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 حّس الجمال بين مقدرة الفكر وطاقة الذكاء :علوم اإليزوتيريك ومحاضرة بعنوان
 وطاقة رالفك مقدرة بين الجمال حس  “ بعنوان ندوة بيروت، في اإليزوتيريك، علوم مركز في البيضاء، المعرفة أصدقاء جمعية نظمت : التلغراف – بيروت

 دىن المهندسة من كل قدم حيث م(. ب )ج مجدالني جوزيف الدكتور -العربي والعالم لبنان في اإليزوتيريك علوم مركز مؤسس بمشاركة وذلك ،”الذكاء

 جوهر   ام.انسج والكمال كمال الجمال“ أن   منطلق من اإليزوتيريك، علوم منظار من الجمال ماهي ة حول محاضرة البونجي وجدي والدكتور معوض شحادة

 (.م ب )ج بقلم ”واإلنسان الوجود في الحكماء آراء“ اإليزوتيريك كتاب )من ”سالم وأشعة هو، صفاء لمسة .مرام وللجوهر هو،

 .أخرى جهة من وعيه تفتُّح ومستوى جهة، من الجمال عن التعبير على الفرد مقدرة بين الوثيقة العالقة وأوضحا كما

)من كتاب ” الذكاء هو حس  الجمال في ب عد الباطن“مية تطوير حس  الجمال ربًطا بالفكر كمقدرة، وبالذكاء كطاقة. حيث إن  كما وشد د المحاضران على أه

ف إلى ذكائك“اإليزوتيريك   (.، بقلم الدكتور جوزيف مجدالني )ج ب م”تعر 

ي حس  الجمال. ال سيما مع ومن الملفت، أنه خالل المحاضرة تم  تقديم آليات تطبيقية عملية لتطوير المخي لة  ر( والتي بدورها تنم  )كمقدرة عقلية على التصوُّ

 .كًرا وقواًل وعماًل ف تفتُّح عامل الحب  في النفس، والذي بدوره يرقرق كل من الفكر والمشاعر عبر إدخال عنصر الشفافية إليهما، ما يشحذ اإليجابية في النفس

 .لتي تالها حوار شي ق وسط حشد من متتبعي علوم اإليزوتيريكهذا غيث من فيض ما ورد في هذه المحاضرة ا

خه في ثماني لغات. ينشير في الختام أنه باإلمكان اإلطالع على التفاصيل الوافية حول علوم اإليزوتيريك عبر سلسلة مؤلفاتها التي فاقت المئة كتاب حتى تار

، www.esoteric-lebanon.org :جانية من خالل الدخول إلى الموقع اإللكتروني الرسميكما يمكن تتبع نشاطات اإليزوتيريك ومحاضراته األسبوعية الم

 .اأو صفحة منتدى اإليزوتيريك على الفيسبوك أو التويتر أو اإلنستغرام أو مدونة علوم اإليزوتيريك وقناة اليوتيوب الخاصة به
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