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 .فرح وليد األستاذ اإليزوتيريك علوم في الباحث تجميع“…المعلّم أحاديث من باقات“
، وهو تجميع الباحث في علوم اإليزوتيريك األستاذ وليد …“المعلّم أحاديث من باقات “ضمن سلسلة علوم االيزوتيريك كتاب بعنوان

اً أنَّ مؤلفات صفحة من الحجم الوسط، منشورات أصدقاء المعرفة البيضاء، بيروت. علم ٠٨فرح. يحتوي الكتاب على 

 ىاإليزوتيريك الواسعة االنتشار عالمياً في سائر الحقول االنسانية واألدبية والشعرية والفلسفية والعلمية والحياتية العملية بلغت، حت

نكليزية االترجم منها إلى اللغات  تاريخه، أكثر من مئة كتاباً في اللغة العربية. إضافة إلى عدة كتب باللغة اإلنكليزية، هذا عدا ما

ي وتعتبر المؤلفات من بين أطول السالسل العربية المتجانسة ف… والفرنسية واالسبانية والبلغارية والروسية واألرمنية واليونانية

 .موضوع االنسان، في خفاياه أكثر من ظواهره

موضوعاً  ٩١ملية وتطبيقية ضمن كتاٌب بليغ في أقوال حكيمة يقدم ارشادات وجدانية، حياتية، ع ”…المعلّم أحاديث من باقات“

 …مختلفاً من صميم الحياة، من جوهر معرفة علوم اإليزوتيريك
يجول في طوايا النفس البشرية وأبعاد الذات اإلنسانية … يأخذك الكتاب في جولة في حنايا الوعي والحكمة والحقيقة الصارخة

 والخطيئة الخطأ بين فالفارق …“وهدف أسرارها الخافية الحياةمقّدماً مشاعل تنير درب القارئ في سعيه لفهم معنى … وكوامنها

 االنسان أن   فلو“ ”…الحياة لنظام المعاكس باإلتجاه السير رغبة تمثل الخطيئة فيما التعلم؛ بإتجاه ناقصة خطوة الخطأ أن  

 .“وبواطنه أسراره مجملب الحياة قانون لفهم حياته، تتخلّل التي األحداث فهم في صادقا   حياديا   يكون ان استطاع
يكشف الكتاب أيضاً عن سبل التصرف الحسن، والفهم السليم، والتطبيق العملي الحياتي لمعنى التواضع كارتقاء في الوعي، حيث 

 …ليس كل ما هو انخفاض تواضعاً “كما وأنَّ ” فالغيوم ال تفعل سوى حجب نور الشمس!… اإلرتقاء ال يعني دائماً تسامياً “ان 

 ”!يّات ال تنمو إال في أسفل جذوع األشجار لتمتص غذاءها من دون فائدة تقدمهافالطفيل

 …يقّدم للقارئ مواضيع للتأمل وإرشادات للتمعن والتفكر في أبعاد وعي الحياة ”…المعلّم أحاديث من باقات “من هنا فإن كتاب

ية، الصدق واإليمان، المعرفة والحقيقة، العبقرية فبين الوعي والحكمة، الوقت والزمن، الوحدة واإلزدواجية، العطاء والشفاف

 …واإلبداع، التطور والحرية، بينها جميعاً سطور تحمل كلمات ازلية ال يحدها زمان وال يأسرها مكان

ينير دروب الحياة المختلفة ويفيد كل قارئ يبحث عن … دليل عملي تطبيقي حياتي وجداني ”…المعلّم أحاديث من باقات “كتاب

 .بغية االرتقاء بوعيه الجديد
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