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اإلنساني في ضوء علوم  –اإلجتماعي  –التواصل الحياتي ” علم اإليزوتيريك في محاضرة بعنوان: 
 ”اإليزوتيريك

 

 –التواصل الحياتي “ :نوانكليّة التربية فرع النبطية إللقاء محاضرة بع LIU الـ علوم اإليزوتيريك دعوة جامعة-لبّت جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء
مؤسس مركز علوم  -ألقاها األستاذ وليد فرح بمشاركة الدكتور جوزيف مجدالني (ج ب م) ،”اإلنساني في ضوء علوم اإليزوتيريك –اإلجتماعي 

 .2019أيار/مايو  21ذلك بتاريخ اإليزوتيريك األّول في لبنان والعالم العربي، بحضور الهيئة التعليمية وطالب الجامعة من االختصاصات المختلفة، و

تتح األستاذ وليد اف استهلت المناسبة بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد الجامعة، ثّم كلمة ترحيب بالحضور ألقاها مدير الجامعة البرفسور حسان خشفه، ومن ثمّ 
 .ةمفهوم التواصل مستشهدًا بمؤلّفات اإليزوتيريك المختلف فرح المحاضرة من خالل عرض وثائقي تعريفي حول علم اإليزوتيريك، انتقل بعده إلى تعريف

أّن اإلنسان حقل تفاعل “ ميّز المحاضر بين مفهوم التواصل الذي فرضه التطّور التكنولوجي، والتواصل اإلنساني في حقيقته، أي في ظاهره وباطنه، موضًحا
فس البشريّة في تواصل مع بعضها البعض، وصوًال إلى تواصل النفس مع ومكونات الن… فالظاهر في تواصل مع الباطن… وتواصل دائم مع محيطه

تعّرف إلى نفسك وإلى “ ، مستشهدًا من كتاب”…سواء وعى اإلنسان ذلك أم لم يعِ … الذات اإلنسانيّة كأسمى تواصل يمكن للنفس أّن تحقّقه على األرض
ل المختلفة وتوّسع في شرح معيقات التواصل، كالسلبيات النفسية على أنواعها، ثّم استعرض أوجه التواص… للدكتور جوزيف مجدالني (ج ب م) ”ذاتك

 .ودائًما بموجب معرفة اإليزوتيريك. وختم المحاضرة بطرح جملة حلول تساعد على تعزيز التواصل في النفس وبين األفراد في مختلف المجاالت

 .ع الطرحتال المحاضرة حوار فعّال مع الحضور عبّر عن تفاعلهم مع موضو

تى تاريخه في ثماني ح في الختام، نشير إلى أنّه باإلمكان اإلطالع على التفاصيل الوافية حول علم اإليزوتيريك من خالل سلسلة مؤلفاته التي فاقت المئة كتاب
 )www.esoteric-رسميلغات. كما يمكن تتبع نشاطات علم اإليزوتيريك ومحاضراته األسبوعية والمجانية من خالل الدخول إلى الموقع ال

) lebanon.orgومواقع التواصل اإلجتماعي المعتمدة. 

 اخبار لبنان وسوريا وكالة 

 –كليّة التربية فرع النبطية إللقاء محاضرة بعنوان: "التواصل الحياتي  LIU علوم اإليزوتيريك دعوة جامعة الـ-لبّت جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء
علوم مؤسس مركز  -اإلنساني في ضوء علوم اإليزوتيريك"، ألقاها األستاذ وليد فرح بمشاركة الدكتور جوزيف مجدالني (ج ب م) –اإلجتماعي 
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