
 
 

 
 

 “ مروان ابى عاد” حروب صغيرة لسالم كبير جديد ل 
 منوعات ثقافة التلغراف teleghraph التلغراف 7102 أبريل، 21 

 

 أبي مروان تأليف – االيزوتيريك -االنسان باطن علوم طالب مؤلفات ضمن عشر الرابع اإلصدار عنوان هو:   بيروت

 .بيروت البيضاء، المعرفة أصدقاء منشورات الوسط، القطع من صفحة 088 في عاد
تقّصي علوم االيزوتيريك، وسيلة ل-ما عهدت علوم المعرفة، كتاب ايزوتيريكي بامتياز يقدِّم ك“حروب صغيرة لسالم كبير”

 .النقاط البيضاء المستنيرة في الظلمة الحالكة

فيعمل عليها االنسان بنفسه، تتوّسع لتنير كل الظلمات حتى في غمرة الحروب والصراعات التي تطغى أخبارها على كل  

 .األخبار األخرى

أهمية هذا الكتاب تكمن في تبيان مسؤولية االنسان تجاه نفسه في كل ما يتعّرض له من صراعات ونزاعات وحتى 

فالحروب الخارجية ليست سوى انعكاس للحروب الداخلية، إذ إنَّها تجسيد لما يعتمل في نفوس البشر من جهل … كوارث

شر عبر األلم المطهِّر لواقعهم المزري الذي أوصلهم إلى وطمع وحقد وكره وأنانية، تنفجر حروبًا وويالت لتوقظ الب

 .الحرب

أن طلب المعرفة غير مرتبط باألعمال االيجابية في الحياة، فالتعلّم حتى مّما يبدو “ حروب صغيرة لسالم كبير”يؤكِّد كتاب 

ة السلبية بنا المقدرة على تحويل الطاقتكس  فالتعلّم من األعمال السلبية كالحروب مثالً،  …سلبيًا في الحياة له األهمية نفسه

 .المستخدمة في تلك األعمال إلى طاقة إيجابية في أعمال أخرى

، كتاب استقى محتوياته من ينابيع االيزوتيريك المعرفية المستقبلية ليؤّكد أن الحروب “حروب صغيرة لسالم كبير” 

ون صراعات فكرية يتقارع فيها المنطق بالمنطق والحجة المستقبلية لن تكون حروبًا مدّمرة كما نعرفها اليوم، بل ستك

 …باختصار ستكون حرب الوعي ضد الالوعي  بالحجة لتقديم ما يفيد البشر وما يساعد االنسان على تطّوره وارتقائه.

 !صراع المعرفة ضد الجهل

يك تميّزت بها علوم االيزوتيرمنطلق ايزوتيريكي ثابت قّدم الوسائل المنهجية التي  ومن“حروب صغيرة لسالم كبير ”

فاألرض مدرسة االنسان، مدرسة … لتحويل الحروب من خارجية مدّمرة إلى داخلية تبني صرح االنسان الداخلي الحقيقي

علوم الوعي إال العلوم السبّاقة والرائدة التي قّدمت -وما علوم االيزوتيريك… الحياة، مدرسة تلقِّن أصول المعرفة وحقائقها

 .لميًا عمليًا متخصًصا ومبّسطًا لكل ساع إلى تلك الحقائق لتحقيق ذاته بالوسائل المتاحةمنهًجا ع

ف آخر من مؤلفات منشورات أصدقاء المعرفة البيضاء يُلقى الضوء على مهّمة االنسان مؤلّ “حروب صغيرة لسالم كبير”

يق ذاته عبر اإلرادة الفردية والشخصية القوية األساسية تجاه نفسه، يذّكره بأهميته وأهمية العمل على تطوير نفسه وتحق

ووضوح الهدف. فالعمل المتوازن على تلك األهداف هو ما يحقق السالم الكبير الذي ما من فرد إال ويحلم بالوصول 

االيجابيات ضد السلبيات وصراع الوعي ضد  صراع –فتحقيق األحالم ال يتم إال عبر الصراعات الداخلية   إليه.

صراعات يخوضها الفرد مع نفسه وفي نفسه لتحقيق ما يصبو إليه، لتحقيق السالم الكبير عبر حروب داخلية … الالوعي

علوم االيزوتيريك، حيث أنَّ  –صغيرة توصله إلى هدفه. وما كل ذلك سوى نقاط من محيطات معرفة علوم باطن االنسان 

 .مفر منهفي رأي الكاتب، الغوص في بحور تلك المعرفة واجب انساني ال 
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