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The Second Forum of Enlightenment
Therapy (Spiritual and Psychological
Energy) is held as a new direction in
psycho-spiritual therapy, taking into
account the comprehensive
understanding of Man as a spiritual
being with the ability, will and choice.
This man is connected to Allah in all
circumstances and times through the
light which enables the man to
recognize the possibilities of unlimited
happiness and inspire the energy of
development, prevention and therapy.
The source of light is God Almighty. God
says: " Allah is the Light of the heavens
and the earth. The Parable of His Light
is as if there were a Niche and within it
a Lamp: the Lamp enclosed in Glass: the
glass as it were a brilliant star: Lit from

والنفسية) في نسخته الثانية؛ كاتجاه جديد في العالج
،النفسي – الروحي؛ منطلقا من فهم شامل لإلنسان
،ككائن نوراني يتمتع بالقدرة واإلرادة واإلختيار
ويرتبط بخالقه عزوجل في جميع الظروف واألوقات
عبر النور يربطه به؛ ومكنه من قابلية تنشيطه
،وتعزيزه وتوسيعه فيدرك آفاق السعادة الالمحدودة
.ويستلهم من خالله طاقة النماء والوقاية والعالج
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ِ ٍ
ِّ َّ ِ ال لِ َّلن
35يم" النور
َ َاألمث
ْ
ٌ اس َواللهُ بِ ُكل َش ْيء َعل
ويقول اهلل تعالى" فإذا سويته ونفخت فيه من روحي

a blessed Tree, an Olive, neither of the
east nor of the west, whose oil is wellnigh luminous, though fire scarce
touched it: Light upon Light! Allah doth
guide whom He will to His Light: Allah
doth set forth Parables for men: and
Allah doth know all things". Surah An
Nur (The Light) Ayat 35. God also says:
"So when I have made him complete
and breathed into him of My spirit, fall
down making obeisance to him”. Surah
Al-Hijr Ayat 72.

.72 ،فقعوا له ساجدين" سورة الحجر

 يحمل،بينما خلق الجسد واألعضاء من طين الزب
The human body was created from
sticky clay. If human beings activate the
 فإذا نشط اإلنسان النور،مكونات وأضدادا مادية
light within them, they will triumph for
 فإنه ينتصر لجوهره النوراني الذي،الذي بداخله
their spiritual essence, achieving a
 فتصبح الهيمنة للنور ويتحقق التوازن بين،يتصل به
balance between the earth and the
heaven. However, if the balance
 أما،ثنائية االرضي والسماوي في شخصية اإلنسان
between the essence and the physical
إذا اختل التوزان بين الجوهر والعرض المادي؛ فقد
arrangements is disturbed, human
 ويخيب وتضطرب شخصيته،يتردى اإلنسان
beings will be disappointed and upset,
and be subjected to psychological
.ويتعرض لإلضطراب النفسي بشتى أشكاله وأنواعه
disorder in all forms and types. Hence,
من هنا يهدف العالج باالستنارة إلى تنشيط الوعي
enlightenment therapy aims to activate
the awareness of the light that
بالنور الذي يربط اإلنسان بخالقه عزوجل؛ بما يوقظ
connects human beings to his Creator,
وعيه الذاتي ويوسع إدراكه الكوني لتتحقق له مقومات
so that it awakens their self تنشيط البحث.اإلستنارة في جميع مجاالت حياته
consciousness and expands their cosmic
consciousness for the purpose of
 وتحويلها،العلمي في مجال الطاقة الروحية والنفسية
2

 من. قابلة للدراسة والقياس،إلى ممارسة إجرائية فعلية

achieving the elements of
enlightenment in all spheres of the life.
It is of great importance to enhance
scientific research in the field of
spiritual and psychological energy, and
to transform it into an actual
procedural practice, subject to study
and measurement. Hence, the Second
Forum of Enlightenment Therapy
(Spiritual and Psychological Energy),
which is held to enhance the
relationship between psychology and
the sciences of the power of spiritual
energy, in a procedural and research
manner, aimes at:

هنا يقام هذا الملتقى الثاني للعالج باالستنارة ( الطاقة
الروحية والنفسية) لتجسير العالقة بين علم النفس
 بطريقة إجرائية بحثية،وعلوم قوة الطاقة الروحية
:تهدف إلى

1. Activating the enlightenment power
in the fields of self-development,
training and psychological counseling.

 تفعيل طاقة اإلستنارة في مجاالت التنمية.1
.الذاتية والتدريب واإلرشاد النفسي
 تشجيع ممارسة التأمل بمعية اهلل وربط.2

2. Encouraging the practice of
meditation with God and linking the
worship and religious rituals to help
people and live up their lives.

