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 ”اإليزوتيريكي الوعي مسار عرف في والنفوذ السلطة“ حول: ندوة في مجدالني جوزيف الدكتور
 السلطة والنفوذ في عرف مسار“ألقى الدكتور جوزيف مجدالني مؤسس مركز علوم اإليزوتيريك األول في لبنان والعالم العربي، ندوة بعنوان: 

رفي في المفهوم المع“استهل الدكتور مجدالني الندوة بالقول إنّه  .، عقبها حوار شيّق وسط حشد من متتبعي علوم اإليزوتيريك”الوعي اإليزوتيريكي

ل من يسعى ، مضيفًا أّن ك”الشخصية الغائر في أعماق النفس البشرية، السلطة انفالت من قيود النظام السائد، فيما النفوذ هو الممارسة الزائفة لقوة 

باله، لكنها  يالى تحقيق المعرفة في نفسه سيختبر إغراءات السلطة والنفوذ على مسار تطوره، فيخوض مواجهات نوعية في خفايا نفسه ال تخطر ف

ألنانية ا ضرورية لتنظيف النوايا المبطنة الى غير رجعة، وإدراك الفارق بين الخطأ والصواب، وبين السلطة كنفوذ وقّوة الشخصية. أيًضا، أوضح أنّ 

حّب السلطة “سياق الندوة أّن  كما ورد في .في ممارسة السلطة والنفوذ لهي الكاشف األكبر لغياب الصدق من النفس البشرية وممارسة التحايل األناني

و ونحن في عصر الدل“كاشفًا أنّه ”. والنفوذ يدغدغ األنا التي تمارسها، حتى وإن كان المرء على مستوى متواضع على الصعيد العملي أو اإلجتماعي

مل من موقع القوة، على رفع مستوى الوعي الريادة تعني الع“، من منطلق أّن ”على أبوابه، السلطة سيحل مكانها الريادة، أّما النفوذ فإلى زوال

مثالن ا يالخاص والعام من دون تذمر أو تسلط أو فرض الرأي والتكابر وظيفيًا أو معرفيًا. إذ إّن في عرف الوعي ال مكان للسلطة والنفوذ، وكالهم

الختام أنه باإلمكان اإلطالع على التفاصيل الوافية عن نشير في  .”…المقدرة الواعية على القيادة وصواًل إلى الريادة مع ما يرافق ذلك من معاناة

سبوعية ألعلوم اإليزوتيريك عبر سلسلة مؤلفاتها التي فاقت المئة كتاب حتى تاريخه بثماني لغات. كما يمكن تتبع نشاطات اإليزوتيريك ومحاضراته ا

، أو صفحة منتدى اإليزوتيريك على الفيسبوك أو www.esoteric-lebanon.org :المجانية من خالل الدخول إلى الموقع اإللكتروني الرسمي

 .التويتر أو اإلنستغرام أو مدونة علوم اإليزوتيريك وقناة اليوتيوب الخاصة بها
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 الدكتور جوزيف مجدالني في ندوة حول: "السلطة والنفوذ في عرف مسار الوعي اإليزوتيريكي"

الوعي اإليزوتيريكي"، عقبها حوار شّيق وسط  ألقى الدكتور جوزيف مجدالني مؤسس مركز علوم اإليزوتيريك األول في لبنان والعالم العربي، ندوة بعنوان: "السلطة والنفوذ في عرف مسار

…استهل حشد من متتبعي علوم اإليزوتيريك.  
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