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بب ت جمعيععة أصععدقاء المعرفععة البيضععاء-علععوم اليزوتيريععك دعععوة ل
بية التربية فرع النبطية للقععاء محاضععرة بعنععوان:LIUجامعة الع  كل

"التواصععل الحيععاتي – الجتمععاعي – النسععاني فععي ضععوء علععوم
اليزوتيريك"، ألقاها التستاذ وليد فرح بمشععاركة الععدكتور جوزيععف
بو ل فععي مجدلني (ج ب م)- مؤتسس مركععز علععوم اليزوتيريععك ال
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لبنان والعالم العربي، بحضور الهيئة التعليمية وطلب الجامعة من
.2019 أيار/مايو 21التختصاصات المختلفة، وذلك بتاريخ 

بم اتستهل ت المناتسبة بالنشيد الوطني اللبنععاني ونشععيد الجامعععة، ثعع
كلمة ترحيععب بالحضععور ألقاهععا مععدير الجامعععة البرفسععور حسععان
بم افتتععح التسععتاذ وليععد فععرح المحاضععرة مععن تخل ل تخشفه، ومن ثعع
عرض وثائقي تعريفي حععو ل علععم اليزوتيريععك، انتقععل بعععده إلععى
بلفات اليزوتيريك المختلفة. ددا بمؤ تعريف مفهوم التواصل مستشه

بور بيععز المحاضععر بيععن مفهععوم التواصععل الععذي فرضععه التطعع م
التكنولععوجي، والتواصععل النسععاني فععي حقيقتععه، أي فععي ظععاهره
بن النسععان حقععل تفاعععل وتواصععل دائععم مععع دحا "أ وبععاطنه، موضعع
محيطه... فالظاهر في تواصععل مععع البععاطن... ومكونععات النفععس
دل إلى تواصل النفععس بية في تواصل مع بعضها البعض، وصو البشر
بققه علععى بن تح بية كأتسمى تواصل يمكن للنفس أ مع الذات النسان
ددا مععن عع..."، مستشععه الرض... تسواء وعى النسان ذلك أم لععم يعع
بر ف إلى نفسك وإلى ذاتععك" للععدكتور جوزيععف مجععدلني كتاب "تع
بتسععع فععي بم اتسععتعرض أوجععه التواصععل المختلفععة وتو (ج ب م)... ث
دمععا شرح معيقات التواصل، كالسلبيات النفسية على أنواعهععا، ودائ
بموجب معرفة اليزوتيريك. وتختم المحاضرة بطرح جملععة حلععو ل
تساعد على تعزيز التواصل في النفس وبين الفراد فععي مختلععف

المجالت.

ببععر عععن تفععاعلهم مععع بعععا ل مععع الحضععور ع تل المحاضععرة حععوار ف
موضععععععععععععععععععععععععععععععععععوع الطععععععععععععععععععععععععععععععععععرح.
بنه بالمكان الطلع على التفاصيل الوافيععة في الختام، نشير إلى أ
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حو ل علم اليزوتيريك من تخل ل تسلسلة مؤلفاته التي فاق ت المئة
كتاب حتى تاريخه في ثماني لغات. كما يمكن تتبع نشاطات علععم
اليزوتيريك ومحاضراته التسععبوعية والمجانيععة مععن تخل ل الععدتخو ل

) ومواقعععwww.esoteric-lebanon.orgإلى الموقع الرتسععمي (
التواصل الجتماعي المعتمدة.


