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 …الشبكة الخفيّة
 الحجم من صفحة  128الكتاب یضم   اإلیزوتيریك. علوم سلسلة ضمن والصادر درغام أبي بول للمهندس الرابع الكتاب هو : التلغراف – بيروت

 .لبنان – بيروت البيضاء، المعرفة أصدقاء منشورات الوسط،

كتاب یتناول موضوع المقدرات العقلية في اإلنسان إنطالقًا من مفاهيم علوم اإلیزوتيریك العملية. في فصوله بحث فكري، …” الشبكة الخفية“

 .تحليل واقعي وتطبيق عملي لفهم الذكاء وسبل تطویره، واألهم إدراك تأثيره في حاضر كل  إنسان ومستقبله

هولة، من فمن الطفولة إلى الك… ترابط والتكامل في الحياة، ویرك ز على بعض أوجه الذكاء من زوایا مختلفةعلى مفهوم ال“یلقي الكتاب الضوء 

كاشف الالمجتمع والعمل إلى الحب  والحياة الخاص ة، ومن قلب عالم الماد ة ومغریاته إلى عمق الكيان الباطني وكشوفاته، یُعتبر الذكاء النور 

ر معهی… والبُعد المستكَشف في آن ر اإلنسان ویتطو  تطور وكأني به شبكة خفي ة یتفع ل عبرها مسار ال… یفتعل أحداث الحياة ویتفاعل بها… طو 

عبر سلسلة لقاءات غير مرتقبة مع أشخاص عادیين ، إن ما ذات حكمة مستترة، لقاءات تتكش ف له ” مفاتيح الذكاء“یستنتج الكاتب ”…اإلنساني

ر الكاتب …ادئها في بساطة مفاصل الحياة وقوانين الطبيعةمن خاللها حكمة المعرفة ومب وكأن ها خيوط المرئية تربط …” الشبكة الخفي ة“یصو 

مقاربة متجد دة …” الشبكة الخفي ة“…األحداث الحياتية بمسب باتها فتوض ح الصورة الشاملة للوحة الحياة، وتفت ح الفكر البشري على الذكاء اإلنساني

 …ویة مختلفة على حقائق الكيان اإلنساني الباطنية المصدر والمادی ة التمظهرتلقي الضوء من زا

یوق ع المهندس بول أبي  (Seaside Arena)، 2018، لعام 62والجدیر ذكره أنه في إطار فعالي ات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب الـ 

بين أرض “و ” الهویة الضائعة“، ″البعد الرابع)“، باإلضافة إلى مؤل فات أخرى صادرة بقلمه …”الشبكة الخفي ة“  درغام كتابه الجدید

د الموافق وذلك یوم األح  ،…(، والذي فاز بالمرتبة الثانية عن فئة العلوم في إحصائيات معرض بيروت العربي الدولي العام الفائت…”وسماء

ل/دیسمبر، من  16  .والدعوة عامة .A6 – الخامسة حتى السابعة مساًء، في جناح علوم اإلیزوتيریككانون األو 

 موقع متميز لكل جدید لتلغرافا
  ...الشبكة الخفي ة

 

https://goo.gl/7VWvfi ...یوق ع المهندس بول أبي درغام كتابه الجدید 'الشبكة الخفي ة...'، باإلضافة إلى مؤل فات أخرى صادرة بقلمهالشبكة الخفي ة :  
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