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 رسانف سلسلة كتّاب من مجموعة زارت حيث لبنان، جنوب – النبطية محافظة الدوير، بلدة في أجيال ثانوية دعوة البيضاء المعرفة أصدقاء جمعية لبّت

 إليزوتيريكا ومعل مركز مؤسس – مجدالني جوزيف الدكتور بحضور ،ةللمناسب الثانوية أقامتها التي الثقافية بالنشاطات للمشاركة المدرسة اإليزوتيريك

 – اإليزوتيريك فرسان سلسلة من مؤلفات خمسة حول النشاطات تمحورت .الثانوية في المختص والتربوي اإلداري والكادر العربي والعالم لبنان في األول

 معّوض، شحادة ندى تأليف” ءوالهوا الماء أسرار“ السمراني، ميشال تأليف” يأب مع رحلة “وهي لبنان، -بيروت البيضاء، المعرفة أصدقاء منشورات

 من عديدة مواضيع القصص تناولت دّكاش. طايع نور تأليف” حقز قوس داخلي في”و أبوذياب، تلحوق ميرنا تأليف” اوإخوته موري”و” هوإخوت جود“

  في الوعي أبعاد الواحدة، العائلة في واليدالم صفات السعادة، العطاء، الطبيعة، ،aPran الحياة طاقة ودوره، األثير طبيعة مثل اإليزوتيريك علوم منهج صلب

 .الطفولة براءة يحاكي سبّاق مبّسط علمي-روائي قالب في قُّدمت والتي الشيّقة، المواضيع من وغيرها اإلنساني، الكيان

 فرسان سلسلة وحي من ملفتة، نشاطات وتقديم اعداد في وتلميًذا تلميذة 041 نحو شارك حيث التوقّعات، فاق مؤثّر نحو على بالكتّاب التالمذة رّحب

 وتجمهر ماك ومواضيعها، وشخصياتها الكتب عناوين من فيها مقتبسين …والقصص والرسومات األدبي وااللقاء المسرحي األداء بين تنّوعت اإليزوتيريك،

 والتعبير التفاعل من عالية درجة وعلى ملفتًا، كان التالمذة أداء أنّ  إلى االشارة تجدر .التذكاريّة والصور التواقيع ألخذ الكتّاب حول مؤثّرة بعفوية األطفال

 لومع موقع إلى الدخول خالل من المجانية األسبوعية ومحاضراته اإليزوتيريك نشاطات تتبّع باإلمكان أنه التنويه يجدر …التفاصيل أدق في والمنظّم الواعي

 الفيسبوك، على اإليزوتيريك  منتدى صفحة متابعة وأ: glebanon.or-www.esoteric اآلتي العنوان على االنترنت شبكة على الرسمي اإليزوتيريك

 .اإليزوتيريك بعلوم الخاصة اليوتيوب قناة إلى إضافة والمدونة والتويتر واإلنستغرام،

 

 lb-sy.news Facebook النبطية كانت السباقة في المبادرة-الدوير -اإليزوتيريك وثانوية أجيال-نشاطات ثقافية حول سلسلة فرسان علوم باطن اإلنسان  

http://www.lebanonsyrianews.com/?p=1922  

  

لّبت جمعية . النبطية كانت السباقة في المبادرة-الدوير -اإليزوتيريك وثانوية أجيال-نشاطات ثقافية حول سلسلة فرسان علوم باطن اإلنسان

زوتيريك المدرسة للمشاركة جنوب لبنان، حيث زارت مجموعة من كّتاب سلسلة فرسان اإلي –أصدقاء المعرفة البيضاء دعوة ثانوية أجيال في بلدة الدوير، محافظة النبطية 

 …بالنشاطات الثقافية التي أقامتها الثانوية للمناسبة،

lebanonsyrianews @lebanonsyrianew Twitter Folg -نشاطات ثقافية حول سلسلة فرسان علوم باطن اإلنسان
النبطية كانت السباقة في...-الدوير -اإليزوتيريك وثانوية أجيال  

 

 Lebanon Syria Newsالمدير العام في ليبانون سيريا نيوز   

 نشاطات ثقافية حول سلسلة فرسان علوم باطن اإلنسان-اإليزوتيريك وثانوية أجيال-الدوير -النبطية كانت السباقة في المبادرة
 نشاطات ثقافية حول سلسلة فرسان علوم باطن اإلنسان-اإليزوتيريك وثانويةأجيال-الدوير -النبطية كانت السباقة في المبادرة

lebanonsyrianews.com 

 

http://www.esoteric-lebanon.org/
https://www.facebook.com/lobnanwasoria/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lebanonsyrianews.com%2F%3Fp%3D1922&h=ATPQtZ_5P20vA-dpsV_hEzAh_xCmLnlaiSblR3zYn8yUvKCj3Wpvm_2g7bACtGEqdeReT7Fcqo18pnYOMBoHlnHBg__Qy6rpVnYY57TiwjrtnxuU6O71S2Do_fYCjyY3j8-YBV-IbtXUAcnzTjauiaIw&enc=AZOKoSX2bd3RhntOuYU6eoicXvagvW8qyIB7YAYMviDX4_piCZRe7KkZwJEfR0yyGJY2mC3IDDG2V1N0yeGj2NoRC4Jj0L2tMt-lZot0TMIPnw3ZiV7RRFXulSkzi-RlzgvR_LlmBJNkzW_yoilk5CVTQxu1GFrvaiirsefK38lrztlYiotak0DLnB4jSGxh4Ezi233cmOaydLlSqZpsKLRw&s=1
http://www.lebanonsyrianews.com/?p=1922
http://www.lebanonsyrianews.com/?p=1922
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lebanonsyrianews.com%2F%3Fp%3D1922&h=ATMVIq-uIQRLUpVlZxNeONIR3XR3jbOQ-OgrwGBUKaM0VPsXbgtYyuR1XjREJEpDKU7KTWroKQJWsius2h5gE2LiAAw0SYddIODke1zF87hc1nMXmWh0JJeq_dAiHCj7_pq8zXVYj5g&enc=AZPajsqiREDwYD7euP8-94njXmjWAE7CXsQqUciKOTBQisDGWRu3bOjUEKNqf5LZ3qe3nLqYIOUFqps_oHkBGExFn69DenHJ8_-VgbRkmOVpEQm6vAUDYyGjmdeCRC3v28Ww5qYkqY-BKgT_bgloXuRPnXPEj6DC-9bQHvyufDPLfB0pIHp4gRXiNgYkhetJufAuAJijEFQzcDhaP41je_Uo&s=1
https://twitter.com/lebanonsyrianew
https://www.linkedin.com/in/lebanon-syria-news-19525813a/
https://www.linkedin.com/in/lebanon-syria-news-19525813a/
https://www.linkedin.com/in/lebanon-syria-news-19525813a/
http://www.lebanonsyrianews.com/?p=1922
http://www.lebanonsyrianews.com/?p=1922
http://www.lebanonsyrianews.com/?p=1922
http://www.lebanonsyrianews.com/?p=1922
http://www.lebanonsyrianews.com/?p=1922
https://www.linkedin.com/in/lebanon-syria-news-19525813a/

