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علوم اإليزوتيريك  :أضواء على أسباب الخالفات في العالقة بين المرأة
والرجل وكيفية تخ ّ
طيها بوعي
20أبريل 2020 ،التلغراف التلغراف ثقافة علوم اإليزوتيريك منوعات

التلغراف – بيروت نظمت جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء-علوم اإليزوتيريك في مركزها في بيروت ندوة بعنوان
“أضواء على أسباب الخالفات في العالقة بين المرأة والرجل وكيفية تخ ّ
طيها بوعي” ،بحضور الدكتور جوزيف
مجدالني – مؤسس مركز علوم اإليزوتيريك في لبنان والعالم العربي.
“تعرف إلى الحبّ ” و”المرأة والرجل في مفهوم
إرتكزت الندوة بشكل أساسي على كتابين من سلسلة علوم اإليزوتيريك
ّ
اإليزوتيريك” بقلم الدكتور جوزيف مجدالني (ج ب م).
معوض واألستاذ زياد شهاب الدين في الندوة أسس العالقة بين المرأة والرجل من
قدّم ك ّل من المهندسة ندى شحادة ّ
منطلق علوم االيزوتيريك وأوضحا ّ
بأن حقيقة الخالفات بين الشريكين ليست سوى “انعكاس لتململ النفس في فراغاتها،
“سر الحبّ في كونه “صدى أنفاس المعلّم الذاتي”
وما تحويه من سلبيات تُقلق النفس وتُظ ّهر الشعور بعدم الراحة” وبأن
ّ
كحكمة تفاعل وشفافية وجود وعُمق حضور إنساني يُرقرق األنا” .أيضًا ورد في الندوة “إن المدة الزمنية لطول العالقة
بين حبيبين ليست المقياس الدقيق للحب ،وال للزواج… بل المقياس الفعلي هو أن يحقق الشريك مساحة تعبير داخل
األول (الفهم العميق للنفس)” .وقد
نفس شريكه… ما يعني أيضًا جعل الطرف اآلخر
ً
محورا ثانيًا بعد تحقيق المحور ّ
تضمنت الندوة ثالثة نقاط لتفادي ومعالجة الخالفات والصدامات بين الشريكين أال وهي التأسيس لعالقة واعية ومتينة
خالل فترة الخطوبة ،تفعيل ثالثية :فهم (إحتواء) – تعبير – تواصل ،وتعزيز إرادة الحب على حساب تعزيز األنا…
تال الندوة حوار شيّق في سؤال وجواب تضمن شر ًحا وافيًا وأمثلة حياتية وتطبيقية حول موضوع الندوة.
يجدر التنويه أنه باإلمكان االطالع على تفاصيل وافية حول علوم اإليزوتيريك عبر سلسلة مؤلفاتها التي فاقت المئة
كتاب حتى تاريخه بثماني لغات ،كما يمكن تتبع نشاطات اإليزوتيريك ومحاضراته األسبوعية المجانية من خالل الدخول
إلى موقع علوم اإليزوتيريك الرسمي على شبكة االنترنت على العنوان اآلتي www.esoteric-lebanon.orgأو
متابعة صفحة منتدى اإليزوتيريك على الفيسبوك ،واإلنستغرام ،والتويتر إضافة إلى قناة اليوتيوب الخاصة بعلوم
دونة اإليزوتيريك blog.esoteric-lebanon.org.
اإليزوتيريك و ُم ّ

