
حة ومضاف 
 (ج ب م)، 
تى تاريخه 
 من الحجم 

ريك؛ قصته 
ا بكل امانة 
ربة قضاھا 
تحقق بنفسه 
اطنية لديه، 
ه األرض؛ 
بة التطبيقية 

حھا بأسلوب 
ھا، القوانين 
 في ماھيتھا 
طى المنطق 

، لكن المھم 
حثنا منطقياً 
ث، اذا تمكن 

ي قعر بحر! 
ي استعمال 

خيه  وعي أ

مئة «صلھا 
ف المقدرات 

 خامسة منقح
ف مجدالني
ي ناھزت حت

صفحة 223 

علوم اإليزوتير
ضھا بحذافيرھا
بخوضھا، تجر
حيث شاھد وت
 المقدرات البا

ى وجهدرة عل
المحب -واعي 

 العام. يشرحھ
تي تتحكم فيھ
ولوجيا البحث

التي تتخط» ق

جميل ان نشك،
م ان يكون بح
 مرض خبيث

كنز يستقر في
.وله الحق في
ن أجل تطوير

ھيم وسواھا يفص
جربة إكتشاف

http:  

 رات 

في طبعة« يم
بقلم د. جوزيف
بيروت. والتي
ضمن الكتاب

منتسب الى عل
صول... يعرض
ة من تنعموا ب
جبال الھمالياح
ل بغية تفعيل
حبة اقوى مقد
بة االنسان الو

في المفھوم 
ھم القوانين الت
ول الباراسيكو

الخوارق«لك 

ج«قة فيقول: 
ث، لكن المھم
فالشك السلبي

سان، وكأنھا ك
ل كل شيء..
ة، وتعمل من

كل ھذه المفاھي
ربة الشيقة، تج

://www.alm

إصدار

 »يم

 مع معلم حكي
اليزوتيريك، ب

البيضاء، بة
 عالمية. ويتض

يتناول قصة م
 البحث والوص
ربة نوعية قلة
 في أقاصي ج
ا المعلم الجليل

فالمح«حبة... 
ھا... طبًعا محب

»رقة للطبيعة
مداركك، فتفھ
جودھا، وتحاو
ي لألمور. تل

 لمعجزات!

ت بشرية خار
جميل ان نبحث
م والمعرفة. ف

عماق كل إنس
قادر على فعل
 العام والمحبة

، ك»ة الخالقة
غمار ھذه التجر

mustaqbal.

م مع معلم حكي

مئة يوم«تاب
سلسلة علوم اال
صدقاء المعرفة
، بست لغات

ي» معلم حكيم
 اليقين... مع

ى، خالل تجر
 في مكان ما

التي قام بھا»
بة... نعم المح
طنية من عقالھ

الخار«درات
ة قريبة من م
علم النفس بوج

لمنطق الماد ا
ل الخوارق وال

 وجود مقدرات
ى االيمان! وج
رتقاء في العلم

ة ھاجعة في ا
فاإلنسان قا.»

ي ھدف الخير

جالب والمقدرة
رئ لخوض غ

.com/v4/A

  18ة

مئة يوم«تاب

ً كتا صدر حديثا
ليھا، ضمن س
نشورات أص
لسبعون مؤلفًا

 لوسط.

مئة يوم مع م«
ع الشك ومع

وعانى ما عاين
ع معلم حكيم

»الخوارق«ن
مفتاحھا المحب
مقدرات الباط

وث تلك المقد
 حياتية مادية
التي يعترف ع
حدود يحكمه
علھا يداني فعل

من يشكك في
في النھاية الى
ر الذاتي واالر

المعرفة« ان
»..ھذا الكنز!

صب اھدافه في

االستج»، و»
. وندعو القار

Article.aspx

صفحة - 5282

كت
 

ص
الي
من
الس
الو

 
»
مع
لم
مع
من
وم
ى الخالقة والم

 ». مقابل

رح تقنية حدو
 ترى تجربة
من الظواھر ا
 لكن بشكل مح
م العام، ألن فع

ن قاطع لكل م
ً يؤدي ف ي شكا

وھو التطور - 
.« 

إلى» لم حكيم
ص، ليحظى بھ
 شرط ان تص

لھالة األثيرية
ت صفحاته...

x?Type=NP

2العدد  - 2015

ر اطالق القوى
عطي من دون

لكتاب في شر
ي كأنك فعالً
 وراء الكثير م
اب حدوثھا،
و فوق المفھوم

ل ثابت وبرھان
ي إيجابياً... ا

-ھدف البحث 
»ع فيه الفھم...

ئة يوم مع معل
ان ان يغوص
ية والطبيعية،

غوامض ال«، 
في طيات» حكيم

  ق منھا. 

P&ArticleI

5شباط  2إلثنين

محبة ھي سّر
تي تعطي وتع

ما ويسھب ال
صي وعلميص

طبيعية الثابتة
استقصاء اسبا
علمي، وتسمو

ذا الكتاب دليل
ن يكون شّكنا
مركزاً على ھ
ن الفكر صرع

مئ«ما ويؤكد
على كل إنسا
طاقات الحياتي

 ».إلنسان

،»سّر العطاء
وم مع معلم ح
باطنية والتحقق
ID=64853

 

اإل

الم
الت
 
كم
قص
الط
وا
الع

 
ھذ
ان
وم
من

 
كم
وع
الط
اإل
 
س«
يو
الب
1


