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 ”أسرار علوم الشرق، حمور دورات احلياة يف نظام الوعي” الدكتور جوزيف جمدالين يف حماضرة بعنوان:

 

في إطار نشاطات مركز علوم اإليزوتيريك األول في لبنان والعالم العربي في بيروت، ألقى المؤسس الدكتور 

وم الشرق، محور دورات الحياة في نظام الوعي". وسط حشد من متتبعي جوزيف مجدالني، محاضرة بعنوان:"أسرار عل

 . علوم اإليزوتيريك

أوضح الدكتور مجدالني في سياق المحاضرة أّن منطقة الشرق األقصى ترمز الى الباطن الالمادي في نظام الوعي، وأن 

ضل بين منطقة وأخرى أو بين شعب اإلنسان تجسد هناك ألول مرة على األرض. مشيًرا الى "أن نظام الوعي ال يفا

وآخر، فالجميع سواسية على مسار الوعي وأن عصر النور والمعرفة هو عصر التحوالت الجوهرية، ومن نتاج هذه 

التحوالت دورة حياة جديدة في نظام الوعي تقضي بتحّول مقدرات النفس البشرية لتصبح قادرة على الدمج بين البعدين 

 .مداركالمادي والالمادي في ال

كما وأضاف الدكتور مجدالني أّن أسرار علوم الشرق ال تقتصر على الشرق ألنها في كل زمان ومكان. كما وإنها تقبع 

 . في اإلرادة اإلنسانية، وتتفتّح بموجب المحبة السامية رمز الوفاء والصدق والعطاء والكفاح في سبيل الخير العام

ول إن أسرار علوم الشرق تكمن" في القلب البشري في الوجهين المادي هذا وختم الدكتور مجدالني محاضرته بالق

والالمادي الذي ما توقف عن النبض منذ ما هبطت الروح على األرض لتحقيق الترقي والتوسع في الوعي الى أن تسود 

 ."المساواة التامة بين الجنسين على األرض

رفة المزيد والمزيد من منهج علم اإليزوتيريك السباقة، كما وتلى المحاضرة حوار شيّق اثار فضولية الحضور لمع

 .وبشكل الفت

نشير إلى أنه باإلمكان اإلطالع على التفاصيل الوافية عن علوم اإليزوتيريك عبر سلسلة مؤلفاتها التي فاقت المئة كتاب 

ل مجانية من خالل الدخوحتى تاريخه في ثماني لغات. كما يمكن تتبع نشاطات اإليزوتيريك ومحاضراته األسبوعية ال

، صفحة  )lebanon.org-www.esoteric( إلى موقع اإليزوتيريك الرسمي ومواقع التواصل اإلجتماعي المعتمدة

 .منتدى اإليزوتيريك على الفيسبوك أو التويتر أو اإلنستغرام أو مدونة علوم اإليزوتيريك
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 ...في إطار نشاطات مركز علوم اإليزوتيريك األول في لبنان والعالم العربي في بيروت، ألقى المؤسس
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