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 ”…ياء الباطن اإلنساني، في معادالت حياتيّة عمليّةعلوم اإليزوتيريك في محاضرة بعنوان: “خيم
 

 
، …“عمليّة حياتيّة  معادالت في اإلنساني، الباطن ءخيميا“ علوم اإليزوتيريك في مركزها في بيروت محاضرة بعنوان-نّظمت جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء

مؤسس مركز علوم اإليزوتيريك األّول في لبنان والعالم العربي.  –ألقتها الدكتورة رانيا كفروني فرح وشاركها في الحوار الدكتور جوزيف مجدالني )ج ب م( 

 .2020شباط  17وذلك يوم اإلثنين الواقع فيه 

بقلم الدكتور جوزيف مجدالني )ج  ”اإلنسانيّة  الذّات خفايا في رحلة “كتاب اإليزوتيريك بعنوان على ”الباطن خيمياء “ارتكزت المحاِضرة في مقاربتها مفهوم

حكم نتائج تلك المعادالت ب م(، موضحة أّن خيمياء الباطن قائمة على معادالت معرفيّة عمليّة عمالنيّة قابلة للتطبيق والممارسة في خضم الحياة اليوميّة. حيث ي

 …أي مبدأ ’الفعل وردة الفعل‘ أو ’كما تزرع تحصد‘ كعنوان عريضعدل قانون الحياة، 

والتي تهدف إلى تحويل ما هو بشرّي في النفس ، “اإلنسانيّة الذّات خفايا في رحلة “كما وتخلل المحاَضرة قراءة لباقة من تلك المعادالت التي تنطوي في كتاب

  إذا :“من الكتاب المذكور، كاآلتي 194أو باألحرى ماًسا(… وقد ختمت د. فرح بما ورد في الصفحة )أو معدنًا كتعبير مجازي( إلى ما هو إنساني )أي ذهبًا 

 رسالة ألنّها الخير. كلّ  الخير هي إنسان، كلِّ  أعماقِ  في الراكدة  المعرفة تفعيل في الوعي فرسالة غيِرها، من نُبًل  أكثر إنسانيّة رسالة القلم مهّمة كانت

 .”…كونيّة

 .ضرة حوار شيّق أظهر تفاعل الحضور مع الموضوع المطروحتال المحا

تاريخه في ثماني لغات.   في الختام، نشير إلى أنّه باإلمكان اإلطالع على التفاصيل الوافية حول علم اإليزوتيريك عبر سلسلة مؤلفاته التي فاقت المئة كتاب حتى

، ومواقع  )lebanon.org-www.esoteric(جانية من خالل الدخول إلى الموقع الرسميكما يمكن تتبع نشاطات اإليزوتيريك ومحاضراته األسبوعية الم

 .التواصل اإلجتماعي المعتمدة

   
 ShefKcom@   شبكة شايفك األخبارية 

علوم اإليزوتيريك -نّظمت جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء -"خيمياء الباطن اإلنساني، في معادالت حياتيّة عمليّة..."( )علوم اإليزوتيريك في محاضرة بعنوان:  #اخبار_لبنان
ان "خيمياء الباطن ال ... تفاصيل اكثر في مركزها في بيروت محاضرة بعنو   
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