العبادات والشعائر الدينية بما يساعد الناس
.ويرتقي بحياتهم

3. Enhancing the spiritual awareness of
people and institutions in their
personal, social, professional and
human lives.

 تعزيز الوعي الروحي لدى الناس والمؤسسات.3

4. Shedding light on the existence of
spiritual energy in the depths of human
beings, and giving them the tools and

 إماطة اللثام عن وجود الطاقة الروحية في.4

ليتجلى في حياتهم الشخصية واإلجتماعية
.والمهنية واإلنسانية
 واكسابه األدوات والتقنيات،أعماق اإلنسان
3

التي تمكنه من ايقاظها لتحسين حياته

techniques that enable them to
improve their developmental,
preventive and therapeutic life.

.اإلنمائية والوقائية والعالجية
 ربط التعليم بأنشطة وتطبيقات االستنارة.5

5. Linking education with
enlightenment activities and
applications to free up creative creative
energies among learners.

لتحرير الطاقات اإلبداعية الخالقة لدى
.المتعلمين

 اشاعة روح السالم والمودة والتفاهم من خالل.6
6. Spread the spirit of peace, affection
and understanding through the
تعزيز وعي االستنارة الذي يرتقي باإلنسان
promotion of enlightenment awareness
.فك ار ووعيا وممارسة
that elevates the human mind,
awareness and practice.

:المحاور

Forum Themes:
First day:

:اليوم األول
.االستنارة كمنهج لتعزيز جودة الحياة

Enlightenment as a way to enhance the
quality of life.
1- Individual enlightenment therapy

. العالج الفردي باإلستنارة.1

2- Collective enlightenment therapy

. العالج الجمعي باإلستنارة.2

3- Family counseling with
enlightenment

. اإلرشاد األسري باإلستنارة.3

4- Enlightenment and voice therapy.

. االستنارة والعالج الصوتي.4
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العالج

5- Methods and techniques of
enlightenment therapy

وفنيات

واستراتيجيات

 أساليب.5
باالستنارة

6- Enlightenment and psychological and
spiritual and reinforcement.

. االستنارة والتزكية النفسية والروحية.6
 عرض تطبيقات التكنولوجيا في قياس أثر.7

7- Presentation of technology
applications to measure the impact of
enlightenment for modifying some
behavior issues

.اإلستنارة لتعديل بعض مشكالت السلوك
. االستنارة وتعزيز الذكاء الروحي.8

8- Enlightenment and spiritual
intelligence reinforcement.

 موقع االستنارة بين أساليب العالج البديل.9
األخرى

9- The place enlightenment among
other alternative treatment methods

:اليوم الثاني
Second day:

وتطبيقات

• Presentation of worksheets,
experiments and applications of
enlightenment therapy.

• عرض أوراق عمل وتجارب
.العالج باالستنارة
.• اإلستنارة عند علماء المسلمين

• How enlightenment is viewed by
Muslim scholars.

• االستنارة واالتجاهات الحديثة في اإلرشاد
النفسي

• enlightenment and modern trends in
psychological counseling

• االستنارة وتنشيط طاقات وقدرات الدماغ

• Enlightenment and activating the
energies of left and right brain
capabilities

األيمن واأليسر
• االستنارة بين علم النفس والعالج البديل
.بالطاقة

• Enlightenment between psychology
5

• دمج مباديء وأسس االستنارة في التربية وفي

and alternative energy therapy.

.مجاالت الحياة المختلفة

• Integrating the principles of
enlightenment into education and the
various fields of life.

العالج

وفنيات

واستراتيجيات

• أساليب
باالستنارة

• Methods and techniques of
enlightenment therapy

• تنشيط طاقة االستنارة بالرياضة والتأمل

• Energizing enlightenment energy in
sports, meditation and reflection

والتفكر

:الورش التدريبية

Training workshops:
A series of training workshops will be
held on the sidelines of the forum to
provide the participants with the skills
of enlightenment therapy. These
workshops include:

يقام على هامش الملتقى مجموعة من الورش
التدريبية؛ إلكساب المشاركين مهارات العالج
:باإلستنارة من بين هذه الورش التدريبية
 التأمل في معية اهلل.1

1. Meditation with the help of God

 التأمل لتوسيع آفاق الوعي الذاتي الكوني.2

2. Meditation to expand the horizons of
universal self-consciousness

 مشاهدة الهالة األثيرية لألشخاص وقياسها.3

3. Watching, measuring and cleaning
the people's aura.

.وتنظيفها
 اإلرشاد الفردي والجمعي باالستنارة.4

4. Individual and collective counseling
by enlightenment
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:فعاليات مصاحبة

Events:
1. Conducting individual and collective
enlightenment sessions

 ممارسة جلسات استنارة فردية وجماعية.1
 زيارة األماكن التاريخية والدينية في محافظة.2

2. Visiting the historical and religious
sites in Dhofar Governorate.

.ظفار

3. Sessions and side discussions.

. جلسات وحوارت جانبية.3

For inquiries and reservations, please
call: 0096892720270

00968 92720270 : للحجز

Terms and Conditions of Participation:
:مواصفات المشاركات وشروطها

The Forum accepts useful and serious
contributions that will contribute to the
development of the direction of
enlightenment therapy, such as
scientific papers, theoretical or
procedural research, experiments,
strategies, innovative techniques and
creative ideas which deal with
enlightenment therapy and adhere to
the following scientific and academic
standards:

