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هو الكتاب السابع والعشرون من سلسلة علوم اليزوتيريك، والذي يعاد
رر ف إلللى اصللداره فللي طبعللة خامسللة منقحللة ومضللا ف إليهللا."تعلل

رم   صللفحة مللن96ذاكرتك"،بقلم الدكتور جوزيف مجدليني(ج ب م)، يض
الحجم الوسط، منشللورات أصللدقاء المعرفللة البيضللاء، بيللروت- لبنللان.

رر ف إللى ذاكرتلك" رلفه "تعل ردم الدكتور جوزيف مجدليني من خل ل مللؤ يق
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ححا رم كل فرد في كشللف غللوامض الللذاكرة، شللار حقائق غير مسبوقة ته
ررج فللي رما ينعر ف عنها، وأوسع بكللثير... فهللي تتللد رن الذاكرة هي أكثر م أ
ردد ينشاطها عللبر الزمللن. ردة، ويتم أينواع ومراتب ومقدرات وأبعاد وعي ع

ذاكرة ردة ملن ال رد ث علن أينلواع عل رينله يتح من جديد موضوعات الكتاب أ
مترابطة بعضها ببعض وكامنة فللي بللاطن كللل إينسللان... فالللذاكرة مللن
رلم امتل ك سسلل ستعتللبر الدرجللة الولللى علللى  منطلللق علللوم اليزوتيريللك "
رل منهللا المللرء علللى المعرفة الشاملة..." وهي "أشبه بنافذة صغيرة يط
حيا فللي رن "الذاكرة هي القسم الكثر وع العالم الداخلي في كياينه". كما أ
رظللم رتلل ح والناشللط والمن الجزء الواعي من الينسان" وهي "القسللم المتف
حزا منللللللله". رثلللللللف تركيللللللل ملللللللن اللللللللوعي، أي القسلللللللم المك

رمة حو ل الذاكرة فللي رم باقة من المواضيع المه رر ف إلى ذاكرتك" يض "تع
قسمين. حيث القسلم الو ل يلقلي الضللوء عللى ماهيللة اللذاكرة أصللها
رسللع فللي شللرح آليللة عملهللا وأسللباب تفللاوت مقللدرات رم يتو وطبيعتها، ث
رين علقتهللا بلالتركيز اللذهني وبلوعي الذاكرة، بين شخص وآخر. كما ويب
الظلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاهر.
رمللق فللي الفللارق بيللن الللذاكرة ووعللي البللاطن رما القسللم الثللايني، فيتع أ
رلط الضللوء علللى الفللارق بيللن الللذاكرة والكمللبيوتر والعلقة بينهما، ويس
حعا فللي شللرح أينللواع الللذاكرة المختلفللة. ويختللم الكتللاب بتقللديم رسلل متو
رية لتفعيل الذاكرة مع إرشادات وتمارين تطبيقية لتقويتها رول مستلزمات أ
حرا مللن البشللر علللى حدا كللبي رن عللد وتطويرهللا. فالحصللاءات تشللير إلللى أ
ريما طلب المدارس والجامعات – يشللكون ضللعف مختلف فئاتهم – ل س
رنللون لللو ينعمللون بللذاكرة ينشلليطة تسللاعدهم علللى ينجللاح الللذاكرة، ويتم
رل مللن ريللة. لهللؤلء ولكلل متزايد في أعمالهم ودراساتهم ومشللاغلهم اليوم
رر ف إلى ذاكرتك" هو المنهج العملللي رتع بذاكرة قوية، "تع يرغب في التم
لتحقيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللق ذللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللك...

 


