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 …”التفاعل الجماعي الهادف، وعي ذاتي مضاعف“محاضرة في علوم اإليزوتيريك بعنوان: 

 .«التفاعل الجماعي الهادف، وعي ذاتي مضاعف» نظمت جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء، في مركز علوم اإليزوتيريك، في بيروت، محاضرة بعنوان

 –لعربي ا قّدم المحاضرة المهندس بول أبي درغام، وهو باحث ومتعمق في علوم اإليزوتيريك، بمشاركة مؤسس مركز علوم اإليزوتيريك في لبنان والعالم

 .الدكتور جوزيف مجدالني )ج ب م(

بشريّة. المتحّكمة بمفاصل النفس ال” األنا“ي، ودور تمحورت المحاضرة حول كيفية مراقبة النفس وفهم تفاعالتها في خضم تجربة العمل المشترك أو الجماع

العائق األكبر أمام تحقيق التفاعل اإلرادي والواعي مع اآلخر، نظًرا لطغيان المصلحة الفرديّة ” األنا“حيث أوضح المحاضر أنّه في ظّل وجود السلبية، تبقى 

، هما مّمر إلزامي لتحقيق اكتمال الوعي. وذلك من منطلق ”األنا“ما الخروج من عزلة على المصلحة المشتركة والعامة. علًما أّن هذا التفاعل المذكور، ك

 األرض وجه على إنسان من ما“:، كاآلتي89-88للدكتور جوزيف مجدالني )ج ب م(، صفحة  ”تعّرف إلى نفسك وإلى ذاتك“ ما ورد في كتاب اإليزوتيريك

 مزامنة، قاءاالرت هذا على تحقيق اآلخر مساعدة ضرورة وعلى اآلخر مع التواصل ينفتح على لم ما ل،منعز بشكل أو بمفرده الوعي اكتمال على تحقيق قادر

 .“…المقّدسة االختيار الفردية حّرية احترام أُطر ضمن

يًزا ك والذي أبدى تفاعاًل ممإّن ما تقّدم هو غيث من فيض مّما ورد في هذه المحاضرة القيمة التي تالها حوار شيّق، وسط حشد من متتبعي علوم اإليزوتيري

 .مع موضوع المحاضرة

تاريخه في ثماني  ىنشير في الختام إلى أنّه باإلمكان اإلطالع على التفاصيل الوافية حول علوم اإليزوتيريك عبر سلسلة مؤلفاتها التي فاقت المئة كتاب حت

ة من خالل الدخول إلى موقع اإليزوتيريك الرسمي ومواقع التواصل اإلجتماعي لغات. كما يمكن تتبع نشاطات اإليزوتيريك ومحاضراته األسبوعية المجاني

 .، صفحة منتدى اإليزوتيريك على الفيسبوك أو التويتر أو اإلنستغرام أو مدونة علوم اإليزوتيريك )lebanon.org-www.esoteric (المعتمدة

Star Lebanon @star_lebanon ore  

 محاضرة في علوم اإليزوتيريك بعنوان: "التفاعل الجماعي الهادف، وعي ذاتي مضاعف"...,,

 

Star Lebanon ..."محاضرة في علوم اإليزوتيريك بعنوان: "التفاعل الجماعي الهادف، وعي ذاتي مضاعف 
http://starlebanon.net/?p=68009 STARLEBANON.NET 

 ”…التفاعل الجماعي الهادف، وعي ذاتي مضاعف“محاضرة في علوم اإليزوتيريك بعنوان: 

 …نظمت جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء، في مركز علوم اإليزوتيريك، في بيروت، محاضرة بعنوان

