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 ”درب المساواة الحّق بين الجنسين في ظّل معرفة اإليزوتيريك“علم اإليزوتيريك في محاضرة بعنوان: 

 
 عفي سياق نشاطات مركز علم اإليزوتيريك األول في لبنان والعالم العربي في بيروت، كان متتبعي علم اإليزوتيريك ورواد مركزه على موعد م

 .للمؤّسس الدكتور جوزيف مجدالني )ج ب م( ،“كدرب المساواة الحّق بين الجنسين في ظّل معرفة اإليزوتيري“ :محاضرة نوعيّة بعنوان

أّما على … هسجاء في المحاضرة، أنّه على الصعيد الفردي، يكمن التحدي األكبر في فهم حقيقة أّن المساواة تنبع من الداخل، أي من معرفة اإلنسان لنف

يستتب عدالة بين البشر   اواة في جوهرها تعني العدل، وهذا العدلالمس“ الصعيد العام فتعتمد المساواة بين الجنسين على التشريع. وذلك من منطلق أنّ 

  .”…من خالل االرتقاء إلى وعي المساواة العملية بين الجنسين

يرتبط ين بين الجنسطَرَحت المحاَضرة مفاهيم سبّاقة حول المساواة بين الجنسين، أقل ما يقال فيها إنّها ريادية مستقبلية. فأوَضَحت أّن مفهوم المساواة 

الثقة بين الجنسين هي نقطة اإلنطالق المحوريّة التي “ بمفهوم الكرامة التي تتحقق مزامنةً مع تعزيز عامل الثقة بين الطرفين، وورد في هذا السياق أنّ 

الثغرات “ لطرفين أال وهيواستُكمل هذا المفهوم من خالل اإلضاءة على المشكلة األساس التي تضعف عامل الثقة بين ا .“…تقود إلى المساواة الحقّ 

  .”…التي ترتكز على فهم اآلخر، بموجب الحّب الواعي“ فالثّقة المقصودة هي تلك ”القائمة بين الزوجين

 .ما تقدم هو لمحة مقتضبة عّما ورد في هذه المحاضرة النوعيّة والتي عقبها حوار شيّق وسط حشد من متتبعي علم اإليزوتيريك

باإلمكان اإلطالع على التفاصيل الوافية حول علم اإليزوتيريك عبر سلسلة مؤلفاته التي فاقت المئة كتاب حتى تاريخه في ثماني  نشير في الختام إلى أنّه

 لغات. كما يمكن تتبع نشاطات اإليزوتيريك ومحاضراته األسبوعية المجانية من خالل الدخول إلى موقع اإليزوتيريك الرسمي ومواقع التواصل

، صفحة منتدى اإليزوتيريك على الفيسبوك أو التويتر أو اإلنستغرام أو مدونة علم (www.esoteric-lebanon.org) معتمدةاإلجتماعي ال

 .اإليزوتيريك

Star Lebanon @star_lebanon  More  

 علم اإليزوتيريك في محاضرة بعنوان: "درب المساواة الحّق بين الجنسين في ظّل معرفة اإليزوتيريك",,

 

 Star Lebanon  "علم اإليزوتيريك في محاضرة بعنوان: "درب المساواة الحّق بين الجنسين في ظّل معرفة اإليزوتيريك 

http://starlebanon.net/?p=10677 

 

STARLEBANON.NET ”علم اإليزوتيريك في محاضرة بعنوان: “درب المساواة الحّق بين الجنسين في ظّل معرفة اإليزوتيريك 
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.esoteric-2Dlebanon.org&d=DwMGaQ&c=UE1eNsedaKncO0Yl_u8bfw&r=Wp7pAaDPjQ0Xcws4ZXLALFCjqH-Ia8cqg5EOUcNrvJk&m=uiesOp3rtSL2LS6WUYHyvKQbtYNnjF7LFsRYAYLT028&s=f9wqW8SeRccK87A2y8npsktvIHBjoE860hXZ6FYnM0U&e=
https://twitter.com/star_lebanon
https://www.facebook.com/Star-Lebanon-270896886709322/?__tn__=kC-R&eid=ARCrpBh982GNBYIjvA-NtX1zYWvwwvJ8V5dZ7QfRU_2_99WC1MmtwVuZIq08ZH-H4yrt4mk3johxjM3M&hc_ref=ARQS4al9rDXZoe8SownCPjBRlkTNDRuFMdwfsROFaDJiyHj5F87zha6ZVDJesHU3quc&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAfom4Cxh4QaVPBN9fSLlzevUeHAFttkj6JO8_hL4RBaFwA8JbfeeSsQ3vct85RL0pFfsiQiZS0VAaGdfhaPWbrFCuGePYyVc4tAuhMllHT7bGvCF0kU0S7HymjYmLVb7s8zDCwcVcXp1w5tDUessS4UlWRk68b0IByqZLrkowgPFlMpKoA957Jn_apz1HCD_4eHUdKDxJ2-7nrWbsEsNZpwbXx7Q5kUvoEIYVTr48sgYTohinJu41BUoqcPJmoeDDJvuCH-FOepB31KmUR7hS50SgVHug_naEv0ZXdAniOPIudcnZP7obiSF_e2QJmrkZ_NQ9x0iQIr71r6qzF6-E
http://starlebanon.net/?p=10677
http://starlebanon.net/?p=10677&fbclid=IwAR13COR-2AJrVON6NB7jkT2HhYKpB49DeJx6wvK0BjPpEd2nBlrwb8Rj4-o
http://starlebanon.net/?p=10677&fbclid=IwAR13COR-2AJrVON6NB7jkT2HhYKpB49DeJx6wvK0BjPpEd2nBlrwb8Rj4-o
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fstarlebanon.net%2F%3Fp%3D10677%26fbclid%3DIwAR0ptJvGI3jBW53fjPhSuO4b2-xbuuOP4n78At5viR49_7SssgkU1fgvZWo&h=AT2UwFnriTHUGnysZFd7VD0JDcyghHEcjD3q4ds_S9NXq2IWznJUKLcZzsDGrbJw5ZSZ9fXyyfaYXg_i00jsSny13ZakA48fPk89GCTgShDjVUYRlQ0h7WbCH3DSt0rCyBRabRS4guEBfAmNHqjE-8zWHy0oAf8iEeVrvN5uFqMzwUcwNHrJuifO58sKqUSsPGcT5-AW27RlgWN1HEiy-1n2GkgcSX4muq3jKdD4PvEHcVamHK0LVfTt59cgOqRUcl5eQ2qHdw519ERpUmpkvRB5h6-aRs8IoQrLsrnXkwfy8d9KmBbkk2SVeiWR0pBeFYIJYvUDmsAvn9Ge3h3EqL2GHAD3iafOkvx4blH92mvxIgx8BuzYq_vlZN1ZSiLaSqQuCw5OGmessLMaRzY3id7N6OklBVbPmXDp9c-ATahQD2hA_LTnZtLXcUlwSuZJMJRQIekW1ILsOeMHlcdl40pnmyExjIuxozZpy_bCR6j1htPhBI0axTFsNCaYMsom3odwxU0LLlJD09xshezgDxOTGSdJd8ozANYOneeoCra_0zJL0UmnXD7s7iSBpzSS5lIGtQ-5-jF9b5DIMmhiBYkwhU7Xnf-w8omukENsdlIf05fxQcrGe0g
http://starlebanon.net/
http://starlebanon.net/?p=10677
https://twitter.com/star_lebanon

