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 …الشبكة الخفيّة
الحجم من صفحة  128الكتاب يضمّ  اإليزوتيريك. علوم سلسلة ضمن والصادر درغام أبي بول للمهندس الرابع الكتاب هو: التلغراف – بيروت
 .لبنان – بيروت البيضاء، المعرفة أصدقاء منشورات الوسط،

العقلية في اإلنسان إنطالقًا من مفاهيم علوم اإليزوتيريك العملية. في فصوله بحث فكري، كتاب يتناول موضوع المقدرات …” الشبكة الخفية“
 .تحليل واقعي وتطبيق عملي لفهم الذكاء وسبل تطويره، واألهم إدراك تأثيره في حاضر كّل إنسان ومستقبله

هولة، من فمن الطفولة إلى الك… الذكاء من زوايا مختلفة على مفهوم الترابط والتكامل في الحياة، ويرّكز على بعض أوجه“يلقي الكتاب الضوء 
كاشف الالمجتمع والعمل إلى الحّب والحياة الخاّصة، ومن قلب عالم المادّة ومغرياته إلى عمق الكيان الباطني وكشوفاته، يُعتبر الذكاء النور 

تطور وكأني به شبكة خفيّة يتفعّل عبرها مسار ال… ويتفاعل بهايفتعل أحداث الحياة … يطّور اإلنسان ويتطّور معه… والبُعد المستكَشف في آن
عبر سلسلة لقاءات غير مرتقبة مع أشخاص عاديين ، إنّما ذات حكمة مستترة، لقاءات تتكّشف له ” مفاتيح الذكاء“يستنتج الكاتب ”…اإلنساني

وكأنّها خيوط المرئية تربط …” الشبكة الخفيّة“ّور الكاتب يص…من خاللها حكمة المعرفة ومبادئها في بساطة مفاصل الحياة وقوانين الطبيعة
مقاربة متجدّدة …” الشبكة الخفيّة“…األحداث الحياتية بمسبّباتها فتوّضح الصورة الشاملة للوحة الحياة، وتفتّح الفكر البشري على الذكاء اإلنساني

 …مصدر والماديّة التمظهرتلقي الضوء من زاوية مختلفة على حقائق الكيان اإلنساني الباطنية ال
يوقّع المهندس بول أبي  (Seaside Arena)، 2018، لعام 62والجدير ذكره أنه في إطار فعاليّات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب الـ 

بين أرض “و ” الهوية الضائعة“، ″البعد الرابع(“، باإلضافة إلى مؤلّفات أخرى صادرة بقلمه …”الشبكة الخفيّة“  درغام كتابه الجديد
د الموافق وذلك يوم األح  ،…)، والذي فاز بالمرتبة الثانية عن فئة العلوم في إحصائيات معرض بيروت العربي الدولي العام الفائت…”وسماء

 .والدعوة عامة .A6 – كانون األّول/ديسمبر، من الخامسة حتى السابعة مساًء، في جناح علوم اإليزوتيريك 16

 موقع متميز لكل جديد التلغراف
  ...الشبكة الخفيّة

 
https://goo.gl/7VWvfi ...يوقّع المهندس بول أبي درغام كتابه الجديد 'الشبكة الخفيّة...'، باإلضافة إلى مؤلّفات أخرى صادرة بقلمهالشبكة الخفيّة :  

  https://goo.gl/g1jPbz الشبكة الخفيّة…  Al Teleghraph Newspaperجريدة التلغراف  

  
TELEGHRAPH.NET  ...أبي درغام كتابه الجديد "الشبكة الخفيّة..."، باإلضافة إلى مؤلّفات أخرى صادرة بقلمه الشبكة الخفيّة  يوقّع المهندس بول

 ...الشبكة الخفيّة  https://goo.gl/g1jPbz    teleghraph.net …الشبكة الخفيّة  جريدة التلغراف مكتب الشرقيه
  يوقّع المهندس بول أبي درغام كتابه الجديد "الشبكة الخفيّة..."، باإلضافة إلى مؤلّفات أخرى صادرة بقلمه

…الشبكة الخفيّة AlTeleghraph@ التلغراف   


