة في اإليزوتيريك علوم
 ،”وتقنيّات وعي منهج – الباطنيّة الصّحة“ انعلوم اإليزوتيريك في مركزها في بيروت، محاضرة مجانية بعنو-في اطار فعالياتها، نّظمت جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء

مؤسس مركز علوم اإليزوتيريك األول  –اشترك في القائها كّل من المهندسة ندى شحادة معّوض واألستاذ زياد شهاب الدين، بحضور الدكتور جوزيف مجدالني )ج ب م( 

 .في لبنان والعالم العربي

صيل ك، حيث تّم عرض التفااستهّل المحاضران البحث من خالل شرح ماهية الصحة الباطنيّة، والفارق بينها وبين الصّحة النفسيّة، وذلك بموجب منهج علوم اإليزوتيري

على أّن اكتساب الصفات اإليجابيّة واحاللها مكان أيًضا شدّد المحاضران خالل المحاضرة … العملية لتحقيق الصحة الباطنيّة حياتيًا، والتي هي أعمق من الصحة النفسية

تال المحاضرة حواًرا  …الصعبةالصفات السلبية في النفس، يُكسب المرء الصحة الباطنية التي تنعكس صّحة جسديّة ونفّسية وحكمة وتواضعًا في مواجهة الظروف الحياتيّة 

عملية، اضفت تفاًعال عاليًا في ما بين الحضور. هذا وتنّوعت مراجع -لشروحات في أمثلة حياتية، تطبيقيةمفتوًحا مع الحضور، حيث أفاض المحاضران بتقديم المزيد من ا

وجميعها من سلسلة علوم اإليزوتيريك بقلم ”!…للنفس تغذية يكون متى الجسد، غذاء“ ،”الحب الى تعّرف“ ،”فكرك الى تعّرف“ المحاضرة بين عدة مؤلّفات نذكر منها؛

 .…ف مجدالني )ج ب م(الدكتور جوزي

ا يمكن تتبع في ثماني لغات. كميجدر التنويه أنه باإلمكان االطالع على تفاصيل وافية حول علوم اإليزوتيريك عبر سلسلة مؤلفاتها التي فاقت المئة مؤلّف حتى تاريخه، 

، أو من خالل lebanon.org-www.esoteric وتيريك االلكتروني الرسمينشاطات اإليزوتيريك ومحاضراته األسبوعية المجانية من خالل الدخول إلى موقع علوم اإليز

 منتدى اإليزوتيريك على الفيسبوك، اإلنستغرام، التويتر، قناة اليوتيوب الخاصة بعلوم اإليزوتيريك وُمدّونة اإليزوتيريك) متابعة مواقع التواصل االجتماعي المعتمدة

blog.esoteric-lebanon.org). 

lebanonsyrianews @lebanonsyrianew 2h2 hours ago  
More  

 http://www.lebanonsyrianews.com/?p=65269منهج وعي وتقنيّات"  –علوم اإليزوتيريك في محاضرة بعنوان: "الصحة الباطنيّة 

 
 

lb-sy.news "علوم اإليزوتيريك في محاضرة بعنوان: "الصحة الباطنيّة – منهج وعي وتقنيّات 
http://www.lebanonsyrianews.com/?p=65269  

 

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

LEBANONSYRIANEWS.COM 

  Lebanon Syria News المدير العام في ليبانون سيريا نيوز IN  

 ”علوم اإليزوتيريك في محاضرة بعنوان: “الصحة الباطنيّة – منهج وعي وتقنيّات

 ”علوم اإليزوتيريك في محاضرة بعنوان: “الصحة الباطنيّة – منهج وعي وتقنيّات
lebanonsyrianews.com 

 

 

http://www.esoteric-lebanon.org/
https://twitter.com/lebanonsyrianew
https://twitter.com/lebanonsyrianew/status/991563736837058560
https://t.co/LJksr3OLZt
https://www.facebook.com/lobnanwasoria/?ref=nf&hc_ref=ART-Hn_zjBr9XfSYwxQJTmKoTIT-MHa1n8_y8OWaDI-RaOYqLEYbOquVczGX5ddzJHQ
https://www.facebook.com/lobnanwasoria/?ref=nf&hc_ref=ART-Hn_zjBr9XfSYwxQJTmKoTIT-MHa1n8_y8OWaDI-RaOYqLEYbOquVczGX5ddzJHQ
https://www.facebook.com/lobnanwasoria/?hc_ref=ARQtaRdC6mtc34RHMvWtsTesFq1co3wrM5RLfihSvsKfGJiVWnaqzEfCWAxpprpdKiw&fref=nf
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lebanonsyrianews.com%2F%3Fp%3D65269&h=ATP6I29Ir353cGFO2nzRKpGONPSAO4wHztZ1lFWCziXjU8Y753CGg3hNDowVhD4s2ivycNzP34wT0E_PXv4N1WlnxAwGbbjWfjDWNXXLGkWho4xqL0c2ZpjFnZMzHIj3zLSKdmKOuA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lebanonsyrianews.com%2F%3Fp%3D65269&h=ATMNi4xLLVsQJfkc3iKNiNdzmzSoGhcFGemBU0VV4hj5TJrh3sKYATebvWILPQfuCLLkD2AFwMBJk2_qLVTjdEtpDVZGufhuKEFsi_YowS-TTWuuAbiCZiz-DmA
https://www.linkedin.com/in/lebanon-syria-news-19525813a
http://www.lebanonsyrianews.com/?p=65269
http://www.lebanonsyrianews.com/?p=65269
http://www.lebanonsyrianews.com/?p=65269
http://www.lebanonsyrianews.com/?p=65269
http://www.lebanonsyrianews.com/
https://twitter.com/lebanonsyrianew
https://t.co/LJksr3OLZt
https://www.facebook.com/lobnanwasoria/?ref=nf&hc_ref=ART-Hn_zjBr9XfSYwxQJTmKoTIT-MHa1n8_y8OWaDI-RaOYqLEYbOquVczGX5ddzJHQ
https://t.co/LJksr3OLZt
https://www.linkedin.com/in/lebanon-syria-news-19525813a

