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هو الكتاب السابع والعشرون من سلسلة علوم اليزوتيريك، والذي يعاد اصداره في
رر ف إليى ذاكرتيك"، بقليم اليدكتور جوزييف طبعة خامسة منقحة ومضا ف إليهيا. "تعي
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رم   صفحة من الحجم الوسط، منشورات أصدقاء المعرفة96مجدليني (ج ب م)، يض
 البيضاء، بيروت- لبنان.

رر ف إلييى ذاكرتييك" حقييائق غييير رلفه "تعيي ردم الدكتور جوزيف مجدليني من خل ل مؤ يق
رمييا رن الذاكرة هييي أكييثر م ححا أ رم كل فرد في كشف غوامض الذاكرة، شار مسبوقة ته
ررج في أينييواع ومراتييب ومقييدرات وأبعيياد وعييي ينعر ف عنها، وأوسع بكثير... فهي تتد

ردد ينشاطها عبر الزمن. ردة، ويتم ع

ردة من الذاكرة مترابطيية بعضييها رد ث عن أينواع ع رينه يتح من جديد موضوعات الكتاب أ
تتعتييبر ببعض وكامنة في باطن كل إينسان... فالذاكرة من منطلق علوم اليزوتيريك "
رلم امتل ك المعرفة الشيياملة..." وهييي "أشييبه بنافييذة صييغيرة تس الدرجة الولى على 
رن "الذاكرة هي القسم الكييثر رل منها المرء على العالم الداخلي في كياينه". كما أ يط
رظييم ميين رت ح والناشييط والمن حيا في الجزء الواعي من الينسان" وهي "القسم المتف وع

حزا منه". رثف تركي الوعي، أي القسم المك

رميية حييو ل الييذاكرة فييي قسييمين. رم باقة من المواضيييع المه رر ف إلى ذاكرتك" يض "تع
رسييع فييي رم يتو حيث القسم الو ل يلقي الضوء على ماهية الذاكرة أصلها وطبيعتها، ثيي
رين شرح آلية عملها وأسباب تفاوت مقييدرات الييذاكرة، بييين شييخص وآخيير. كمييا ويييب

علقتها بالتركيز الذهني وبوعي الظاهر.
رمق في الفارق بين اليذاكرة ووعيي البيياطن والعلقيية بينهميا، رما القسم الثايني، فيتع أ
حعا في شرح أينواع الييذاكرة رس رلط الضوء على الفارق بين الذاكرة والكمبيوتر متو ويس
ع إرشيادات ريية لتفعييل اليذاكرة م رول المختلفة. ويختيم الكتياب بتقيديم مسيتلزمات أ
ن حرا م حدا كيبي رن عيد ى أ وتمارين تطبيقيية لتقويتهيا وتطويرهيا. فالحصياءات تشيير إل
ريما طلب المدارس والجامعييات – يشييكون ضييعف البشر على مختلف فئاتهم – ل س
رنييون لييو ينعمييون بييذاكرة ينشيييطة تسيياعدهم علييى ينجيياح متزايييد فييي الييذاكرة، ويتم
رتييع بييذاكرة رل من يرغييب فييي التم رية. لهؤلء ولك أعمالهم ودراساتهم ومشاغلهم اليوم

رر ف إلى ذاكرتك" هو المنهج العملي لتحقيق ذلك... قوية، "تع


