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 حّس الجمال األصيل في أبعاده المعرفية…محاضرة إيزوتيريكية
 منوعات  اإليزوتيريك علوم  الجمال  حس   نيمجدال جوزيف ثقافة ابراهيم  تقال بيروت التلغراف التلغراف  2020 سبتمبر، 18 

 علوم  متتبعو كان بيروت،  في  العربي  والعالم لبنان في  األول اإليزوتيريك علوم مركز نشاطات سياق في  : التلغراف – بيروت

  علوم   مركز  مؤسس   –  م(  ب  )ج   مجدالني   جوزيف  للدكتور  نوعية  محاضرة  مع  موعد  لىع  مركزه  ورواد  اإليزوتيريك

 .المعرفية أبعاده  في  األصيل الجمال “حس   بعنوان: العربي،  والعالم  لبنان في  األول اإليزوتيريك

ا وغزالا، إال  أن   استهل  الدكتور مجدالني محاضرته بالقول إن  “تحدث العديد عن الجمال… وصفوه تجميالا وعبروا عنه شعرا 

ا أو يعالجه كطريقة حياة ومسلك وعي وصفات عملي ة”… وتساءل: “هل مرد ذلك إلى فقدان أصول علم     أحداا لم يتناوله فكرا

 .”!الجمال؟

كما وكشف الدكتور مجدالني أن  “جوهر الجمال هو التعبير الكامل لفعل أو حال أو انجاز أو شكل ما. ويمكن تصوير معادلة  

جمال الجما والحب   فاعل،  جمال  والوعي  مطلق،  جمال  مفادها:الخلق  وأفقية  عمقية  عمودية  ثالثية  في  شعورياا،  األصيل،  ل 

ا عن تفتيح حس  الجمال في النفس البشرية، فعب ر عنه بالقول إن ه “إرهاف ذكاء ينعكس في ممارسة رقيقة ومؤثرة  تفاعل…”. أم 

أيضاا “كمرحلة إلزامية على مسار الوعي تنتهي في تفت ح الذكاء الخي ر…”، “ما   محورها التقدير كطاقة باطنية”، كما وصفه

 …”يجعل النفس تستشف حال الالتوازن من دون الحاجة إلى المرور في مرحلة التقييم الذاتي

ا ورد في هذه المحاضرة النوعي ة والتي تالها حوار شي ق وسط حشد من متتبعي علوم اإليزو  .تيريكهذا غيث من فيض مم 

في الختام 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 

اإليزوتيريك   موقع  المعتمدةإلى  اإلجتماعي  التواصل  ومواقع  منتدى (www.esoteric-lebanon.org) الرسمي  صفحة   ،

 .اإليزوتيريك على الفيسبوك أو التويتر أو اإلنستغرام أو مدونة علوم اإليزوتيريك
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