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 ”على عتبة العالم الخفي“كتاب بعنوان 
صفحة  061تأليف األستاذ زياد شهاب الدين. تضّم الرواية  ،”على عتبة العالم الخفي“ صدر ضمن سلسلة علوم اإليزوتيريك رواية ايزوتيريكيّة بعنوان

العالم الخفي، عالم مجهول لدى السواد األعظم من البشر. عالم غامض بمختلف جوانبه.  .من الحجم الوسط، منشورات أصدقاء المعرفة البيضاء، بيروت

شى خكثر الذين يرون قصًصا عن مقدرات المشعوذين والسحرة. أقاصيص تلهب الرهبة في النفس، والقشعريرة في الجسد، فيهاب البشر ذلك العالم وي

حقيقة  .ن الجهلة الذين يلجؤون اليه لعلّه يكشف لهم المستور أو يدبّر لهم بعًضا من أمورهم الحياتيّةمقدرات كائناته. عالم قصصه تستحوذ على وعي الكثير م

سان في أصله ن اإلنالقول إّن وعي االنسان في الزمن الراهن ال يستطيع التمييز بين الّدجل وبين حقيقة طاقات اإلنسان الجبارة الغائرة في وعي الباطن، كو

ة مع تطّور الوعي العام، سيتفتّح على الحقائق التي ترشده الى التمييز بين الدجل في أعمال السحر والشعوذة وبين حقائق الطاقات الباطنيّ  سليل األلوهة. لكن

نفوسهم على من هنا بات لزاًما على طالب درب المعرفة توعية  .التي غارت في باطنه جّراء استفحال السلبيّة في تصرفاته وهيمنتها على أفكاره ومشاعره

. فال السحر وال فأن سبب المشاكل التي تواجههم تكمن في باطن وعيهم. حل هذه المشاكل يتمثّل بوعي تلك السلبيّات واستبدالها باإليجابيات فتتغيّر الظرو

ياة لينثر عبقه على مختلف نواحي ححينها يتفتّح وعي المرء على كوامن باطنه كوردة ربيع … التدجيل يمكنه حل ما خلقة المرء لنفسه من مشاكل وهموم

أهم تلك الوسائل الى تفتيح وعي الباطن وتطويره، هو العمل  .السائر على درب الوعي فيعطّر مساره بالوعي كاشفًا أسرار ذلك العالم المجهول وحقيقته

ى محبّة اتي ثابت. أضف إلى ما سبق، تفتيح النفس علعلى مواجهة السلبيّات في النفس، والسعي إلى تفتيح حّس الحكمة في التصّرف مع اآلخر كمسلك حي

دراسة حقيقة العوالم الخفيّة تشّرع أبواب اإلدراك  …العطاء، عطاء المعرفة الى اآلخر ومن منطلق رغبة التطور في الوعي على الصعيدين الخاص والعام

حقيقتها تقبع في رقاقات وعي الباطن. مع تفتّح كل رقاقة، يتكّشف لغز لكن في … قديمة، خطتها األساطير والروايات كأحداث خارقة –على أبعاد جديدة 

، رواية ”على عتبة العالم الخفي ” .معرفي يغيظ الفكر قبل أن يرتاح بعد حلّه عبر تفتّح رقائق الباطن الواحدة تلو األخرى بفضل وعي التجارب الحياتيّة

ذين والدّجالين، وما تكبد في رحلته من تحديات ساعده المعلّم على تخطيها بوعي وإدراك. فراح تسرد أحداث طالب إيزوتيريكي في رحلته لمواجهة المشعو

لداخليّة، هة االطالب يغور في ذلك العالم، يتحدى مشعوذيه من ناحية، ويواجه سلبيات نفسه الدفينة من ناحية أخرى. وبفضل المجابهة الخارجيّة والمواج

اضي حيواته ساعدته على فهم مسلكياته في هذه الحياة، وبالتالي تقويمها لينجح في سبر العالم الخفي من دون أذًى راحت تتكشف له حقائق دفينة عن م

جال لبطل مبقي اهتمامه بنشر المعرفة وتوسيع رقعتها يستحوذ على تفكير البطل. حتى جاء تدّخل المعلّم مشّرًعا األبواب النتشار المعرفة. ففتح ال …يذكر

وم لبدء في المساهمة الفاعلة مع باقة من المتحمسين للمعرفة اإلنسانيّة الحق، بنشر علوم اإليزوتيريك خارج لبنان. لينطلق بعدها انتشار عالرواية لل

 …باألحداث والمفاجآت ، رواية إيزوتيريكيّة نوعيّة وشيّقة، رحلة مشّوقة على معارج خفايا الحياة مليئة“على عتبة العالم الخفي “ .اإليزوتيريك نحو العالميّة

 .فلنبحر مًعا في قراءتها

https -كتاب بعنوان "على عتبة العالم الخفي"  ShefKcom@ شايفك•• شبكة   / / :goo.gl/K9qALn #منوعات #كتب    

شايفك•• شبكة   تمنوعا# ,بكت#  https://goo.gl/K9qALn -كتاب بعنوان "على عتبة العالم الخفي"     

 

https://twitter.com/ShefKcom
https://t.co/gdrPLd7Vrh
https://t.co/gdrPLd7Vrh
https://t.co/gdrPLd7Vrh
https://twitter.com/hashtag/%D9%83%D8%AA%D8%A8?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%83%D8%AA%D8%A8?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA?src=hash
https://www.facebook.com/SHEFKcom/?hc_ref=ARTGrlbMVvBFcjo2IBMISKo1MmmhnFf-awfP9MVADU2WKZ9tQ65DHy31EiNlzG9p7Ls&fref=nf
https://goo.gl/K9qALn
https://goo.gl/K9qALn
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%83%D8%AA%D8%A8?source=feed_text&story_id=1931318153808689
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%83%D8%AA%D8%A8?source=feed_text&story_id=1931318153808689
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA?source=feed_text&story_id=1931318153808689

