
 

 
 ”المسارات تنير عالقة والحب   التوازن بين“ بعنوان: ندوة في اإليزوتيريك علوم

، بحضور الدكتور “المسارات تنير عالقة والحب   التوازن بين :“اإليزوتيريك في مركزها في بيروت، ندوة بعنوانعلوم -نظمت جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء

 .مؤسس مركز علوم اإليزوتيريك في لبنان والعالم العربي –جوزيف مجدالني 
 بإشراف وتناغم ودفء بانسياب الفردية اإلرادة تسي رها ومتداخلة طةمتراب شراكة عالقة والحب   التوازن بين “شرح المحاضر األستاذ مروان أبي عاد خالل الندوة أن  

 سواء ثابتة، متجذرة راسخة وهي فينا موجودة فهي وجودها تجاهلنا أم العالقة تلك وعينا العالقة. لهذه وفهمه وعيه مستوى بحسب كل   لصاحبها، العام الوعي من

 ”.حياتنا في المهمة األمور من العديد كما مداركنا، عن وغابت عملها ناتجاهل أم المتطور الوعي عبر ،اوجوده حقيقة تلمسنا
ح المحاضر أن ه ؟! فقد وض  ا حول موضوع أيهما أهم، التوازن أو الحب   بوجود إال يتفاعل ال الواحد إن إذ والتوازن، الحب   بين ةمفاضللا أو لإلنتقائية مجال ال “أم 

عة منفتحة بل مقفلة غير الشراكة هذه أن علًما ينفصالن، ال  شريكان فاإلثنان اآلخر.  شفتك نفسي على أجريتها بسيطة دراسة لكن الوعي. يشمله ما كل على ومشر 

 ”.نشاطه ومحفز انطالقته ودافع التوازن وقود هو الحب   أن لي
لسلة مؤلفاتها التي فاقت المئة كتاب حتى تاريخه بسبع لغات. كما يمكن تتبع يجدر التنويه أنه باإلمكان االطالع على تفاصيل وافية حول علوم اإليزوتيريك عبر س

 نشاطات اإليزوتيريك ومحاضراته األسبوعية المجانية من خالل الدخول إلى موقع علوم اإليزوتيريك الرسمي على شبكة االنترنت على العنوان

أو متابعة صفحة منتدى اإليزوتيريك على الفيسبوك، واإلنستغرام، والتويتر إضافة إلى قناة اليوتيوب والمدونة الخاصة   lebanon.org-.esotericwwwاآلتي

 .بعلوم اإليزوتيريك

 Arlette News facebook 

 علوم اإليزوتيريك في ندوة بعنوان: "بين التوازن والحب  عالقة تنير المسارات"

http://arlettenews.com/?p=7261  
 

  

 لحب  عالقة تنير المسارات"علوم اإليزوتيريك في ندوة بعنوان: "بين التوازن وا
مؤسس  –علوم اإليزوتيريك في مركزها في بيروت، ندوة بعنوان: "بين التوازن والحب  عالقة تنير المسارات"، بحضور الدكتور جوزيف مجدالني -نظمت جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء

روان أبي عاد خالل الندوة أن  "بين التوازن والحب  عالقة شراكة مترابطة...المحاضر األستاذ م  شرح مركز علوم اإليزوتيريك في لبنان والعالم العربي.  

 Arlette News @arlette_news Twitter  

htt” المسارات بين التوازن والحب  عالقة تنير“علوم اإليزوتيريك في ندوة بعنوان:  p/ / :arlettenews.com/?p=7261  
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