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دور المرأة في العصر الجديد (عصر النور والمعرفة – عصر تكنولوجيا الباطن)
رادار نيوز – نظ ّمت جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء-علوم اإليزوتيريك في مركزها في بيروت،ندوةبعنوان“دور المرأة في العصر الجديد
(عصر النور والمعرفة – عصر تكنولوجيا الباطن”)،بحضور الدكتور جوزيف مجدالني – مؤسس مركز علوم اإليزوتيريك في لبنان والعالم
العربي .حيث إرتكزت الندوة على كتاب اإليزوتيريك“المرأة والرجل في مفهوم اإليزوتيريك ”بقلم الدكتور جوزيف مجدالني (ج ب م).
ل منالمهندسة ندى شحادة معوّض واألستاذ زياد شهاب الدين فيبداية الندوة لمحة عن المستقبل كما وردت في مخطوطة معرفية،
دم ك ّ
ق ّ
إذ تذكر المخطوطة “إن المستقبل القريب سيعمل لصالح المرأة إلى درجة يهتز معها عرش الرجل المتسلطن – إن بقي على
تسلطه!”.
ط توضح ما هو المطلوب تحقيقه من الرجل ومن المرأة الواعيَين تحضي ًرا للعصر الجديد.نذكر من هذه
دم المحاضران بضع نقا ٍ
بعدها ق ّ
النقاط “أن واجب الرجل أن يغوص في أعماق باطن وعيه وينتزع هذا االعتقاد التقليدي والقديم والبالي من جذوره – اعتقاده
ن “المرأة الشرقية لم تنطلق بعد االنطالقة الواعية الواسعة – على األقل
بأفضليته على المرأة “.أما بالنسبة للمرأة فقد ورد أ ّ
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في تحررها االقتصادي”،لذلك فواجبها أن تحقق
ّ
ُ
المرأة… وغيرها من النقاط التي تدعو المرأة كما الرجل إلى العمل على رفع مستوى الوعي الفردي وتحقيق المساواة بين الجنسين.
حا“ أن الطبيعة الشفافة لدى المرأة ستقدم لها العون الكافي في المستقبل ،وستوجهها نحو اكتشاف مقدرات
كما وض ّ
باطنها وتحقيق ذاتها بسرعة ملحوظة .ومن منطلق الشفافية الباطنية هذه ،ستكون المرأة اكثر استعدادًا من الرجل على
سبق االدراك ) ،(PRECOGNITIONلتفتيح مقدرة المعرفة المسبقة ،وستكون بذلك قادرة على تقديم النصح له (للرجل)
من خالل حدسها وحاستها السادسة وشفافية رؤيتها لألمور”.
وقد تال الندوة حوار شيّق،استشهد خالله المحاضران بمؤلفات اإليزوتيريك للدكتور جوزيف مجدالني (ج ب م) ،نذكر منها “المرأة والرجل
في مفهوم اإليزوتيريك”“ ،تعرف إلى وعيك”“ ،رحلة في رحاب الحقيقة”وغيرها.
ولمزيد من التفاصيل حول علوم اإلي زوتيريك يمكن الدخول إلى موقع علوم اإليزوتيريك الرسمي على العنوان اآلتيwww.esoteric-
 lebanon.orgأو متابعة صفحة منتدى اإليزوتيريك على الفيسبوك ،واإلنستغرام،والتويتر إضافة إلى قناة اليوتيوب الخاصة بعلوم اإليزوتيريك
ومدوّنة اإليزوتيريكblog.esoteric-lebanon.org.
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