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 ”ي  حضهزية الخوف:أسعضعه وكزيفزية حواجهيه ح  حوطلق علوم اإلزيوويزييزي  عاث  “زيوويزييزي  ي  حاضري  عنووا  علوم اإل

 
ي  حضهزية الخوف: أسعضعه وكزيفزية حواجهيه ح   عاث  “علوم اإلزيوويزييزي  ي  حيكوهض ي  عزييوت حاضري  عنووا  -وّظحت جحنزية أصدقضء الحنيية العزيرضء

 .حؤسس حيكو علوم اإلزيوويزييزي  ي  لعوض  والنضلم النيع  –)ج ب م(  ، عاروي الدكيوي جووزيف حجدالو  ”علوم اإلزيوويزييزي  حوطلق
ينّيف إلى “و ”ينّيف إلى ذكضئ “، ”ينّيف إلى يكي “إييكوت الحاضري  عشكل أسضس  على كيب عّد  ح  سلسلة حؤلفضت علوم اإلزيوويزييزي  ح  عزيوهض 

كيوي جووزيف حجدالو  )ج ب م(. ازيث قّدم كّل ح  الحهودسة ودى شاضد  حنّوض واألسيضذ وزيضد شهضب الدزي  ينيزيفًض حقيرعًض للخوف عأوّه ، عقلم الد”وعزي 

 .”يسلعزية الاذي إزيجضعزية، أّحض الخوف“، وعأّ  ”ويزيجة جهل ألحي حض أو عدم الديازية عه“، وعأوّه ”رنف الثقة، والهيوب ح  اليجّدد أو اليغزيزيي أو الحواجهة“
يحزيزيو  –يالزيل  –يفكزيي “كحض وأْورح الحاضريا  عأّ  السعب اليئزيس للخوف هو رنف الفكي. وح  هذا الحوطلق يوّسنض ي  شيح قضعد  الفكي اليعضعزية 

كزيفزية حنضلجيه، حض زيحوح ، حورازي  أسعضب رنف كّل حيالة زيحّي عهض الفكي، عضإلرضية إلى ”ينّيف إلى يكي “الوايد  ي  كيضب اإلزيوويزييزي   ”إسيويضج –

 .الحيء الهدوء والثقة والوروح الذي زيايضجه لزيُعند عوه شعح الخوف
عحضد علوم اإلزيوويزييزي  اإلوسضوزية، كحض اليجيعة والعيهض ، قّدم الحاضريا  يقوزيضت عحلزية عحالوزية لحواجهة الخوف  ووح  حوطلق أّ  اليطعزيق النحل  ه

 .لى حض يقدحه علوم اإلزيوويزييزي  ي  هذا الحرحضيواكيسضب الجيأ  والشجضعة اسيوضًدا إ
 .يال الحاضري  اواي شزيّق ي  سؤال وجواب وسط اشد ح  حييعن  علوم اإلزيوويزييزي 

حضو  يضيزيخه ي  ث ىوشزيي ي  الخيضم إلى أوّه عضإلحكض  اإلطالع على اليفضصزيل الوايزية اول علوم اإلزيوويزييزي  ععي سلسلة حؤلفضيهض الي  يضقت الحئة كيضب اي
 لغضت. كحض زيحك  ييعع وشضطضت اإلزيوويزييزي  وحاضريايه األسعوعزية الحجضوزية ح  خالل الدخول إلى حوقع اإلزيوويزييزي  اليسح  وحواقع اليواصل

 .زيسعو  أو اليوزييي أو اإلوسيغيام أو حدووة علوم اإلزيوويزييزي ، صفاة حويدى اإلزيوويزييزي  على الف )lebanon.org-www.esotericاإلجيحضع  الحنيحد 
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