يقبل الملتقى المشاركات المفيدة والجادة التي من
شأنها أن تسهم في تطوير اتجاه العالج باالستنارة؛
من قبيل األوراق العلمية واألبحاث النظرية أو
اإلجرائية أو التجريبية والتجارب المدونة
واالستراتجيات والفنيات المبتكرة واألفكار اإلبداعية؛
التي تتناول العالج باالستنارة وتلتزم بالضوابط
:والمعايير العلمية واألكاديمية التالية
 يمكن تقديم المشاركات بأحدى اللغتين.1

1. Contributions can be submitted in
either Arabic or English.

.العربية أو اإلنجليزية
 وقواعدها، أن تراعى سالمة اللغة وضوابطها.2

2. The language rules and clear
scientific formulation should be taken
into account.

.والصياغة العلمية الواضحة
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 إن كانت: يشير الباحث تحت العنوان المقدم.3

3. The researcher shall indicate under
the title provided if his/her contribution
is research or scientific paper, or
experiment.

.  أو تجربة،مساهمته؛ بحثا أو ورقة علمية
 أال تكون المساهمة قد سبق نشرها أو قدمت.4
.إلى مؤتمر أو ملتقى آخر

4. The contribution has not been
published or submitted to another
conference or forum.

 النسخةAPA  اإللتزام بطريقة توثيق.5
.السادسة

5. Follwoing APA style- Sixth Edition.

 تكتب األسماء األجنبية في متن البحث أو.6

6. The foreign names shall be written in
the body of the research, paper or
experiment in Arabic in brackets.

الورقة أو التجربة باللغة العربية وتكتب كما
.وردت بلغتها بين قوسين

7. The research, papers, experiments
and projects submitted shall be subject
to scientific moderation, and the forum
has the right to the make simple
modification or deletion in a way that
does not infringe upon the rights of the
author and is proportional to the
methodology of scientific research.

 ستخضع األبحاث واألوراق والتجارب.7
 ويحتفظ،والمشاريع المقدمة للتحكيم العلمي
الملتقى بالحذف أو التعديل البسيط بما ال
يخل بحقوق المؤلف ويتناسب ومنهجية
,البحث العلمي
 يرفق مقدم البحث أو الورقة أو المساهمة.8

8. The author of the research, the paper
or the contribution shall enclose a one
page resume, including his/her
qualifications, contributions and
scientific efforts in both Arabic and
English.

سيرته الذاتية مختصرة بما ال تزيد عن
صفحة واحدة تتضمن مؤهالته و إسهاماته
.وجهوده العلمية باللغتين العربية واالنجليزية
 يرفق الباحث ملخصا باللغتين العربية.9

9. The researcher shall enclose an
abstract (up to 250 words) in both

. كلمة فقط250 واالنجليزية بما يزيد عن
8

Arabic and English.
الملتقى غير ملزم بإرجاع

10. The Forum is not obliged to return
abstracts or research papers and
projects that have not been accepted.
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الملخصات أو البحوث واألوراق والمشاريع
.التي لم تقبل

11. The number of contribution pages
does not exceed 20 pages (A4 size),
including the list of references,
appendices and forms.

ال تزيد عدد صفحات المشاركة عن

.11

 ) بما في ذلك قائمةA4)  حجم، صفحة20
. المراجع والمالحق واألشكال

12. The Arabic contributions should be
written in Word format: A4 page,
Simplified Arabic font, font size 14, and
font size 16 for titles. As for English
contributions, they should be written in
Word format: A4 page, Roman Times
New font, font size 12, and font size 14
for titles. The top and bottom page
margins should be 2.54 cm, the right
page margin 2.5 cm, and the left one
1.5 cm.

تقدم المشاركات مكتوبة على
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 نوع، وجه واحد بصيغة ووردA4 صفحة
14  حجم الخطSimplified Arabic الخط
 أما اللغة االنجليزية فيكون. للعناوين16 و
( وحجمRoman Times New) نوع الخط
 تكون. بالنسبة للعناوين14 و12 الخط
2.54 هوامش الصفحة من األعلى و األسفل
1.5  ومن اليسار،  سم2.5 ومن اليمين
.سم

13. Abstracts should be sent to the
Scientific Committee of Second Forum
of Enlightenment Therapy at
enlightenment.forum@gmail.com
before 30/4/2019. The contributions
should be sent in final form if accepted
before 30/6/2019.

ترسل الملخصات معنونة إلى
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اللجنة العلمية للملتقى الثاني للعالج
باالستنارة؛ عبر
 قبلenlightenment.forum@gmail.com
 و ترسل المشاركات في.2019/4/30
9

صورتها النهائية في حالة قبولها قبل / 30

For inquiries: 0096892720270

. 2019 /6
لإلستفسار0096892720270 :
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