
21-9-2016

ثثا كتتتاب مئيية يييوم مييع معلييم حكيييم صتتدر حتتدي  "  فتتي طبعتتة خامستتة منقحتتة ومضتتاف اليهتتا،"
ج ب مضمن سلسلة علوم اليزوتيريتك، بقلتم  )د جوزييف مجدلني  ) ، منشتورات أصتدقاء المعرفتة.

ثفتا، بستت لغتات عالميتة ويتضتمن الكتتاب .البيضاء، بيروت والتي ناهزت حتى تتتاريخه الستبعون مؤل .

. صفحة من الحجم الوسط223



"مئة يوم مع معلم حكيم يتنتاول قصتة منتستب إلتى علوم اليزوتيريك؛ قصته متع الشتك "

ييعرضتها بحتذافيرها بكتل أمانتة لمتا عتتاين وعتتانى، خلل تجربتتة ..ومع اليقين مع البحث والوصتتول  ...

نوعيتتة قلتتة متتن تنعمتتوا بخوضتتها، تجربتتة قضتتاها متتع معلتتم حكيتتم فتتي مكتتان متتا فتتي أقاصتتي جبتتال
الختتوارق التتتي قتتام بهتتا المعلتتم الجليتتل بغيتتة تفعيتتل "الهمليتتا حيتتث شتتاهد وتحقتتق بنفستته متتن  " …

...المقتتدرات الباطنيتتتة لتتتديه، ومفتاحهتتتا المحبتتتة نعتتم المحبتتتة فالمحبتتة اقتتوى مقتتدرة علتتى وجتته...  "
ثعا محبتتة النستتان رر اطلق القوى الخلقة والمقدرات الباطنية من عقالها طب ...الرض؛ المحبة هي س

".الواعي  المحبة التطبيقية التي تعطي وتعطي من دون مقابل -

الخارقتة للطبيعتة فتي المفهتوم العتام .كما ويسهب الكتتاب فتي شترح تقنيتة حتدوث تلتك المقتدرات  " "

ثل تترى تجربتة حياتيتة ماديتة قريبتة متن متداركك، فتفهتم يشرحها بأسلوب قصصتي وعلمتي كأنتك فع
القتتوانين التتتي تتحكتتم فيهتتا، القتتوانين الطبيعيتتة الثابتتتة وراء الكتتثير متتن الظتتواهر التتتي يعتتترف علتتم
النفتتس بوجودهتتا، وتحتتاول الباراستتيكولوجيا البحتتث فتتي ماهيتهتتا واستقصتتاء استتباب حتتدوثها، لكتتن
الخوارق التي تتخطتتى المنطتتق العلمتتي، وتستتمو "بشكل محدود يحكمه المنطق المادي للمور تلك  " .

!فوق المفهوم العام، لن فعلها يداني فعل الخوارق والمعجزات

:هتتذا الكتتتاب دليتتل ثتتابت وبرهتتان قتتاطع لكتتل متتن يشتتكك فتتي وجتتود مقتتدرات بشتترية خارقتتة فيقتتول

ثا يؤدي في النهاية الى اليمتتان وجميتتل ثا اي شك ركنا إيجابي !جميل ان نشك، لكن المهم ان يكون ش ... "

ثا علتتتى هتتتدف البحتتتث  وهتتتو التطتتتور التتتذاتي ثا ومركتتتز -ان نبحتتتث، لكتتتن المهتتتم ان يكتتتون بحثنتتتا منطقيتتت

...".والرتقاء في العلم والمعرفة فالشك السلبي مرض خبيث، اذا تمكن من الفكر صرع فيه الفهم .



المعرفة هاجعتة فتي اعمتاق كل إنستان، وكأنها كنتز مئة يوم مع معلم حكيم إلتى ان  " كمتا ويؤكد  " "

فالنسان قتادر على فعل !"..."يستقر في قعر بحر وعلى كل إنسان ان يغوص، ليحظتى بهذا الكنتز !

وله الحق في استعمال الطاقات الحياتية والطبيعية، شترط ان تصتتب اهتدافه فتي هتدف ...كل شيء

".الخير العام والمحبة، وتعمل من أجل تطوير وعي أخيه النسان

، كتتل هتتذه المفتتاهيم الستتتجلب والمقتتدرة الخلقتتة ، و غتتوامض الهالتتة الثيريتتة  ، رر العطتتاء ستت  " " " " " "

مئة يوم مع معلم حكيم في طيات صفحاته وندعو القارىء لخوض غمتتار هتتذه ...وسواها يفصلها  " "

.التجربة الشيقة، تجربة إكتشاف المقدرات الباطنية والتحقق منها

لمزيتتتتتتتتتتتتد متتتتتتتتتتتتن التفاصتتتتتتتتتتتتيل يمكنكتتتتتتتتتتتتم التتتتتتتتتتتتدخول التتتتتتتتتتتتى موقتتتتتتتتتتتتع اليزوتيريتتتتتتتتتتتتك الرستتتتتتتتتتتتمي
 www.esoteric-lebanon.org او منتدى اليزوتيريك على  ، facebook او ،twitter.


