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بب ت جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء-عـلـوم اليزوتيرـيـك دـعـوة جامـعـة الـــ بـيـةLIUل  كل
التربـيـة ـفـرع النبطـيـة للـقـاء محاـضـرة بعـنـوان: "التواـصـل الحـيـاتي – الجتـمـاعي –
النساني في ضوء علوم اليزوتيريك"، ألقاها التـسـتاذ ولـيـد ـفـرح بمـشـاركة اـلـدكتور
بو ل في لبنان والعالم جوزيف مجدلني (ج ب م)- مؤتسس مركز علوم اليزوتيريك ال
العربي، بحضور الهيئة التعليمية وطلب الجامعة من التختصاـصـات المختلـفـة، وذـلـك

ـــــــــــــــــــــــــار/مــــــــــــــــــــــــــايو 21بتاريــــــــــــــــــــــــــخ  .2019 أـي

بم كلـمـة ترحـيـب ـ اتـسـتهل ت المناتـسـبة بالنـشـيد اـلـوطني اللبـنـاني ونـشـيد الجامـعـة، ـث
بم افتـتـح التـسـتاذ ولـيـد بالحضور ألقاها مدير الجامعة البرفسور حسان تخشفه، ومن ث
فرح المحاضرة من تخل ل عرض وثائقي تعريفي حو ل علم اليزوتيرـيـك، انتـقـل بعـده
ــة. ــك المختلـف ــات اليزوتيرـي بلـف ددا بمؤ ــه ــل مستـش ــوم التواـص ــف مفـه ــى تعرـي إـل

بور التكنوـلـوجي، والتواـصـل بيز المحاـضـر بـيـن مفـهـوم التواـصـل اـلـذي فرـضـه التـطـ م
بن النـسـان حـقـل تفاـعـل دحا "أ النساني في حقيقته، أي ـفـي ـظـاهره وـبـاطنه، موـضـ
وتواصل دائم مع محيطه... فالـظـاهر ـفـي تواـصـل ـمـع الـبـاطن... ومكوـنـات النـفـس
بية دل إلى تواصل النفس مع الذات النسان بية في تواصل مع بعضها البعض، وصو البشر
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بققه على الرض... تسواء وعى النـسـان ذـلـك أم بن تح كأتسمى تواصل يمكن للنفس أ
بر ف إلـى نفسـك وإلـى ذاـتـك" لـلـدكتور جوزيـف ددا من كتـاب "تـعـ عع..."، مستشه لم ي
بتـسـع ـفـي ـشـرح بم اتـسـتعرض أوـجـه التواـصـل المختلـفـة وتو ـ مـجـدلني (ج ب م)... ـث
ـة ـوجب معرـف ـا بـم دـم ـا، ودائ ـى أنواعـه ـات التواصــل، كالســلبيات النفســية عـل معيـق
اليزوتيريك. وتختم المحاضرة بطرح جملة حلـو ل تسـاعد علـى تعزيـز التواصـل فـي
ـــــــــالت. ـــــــــف المـج ـــــــــي مختـل ـــــــــراد ـف ـــــــــن الـف ـــــــــس وبـي النـف

 
بـبـر ـعـن تـفـاعلهم ـمـع موـضـوع الـطـرح. بـعـا ل ـمـع الحـضـور ع تل المحاـضـرة ـحـوار ف

بـنـه بالمـكـان الطلع عـلـى التفاـصـيل الوافـيـة ـحـو ل عـلـم ـفـي الخـتـام، نـشـير إـلـى أ
اليزوتيريك من تخل ل تسلسلة مؤلفاته التي فاق ت المئة كتاب حتى تاريخه في ثماني
لغات. كما يمكن تتبع نشاطات علم اليزوتيريك ومحاضراته التسبوعية والمجانية من

ـع الرتســمي ( ـى الموـق ـدتخو ل إـل ـعwww.esoteric-lebanon.orgتخل ل اـل ) ومواـق
التواصل الجتماعي المعتمدة.


