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 ”الحياة عيش في التوازن أساس التصرفات في العدل ميزان يعمل كيف والصواب الخطأ بين“ مجدالني جوزيف للدكتور ندوة
 يفك والصواب الخطأ بين“ بعنوان: ندوة مجدالني، جوزيف الدكتور المؤسس ألقى العربي، والعالم لبنان في ولاأل اإليزوتيريك علوم مركز نشاطات سياق في

 :اآلتية بالعبارات المحاضرة مجدالني الدكتور استهل   ”الحياة عيش في التوازن أساس التصرفات في العدل ميزان يعمل
، تعبير فالجمال جمال، من االرض هذه في ما هلل“  .وعدل وحق   جمال من اإلنسان في ما وهلل .الصامت العدل صوت هو والحق   الحق 
ة من الكون، في كما الشمسي، النظام في ما وهلل   .”العدل منشأ الجمال جوهر هي مطلقة حري 

ة“ أن   المحاضر وضح  واحدال معادلة في الثنائية، على قامتا اللتان الشمسي، النظام توأما وكلتاهما اإلرادة، منشأها والثانية المحبة، منشأها األولى والحركة، الحري 
 .”اإلنسان ليتوازن إال   وجد ما فالعدل“ والصواب الخطأ معادلة جوهره في يتخطى الذي العدل منشأ هي المعادلة هذه أن   إلى أشار كما ”.الواحد في لوالك الكل في
ه وقد ف بأهمية مجدالني الدكتور نو  ة النفس إلى التعر   ادًقاص إلتزاًما المعرفة بمبدأ اإللتزام أن مضيًفا والباطن(، الظاهر بين”)نفسك إعرف“ منطلق من البشري 
ة النفس في العدل ميزان إلحقاق المباشرة الوسيلة هو أميًنا  المحاضرة سياق وفي .التحايل سلبية لمواجهة العدل قاعدة على البشري ة المجتمعات وتأسيس البشري 
 ختم .”تقدير-رقة-صدق“ ثالثي ة: في تنعكس أن شأنها من ثنائية ال،والجم الحق   ينطوي العدل ففي العدل، محورهما ومحبة، حب   جذورها في الحياة أن   جاء

 .”تناقضاته وخضم المادة عالم صلب في السعادة هي العدل وخالصة العدل، منتهى هو لتجربة إكتمال أو لجمال وإحقاق لعمل إتقان كل“ بالقول: مجدالني الدكتور
 بسبع هتاريخ حتى كتاب المئة فاقت التي مؤلفاتها سلسلة عبر اإليزوتيريك علوم عن الوافية التفاصيل على االطالع يمكن أن ه مجدالني الدكتور ذكر الختام يف

 على الرسمي، اإللكتروني اإليزوتيريك علوم موقع إلى الدخول خالل من المجانية األسبوعية ومحاضراته اإليزوتيريك نشاطات متابعة يمكن أيًضا لغات،
 .اإليزوتيريك مدونة أو اإلنستغرام أو التويتر أو الفيسبوك على اإليزوتيريك منتدى صفحة أو ،lebanon.org-www.esoteric العنوان
 .شي ق حوار المحاضرة وأعقب

  

 lb-sy.news Facebook 

 ندوة للدكتور جوزيف مجدالني "بين الخطأ والصواب كيف يعمل ميزان العدل في التصرفات أساس التوازن في عيش الحياة"

http://www.lebanonsyrianews.com/?p=3142 
 

 

 وة للدكتور جوزيف مجدالني "بين الخطأ والصواب كيف يعمل ميزان العدل في التصرفات أساس التوازن في عيش الحياة"ند
لعدل في التصرفات أ والصواب كيف يعمل ميزان افي سياق نشاطات مركز علوم اإليزوتيريك األول في لبنان والعالم العربي، ألقى المؤسس الدكتور جوزيف مجدالني، ندوة بعنوان: "بين الخط

…استهّل الدكتور أساس التوازن في عيش الحياة"  

 lebanonsyrianews @lebanonsyrianew  Twitter 

 

  ندوة للدكتور جوزيف مجدالني "بين الخطأ والصواب كيف يعمل ميزان العدل في التصرفات أساس التوازن في عيش الحياة"...

   Lebanon Syria Newsالمدير العام في ليبانون سيريا نيوز  

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