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 ”بين وعي الفراغ وفراغ الوعي، يكمن سّر من أسرار السعادة“علوم اإليزوتيريك في محاضرة بعنوان: 

بين وعي الفراغ وفراغ الوعي، يكمن سّر من “ نظمت جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء، في مركز علوم اإليزوتيريك، في بيروت، محاضرة بعنوان

اضرة األستاذ وليد فرح، وهو باحث ومتعمق في علوم اإليزوتيريك، بمشاركة مؤسس مركز علوم اإليزوتيريك في لبنان والعالم ، قدم المح“أسرار السعادة

 .الدكتور جوزيف مجدالني )ج ب م( -العربي
، الفراغات( في النفس البشريةتمحورت المحاضرة حول كيفية تحقيق السعادة في حياة الفرد من خالل آلية عملية تعتمد أوالا على وعي النواقص )أو 

ا بينه وبين تحقيق السعادة المرجوة  .والتي تقف حاجزا
ن تهيمن أكما وأوضح المحاضر بأّن التصرف الخاطئ المتكرر، إضافة إلى تكرار الفشل في أمور حياتية عديدة، والسماح لألحاسيس والمشاعر السلبية ب

ه من المرء مّما اكتسبه من وعي وما حقق” إفراغ“الصاخبة في حياة المرء، جميعها أسباب مباشرة في  على الفكر والتفكير السليم، ضف إلى ذلك الفوضى
من ) .”بين وعي الوعي وتوعية الالوعي يحقق اإلنسان غايته وسعادته في الحياة وهو سائر نحو هدف محدد“ وذلك من منطلق أنّه… سعادة في حياته

 .بقلم الدكتور جوزيف مجدالني )ج ب م( ،“تعّرف إلى وعيك“ كتاب اإليزوتيريك
 .ما تقّدم هو غيث من فيض مّما ورد في هذه المحاضرة القيمة التي تالها حوار شيّق، وسط حشد من متتبعي علوم اإليزوتيريك

ه في ثماني ت المئة كتاب حتى تاريخنشير في الختام أنه باإلمكان اإلطالع على التفاصيل الوافية حول علوم اإليزوتيريك عبر سلسلة مؤلفاتها التي فاق

 :www.esoteric-لغات. كما يمكن تتبع نشاطات اإليزوتيريك ومحاضراته األسبوعية المجانية من خالل الدخول إلى الموقع اإللكتروني الرسمي
lebanon.orgبوك أو التويتر أو اإلنستغرام أو مدونة علوم اإليزوتيريك وقناة اليوتيوب الخاصة بها، أو صفحة منتدى اإليزوتيريك على الفيس. 

Star Lebanon  علوم اإليزوتيريك في محاضرة بعنوان: "بين وعي الفراغ وفراغ الوعي، يكمن سّر من أسرار

  http://starlebanon.net/?p=59024السعادة"
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Star Lebanon @star_lebanon  علوم الإيزوتيريك في محاضرة بعنوان: "بين وعي الفراغ وفراغ الوعي، يكمن سّر من

,أسرار السعادة",  
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