
 

 

واقع الحّب بين الشخصية المعرفية والشخصية الذكورية” علوم اإليزوتيريك في ندوة بعنوان:   “ 

3102, 32أبريل  بتاريخ  

دوة ن في سياق نشاطات مركز علوم اإليزوتيريك األول في لبنان والعالم العربي ومؤسسه الدكتور جوزيف مجدالني، ألقى األستاذ زياد شهاب الدين        

 .، وذلك وسط حشد من متتبعي علوم اإليزوتيريك“واقع الحّب بين الشخصية المعرفية والشخصية الذكورية“ نبعنوا

ن سلبيات م تناولت المحاضرة الفارق بين معاني الرجولة واألنوثة التي تتبلور مع االرتقاء بالوعي وتحقيق الحّب الواعي، وبين الذكورية التي تتخذ

أردية لمسلكها في التعاطي مع الجنس اآلخر. وفي سياق المحاضرة، ورد أّن سلبية الخوف … إلخ… تسلط والتفرد بالرأي إلخالمفاضلة بين الجنسين وال

ابع ولود الثالث والروالم قد تقبع وراء الشخصية الذكورية اضافة الى تأثير الُشَعاع الفردي )أو تراتبية المواليد في العائلة: كالمولود البكر والمولود الثاني

 .، المجتمع، وموروثات وعي الباطن في تحديد صفات ومسلكيات الشخصية…(الخ

تابًا حتى تاريخه ة كوأشار األستاذ شهاب الدين إلى أنّه باإلمكان االطالع على التفاصيل الوافية عن علوم اإليزوتيريك عبر سلسلة مؤلفاتها التي فاقت المئ

، ”تعّرف إلى الحبّ “، و”(الروحية )كيف تنظَّم دورات حياة البشر على األرض –اإلنسانية – عة البشريةاألش“ :بسبع لغات، منّوهًا بالكتب اآلتية

ومؤلفات أخرى صادرة ضمن سلسلة   بقلم الدكتور جوزيف مجدالني ”همس الحب“و ،”هذا الحّب حبي“ و ،”المرأة والرجل في مفهوم اإليزوتيريك“و

كعلم انساني راقي. مضيفًا أنه لتتبع نشاطات اإليزوتيريك ومحاضراته األسبوعية المجانية يمكن الدخول إلى موقع  علوم اإليزوتيريك والتي تتناول الحبّ 

اإليزوتيريك على الفيسبوك أو  أو صفحة منتدى) :lebanon.org-www.esoteric (علوم اإليزوتيريك الرسمي على شبكة االنترنت على العنوان التالي

 .التويتر أو اإلنستغرام أو مدونة اإليزوتيريك. وتال المحاضرة حوار معرفي شيّق أجاب عن أسئلة الحضور

 ShefKcom Twitter@ شايفك•• شبكة  

/https -علوم اإليزوتيريك في ندوة بعنوان: " واقع الحّب بين الشخصية المعرفية والشخصية ...  / :goo.gl/8LgUvr  منوعات #مقاالت_واراء #ثقافات# 
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 https://goo.gl/8LgUvr -وم اإليزوتيريك في ندوة بعنوان: " واقع الحّب بين الشخصية المعرفية والشخصية الذكورية " عل

 تمنوعا# ,ءمقاالت_وارا# ,تثقافا#

 
 

 ية والشخصية الذكورية "علوم اإليزوتيريك في ندوة بعنوان: " واقع الحّب بين الشخصية المعرف

واقع الحّب بين الشخصية المعرفية “ندوة بعنوان  في سياق نشاطات مركز علوم اإليزوتيريك األول في لبنان والعالم العربي ومؤسسه الدكتور جوزيف مجدالني، ألقى األستاذ زياد شهاب الدين

…، وذلك وسط حشد”والشخصية الذكورية  

SHEFK.COM 

 

http://www.esoteric-lebanon.org/
https://twitter.com/ShefKcom
https://t.co/k2AKhsQDN6
https://twitter.com/hashtag/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA?src=hash
https://www.facebook.com/SHEFKcom/?ref=page_internal&hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2F8LgUvr&h=ATO7pcUjhaABOUIaA_3xa7arRHR2vcVtLdDjUPaZZ_H-8W-o4OiRKzHEe8YQroMIc1kKskll19fnuBrBXFcEghF4_8qOcMj-bhZaQICEDFqJnBGZrzRjHWgwxQG4wgEoQjHtZi3P53OejTiItHU&enc=AZOCF6rG3foxC_jeqVp1AopHXuCHecPokmR3hli5AAIDYD3ZoPWXzLWA0Vg-42mfUL-vQNm2mIVbcDQfloJIYAxIl3VxzV2cFjlmyk26JdXNA67bt1RTKgr26WZemtw_hhxH7JGE3g4CKwWJO1GBrN2XQlP-YRZGcBTS48wZQPZeTeF-q8Rbbzrcemx8GusNI6mj8Wn9nDWXzHeC05CsYsFp&s=1
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA?source=feed_text&story_id=1881996862074152
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1?source=feed_text&story_id=1881996862074152
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA?source=feed_text&story_id=1881996862074152
https://goo.gl/8LgUvr
https://goo.gl/8LgUvr
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2F8LgUvr&h=ATMnF5gTn3miDHwyKJs_LTjuHYcYJSxNC_i2wrVpEHDCndpUw-k8vhG8djhkJyRH7p_I4gsOqGbZaQWgPrxXFegtQh_SmNNkbugXmUG6fWosXu6AVUPM2pO4Yz3Eyo4t0x9K7w&enc=AZNvtZVRfIkvg5UuDIwt1XAwc59OF-sSnn8Aj11f4kMVvbCFyujDyg9MHgWfWUn3XWz65O9QFwdfaXJZIDadevylNcBZm1xQC0ED_9OJzCUgmmCgJBnka81NlACBXNyPyp1XvFRdJCGomwBZdy9z_fibaEk28boYAtdfnhCnVeMTWJYxHVWH1uA4JAV7S16iEGI5CVTfWtqxRF-INoe3mYc8&s=1

