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ي المستقبل حرّية... ومستقبل الحرّية ) اخبار_لبنان# ShefKcom@ شبكة شايفك األخبارية
ة بعنوان: " الرسم فر ي محاضر
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يك ورواد مرك ...  -رسم معانر وت،  كان متتبعو علم اإليزوتير ي بير
ي فر ي لبنان والعالم العرن 
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  شبكة  ••شايفك 

 علوم اإليزوتيريك في محاضرة بعنوان: " الرسم في المستقبل حريّة... ومستقبل الحريّة رسم معاني المستقبل "( - ) اخبار_لبنان
اإليزوتيريك األول في لبنان والعالم العربي في بيروت، كان متتبعو علم اإليزوتيريك ورواد مركزه على موعد مع محاضرة في سياق نشاطات مركز علوم 

ومستقبل … الرسم في المستقبل حريّة“مؤسس مركز علوم اإليزوتيريك األول في لبنان والعالم العربي، بعنوان: –نوعية للدكتور جوزيف مجدالني )ج ب م(   
 https://is.gd/DkaDdY  تفاصيل اكثر
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