http://www.esoteric-lebanon.org/
https://twitter.com/star_lebanon
https://www.facebook.com/Star-Lebanon-270896886709322/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARA4MCBT0lDvCSLybdscSRU-EkrJESLTCHvafxgH6VPBxCTZ2bITAeL9xTfpbsJwJDdBYlMuGKtM5tXz&hc_ref=ARQIs117_B5jqhuubzjSMZiOJj8lD5-wpdMY351WrA9pLB5BzTiVsuXEfVg5tcdA2jc&__xts__%5B0%5D=68.ARC0M-FXn1Lz_JOeurmjU-QLfHZM-ENBAN5nCUn7936d6VAdQR-77VEcHYjuEicVvIYBlb4BjYnSSUBU7r6Tj5q1vNNXe9TR23CzRvGooTeWw_WDW__KLgBtyE4GZTKfVJOwIbIJLdidOJyIHCMImjUT_YTOYow-nr4bVzD51dJMvZsp9i3s-KmgmtlAOFCxr2MxS02ecIQVr5vKsNtTYXlr
https://www.facebook.com/Star-Lebanon-270896886709322/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARA4MCBT0lDvCSLybdscSRU-EkrJESLTCHvafxgH6VPBxCTZ2bITAeL9xTfpbsJwJDdBYlMuGKtM5tXz&hc_ref=ARQIs117_B5jqhuubzjSMZiOJj8lD5-wpdMY351WrA9pLB5BzTiVsuXEfVg5tcdA2jc&__xts__%5B0%5D=68.ARC0M-FXn1Lz_JOeurmjU-QLfHZM-ENBAN5nCUn7936d6VAdQR-77VEcHYjuEicVvIYBlb4BjYnSSUBU7r6Tj5q1vNNXe9TR23CzRvGooTeWw_WDW__KLgBtyE4GZTKfVJOwIbIJLdidOJyIHCMImjUT_YTOYow-nr4bVzD51dJMvZsp9i3s-KmgmtlAOFCxr2MxS02ecIQVr5vKsNtTYXlr
https://www.facebook.com/Star-Lebanon-270896886709322/?__tn__=kC-R&eid=ARCXmlUBiYIOs_R9dr9IPoE_Qnk_59PJD4wB2zg-xftZfSYwVSTx3C3LPBf2wxThf1IhVIu-_wiqSYrW&hc_ref=ARQ3B4pc4cn3mr4XArnfDjv59rllShBoH0J9TuUTN0TMhBy3wKsN8f3OzhY3xR7Xq9s&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARC0M-FXn1Lz_JOeurmjU-QLfHZM-ENBAN5nCUn7936d6VAdQR-77VEcHYjuEicVvIYBlb4BjYnSSUBU7r6Tj5q1vNNXe9TR23CzRvGooTeWw_WDW__KLgBtyE4GZTKfVJOwIbIJLdidOJyIHCMImjUT_YTOYow-nr4bVzD51dJMvZsp9i3s-KmgmtlAOFCxr2MxS02ecIQVr5vKsNtTYXlr
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fstarlebanon.net%2F%3Fp%3D68009%26fbclid%3DIwAR0J1GY1LKyOen6tBZfWzjbrxunS7qw2qVEj_0xTQiGw-ckq1Yo1Dbm58R4&h=AT0jYnVKKcKxuv9jV8Jv_HftMOpuRMlF7H8SEpBQQ_XVb2TdFwen9xPPTCgvflePigbiMjCOZC72jnq-Ucs-9UyooXN4NTabjGXXUoNuUOoUGAgz43sbNYQ41BQPi2eTwRe5P-8uD9V7OPDk-zU_U1TcO3pjY75eFTulCS3LyDSdKAhCHTqsEItrdcrCFWX8K8LTktAFqU8STP-Wv9p_urgXFZ_9sp24A_sqwY0mOypWnN8m5Eh7gGckuk4FGzWOlZQYAiXAMlgIYYHzwsI-mH5l070d3cidBxj3tJjPKCsUUh4jcdyjqEZweaenUVuQda-QNUGKEkknBvQCJTYhtrxUQNilTi4WKEhlMXOMYgVKRCOsS22zZqPpkJH2sqn0Zit5e5Ld_CB83c1EPrYRoG915l6vjjTT4pWyEFnTWerSa-94_JWPMGA6ErVlLpVcTC6ixqNiE-Opmrx3Hd4G
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fstarlebanon.net%2F%3Fp%3D68009%26fbclid%3DIwAR0Q9_Xg-Is193gXjzH4G5S2gHwZQz5w5ZY2H7xcrqrVCOdaS54qyS0Er58&h=AT2Af-xS5xtfGR6Fa51IcXCTppVk8euN2Vo8XUz7Aq21IxJZfxNtIBs9XOwmY7_nfbXWgnFCZJTa-BOy2PvCeuU6VEoMq6oZQdB88DcxlRkuMFJNXOrheDlfE6EJfg_mAiD5k9v3mZMjaHQIkhX7U8rxD73Fuw45TfsDyCiwHr-1ZZPpMXNyU3Sy6Yu0nniRu2bbjVwnekRuheF70zwoKmyBtsBh3gpahVfYvKCjVTJejWmvu4n04E0GZMYJWJrwiEldMyHp8xUYfxd8a3Ytp5d58NrsiKJZ-NEAUiIQ_DA1YOzGXBiD5GQzke2QiEXWXd4oBpC5Rq4NWhgpu_KemSM1qXD4p5tdCWRFaQM0RDVtgEDSNYMc5jNR8_vg28ZvULJmu47pWXjcROJs94Cdycc3jEq-v7C6AEEF1eXWARHrm9yGKykzPzXnpmTpoqRnVg
http://starlebanon.net/
http://starlebanon.net/?p=68009
https://twitter.com/star_lebanon
https://www.facebook.com/Star-Lebanon-270896886709322/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARA4MCBT0lDvCSLybdscSRU-EkrJESLTCHvafxgH6VPBxCTZ2bITAeL9xTfpbsJwJDdBYlMuGKtM5tXz&hc_ref=ARQIs117_B5jqhuubzjSMZiOJj8lD5-wpdMY351WrA9pLB5BzTiVsuXEfVg5tcdA2jc&__xts__%5B0%5D=68.ARC0M-FXn1Lz_JOeurmjU-QLfHZM-ENBAN5nCUn7936d6VAdQR-77VEcHYjuEicVvIYBlb4BjYnSSUBU7r6Tj5q1vNNXe9TR23CzRvGooTeWw_WDW__KLgBtyE4GZTKfVJOwIbIJLdidOJyIHCMImjUT_YTOYow-nr4bVzD51dJMvZsp9i3s-KmgmtlAOFCxr2MxS02ecIQVr5vKsNtTYXlr

