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هو الكتاب الثالث والخمسون ضمن سلسلة علوم اإليزوتيريك، بقلم د. جوزيف مجدالني )ج ب م(، منشورات أصدقاء ” حقائق وكشوفات في مطلق الوجود“
في أصل الكون والنظام ليكشف على المأل ماهية  صفحة من الحجم الوسط، كما ينطوي على حقائق غائرة 69المعرفة البيضاء، بيروت. يتضّمن الكتاب 

 …الوجود المطلق وكيف انبثق منه الوجود اإلنساني وُولد الوقت والزمن، ولماذا
يكشفها بثقة العارف وحكمة المتبّصر من أجل اإلجابة عن تساؤالت لطالما … فهذا الكتاب جريء بمعرفته السامية إذ يكشف حقائق وجودية للمّرة األولى

الوجود بأسره كان وليد الحكمة واإلرادة أيًضا. ليس “فيستنير عقله بمعارف جديدة تميط اللثام عن حكمة الوجود حيث أن … ت كل باحث رصينأغو
 الذي أفاق األرواح الكبرى )أو اآللهة في عرف مخطوطات الشرق األقصى(، واستمرت تلك األرواح -المطلق -الوجود المادي فحسب، بل الوجود الكلي

 .”الكبرى ضمن وجود جديد، هو في الحقيقة قديم قَِدم وجود خالق الكون السرمدي!
النظام الشمسي و أقل ما ُيقال في الكتاب أّنه ال يكشف حقائق وجودية فحسب، بل يأخذ القارئ في رحلة جوفّية استكشافية ليتعّرف إلى أسرار الخلق والكون

منها التي اكتملت بالحياة، ومنها التي خلعت عنها الحياة حتى انطفأت وصارت ذكرى في تاريخ … الكون مجموعة كواكب وأنظمة ومجرات“حيث أن 
من ثنايا نظام حوى “ أّما النظام فهو علّة الوجود الذي منه ُولد الكون، ومن ثناياه انبثق الوجود المطلق،”. ومنها التي ال تزال عذراء بتواًل … الفضاء

 …”.قت وشهدت التبدالت والتغيرات الكونية التي حصلت منذ والدة الكون األولىالوالدات األولى في أكوان سب
 …كتاب غنّي بمواضيعه وأبعاده، شامل بآفاقة ومغازيه، سلس في طروحاته، ونادر في مضمونه ندرة الماس األسود” حقائق وكشوفات في مطلق الوجود“

الحياتي في الكون لتوضح نواحي االختالف بين نظام -ي خصائص طبيعة الوجود الحيويفهو موسوعة كونية تفسر سّر الوجود وسّر الحياة، وتغور ف
 …ليس هذا فحسب، بل يشرح الكتاب أيًضا كيف تختلف تدرجات المادة بين كوكب وآخر مبيًنا أوجه التقارب والتباين بينهما… كوكبي وآخر

وما الموت سوى انتقال … من أجل اإلنسان ُولدت الحياة، وفي المقابل ُوجد الموت“ :ولكل َمن يزال يبحث عن سّر الحياة والموت، يجيب الكتاب ببالغة
ة، الحيامن عالم إلى آخر يختلف من حيث المبنى والتركيب، بل هو عالم يقسم درجات متنوعة، في عوالم مختلفة، ومجموعها، مع عالم األرض أو عالم 

ن النظام المطلق!  ”.يكوِّ
، سيعثر القارئ على تعابير تحتاج إلى إعمال الفكر ليحّل وثاقها ويفّك رموزها من معنى ”قائق وكشوفات في مطلق الوجودح“في ثنايا صفحات كتاب 

ل إلى حقائق أغرب من تصديقها، … غُمض عن وعيها وتسلّل إلى ظلمات الوجودية ومن خالل استيعاب القارئ لفحوى العمق في العبارات، سيتوصَّ
فإلى كل َمن يشاء أن يشحذ وعيه، … ذلك ألّنها حقائق إنسانية غابت في طوايا الوعي حتى باتت شيًئا منسًيا… بسط من شرحهاوأثمن من تقديرها، وأ

ق  …ويصقل تفكيره، ويعمِّق نظرته في الحياة، ليقرأ هذا الكتاب الكاشف والمشوِّ
، 6119كانون األول  11إلى  1بيال، الممتد من  –ربي الدولي للكتاب وفي هذا السياق، تجدر اإلشارة إلى أّنه ضمن إطار فعاليات معرض بيروت الع

، ”دامتداد الحياة بين الماقبل والمابع“يحاضر الدكتور جوزيف مجدالني مؤسس مركز علوم اإليزوتيريك في لبنان والعالم العربي حول موضوع بعنوان: 
 لنصف، في قاعة بيال للمحاضرات.كانون االول، الساعة السابعة وا 1وذلك يوم الخميس الواقع في 

ية غذاء الجسد متى يكون تغذ“، باإلضافة إلى مؤلفات أخرى، وهي ”حقائق وكشوفات في مطلق الوجود“كما ويوقع الدكتور مجدالني إصداره المذكور آنًفا 
غة العربية وعدد من اللغات األجنبية، وذلك يوم ، وغيرها الصادرة في الل”الجزء الثامن –محاضرات في اإليزوتيريك ”، و”للنفس؟! )الطبعة الرابعة(

 كانون األول، الساعة السابعة مساًء، في جناح خاص بمؤلفات علوم اإليزوتيريك. 6الجمعة الواقع في 
كانون  11قع في ، وذلك يوم األحد الوا”وقائع حياتّية بالصوت والصورة من باطن الوعي“أيًضا وأيًضا، يحاضر الدكتور مجدالني حول موضوع بعنوان: 

 االول، الساعة السابعة والنصف مساًء، في قاعة بيال للمحاضرات. والدعوة مفتوحة للجميع.
من  دكل ذلك باإلضافة إلى نشاطات وندوات إيزوتيريكية، وحفالت تواقيع لمؤلفات صادرة ضمن سلسلة علوم اإليزوتيريك خالل أيام المعرض. ولمزي

، صفحة منتدى اإليزوتيريك على الفيسبوك، www.esoteric-lebanon.org إليزوتيريك الرسمي على الرابط اآلتي:التفاصيل يمكنكم زيارة موقع ا
 التوتير، ومدونة علوم اإليزوتيريك.
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