
 

Reiki          ارنژی  ردمانی 
دکتر شهین اعتضادی خانم: سخنران مهمان    

Shahin Etezadi-Amoli   M.D., M.P.H. 
 

(بوقت  تگزاس ) شب   8/30   -فوریه   اول   :سه شنبه  

 
Zoom Meeting   

 

https://us06web.zoom.us/j/81117880462  

Meeting ID: 811 1788 0462  

Tuesday February 1st
   , 2022   8:30 pm  Central     Zoom Meeting 

 

 

 

 معرفی 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

non-profit  org. 
(501)( C )( 3 )  

houstonbonyad.com  

اطالعات   تلفن 

(832) 466-8849 

 تلفن پیام گیر

(713) 461- 4726 

 

 فصل چهارم

2022 زمستان    
 

سه شنبه ها   
 

 جلسات مجازی 
 در زمینه های

  

 ادبی

 علمی

 عرفانی

 هنری

 فرهنگی 

 اجتماعی
 

10125 EMNORA Ln. 

Houston, TX 77080 

 لطفا سؤاالت خود را در رابطه با موضوع سخنرانی به پست الکترونیکی زیر ارسال کنید

iricf@bonyadnameh.com 

پیامک را به تلفن  و   8849-466 (832)   بفرستید  

زاده آمل مازندران است. پس از دوره دبیرستان برای تحصیل در دانشكده پزشكی شهین اعتضادی آملی 

و سپس برای اخذ تخصص اطفال راهی آمریكا شد. او سالها در دانشگاه بیلور  رفتبه تهران 

  شهرهیوستون در آمریكا در دو بخش بالینی و دانشگاهی مشغول به کار گردید.

از نظر دروس معنوی، ایشان ماستر و مدرس ریکی است ، در ضمن کارورز سیلوا که نوعی کار روی 

 موج الفای مغز است و کارورز یک فرمان یا کار روی موج تتای مغز و همچنین ماستر و مدرس 

  که نوعی رفتار درمانی بسیار سریع تر از روانشناسی و روانپزشکی است میباشدپی  -ال -ان 
عنوان به رشته  03در حال حاضر مشغول نوشتن كتابهای آموزشی اطفال براي مادران است و تا كنون  

عنوان را چاپ و منتشر كرده است. در كنار كارعلمی و تخصص پزشكی، او از  5تحریر درآورده كه 

" به دو زبان فارسی و عشقوالنه های دریا " و کتاب شعر "ما آدمهاادبیات دور نمانده و شعر بلند "

وی به چاپ ” تربیت اطفال” انگلیسی از ایشان منتشر شده است. الزم به ذكر است كه   ترجمه کتاب 

دوم رسیده است. ایشان عالقه خاصی به عرفان و موضوعات معنوی دارد و به کارهای دستی مانند 

 نقاشی، سرامیک، کار با شیشه و ... عالقمند است. 


