الباحثون عن
الغبطة
الحصول على
المأمول

استجابة هللا
لإلنسان
مسيرة الموحد:
الحلقتان
شجرة األماني
من جبل حوران
إلى الهماليا:
قصة حياة حمد
عباس مسعود
شمس الوعي
الكوني
قانون النجاح
اإلنسان ومرحلة
النضج
يوغي في الحياة
والموت
حقيقة مشهود
بصحتها
البصيرة إدراك
حدسي
الرأس المفصول
الذي نطق
األثرة واإليثار
تحليل الذات:
مفتاح السعادة
التقدم الروحي
الكهرباء
السماوية
إيقاظ القوى
الباطنية
العالج بقوة هللا
المطلقة
كتاب من أعماق
السكون
قوة اإلرادة
وتأثير البيئة
الثواب والعقاب:
الخيار الحر

األشباح :حقيقتها
وماهيتها
إشعاعات
حكم برمهنسية
حكاية الدرويش
والملك
اليوغا
والمدركات العليا
عواطف
وانفعاالت
برمهنسيات:
نقطة التماس
المتواري عن
األنظار
مفتاح السعادة
والنجاح
من فلسفة الحياة
ذلك النور
العجيب
التغلب على
الوسواس
من مناجم الروح
في فضاء معرفة
الذات
من الهوة للذروة
الذاكرة :تعريف
وتنمية
قنو  ..ولماذا يا
أخي
في آفاق معرفة
الذات
معاينة الخليقة
بفهم
التحرر من
الخوف
كنوز الصداقة
نفحات الخلود
ذلك الكائن
المجهول
غاية اإلنسان
القصوى
التحكم بالنزعات
الشريرة

حكاية الفيلسوف
والنوتي
مزيد من
اإلضاءات
مزيد من األقوال
المأثورة
العودة إلى
التجسد
فرائد وفوائد
روحية
درر روحية
للمعلم برمهنسا
من بيادر الروح
إضاءات
ويقينيات
من أقوال المعلم
برمهنسا
على دروب
الوعي الروحي
مذكرات يوغي:
مع المعلم
دراية اإلنسان
بطبيعته
رؤية بن أدهم
النار الحية
وطاغوريات
مخاطبة هللا
الحق والحقيقة
في العمق
المهاتما غاندي:
أقوال مأثورة
الصداقة :أسئلة
وأجوبة
ألفية إبن الجبل
نصائح لحياة
زوجية سعيدة
ترجمة إرادة
الحياة للشابي
االتزان العقلي
وسط المتغيرات
كيف تقرأ األخالق

ما هو الحب؟

ومضات من
الوعي الكوني
منثورات روحية
من خزنة المعلم
برمهنسا
مصابيح تنويرية
بوارق روحية
من مصدر كوني
نفائس روحية
من منابع اإللهام
من بساتين
الروح
درر وغرر
روحية
همسات وقبسات
جديدة
كنوز الروح
على طريق
الروح
برمهنسيات
جديدة
إضاءات شرقية-
غربية
كتاب تأمالت
ميتافيزيقية
زمام المبادرة
وروح اإلبدا
إلى صديق راحل
وقفة مع رسول
التواضع
التجربة الدينية
العصبية:
أسبابها وعالجها
هللا وحده
همسات جديدة
صينيات
رجل أعمال فاشل
بوذا والمحبوبة
التجربة الموحدة
النهر الصامت
العام الجديد:
تحديد مسار
همسة وصل

فضاء معرفة الذات

قطوف روحية
شذرات من
الحكمة الذهبية
مغامرة الحياة:
ماهيتها
المفتاح ألسرار
النجاح
إلهامات عليا
في قوارير
القلوب
ومضات من
معرفة الروح
الفكر يشبه
الحديقة
الوعي الكوني:
ماهيته
عمالق
التكنولوجيا
يوصي
آللئ من بحر
الحكمة
في محراب
معرفة الذات
تأكيدات للشفاء
فئتان من
الرغبات
بطوالت :نحو
المجهول
طاغور والرحلة
الطويلة
ذوو العقول
الجبارة
 4طرق جوهرية
أين يبحثون؟
في سكينة التأمل
عالج المزاج
يا أهالً ويا مرحبا ً
قوانين للسعادة
مشاهد وتجارب
دعاء المريد
جوهر الدين

التحكم بالطبا
المؤذية
مزيد من الدرر

التخطيط لغد أفضل
همسات من األزل

الذي رفض الجنة
ابتسامة الروح
النتيجة العادلة
أمراض روحية
وعالجها
الضعف العقلي
والصحة النفسية
تأمالت وحكايات

العرض والطلب
بداية أم نهاية
من أقوال كريشنا
النشوة الروحية
تساؤالت وإجابات
أين تكمن السعادة

سر اإلنجاز
من محاضرات
المعلم برمهنسا

قوة الموسيقى
الملك الزاهد
قصص ذات
مغزى روحي
إرهاصات الخلود
ترجمة قلب األم
للشابي
الستارة سترتفع
وتنقشع

تنمية
المغناطيسية
الذاتية
الصيام صحة
وصحوة
رؤساء يمارسون
اليوغا
همسات ونسمات
الشفاء والكلمة
رحلة النفس

