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 .مجهولة عوالم من انسانية حقائق في المعرفة حكمة- السماء كائنات بين حوارات
 .م ب. ج. وتنسيق عداد إ السماء كائنات بين حوارات

 .انسانية من عوالم مجهولةحكمة المعرفة في حقائق  -السماء كائنات بين حوارات

توغل تأهمية مؤلفات االيزوتيريك ليس في غزارة معلوماتها فحسب، بل ايضاً في ربطها ظواهر األمور ببواطنها ألنها انسانية بامتياز. إذ انها  

ممتنع، منطق األمور بتبسيط السهل البسالسة في علم أنسنة االنسان عبر الممارسة الحياتية التي ال تنتمي الى التنظير واإلنشائية. فهي تعالج 

 .وبقابلية فهم الغوامض واألسرار، وبتركيز ال يحيد لبلوغ الحكمة في وعي المعرفة وتسهيل االستيعاب لإلرتقاء بالمدارك
شذى مها عابقة بنقد  … االيزوتيريك -فهي تنشر على المأل للمرة األولى في تاريخ علوم باطن االنسان… محتويات هذا الكتاب فريدة معرفتها 

احة بنكهة الروح وصنوها الوعي. أما عمادها فهو التطبيق العملي للتحقق تغور في مجاهل باطن  ”السماءحوارات بين كائنات  ” .الخلود، وفو 

تمايز  …فضاء والفارق بين الحياة على األرض، وفي طبقات ال… وفي غياهب الكون، تقارن بين معرفة انسان األرض وكائنات السماء  االنسان

منطق لأيضاً في نوعية المعرفة التي تكتسب هنا، وهناك. ببساطة، كل ما ينسب الى الماوراء يظهِّره االيزوتيريك على األرض، يظهِّره بأسلوب ا

م اإلفادة للجميع-العلمي در جداً ان تجد مثيالً لهذا يقول العارفون انه من النا .العملي الذي يتماشى مع المنطق الحياتي لألمور، المنطق الذي يقدِّ

الكتاب في المؤلفات العربية، وال في األجنبية على األرجح. االطالع على محتوياته شغف كل مثقف وقارئ رصين، إن لم يكن لإلفادة من 

 ل، كيفية تفاعل األحداثتتناول الحوارات، من جملة ما تتناو .مضمونها، فعلى األقل ألخذ العلم والخبر. ناهيكم عن أهمية الفضول في المعرفة

 االمصيرية في حياة االنسان، سواء كان على األرض أو في ماوراء األرض. هي حقائق الحياة بشقي ها الظاهر والباطن، والتي ما فتئت معرفته

اً والكتاب يكشف أيض… مثل هدف الخلق، وأسرار القدر والمصير والزمن والروح والعدل االلهي … تستهوي الباحث والمفكر منذ أقدم العصور 

كل ما يساور تفكير القارئ من حقائق خافية تنتمي الى وجوده في السماء كروح وأجسام باطنية )أجهزة وعي(، وعلى األرض كجسد وروح 

… الالمادة!  تلقي الضوء الكاشف على الفارق بين وجود االنسان في عالم المادة، ووجوده في عالم ”السماء كائنات بين حوارات“ .وأجسام باطنية

ى المرء  نماماً كالفارق بين الحس والشعور )في عالم األرض( والوعي )في ماوراء األرض(. هذا وبقدر ما يكتسب الوعي على األرض، يتوع 

 إال لمنألسرار تكوينه الباطني التي هي ومجاهل الكون سي ان! فال فرق عندئذ سواء كان على األرض، أو في السماء. حقاً ال تنجلي األسرار 

ومهما تكن المعرفة  استطاعت الغبطة لديه ان تستحوذ على الشعور بوجوده! كم كبير أنت أيها االنسان! فهل كان للخلق من معنى لوالك ؟!؟!

النظريات و متسامية فإن لم يتناولها الفكر بانفتاح وإن لم يستسغها المنطق وتهضمها المدارك وتفيد المرء في حياته، تظل في حي ز الجدل العقيم

ق في دراسته ” السماء كائنات بين حوارات “وهذا ال ينطبق على معرفة اإليزوتيريك. كتاب .المتناقضة واآلراء المختلفة  .جدير بالقراءة و التعم 

lobnan.org -  حوارات بين كائنات السماء -حكمة المعرفة في حقائق انسانية من عوالم مجهولة.   موقع لبنانhttp://lobnan.org/?p=274588 
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