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  “الحياتية التجربة في التكامل غايتها كافة، العملية أوجهها في المنافسة“ بعنوان: ندوة في مجدالني جوزيف الدكتور

 
عنوان: ندوة بفي سياق نشاطات مركز علوم اإليزوتيريك األول في لبنان والعالم العربي في بيروت، ألقى المؤسس الدكتور جوزيف مجدالني، 

المنافسة الفرديّة أساسيّة في “أوضح الدكتور مجدالني خالل الندوة أّن  .”المنافسة في أوجهها العملية كافة، غايتها التكامل في التجربة الحياتية“

”. لمطلوبإلى الجوهر اإلنساني هو اعالم المادة. والمنافسة الشريفة هي التي تفتِّح الفكر، لكن توجيه هذه المنافسة بحيث يرتقي الساعي إلى الوعي، 

عني تأسيس فيفيما المنافسة التي تهدف إلى تعزيز السلطة، وإلغاء التنّوع في اآلراء، هي أساس الصراعات في العالم، أّما توجيه المنافسة إيجابًا، 

 .مستقبل المجتمعات على أساس التنوع

إذ إّن حّب اإلستئثار هو ما أوجد مفهوم المنافسة في عالم المادة، بعدما غشت ”. األنا هي بداية القيد“كما وأشار إلى أّن 

التي أوجدتها. شارًحا أّن انعتاق األنا من الرغبة في اإلستئثار، يتطلب تفتح الضبابية إرادة األنا الفرديّة التي ما عادت تستشف حكمة اإلرادة الكونية 

عاطفة، لالحكمة العمليّة، التي تشابه دوزنة آلة موسيقية لتحقيق اإلنسجام في النغمات الصادرة عنها، بمعنى دوزنة الرغبة الجامحة على أوتار ا

ب اإلرادة الفرديّة إلى اإلرادة الكليّة بخطًى ثابتةفيتفاعل القلب بها ويقدمها زاًدا للفكر. وهذه الدوزن  …ة تقرِّ

نشير في الختام أنه باإلمكان اإلطالع على التفاصيل الوافية عن علوم  .وعقب الندوة حوار شيّق وسط حشد من متتبعي علوم اإليزوتيريك

ية كما يمكن تتبع نشاطات اإليزوتيريك ومحاضراته األسبوعاإليزوتيريك عبر سلسلة مؤلفاتها التي فاقت المئة كتاب حتى تاريخه بسبع لغات. 

، أو صفحة منتدى اإليزوتيريك على الفيسبوك أو www.esoteric-lebanon.org :المجانية من خالل الدخول إلى الموقع اإللكتروني الرسمي

 .التويتر أو اإلنستغرام أو مدونة علوم اإليزوتيريك

 Arlette News facebook" الدكتور جوزيف مجدالني في ندوة بعنوان: "المنافسة في أوجهها العملية كافة، غايتها التكامل في التجربة الحياتية 

                        http://arlettenews.com/?p=18397 

 افسة في أوجهها العملية كافة، غايتها التكامل في التجربة الحياتية "الدكتور جوزيف مجدالني في ندوة بعنوان: "المن
"المنافسة في أوجهها العملية كافة، غايتها التكامل في سياق نشاطات مركز علوم اإليزوتيريك األول في لبنان والعالم العربي في بيروت، ألقى المؤسس الدكتور جوزيف مجدالني، ندوة بعنوان: 

…أوضح الدكتور مجدالني تية".في التجربة الحيا  

   Arlette News @arlette_news Twitter 

 
htt… المنافسة في أوجهها العملية كافة، غايتها التكامل في“الدكتور جوزيف مجدالني في ندوة بعنوان:  p/ / :arlettenews.com/?p=18397  

  arlett newsموقع أخباري    

 

 “ الدكتور جوزيف مجدالني في ندوة بعنوان: “المنافسة في أوجهها العملية كافة، غايتها التكامل في التجربة الحياتية
arlettenews.com 
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