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 ”!العيون الساهرة في نظام الوعي، حقيقة أو وهم؟“الدكتور جوزيف مجدالني في محاضرة بعنوان: 

 “ :في سياق نشاطات مركز علوم اإليزوتيريك األول في لبنان والعالم العربي في بيروت، ألقى المؤسس الدكتور جوزيف مجدالني، محاضرة بعنوان

 .“!أو وهم؟ العيون الساهرة في نظام الوعي، حقيقة

ه العام للت“ أوضح الدكتور مجدالني خالل المحاضرة أن   ر ضمن النظام الشمسي في ما ال يتعارض مع حري ة المرء الفردي ة، العيون الساهرة تحد د التوج  طو 

من منطلق أن  اإلنسان خلق سي د نفسه ومصيره. لكن  غوصه في متاهات المادة وانغماسه فيها أنساه إنسانيته. فاشتد بذلك األلم في  .”وال يطلق العنان لها

ير نفسه من خالل االنفتاح على المعرفة، فهمها وتطبيقها عمليًّا. فيما العيون الساهرة هي التي تقد م حياته، وللتغل ب على الشدائد توجب عليه أن يسعى لتطو

يه من المصائب ال بل هي رعاة اإلنسانية، ووجودها يغذ ي “فالعيون الساهرة حقيقة في عرف أصالة المعرفة، … العون للساعي الصادق في بحثه، كما وتنج 

 .“كل  محور للخير فيها

ب اإلنسان من المعل م الدا  ق في البحث لفهم واستشفاف وجود العيون الساهرة يقر  ع فيه، والذي خلي القابوفي هذا السياق، أشار الدكتور مجدالني إلى أن  التعم 

 .”المطلوب هو أن يسعى اإلنسان إلى معرفة نفسه حق  المعرفة“ فـ… يمث ل صوت الحقيقة

 .حماسة الحضور من متتبعي علوم اإليزوتيريك وسعيهم لنهل المزيد من معرفة اإليزوتيريك عقب المحاضرة حوار شي ق عبر عن

كما  .ماني لغاتثنشير إلى أنه باإلمكان اإلطالع على التفاصيل الوافية عن علوم اإليزوتيريك عبر سلسلة مؤلفاتها التي فاقت المئة كتاب حتى تاريخه في 

 ضراته األسبوعية المجانية من خالل الدخول إلى موقع اإليزوتيريك الرسمي ومواقع التواصل اإلجتماعي المعتمدةيمكن تتبع نشاطات اإليزوتيريك ومحا

lebanon.org-www.esoteric ،(كيزوتيريصفحة منتدى اإليزوتيريك على الفيسبوك أو التويتر أو اإلنستغرام أو مدونة علوم اإل.) 

 Star Lebanon ي، حقيقة أو وهم؟!"الدكتور جوزيف مجدالني في محاضرة بعنوان: "العيون الساهرة في نظام الوع  
http://starlebanon.net/?p=51472  

 
STARLEBANON.NET  :العيون الساهرة في نظام الوعي، حقيقة أو وهم؟!“الدكتور جوزيف مجدالني في محاضرة بعنوان”  
 

Star Lebanon @star_lebanon الدكتور جوزيف مجدلاني في محاضرة بعنوان: "العيون الساهرة في

,نظام الوعي، حقيقة أو وهم؟!",  

 

http://www.esoteric-lebanon.org/
https://www.facebook.com/Star-Lebanon-270896886709322/?ref=nf&hc_ref=ARSAOjLd3cRlbcMVVykQtoVQ-I0-fn8nNnykP6JEkaLItqxj9znX8s61Z30NaUtZ_uc
https://www.facebook.com/Star-Lebanon-270896886709322/?ref=nf&hc_ref=ARSAOjLd3cRlbcMVVykQtoVQ-I0-fn8nNnykP6JEkaLItqxj9znX8s61Z30NaUtZ_uc
https://www.facebook.com/Star-Lebanon-270896886709322/?hc_ref=ARQTp7C9-nQsaBRd56k2R3mP2UNkjxRDp4Uvs70v5r5ti8OnVxoTk-MO3hHyk2GDRTg&fref=nf
http://starlebanon.net/?p=51472
http://starlebanon.net/?p=51472
http://starlebanon.net/?p=51472
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fstarlebanon.net%2F%3Fp%3D51472&h=AT1YQjjVWi9-7McVBHkniyC1Q58KxivzKJks7GgrNWsBZis0MOI0LzAMCY1JoKZCpEOcIta-3PTu3oXGLx1uX5NSvoZDUTdqf9sE2M7PDnwL7luqa29JN-RiiX27rwzJc_oleTCkDU6e
https://twitter.com/star_lebanon
http://starlebanon.net/
http://starlebanon.net/?p=51472
https://www.facebook.com/Star-Lebanon-270896886709322/?ref=nf&hc_ref=ARSAOjLd3cRlbcMVVykQtoVQ-I0-fn8nNnykP6JEkaLItqxj9znX8s61Z30NaUtZ_uc
http://starlebanon.net/?p=51472
https://twitter.com/star_lebanon
http://starlebanon.net/?p=51472

