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ثثا ضسسمن سلسسسلة علسسوم بسساطن النسسسان اليزوتيريسسك الكتسساب الرابسسع والخمسسسون -صسسدر حسسدي

ج ب محاضسسرات فسسي اليزوتيريسسك  الجسسزء الثسسامن بقلسسم د جوزيسسف مجسسدلني  (بعنسسوان  . " - "

مم الكتسساب   صسسفحة مسسن الحجسسم الوسسسط، منشسسورات أصسسدقاء المعرفسسة البيضسساء،128).م يض
.بيروت لبنان -

مر نشسسوء ررف هذا الكتاب القارئ إلى علم الذبذبة، هذا العلم القديم الجديد الذي يكشف سسس -يع

متجه إليه البحاث العلمية والعلسسوم الكاديميسسة فسسي المسسستقبل فهسسذا العلسسم سسسيكون ...الحياة والذي ست

مجه العلسسوم من علسسم الذبذبسسة سسسيو ميما وأ الشسسغل الشسساغل للنسسسان فسسي حيسساته العمليسسة والجتماعيسسة، ل سسس
نحسسو المنحسسى النسسساني، نحسسو القيسسم النسسسانية ونحسسو بسساطن السسوعي، لكتشسساف مسسا غفلسست عنسسه العلسسوم
مرع ، ما يسسس ررب النسان أكثر إلى نفسه، وأكثر إلى الطبيعة ثقا فعلم الذبذبة في منتهى أمره،  يق "ساب " .

تكنولوجيا الباطن ‘...في عجلة تطور وعي البشرية وهي تنطلق من دعائم  ’

ثقسسا مسسن الجسسوهر السسساس ردم الكتاب على المل وبأسلوب السسسهل الممتنسسع علسسم الذبذبسسة منطل -يق

مون مرة المكسس النسان السسذي هسسو فسسي الصسسل ذبسسذبي التكسسوين ليشسسرح العلقسسة بيسسن علسسم الذبذبسسة وعلسسم السسذ
ووجسسدت مرة ومحركتهسسا ولسسول وجسسود الذبذبسسة لمسسا  الذبذبسسة هسسي بسساطن السسذ من  ...منهسسا جسسسد النسسسان إذ إ " .

ثجسسا محاضرات في اليزوتيريسسك رتا الجزء الثامن من سلسلة  ررع  مرة ليس هذا فحسب، بل يش ‘الذ ’ ‘ ’ ."

العلسسوم الماديسسة علسسى اختلف ثحا أن  ثعا علسسى مسسستقبل علسسوم البسساطن فسسي ضسسوء علسسم المسسادة موضسس "واس

ثدا لندماجها في النهاية ثضا تمهي ".اختصاصاتها، ستتقرب إلى بعضها بع



ميسسم بمعرفتسسه والجريسسء بكشسسوفاته ملع على هذا الكتاب الق مل أكثر ما يستسيغ القارئ وهو يط لع
مرف إلى تقنياته وأمسساكن الستشسسفاء وأجوائهسسا ...أنه ينقله إلى رحاب مستقبل التطبيب الذبذبي ليتع

ثضا إلى لغته المسسستقبلية لغسسة النسسسان القائمسسة علسسى البعسساد الباطنيسسة واللتقسساط الفكسسري مرف أي ...ويتع -

خسسروج عسسن المسسستوى المسسألوف للمعرفسسة العاديسسة إلسسى من تقنيسسة اللتقسساط الفكسسري هسسي بحسسد ذاتهسسا  ثما أ "عل

مر الزمان وخلصة الخبرات النسانية على م ...".المعرفة الصيلة، المعرفة الخالصة التي هي 

طبيعسسة ثضسسا فسسي الروابسسط الذبذبيسسة بيسسن حيسساة الرض وحيسساة المسساوراء وفسسي  "يغوص الكتاب أي

أبعسسساد الكسسسون فسسسي النظسسسام "المحسسساور فسسسي وعسسسي التفاعسسسل بيسسسن الفسسسرد والمجتمسسسع والبيئسسسة ويتنسسساول  ..."

مر الكتفسساء سسس مم يلسسج فسسي  "الشمسي بين الفيزياء الكونية والفيزياء الكمية عملية معادلت رياضية ث "

"...الذاتي وتعدد أوجهه ول يكتفي الكتاب بسبر أغوار هذه المواضيع المتنوعة فحسب، بسسل يقتحسسم

المجهسسول السسذي هسسو فسسي حقيقسسة ثدا عنسسد البشسسرية فسسي أقطسساب العسسالم، يقتحسسم  "الموضسسوع الكسسثر تعقيسس "

ثما الوسسسائل العمليسسة لمسسواجهته وتقليسسص مسسساحته فسسي حيسساة نتسساج الرادة غيسسر الفاعلسسة مقسسد "أمسسره  "

...النسان

"محاضرات في اليزوتيريك  الجزء الثامن كتاب يستبق الزمن الحالي بمواضسسيعه الكاشسسفة -

وسكبت بسلسة وانسيابية ومنطق باطني يتغلغل بدفء في كيسسان ثعا مواضيع  ...والحياتية في آن م

ممق وعيه، فيرتقي في عيش الحياة مسع آفاق فكره ويع .القارئ ليو
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