
ضض عينيك و”تعرر ف إلى نفسك وإلى ذاتك”! أغم

ررتدت بها علوم باطن النسان-اليزوتيريك، وهتتو الكتتتاب رر ف إلى…‘ التي تف رر ف إلى نفسك وإلى ذاتك” هو جديد سلسلة ’تع “تع
رمن الكتتتاب الثاني والخمسون للدكتور جوزيف مجدلني (ج ب م)، منشورات أصدقاء المعرفة البيضاء، بيتتروت- لبنتتان. يتضتت

ما تدؤولبا في مجاهل النسان، شاملل الكائن البشري وبواطنه، نفسه وذاته، وما تحويانه224  صفحة من الحجم الوسط ليمردم تعمم
من حمائق لم يتطرر ق إليها أحد من قبل…

رسية، ليكشف في فصول الكتاب عن حمائق لم تخطر في البتتال… رجه الكاتب إلى المارئ باختبارات ح في الصفحات الولى، يتو
وعن مواقع الفصل بين الذات والنفس، وبين النفس والشخصية البشرية، وبين الواقع الظاهري وما يمبع خلتتف ستتتارة البتتاطن:
ضض عينيك، هددئ أفكارك، ثرم تعرمق بتركيز فيها… ماذا تشعر، ماذا تترى؟! هل تتتترى شاشتتة ستتوتداء، أو خيتتالت ضتتبابية “أغم
ق ق حيلنا وتتكرثف أحيالنا، أو يشغلك صخب أفكارك وهي تتسابق وتتمافز من فكرة إلى اخرى؟! تعرمق أكثر في متتا تتتراه رزة تر مهت

ركر به، وما تشعر به…”. ركر به، ثرم تساءل عن ماهرية ما تشاهده، ما تف أو تف

رح التعتتبير؟! هتتي بعتتض متتن ضن صتت رل منهما؟ ’شكلها‘، ’لونها‘ أو طبيعتهتتا، إ أين تكمن الذات، وأين تكمن النفس؟ ما هي ماهية ك
رسع المارئ في فهم حمائق الكيان النساني والوجوتد الذي يحويه… السئلة التي يجيب عنها الكتاب، فيتو

في قسمه الرول يمردم الكتاب لمحة عن تاريخ الذات، من الروح إلى النفس، متتن النتتور إلتتى الضتتوء، متتن النستتان الكامتتل إلتتى
تكر من تقبل في رحلت اليزوتيريك في خفايا الذات. أما المسم الثاني، فيتناول نظتتام الحيتتاة والنظتتام إنسان اليوم، وحمائق لم تتذ
رضح الروابط بين الذات والنفس والرض، والروابط النسانية الخرى في الذات، ثرم يغور فتتتي الشمسي وعلقتهما بالذات، فيو
ما تحويه الذاكرة الكونرية (الكاشا) من صور الدورات الحياتية على مرد تاريخ وجوتد النسان. ويختم الكتاب فتتي قستتمه الثتتالث
رسد عن فهم نفسه، بعدما غارت نتتواة الخيتتر لجا سبب عجز النسان المتج رصل عن ثلثية الخير – التمدير – الثمة، معال بشرح مف

فيه، تبعيد كارثة الطوفان الكبر في التاريخ (غر ق قارة التلنتيد).

هذا الكتاب يرمي إلى الحرد من ألم جهل النفتتس للنفتتس بستتبب جهلهتتا لصتتورتها الصتتل المابعتتة فتتي التتذات، أي بستتبب جهلهتتا
لحميمتها. فما من سجن أقسى وأشرد ظللما من سجن شفافية الحميمة في كثافات سلبية الواقع، أو سجن ’النساني‘ (في الذات) في
ضسرر محدوتدية ’البشري‘ (في النفس)، أو سجن شمولية الذكاء في محدوتدية الفكر الفمي الماتدي… حلما، ما من زنزانة أسوأ من أ

الحرية في متاهات النا، التي توازي سجن الروح في عشوائية فوضى اللنظام.

هذا وقد تم، في سبا ق نشاطات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب في بيال، توقيتتع هتتذا الكتتتاب بالضتتافة إلتتى كتتتاب آختتر
للمؤلف نفسه الدكتور جوزيف مجدلني بعنوان” “محاضرات في اليزوتيريك الجزء السابع “.
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