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 ”علوم اإليزوتيريك في محاضرة بعنوان: “بحث في مفهوم استكمال دائرة التجارب الحياتية

 

علوم اإليزوتيريك في مركزها في بيروت محاضرة بعنوان “بحث في مفهوم استكمال دائرة التجارب الحياتية”، وذلك -نّظمت جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء

لبونجي، بمشاركة الدكتور جوزيف مجدالني )ج ب  . قّدم المحاضرة كّل من المهندسة ندى شحادة معّوض والدكتور وجدي ا2019كانون األّول  27بتاريخ 

 . مؤسس مركز علوم اإليزوتيريك األّول في لبنان والعالم العربي –م(

ان على المواجهة تمحورت المحاضرة حول أهمية فهم التجارب الحياتيّة التي يمّر بها المرء من منطلق أّن كّل تجربة حياتيّة لم توجد إاّل لمساعدة اإلنس

ها، أسبابها والعمل والمجابهة الداخليّة، وبالتالي كّل تجربة هي “حافز لإلرتقاء في الوعي”. فيما استكمال “دائرة” التجربة الحياتية يكمن في فهم حيثيات الخارجية

 .… الجّدي على محاور التحديّات الداخلية التي قد تستفّزها )التجربة( على غرار الخوف أو الرفض أو العصبيّة الخ

األولى هي  توّسع المحاضران في شرح كيفية استكمال التجربة الحياتية استناًدا إلى علوم اإليزوتيريك، وذلك في ثالث خطوات تطبيقية عملية. الخطوة أيًضا

ورات األنا، وبالتالي رفع “الخلوة مع النفس والتقييم الذاتي” بهدف تحقيق الهدوء واالنفتاح، حيث “سّر النجاح في هذه المرحلة هو التجّرد والسيطرة على ف

التخطيط في فهم تفاصيل التجربة”، بهدف  –الدقة  –مستوى الصدق على حساب الالصدق في النفس”. والخطوة الثانية تتلخص في “العمل على ثالثية التمييز 

يق توازن جديد إلعادة حال اإلنسجام الداخلي، بالتالي التعامل مع الضغط النفسي وحاالت الجمود الداخلي. أّما الخطوة الثالثة فتتمحور حول “العمل على تحق

 .تحقيق اللُّحمة الداخليّة” ما يساعد المرء على مواجهة تحديّات التجربة الحياتية وفهمها بوضوح وجرأة ووعي

 .تال المحاضرة حوار شيّق في سؤال وجواب تضّمن شرًحا وافيًا وأمثلة حياتية وتطبيقية حول الموضوع

ى  نشير إلى أنّه باإلمكان اإلطالع على تفاصيل وافية حول علوم اإليزوتيريك من خالل سلسلة مؤلفات اإليزوتيريك التي فاقت المئة كتاب حتفي الختام، 

 تاريخه في ثماني لغات، كما يمكن تتبّع نشاطات علوم اإليزوتيريك ومحاضراته األسبوعية والمجانية من خالل الدخول إلى الموقع الرسمي

lebanon.org) -esoteric(www.ومواقع التواصل اإلجتماعي المعتمدة. 
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مؤسس مركز   –دّم المحاضرة كّل من المهندسة ندى شحادة معّوض والدكتور وجدي البونجي، بمشاركة الدكتور جوزيف مجدالني )ج ب م(. ق2019كانون األّول  27

حياتيّة لم توجد إاّل  أّن كّل تجربة  علوم اإليزوتيريك األّول في لبنان والعالم العربي. تمحورت المحاضرة حول أهمية فهم التجارب الحياتيّة التي يمّر بها المرء من منطلق

 [ more words 198لمساعدة اإلنسان على المواجهة الخارجية والمجابهة الداخليّة، وبالتالي كّل تجربة هي "حافز لإلرتقاء في الوعي". ] 
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لك بتاريخ  علوم اإليزوتيريك في مركزها في بيروت محاضرة بعنوان "بحث في مفهوم استكمال دائرة التجارب الحياتية"، وذ-نّظمت جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء
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