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 علم اإليزوتيريك في محاضرة بعنوان:

 ”درب المساواة الحّق بين الجنسين في ظّل معرفة اإليزوتيريك“

 

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

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

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

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

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

ن الجنسين بي الجنسين، أقل ما يقال فيها إّنها ريادية مستقبلية. فأوَضَحت أّن مفهوم المساواة طَرَحت المحاَضرة مفاهيم سبّاقة حول المساواة بين

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

المفهوممن خالالإلضاءة على المشكلة األساس التي تضعف عامل الثقة بين الطرفين  واستُكمل هذا .“…حقّ المحوريّة التي تقود إلى المساواة ال

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

نوعيّة والتي عقبها حوار شّيق وسط حشد من متتبعي علم اإليزوتيريك. نشير في الختام ما تقدم هو لمحة مقتضبة عّما ورد في هذه المحاضرة ال

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

سبوعية المجانية من خالل الدخول إلى موقع اإليزوتيريك الرسمي ومواقع التواصل كما يمكن تتبع نشاطات اإليزوتيريك ومحاضراته األ

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