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 "االيزوتيريك علوم ضوء في  والبيئة والمجتمع الفرد بين الروابط تعزيز“ بعنوان ندوة في اإليزوتيريك علوم
 

            
 

 في والبيئة والمجتمع الفرد بين الروابط تعزيز“ علوم اإليزوتيريك في مركزها في بيروت، ندوة بعنوان-نظمت جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء

 .مؤسس مركز علوم اإليزوتيريك في لبنان والعالم العربي –مجدالني   بحضور الدكتور جوزيف ،“اإليزوتيريك علوم ضوء

 أن  “ قّدم كل من األستاذ زياد شهاب الدين والمهندس شربل معّوض خالل الندوة مفهوم الروابط االجتماعية من منطلق علوم اإليزوتيريك. فشرحا

، صداقة أو ليةعائ أكانت الروابط  ك ليش ومجتمعه بيئته ضمن الفرد تطور وأن   واإلرتقاء. والتطور التعل م إلى الحاجة من نشأت واحدة، هي مثًلا

 .”أصًلا  عليه هو لما خًللها من يتوع ى كي يخوضها أن يجب التي معاناته
لنظام الحياتي واالنتظام الداخلي كقاعدة االنطالق األهم. أيًضا، على أّما عن كيفية تعزيز الروابط االجتماعية، فشّدد المحاضران على أهمية تفعيل ا

 .ضرورة اكتساب الجرأة وميزة التواصل مع اآلخرين، واكتساب مشاعر الرقّة والتفاعل ضمن المجتمع
ني، للدكتور جوزيف مجدال كما كشفت الندوة شذرات عن مستقبل الحياة اإلجتماعية من خالل االستشهاد بكشوفات طرحتها مؤلفات اإليزوتيريك

وشرحت  .“الثامن الجزء-اإليزوتيريك في محاضرات”، و“ذاتك وإلى نفسك إلى تعر ف“، “السادس الجزء-اإليزوتيريك في محاضرات “نذكر منها

 …ا واجتماعيًاالندوة كيفية تحقيق التوازن في حركة التفاعل االجتماعي، كما قّدمت الشروط لتحقيق تفاعل أجسام النفس باطنيًا حياتيً 
ع لغات، بيجدر التنويه أنه باإلمكان االطالع على تفاصيل وافية حول علوم اإليزوتيريك عبر سلسلة مؤلفاتها التي فاقت المئة كتاب حتى تاريخه بس

نترنت مي على شبكة االكما يمكن تتبع نشاطات اإليزوتيريك ومحاضراته األسبوعية المجانية من خالل الدخول إلى موقع علوم اإليزوتيريك الرس

أو متابعة صفحة منتدى اإليزوتيريك على الفيسبوك، واإلنستغرام، والتويتر إضافة إلى lebanon.org-www.esoteric على العنوان اآلتي

 .قناة اليوتيوب الخاصة بعلوم اإليزوتيريك
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