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ة بعنوان:  ي محاضر
يك فر ي التطبيق العملي “علوم اإليزوتير

 ”المواجهة، فعُل الفكر فر

 

مت جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء
ّ
ة بعنوان-نظ وت محاضر ي بير

ي مركزها فر
يك فر المواجهة، فعُل “ علوم اإليزوتير

ي التطبيق العملي 
 
ي ، بمشاركة 2019حزيران  17، بتاري    خ ”الفكر ف

مؤسس مركز علوم  –الدكتور جوزيف مجدالنر

 . ي ي لبنان والعالم العرن 
يك األول فر  اإليزوتير

يك أال وهو:  زت عل محور أساس تؤكده علوم اإليزوتير
ّ
ي رك

ة المهندسة ندى شحادة معّوض الت  مع “ألقت المحاضر

ي يخوضها بغية صقل مها
ْعمق المعاناة الت 

َ
ي حياته، ت

 
م يحرزه االنسان ف

ّ
رة المواجهة لديه بهدف االرتقاء كّل تقد

ا إىل سلسلة . ”عل سلم التطّور
ً
تعّرف إىل “، ”تعّرف إىل وعيك“، ”تعّرف إىل ذاكرتك“)مثال  …”تعّرف إىل“وإستناد

ة ”…( تعّرف إىل الحّب “، ”تعّرف إىل ذكائك“، ”فكرك يك، أشارت المحاضرر الصادرة ضمن منشورات علوم اإليزوتير

 االرتقاء ي“إىل 
ّ
ة، االنطالق المشاعري، أن

ّ
ة، االستقاللية الفكري

ّ
تّمم عل قاعدة رباعية، أركانها االستقاللية المادي

ي التطبيق العملي 
 
 “. والذكاء بمعت  الصدق ف

ًحا وافًيا حول دور المواجهة لإلرتقاء ضمن القاعدة الرباعية المذكورة  مت المهندسة ندى شحادة معوض شر
ّ
كما وقد

 أعاله، إضافة إىل أ
ّ
ام “همية اإلنفتاح الفكري حيث أن ي اإللت  

المواجهة )الداخلية والخارجية( المستديمة تعت 

، من جملة ما تعنيه، احتواء الظروف الطارئة والصدامات الُمحتملة ي
 “والمثابرة فوق حواجز الزمن، وتعت 

ّ
، وأن

ي ظّل المواجهات الناجحة ترتكز عل تقوية االنفتاح الفكري وشحذ اإلرادة وتفعيل “
 
ا عملًيا ف

ً
المحبة تطبيق

 . ”حكمة التعاطي مع اآلخرين

ًحا وافًيا وأمثلة حياتية عملّية حول الموضوع.  ة حوار شّيق تضّمن شر  تال المحاضر

يك من خالل سلسلة مؤلفات  ه باإلمكان اإلطالع عل تفاصيل وافية حول علم اإليزوتير
ّ
ي الختام، نشير إىل أن

فر

ي فاقت الم
يك الت  اته اإليزوتير يك ومحاضر ي لغات. كما يمكن تتبع نشاطات علم اإليزوتير

ي ثمانر
ئة كتاب حت  تاريخه فر

( ومواقع التواصل lebanon.org-www.esotericاألسبوعية والمجانية من خالل الدخول إىل الموقع الرسمي )

 اإلجتماعي المعتمدة. 
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