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 "(Atlantis) "بصمات من القارة المندثرة
 802 روايةال تضم. األستاذة لبنى نويهض بقلم ("Atlantis"بصمات من القارة المندثرة )ضمن سلسلة علوم اإليزوتيريك رواية  ر اصدإ 

عميق  شغف داخلي ُولدت من الرواية مقدمة أن  ح الكاتبة في التشر  بيروت. -المعرفة البيضاء من الحجم الوسط، منشورات أصدقاء صفحات

اصيص قساطير وأذاكرة األ احتفظت في ،سقطت من ذاكرة التاريخ المكتوب ... حضاراتالمندثرةالحضارات إبداعات سرار أوتقصي  وولع لمعرفة

نحن و أو نغض النظر عنه نستطيع أن نتجاهل الماضيلى أي حد إ"وتتساءل الكاتبة:  كل إنسان...باطن حتًما لم تسقط من ذاكرة ، والغابرة الشعوب
تشف مجاهل التاريخ الباطني لعصر ذهبي راٍق، ويستكشف خبايا مستقبل كلية مشوق ئ في مغامرةينطلق القار من هذا المحور األساس،  ؟".َوَرثته

لقارة المندثرة ا لم يُنتَس... تاريخ اف المستقبل لتاريخٍ الكتشاف الماضي واستكش وواثقة جريئة خطوة .. فأقل ما يُقال في الرواية إنها.نسانيالوعي اإل

ستلهم االتي استوحى منها أفالطون مدينته الفاضلة ووالحضارة المثال ولى على وجه األرض، اإلنسانية األالتي تعتبر الحضارة  (Atlantis) األتلنتيد

ر فس  تُ  األولى من نوعها في المكتبات العربية التي نهاالرواية أجديد هذه  والسينمائيون مادة خام ألعمالهم...الباحثون واألدباء وعلماء اآلثار  هامن

من  طٍق سامٍ بمن يزوتيريك في تقديمهيخها الباطني الذي تتفرد علوم اإلتارمن خالل كشف  وآثارها المادية الخالدة المندثرة غوامض قارة األتلنتيد

 رةالقارة المندث منبصمات "  وفهم التطور الباطني الذي حققته، أو التقهقر الذي آلت إليه...عراق البشرية التسلسل الباطني لألدراسة  خالل

(Atlantis)" دلة ة من المعلومات واألفهي موسوع ...االنسيابيوسلوبها السلس بمضمونها الغني وأ فريدة إيزوتيريكية تاريخية كثر من روايةأ

سلوب روائي أصيغت مضامينها ب وخرائط قديمة يزوتيريكية قديمة ووثائق باطنية نادرةطات إمخطو غلبها علىلمرتكزة أتلنتيد، واحول األ الموثقة

مات من "بص  مطمور... د تاريخج  كشاهد حي  يختصر مَ  ملونة بيانيةكما تتضمن الرواية رسومات  ويتفاعل مع حقيقة باطنه.يحاكي منطق القارئ 

بحث يرض... وبين شعوب مختلفة قطنت بقاع األسباب التشابه الحضاري أ لى كل باحث يهوى معرفةإرواية موجهة  ("Atlantisالقارة المندثرة )

ل لى كيًضا إوهي موجهة أهرامات وغيرها من الصروح الضخمة واآلثارات الخالدة التي تثير الفضول واإلعجاب... األ عن التعليل المنطقي للغز

 ة...  سباب باطنيبمنطق يربط الظواهر المادية بأحاجي ق إلى فك األويتو رمودامثلث بحداث الغريبة التي تقع في حقيقة األتقصي ن يريد مَ 

ف إلى  قراءةال نسان يسعى إلىموجهة إلى كل إ رواية ("Atlantis"بصمات من القارة المندثرة )باختصار   ريخمجد تابين السطور ليتعر 

  الباطني عبر العصور.اإلنسان 
 

 lb-sy.news facebook  بصمات من القارة المندثرة"Atlantis بقلم األستاذة لبنى نويهض " 

http://www.lebanonsyrianews.com/?p=7043 

 
 (" بقلم األستاذة لبنى نويهضAtlantis"بصمات من القارة المندثرة )

Atlantisضمن سلسلة علوم اإليزوتيريك رواية "بصمات من القارة المندثرة )  -من الحجم الوسط، منشورات أصدقاء المعرفة البيضاء صفحات 802(" بقلم األستاذة لبنى نويهض. تضم الرواية 

من شغف داخلي عميق وولع لمعرفة وتقصي أسرار إبداعات الحضارات المندثرة... حضارات سقط...  تشرح الكاتبة في المقدمة أن  الرواية ُولدت بيروت.  
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