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 علوم اإليزوتيريك في محاضرة بعنوان : تقنيّات عمليّة في فّن المواجهة 
 في ليّةعم تقنيّات“ بعنوان محاضرة بيروت، في مركزها في اإليزوتيريك علوم-البيضاء المعرفة أصدقاء جمعية نظمت :  بيروت – التلغراف

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

، ”كركتعّرف إلى ف“إرتكزت المحاضرة بشكل أساسي على كتب عدّة من سلسلة علوم اإليزوتيريك من بينها، على سبيل المثال ال الحصر، 

 .بقلم الدكتور جوزيف مجدالني )ج ب م(” تعّرف إلى وعيك”و” تعّرف إلى ذكائك“

المهندسة ندى شحادة معّوض واألستاذ زياد شهاب الدين في المحاضرة تحديدًا لمفهوم المواجهة من منطلق علوم اإليزوتيريك قدّم كّل من 

إن المواجهة كتعبير عن الشخصية القويّة اإليجابية في خضّم الشؤون الحياتية والعالقات “وعالقته المباشرة بالتطور؛ حيث أوضحا 

إن المواجهة تدخل في صلب أي تطبيق “، و ”إلنسان في تسديد ديون أعماله المستحقّة وتساعده على فهم أسبابهااإلجتماعية، هي ما تساند ا

على  ،عملي ألنها تمثل العمود الفقري في مسار التطّور في الوعي. والدليل على ذلك أّن تعّرض أي إنسان للجمود او التقهقر سببه أنه لم يجرؤ

تأخير المواجهة )والمقصود “والجدير ذكره مّما ورد أيًضا أن ”. ارجيًّا( حين استدعى األمر، بموجب نظام تطّورهالمواجهة )داخليًّا و/أو خ

 .”مواجهة التجارب الصعبة في الحياة( يُبطئ حركة توسع الوعي في الكيان ككلّ 

 -3اإلستقاللية الفكرية واإلنفتاح الفكري؛  -2قاللية المادية؛ اإلست -1كما ورد في سياق المحاضرة أّن اإلرتقاء يُتّمم على قاعدة رباعية، أركانها: 

وقد توّسع المحاضران في كّل ركن من أركان هذه الرباعية ُموّضحْين كّل عنوان ”. الذكاء والصدق في التطبيق العملي -4اإلنطالق المشاعري؛ 

 .استنادًا إلى علوم اإليزوتيريك

 .تضّمن شرًحا وافيًا وأمثلة حياتية وتطبيقية حول الموضوع المطروح تال المحاضرة حوار شيّق في سؤال وجواب

ماني ث يجدر التنويه أنه باإلمكان االطالع على تفاصيل وافية حول علوم اإليزوتيريك عبر سلسلة مؤلفاتها التي فاقت المئة كتاب حتى تاريخه في

لمجانية من خالل الدخول إلى موقع علوم اإليزوتيريك الرسمي على شبكة لغات، كما يمكن تتبع نشاطات اإليزوتيريك ومحاضراته األسبوعية ا

أو متابعة صفحة منتدى اإليزوتيريك على الفيسبوك، واإلنستغرام، والتويتر lebanon.org-www.esoteric  االنترنت على العنوان اآلتي

 lebanon.org-blog.esoteric.قناة اليوتيوب الخاصة بعلوم اإليزوتيريك وُمدّونة اإليزوتيريك  إضافة إلى

 التلغرافموقع متميز لكل جديد
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http://teleghraph.net/?p=125406 

: تال المحاضرة حوار شيّق في سؤال وجواب تضّمن شرًحا وافيًا وأمثلة حياتية وتطبيقية محاضرة بعنوان : تقنيّات عمليّة في فّن المواجهةعلوم اإليزوتيريك في 

 حول الموضوع المطروح
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