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  مشترك أدبي نتاج يف اإلنساني الوعي علوم طالب

 :اإليزوتيريك علوم

 …مشترك أدبي نتاج في اإلنساني الوعي علوم طالب
سلسلة علوم  نفي التجربة الرابعة من نوعها في الكتابة الجماعية، يقّدم طالب علوم اإليزوتيريك سبعة كتيّبات في سبعة طروحات معرفية سبّاقة، من ضم

تقّدم هذه الكتيّبات نموذًجا حيًّا لمجتمع   .ط، منشورات أصدقاء المعرفة البيضاء، بيروتصفحة من الحجم الوس 04اإليزوتيريك. يضّم الكتيّب الواحد 

إنساني. هذا المجتمع هو ما دأبت -المستقبل، مجتمع رّواد المعرفة الذين تطّوعوا لخدمة اإلنسانية، حيث حّق االختالف هو مصدر ِغنى وتكامل بشري

 .س، في أواخر ثمانينيّات القرن المنصرم، من خالل نماذج حيّة ممثّلة بالطالب الملتزمين بمنهج اإليزوتيريكعلوم اإليزوتيريك على بنائه منذ التأسي
، وترمز إلى ةالكتيّبات السبعة في هذه التجربة األدبية المشتركة )الرابعة من نوعها ضمن سلسلة علوم اإليزوتيريك(، تتكامل كألوان طيف النور السبع

 :ساسيّة في بناء صرح اإلنسان في مجتمع المستقبل. أّما عناوين الكتيّبات فجاءت على النحو التاليعناصر معرفيّة أ

، وهو عبارة عن قّصة إيزوتيريكية قصيرة تستعرض منهجية تطبيقية عملية لمواجهة “الالحبّ  مواجهة “للمهندسة هيفاء العرب بعنوان األول، الكتيّب 

 .جية للعبور إلى آفاق الحّب كعاطفة إنسانية نبيلة، كما قّدمها منهج علوم اإليزوتيريك في عدد من مؤلّفاتهالالحّب في النفس البشرية، منه

، ويستعرض أنواع العطاء بدًءا بعطاء الذات اإلنسانية للنفس البشرية، فعطاء النفس “العطاء أهميّة “لألستاذ زياد شهاب الدين بعنوان الثاني، الكتيّب 

 …ع في عطاء النفس لآلخرين، وصواًل إلى عطاءات الحياة لإلنسانللنفس، ويتوسّ 

، يقّدم دلياًل الكتشاف فّن التواصل اإلنساني وسّر الشبكة الخفيّة في الكون وفي “اإلنساني التواصل فنّ  “للمهندس زياد دّكاش بعنوان الثالث، الكتيّب 

 …ته، ومستلزماته ووسائله، كما ويكشف أساليب عملية تطويرية جديدةويلقي الكتيّب الضوء على أنواع التواصل ومستويا… اإلنسان

، يحوي باقة من حوارات وجدانية متنّوعة حول عالقة األلوان باألرقام واألنغام “ألوان طيف اإلنسان “لألستاذة لبنى نويهض بعنوان الرابع، الكتيّب 

صفحات الكتيّب لوحات تصويرية لتفاعالت الكيان اإلنساني التي تتألّق في التعبير الذبذبي اللوني أو تبهت، وفق مسلكيّات … وارتباطها باألشّعة البشرية

 …الفرد

يوضح أّن النظام هو الركيزة األساس في أي بناء مهما اختلفت طبيعته، فذلك ينطبق  ،“النظام تطبيق “بي عاد بعنوانلألستاذ مروان أ الخامس، الكتيّب 

حقيق يمكن تعلى البناء المادي كما الكيان اإلنساني، وصواًل إلى أسمى المستويات في نظام الوعي والوجود. فالنظام والوعي صنوان ال يفترقان، وال 

 …الواحد من دون اآلخر

م مسارات اإلنسان ، يتوّسع في قوانين الحقوق والعلوم واألديان، وقواعدها التي تنظ  “الباطن قانون “ستاذ عارف منيمنة بعنوانلأل السادس، الكتيّب 

ئةً المعرفة الشاملة. في المقابل، يستعرض الكتيّب ماهيّة قانون الباطن وأهّميّته في تقويم مسار اإلنسان، لرفع مستوى وعيه بمو عي ج الوجب منهمجز 

 ةالقائم على المعرفة األصيلة. فالمعرفة كامنة في باطن اإلنسان، خافية عن وعيه، وجميع القوانين وكل ما في الوجود يخضع لمنطق السببيّ

 …“الباطن قانون “هذا ما يجيب عنه… فأين السببية في المصادفات، والحظوظ، واألحداث، وألغاز الحياة والوجود؟!…وقانونها

، ويطرح موضوع الفّن من الناحية الباطنية، فيخبرنا أنّه عندما يحيّد الفنّان “الباطن فنّ  في دروس “للمهندسة ندى شحادة معّوض بعنوان ابع،الس الكتيّب 

و تلك أن ندع عندها، وعندها فقط يمكننا… أناه ويوّجه عمله، ليس فقط من أجل التعبير، بل بهدف نقل كلّيّة تجربته )عبر العمل الفّني( إلفادة اآلخر

تجاه تفعيل الفّن ُمبّسطة لتحفيز النفس با‘ دروس’نقاط تطبيقية هي بمثابة  كما ويقّدم الُكتيّب سبع… ، وهذه هي صفة الفّن الباطني”عبقريّة الفنّ “الحـالة بـ 

ف إليه هذه الكتيّبات بقلم مجموعة من طالب علوم هذا ما تهد… متعة في القراءة، تنّوع في التجربة، وحدة في المبدأ والتوّجه …الباطني لدى كّل مريد

 .اإليزوتيريك
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