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اهمية هذا الكتاب الفريد بتفاصيله والجريء بكشوفاته تكمن في انه يشّرح االحالم في واقعها  .بيمؤسس مركز علوم اإليزوتيريك في لبنان والعالم العر –الدكتور جوزيف مجدالني  إعداد

ن على ان كل م…” االحالم والرؤى“يشدد كتاب  .والتي ال دخل لها بالتفاسير المألوفة والتخمينات الشعبية… الشمولي في ضوء حقيقة الباطن االنساني التي لم تعد مجهولة على المثقفين

صاحبه، من باطن كون الحلم رسالة خاصة ب… يقيعتقد او يساهم في تحجيم الحلم في اطر التكهُّن والتنجيم، او التبريج والتبصير، يعيش في ملهاة واهمة تسلب الفكر طاقة التفكير العم

ص بمجريات حياة الشخص)الحالم( نفسه. إال ان الكتاب يكشف كيف يفسر المرء احالمه وعيه الى ظاهره. بمعنى ان ال احد يستطيع تفسير واقع انسان آخر. ألن الحلم يتأتى عن تفاعل خا

يغور الكتاب في واقع انواع الحلم .هم كيانهبنفسه. يكفي ان نقول ان ادراك الحلم كحقيقة، كرسالة خاصة بصاحبها يدخل في اطار الوعي فقط، لتحسين حياة الفرد عملياً، والتعمق في ف

هل … )في النوم( كحال حلم؟!ءل عما يراود التفكير: هل الحلم ضرورة انسانية كاالمل والحرية؟ هل من فارق بين االمل )في اليقظة( كخيال حلم، وبين الصور والمشاهد وفئاته، ويتسا

لى صعيد اجهزة الباطن، والوعياً على صعيد الجسد؟! كيف يكون الحلم حال الباطن من دون حلم يشابه حال الموت للجسد؟ وهل انتفاء الحلم يعني الغاء التفاعل الداخلي الذي يتم وعياً ع

اسئلة كثيرة يجيب عنها الكتاب بمنطق  !هانئة المشاهد او صاخبتها؟ وما المقصود بقول البعض انه ال يحلم؟” حياة اجتماعية“غذاء الباطن، او كابوساً مرعباً، او وهماً تافه المعنى، او 

لعّل اهم ما في مغزى  .علُّم وتوجيه القارىء كيف يفسر احالمه بنفسه، وكيف يتحكم في احالمه وفي حياته. كما يقدم الكتاب بضعة تمارين تطبيقية في هذا السياقالواقع، بالممارسة والت

ألنها ليست  …جود ال تتجزأ عن بعضها، بل تتمدد من بعضهاموضحاً ان حقائق الو… الحلم والعبرة منه انه ُيفصح عن التواصل بين ازدواجية الباطن والظاهر، كتواصل الليل بالنهار

 .او على االقل مفهوم عالقة الظاهر بالباطن عبر االحالم او سواها –محصورة بين بداية ونهاية. فالتجزئة صنيعة الفكر البشري االرضي العاجز عن احتواء مفهوم التواصل والتمدد

هو تفاُعل الواٍع بين الجانب الباطني والجانب الظاهري. لذا، فإن ترجمة غوامض االحالم وكشف معاني رموزها … يشرح االيزوتيريك ان الحلم لغة الباطن االنساني في صور معّبرة

من جهة  .أ من مجمل حركة تفاعل الكائن البشري في حالتي الظاهر والباطنبالتالي ادراكها كجزء ال يتجز… يرتكز على ادراك ارتباطها )الخفي( بوعي الظاهر، وباحداث عالم الظاهر

رغبة ” تنفيس“مدفوعة بخيال ملتهب يعبر عن … فهذه تقوم على مجرد امنيات المشاعر واشتهاءات االحاسيس… اخرى، يلقي الكتاب ضوءاً كاشفاً على االوهام التي تجسمها االحالم

يكشف الفارق بين الحلم …” االحالم والرؤى“كتاب  .اليقظة! فهذه الفئة من االحالم تستنزف طاقة داخلية كبيرة، تهدر المجهود وترهق التفكير السليمجامحة يشتهي المرء لو يحققها في 

رح انواع يش… االنساني وحقله الفضاء الالمحدودوالرؤيا)سواء عبر التأمل في اليقظة، او عبر االحالم في المنام(، بين الحلم البشري المادي المحدود في عالم االرض، وبين الحلم 

لتي يميط الكتاب اللثام عن االبعاد السبعة للحلم، يفسر كالً منها والحالة ا… االحالم وفئاتها بدءاً من الحلم االرضي الجسدي المحض، وانتهاًء بالحلم الكاشف، فحلم الرؤيا، ثم الحلم الكوني

ر االحالم كما يتضمنها الكتابتعتري الحالم خاللها، فيتعلم كيف ير ومن اجل ان يدرك المرء نوعية  .تقي باحالمه بموازاة االرتقاء بتفكيره وبوعيه، وبموجب التمارين التطبيقية لتذكُّ

كة التفاعل فهذه االخيرة هي التي تمثل حر… ات االبعادفي فئتين اساسيتين: االحالم البشرية العادية، واالحالم االنسانية الكاشفة والرؤيوية ذ…” االحالم والرؤى“احالمه، يصّنفها كتاب 

حركة بين التقوقع واالنقباض ك… فالش افقياً االصيل للحلم، كونها تتّمم خارج نطاق االحاسيس والمشاعر والفكر المحدود. اما الحلم البشري فهو تجاذب بين االنطالق عمودياً او االن

ما يجعل الحلم يعكس قلق النفس اثناء النوم، ويبقيها في اطار االنفعال الداخلي الذي ترزح … صرفات المرء الخاطئة في الفكر والمشاعرتفاعل سلبية طرأت على الحلم بحكم ترّسخ ت

… الروح-الجسد، الى القمة-قاعدةهدف االيزوتيريك بناء صرح االنسان بالممارسة عبر حقيقة الوعي من ال .النفس تحت وطأته المشحونة بالهموم الفكرية واضطرابات المشاعر اليومية

ع ا عزل الحلم عن حقائق ابعاد الباطن، فيوقمروراً بكل المكونات والمتفرعات والتفاصيل الدقيقة الظاهرة والمستورة. كل ذلك يشكل بداية الغوص في اصول االحالم وجالء معانيها. ام

هي الوسائل المألوفة … اك حقيقة ذاته عبر االحالم ورموزها، يحوله الى مسالك ضيقة معوّجة وغير مترابطةالمرء في غموض مبهم، ال بل يحول مساره العريض المستقيم نحو ادر

رية، فالوعي الزامي لتحقيق الذات، اختياري للنفس البش .الوسائل التي تتعاطى بسطحية شعوبية مع الحلم، جاهلة مؤثراته وتأثيره في الكيان االنساني… لدى العامة لتفسير االحالم

ومن دون ان يدري صاحبها ان هذه االفعال هي التي تستقطب العذاب وااللم جراء صراع الوعي ضد الالوعي سواء في االحالم او اليقظة!  –ورفضي من جانب االفعال السلبية الالواعية

 ”!وانت ستزيلني بحسن التصرف… صرفانت صنعتني بسوء الت“فلو استنطق المرء دواعي االلم والعذاب في نفسه، لسمع الجواب من الداخل: 

Star Lebanon  Facebook  كتاب االيزوتيريك بعنوان:"األحالم والرؤى..."  http://starlebanon.net/?p=1037   …“ كتاب االيزوتيريك
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