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جوزيف مجدالني يكشف :صراع المدارك مع الزمن لتحقيق أسلوب الحياة الواعي
 17سبتمبر 2020 ،التلغراف التلغراف ثقافة علوم اإليزوتيريك منوعات

التلغراف – بيروت  :ضمن سلسلة نشاطات علوم اإليزوتيريك المتنوعة ،ألقى الدكتور جوزيف مجدالني (ج ب م)-مؤسس مركز علوم اإليزوتيريك
في لبنان والعالم العربي ،محاضرة نوعية بعنوان “صراع المدارك مع الزمن لتحقيق أسلوب الحياة الواعي”.
ً
استه ّل الدكتور مجدالني محاضرته بكشف أنواع الصراعات التي تواجهها النفس البشريّة ،بد ًء من صراع النفس مع رغباتها ،وصوال إلى صراعها
مرورا بالصراعات ضمن العائلة والمجتمع ،كاشفًا أ ّن محور هذه الصراعات هو الصراع األبدي بين المرأة والرجل ،والذي
األكبر مع المرض،
ً
ابتدأ لحظة ابتعادهما الواحد عن اآلخر بسبب سيطرة ’األنا‘.
أ ّما سبيل اإلنعتاق من هذا الصراع ،فيبدأ بمعرفة النفس ووعي وجودها وتجربتها .أيضًا عبر فهم الغاية من وجود الجنسين.
كما ونبّه الدكتور مجدالني من تسارع وتيرة هذا الصراع مع تسارع تطور التكنولوجيا الماديّة ،وابتعاد اإلنسان عن وعي نفسه ،وانجرافه وراء
رغباته ليس ّإال .وهذا ما انعكس تفك ًكا في مؤسسة العائلة حتى في المجتمعات المحافظة .أ ّما على الصعيد الفردي ،فتمظهر هذا الصراع يعود إلى
صعوبة تحقيق الحبّ  ،ما يتسبب بتنامي ظاهرة العقم عند الجنسين ،إضافة إلى تكاثر األمراض المستعصية .فيما الح ّل يكمن في عدم اإلنجراف مع
هذا الواقع ،ناهيكم عن تفعيل كل من إرادة السعادة ،وإرادة الخير العام مع تسليط الضوء على أهمية اإلنفتاح الواعي الذي هو بمثابة دواء النفس في
مقاربتها للمتغيرات الحياتية.
هذا غيث من فيض ما كشفه الدكتور مجدالني خالل هذه المحاضرة والتي عقبها حوار شيق وسط حشد من متتبعي علوم اإليزوتيريك.
نشير إلى أنه باإلمكان اإلطالع على التفاصيل الوافية حول علوم اإليزوتيريك عبر سلسلة مؤلفاتها التي فاقت المئة كتاب حتى تاريخه في ثماني لغات.
كما يمكن تتبع نشاطات اإليزوتيريك ومحاضراته األسبوعية المجانية من خالل الدخول إلى موقع اإليزوتيريك الرسمي ومواقع التواصل اإلجتماعي
المعتمدة) ، (www.esoteric-lebanon.orgصفحة منتدى اإليزوتيريك على الفيسبوك أو التويتر أو اإلنستغرام أو مدونة علوم اإليزوتيريك.

