
 

 
 منوعاتمقاالت واراءثقافات

 "بين الخطأ والصواب كيف يعمل ميزان العدل في التصرفات أساس التوازن في عيش الحياة" موجز محاضرة للدكتور جوزيف مجدالني
 7132, 31أبريل  بتاريخ 

بين الخطأ “ :في سياق نشاطات مركز علوم اإليزوتيريك األول في لبنان والعالم العربي، ألقى المؤسس الدكتور جوزيف مجدالني، ندوة بعنوان

 :استهّل الدكتور مجدالني المحاضرة بالعبارات اآلتية ”والصواب كيف يعمل ميزان العدل في التصرفات أساس التوازن في عيش الحياة

 .صوت العدل الصامت هلل ما في هذه االرض من جمال، فالجمال تعبير الحّق، والحّق هو“

  .وعدل وهلل ما في اإلنسان من جمال وحقّ 

 .”وهلل ما في النظام الشمسي، كما في الكون، من حريّة مطلقة هي جوهر الجمال منشأ العدل
منشأها المحبة، والثانية منشأها اإلرادة، وكلتاهما توأما النظام الشمسي، اللتان قامتا على الثنائية، في  األولى الحريّة والحركة،“ وضح المحاضر أنّ 

فالعدل ما “ كما أشار إلى أّن هذه المعادلة هي منشأ العدل الذي يتخطى في جوهره معادلة الخطأ والصواب .”معادلة الواحد في الكل والكل في الواحد

بين الظاهر والباطن(، مضيفًا أن )“إعرف نفسك“ وقد نّوه الدكتور مجدالني بأهمية التعّرف إلى النفس البشريّة من منطلق .”نسانوجد إاّل ليتوازن اإل

العدل  اعدةيّة على قاإللتزام بمبدأ المعرفة إلتزاًما صادقًا أمينًا هو الوسيلة المباشرة إلحقاق ميزان العدل في النفس البشريّة وتأسيس المجتمعات البشر

وفي سياق المحاضرة جاء أّن الحياة في جذورها حّب ومحبة، محورهما العدل، ففي العدل ينطوي الحّق والجمال، ثنائية من شأنها  .لمواجهة سلبية التحايل

هو منتهى العدل، وخالصة  كل إتقان لعمل وإحقاق لجمال أو إكتمال لتجربة“ :ختم الدكتور مجدالني بالقول .”تقدير-رقة-صدق“أن تنعكس في ثالثيّة: 

 .”العدل هي السعادة في صلب عالم المادة وخضم تناقضاته

اب حتى تاريخه تفي الختام ذكر الدكتور مجدالني أنّه يمكن االطالع على التفاصيل الوافية عن علوم اإليزوتيريك عبر سلسلة مؤلفاتها التي فاقت المئة ك

زوتيريك ومحاضراته األسبوعية المجانية من خالل الدخول إلى موقع علوم اإليزوتيريك اإللكتروني بسبع لغات، أيًضا يمكن متابعة نشاطات اإلي

 .كاإليزوتيري ، أو صفحة منتدى اإليزوتيريك على الفيسبوك أو التويتر أو اإلنستغرام أو مدونةlebanon.org-www.esoteric الرسمي، على العنوان

 .وأعقب المحاضرة حوار شيّق

 

  ShefKcom  Twitter@ شايفك•• شبكة  

/https -موجز محاضرة للدكتور جوزيف مجدالني  /:goo.gl/NcTVk5  منوعات #مقاالت_واراء #ثقافات# 

 
 facebook   شبكة •• شايفك 

 https://goo.gl/NcTVk5 -موجز محاضرة للدكتور جوزيف مجدالني 

 تمنوعا# ,ءمقاالت_وارا# ,تثقافا#
 

 
 

 موجز محاضرة للدكتور جوزيف مجدالني

”ياةبين الخطأ والصواب كيف يعمل ميزان العدل في التصرفات أساس التوازن في عيش الح“ندوة للدكتور جوزيف مجدالني   

SHEFK.COM 

 

 

https://www.shefk.com/archives/category/thaqafat
https://www.shefk.com/archives/category/thaqafat
https://www.shefk.com/archives/category/makalat
https://www.shefk.com/archives/category/makalat
https://www.shefk.com/archives/category/makalat
http://www.esoteric-lebanon.org/
https://twitter.com/ShefKcom
https://twitter.com/ShefKcom
https://goo.gl/NcTVk5 
https://twitter.com/hashtag/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA?src=hash
https://www.facebook.com/SHEFKcom/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FNcTVk5&h=ATNYaYgyxUlc0QALfQfhpoZQAlApU8Ybe8x1ijhmYn87GPBK7oNNSqf6q6g5U82HbiJkvSSA-kymWsqloEZvsnDSQbyXMZ03_pTuNxLhiKkEAoKLzwXNixeeeY_a2ViWx8Er8Q&enc=AZNKzyQpwqjii1RlIqbXzYeHYK3g-HSOftvsefojkQq0PPad052M3D8wNFpgsaL5bhoW_6NGYuQofwdn65xxvQ2c9Ymi3bejPnOgjX7BAZFbTYpjhYFdJAyxSTdxhLJoG4qExyEe0PHOphQmHFCV8jJJXHb2UaRbS0A1BDQAwm4R7eLyA8lJWlMvq3JdZRLpcN4v1ElAn2l3CjBYcdOsfUYW&s=1
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA?source=feed_text&story_id=1876931842580654
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1?source=feed_text&story_id=1876931842580654
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA?source=feed_text&story_id=1876931842580654
https://goo.gl/NcTVk5
https://goo.gl/NcTVk5
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FNcTVk5&h=ATNR6SBPzIsaLh6copXUVE9lJ-SjtYEaef7RB7pLrbtFqreNzZ7tuRBKeTUTZBen0S_XFu0BAEBdfNH3OF44vG5bbg0_Dtsm5nsrJM7Ag8T7RJPtWjiOW5yxktUsAKcfd6BsVA&enc=AZNJhZAFdpgY-Pjfz909-ZGOkBzYZNSCZJ604nn74dNT1EJYN2gsaHkNTPonB-EPKX2RUJCp11NJr9DmP0lxNORHDjNyh0l9ZfRFTFFE5MRUGJyRuja9syjytGMz8jvnK7zVQBT7hSMfVyKTcaMSfv56H0lbUdMz1Qkid0wvM6oHgP1opgX74W6mqVBh3AF6LYLJQJM-U1f-dggXJJJP_xLx&s=1
https://www.shefk.com/wp-content/uploads/2017/04/IMG_7662.jpg
https://goo.gl/NcTVk5
https://goo.gl/NcTVk5

