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 ”المواجهة، فعُل الفكر في التطبيق العملي“علوم اإليزوتيريك في محاضرة بعنوان: 
 

 

مت جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء
ّ
ة بعنوان-نظ وت محاضر ي بير

ي مركزها فر
يك فر ي التطبيق العملي “ علوم اإليزوتير
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ي ، بمشاركة 2019حزيران 
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يك األول فر  مؤسس مركز علوم اإليزوتير

يك أال وهو:  زت عىل محور أساس تؤكده علوم اإليزوتير
ّ
ي رك

ة المهندسة ندى شحادة معّوض الت  ي حياته، “ألقت المحاضر
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 “. التطبيق العملي 
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