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 تنبأ للبنان والشرق األوسط، |خاص
 محلل القدرات فوق الحسّية ومرشد روحي يمّر في بيروت مارتن زولر 

 

 
 

في بوليفيا شهرته العالمّية عندما وجد طائرة مفقودة وناجين من  استحّق مارتن زولر السويسري األصل المتمركز
 .الحادث في وسط الغابة البوليفية بواسطة قدراته فوق الحسّية، بعد أن كانت كافة محاوالت اإلنقاذ قد بائت بالفشل

أ بوفاة معّمر القذافي في إحدى المقابالت على قنوات التلفزيون األلمانّية، كشف مارتن عن موقع فتاة مفقودة كما تنبو
 .غارقاً في التساؤالتحدد موقعه فيما كان العالم بأسره ال يزال و
 

ومحلل القدرات فوق ( الرؤية عن بعد)، الخبير المختص بعلم ما وراء النفس والجالء البصري لقد تنبأ مارتن زولر
وقد قّدم برامجاً . 1121ألميركّية في العام اعّدة أشهر مسبقاً عن نتائج اإلنتخابات اليونانية والفرنسية و الحسّية،

وقرصاً مدمجاً  (الرؤية عن بعد)عن الجالء البصري  (DVD)خاّصة به في بوليفيا وألمانيا وصدر له قرصاً رقمّياً 

(CD) في عّدة لغات كتب 5باإلضافة الى عّدة مقاالت، صدر لمارتن . عن التأمل. 

 
خالل سلسلة من الندوات  من حيث قام بمشاركة معرفته 1112و 1112 يّ بيروت عامفي مارتن  أقام

" Femme Magazine"وهو ينشر تنبؤاته السنوية في مجلتّي . والمحاضرات والتشخيصات

 .سنوات 4منذ " L’Hebdo"و

 
في بوليفيا  مقيم هووحتى ولو . وقد عّبر مارتن عن حبه للبنان، واصفاً إياه كبلد ممّيز فيه العديد من األماكن الجميلة

ر برابط قوّي يجمعه ببلدنا لبنان، فيزوره كّل سنة لزيارة أصدقائه وتقديم الندوات والقيام عزال يشي الحالّياً، فهو 
 .بالتنبؤ عن الوضع في لبنان

 



محيطة فهو يحلل الهالة ال. واأليادي، كالكثير ممن سبقوهأالنجوم دراسة وتحليل ومارتن ال يتنبأ بالمستقبل من خالل 
يستطيع كّل . والهالة موجودة أيضاً عند الحيوانات والنبات والحجارة. بجسم اإلنسان والتي تدّل على قدره ومستقبله

 .شخص حساس بأن يشعر بهذا النوع من الطاقة ويستخدم هذا الشعور ألهداف خّيرة
 

 
 

وبهذه الطريقة يحلل الخبراء في علم ما . ومما ال يعرفه الكثيرون هو أن لمشاريع العمل واألفكار والبلدان هاالت
 .تجارّية أو مستقبل بلد ماالمشاريع الوراء النفس مردود 

 
شرة سبتمبر من الساعة العا/أيلول 24في " الحدس، دليل مهّم للوصول الى السعادة"ويقّدم مارتن ندوة بعنوان 

 .في بيروت" Nok Yoga Shala"صباحاً ولغاية الساعة الخامسة مساءاً في مركز 

 
: على الرابط التالي ة تنبؤاته عن الشرق األوسط، إضغطلمزيد من المعلومات عن مارتن زولر ولقراء
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