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 ملواألش األبعد مفهومه في العملي التطبيق بعنوان ندوة في اإليزوتيريك علوم
 األبعد مفهومه في العملي التطبيق“ ، ندوة بعنوان72/01/7102علوم اإليزوتيريك في مركزها في بيروت بتاريخ -نظمت جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء

 .مؤسس مركز علوم اإليزوتيريك في لبنان والعالم العربي –بحضور الدكتور جوزيف مجدالني  ،”لواألشم

 في محاضرات“ والواردة في كتاب اإليزوتيريك” واألشمل األوسع المعنى في الحياتية الممارسة أو العملي التطبيق“ ارتكزت الندوة على المحاضرة الرابعة بعنوان

حيث قّدم كّل من المهندسة ندى شحادة معّوض واألستاذ زياد شهاب الدين في الندوة ماهية التطبيق العملي وصنوه من منطلق  .م ب ج بقلم” السادس الجزء اإليزوتيريك

 الباطنية األجسام تفاعل بحركة المادة، عالم في كنتيجة يمثّله وما الجسد تفاعل حركة يربط“ علوم اإليزوتيريك موضحين أنه السّر الذي يربط الواقع بالحقيقة، إذ إنه

 يدرس كمن تماًما األطراف، حتى الجذور من التواصل لفهم اإلرتقاء على العمل يعني العملي فالتطبيق الالمادة. عوالم في النتيجة لتلك أسباب أو سبب من تمثله وما

 .”كاماًل  مجراه ًكامدر …يصب أين وإلى ينبع أين من ويعرف النهر مجرى
ّمن شرًحا في سؤال وجواب تض أيًضا، تناولت الندوة الئحة بالمسلكيات التي يمارسها اإلنسان والتي تُضعف التطبيق العملي المذكور لديه أو تمنعه. وتالها حوار شيّق

 في محاضرات“ ريك للدكتور جوزيف مجدالني )ج ب م(، نذكر منهاوافيًا وأمثلة حياتية وتطبيقية حول موضوع الندوة. حيث استشهد المحاضران بمؤلفات اإليزوتي

 .وغيرها” فكرك إلى تعّرف“ ،”وعيك إلى تعّرف“ ،”السلبيات قبائل بين رحلة“ ،”السادس الجزء اإليزوتيريك

تتبع  لمئة كتاب حتى تاريخه بثماني لغات، كما يمكنيجدر التنويه أنه باإلمكان االطالع على تفاصيل وافية حول علوم اإليزوتيريك عبر سلسلة مؤلفاتها التي فاقت ا

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

متابعة صفحة منتدى اإليزوتيريك على الفيسبوك، واإلنستغرام، والتويتر إضافة إلى قناة اليوتيوب الخاصة بعلوم  أو  lebanon.org-www.esotericاآلتي

 blog.esoteric-lebanon.org اإليزوتيريك وُمدّونة اإليزوتيريك
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 http://www.lebanonsyrianews.com/?p=36143علوم اإليزوتيريك في ندوة بعنوان التطبيق العملي في مفهومه األبعد واألشمل 

 

lb-sy.news  علوم اإليزوتيريك في ندوة بعنوان التطبيق العملي في مفهومه األبعد واألشمل http://www.lebanonsyrianews.com/?p=36143 
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