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د.إميان البشبيشي متحدثة للزميلة زينب أبوسيدو

راكمت احلضارات اإلنسانية الكثير من أسرار الطب والصحة، وظلت منقوالت هذه احلضارات بعيدة عن العلم وتعتبر شكال من أشكال احلكمة القدمية او اخلرافة او من فلسفات ما 

وراء الطبيعة، إلى ان كشف العلم احلديث الكثير من أسرار الطب القدمي وعلى رأسه العالج بالطاقة من خالل حتقيق توازن داخلي في نفس اإلنسان وجسده، اذ تعتبر هذه املدرسة 

الطبية ان عوامل الصحة واملرض طاقة في داخل اإلنسان، وحتتاج الى إثارة من نوع خاص، جلعل عوامل الصحة تتغلب على عوامل املرض وتعاجله.

خالل لقائنا بالدكتورة إميان البشبيشي اخصائية الطب البديل اكدت ان الطاقة احليوية في جسد اإلنسان تعمل على إبقائه في حالة صحية جيدة، موضحة ان هذه الظاهرة هي مفتاح 

احللول للمشاكل الصحية التي يعاني منها اإلنسان. وأضافت: ان الطب التجانسي »الهيميوباثي« يعتمد ضمن عالجاته إعطاء املريض طاقة مستخلصة من النبات متاثل طاقته احليوية 

فتخلصه من املرض وتشفيه، مشيرة الى ان األلوان تؤثر بشكل كبير في املزاج وفي التفكير والسلوك ونقص بعض األلوان قد يسبب متاعب صحية. فإلى التفاصيل:

كتبت:  زينب أبو سيدو

ما تأثير األلوان على 
النفس البشرية؟

٭ تؤثر األلوان على االنسان 
وعلى مزاحه وتفكيره وسلوكه 
ونقص اي لون يسبب الكثير من 
املتاعب الصحية وعدم التوازن 
النفسي واجلسدي، فالسرور 
ف����ي تعدد  البش����ري يتحقق 
االلوان، اما في العصر احلديث 
فمعظم اطباء علم النفس اليوم 
يركزون على االلوان وعالقتها 
الوثيقة باملزاج العام، وقد اثبت 
العالم سيجمان مارتن املشهور 
مبعاجلة امل����رض بااللوان في 
دراسته ان االلوان تؤثر بشكل 
قوي جدا على احلالة املزاجية 
والنفس����ية للم����رأة، وهو ما 
ينعكس على عملها وعالقتها 
بأس����رتها، خصوصا زوجها، 
فالل����ون االزرق يقوم بتهدئة 
االعصاب في ح����االت االجهاد 
الذهني، وهو لون صفاء السماء، 
لذلك جنده في املستشفيات، فهو 

لون الراحة واألمان.
وكذلك اللون االخضر لون 
هادئ يبعث في النفس الشعور 
بالراحة واالسترخاء، وهو لون 
التأثيرات  متعادل من حي����ث 
للوداعة والس����الم، ومنتشر 
في الطبيعة، ويدل على احلب 

والعطاء.
اما االنسان العصبي فعليه 
االبتعاد عن اللون االحمر، حيث 
يزيد من العصبي����ة وارتفاع 
الضغط ونبض����ات القلب، اما 
اللون االصفر فيزيد من النشاط 
الذهني وينصح به ملن حتصيله 
اوقات  ضعيف وللطلب����ة في 

الدراسة.

األسود.. لون ُمصّنع

اللون االس����ود فعلينا  اما 
االبتعاد عن����ه ألنه ليس لونا 
من الطبيعة، فهو لون مصنع 
الش����عور باالكتئاب  ويزي����د 
التأمل  والوحدة، وعن طريق 
نستطيع ادخال االلوان الناقصة 
واعادة االتزان الى مراكز الطاقة، 
وبالتالي الى اجسامنا، وهكذا 
هي االلوان لها دور فعال ليس 
فقط في نفسية االنسان بل في 

طاقة املكان .

ما طاقة املكان؟
٭ هي طاق����ة البيئة احمليطة 
وحتديد اجتاه����ات ومواضع 
التناغم  املكان، بحيث يتحقق 
ويسمح بتغيير واعادة ترتيبها 

ن����ورا ومن حتتي ن����ورا ومن 
أمامي نورا وم����ن خلفي نورا 
وعن مييني نورا وعن شمالي 

نورا.
ها هو العلم يعترف بوجود 
النور وهو الهالة الضوئية حول 
جسم االنس����ان بعد ان متكن 
العلماء من تصويرها ودراسة 
تفاصيلها، ويكشف لنا تأثيرها 
على حالته النفسية واجلسدية 

والعقلية.
وعن طريق جه����از االورا 
»Aura« وال����ذي يبني ويظهر 
هذه الهالة وتفاصيلها بالنسبة 
جلميع اعضاء جسم االنسان 
والتي تكشف املرض قبل حدوثه 
للبدء في اجراءات الوقاية من 
االم����راض الت����ي تصيبنا في 
املستقبل وتكشف عدم االتزان 
في مراكز الطاقة والتي تؤدي 
الى امراض نفسية مختلفة والى 
العصبية وما يترتب عليها من 
عواقب من مشاعر سلبية الن 
اآللة تتأثر باالنفعاالت النفسية 
املختلفة من فرح وحزن وغضب 
فتضع����ف من اح����د جوانبها، 

وبذلك يسهل اختراقها.

إعادة التوازن

كيف نستطيع اعادة 
التوازن الى مراكز الطاقة 
باالجسام والتخلص من 

املشاعر السلبية؟
٭ هن����اك طرق كثي����رة لذلك 
باستخدام الطب البديل، حيث 
يعيد إتزان مراكز الطاقة وتعددت 
العالجات بالطب غير التقليدي، 
اإلبر الصينية والرفلكسولوجي، 
اليوج����ا والريكي واملس����اج، 
املايكروبيوتك والهيميوباثي 
والتنفس، قطرات املطر وامثلة 
كثيرة كله����ا مترادفات تؤدي 
الى معنى واح����د وهو الطاقة 
احليوية، تلك الطاقة املوجودة 

في الكون من حولنا والتي 
تعمل على ابقاء اجلس����د 
ف����ي حالة صحية جيدة 

واجلسم له القدرة 

االطفال بطرق مفيدة واغتنام 
فرص وصفقات ناجحة قوية، 
وصقل املهارات التعليمية وعمق 
القدرة على التأمل للوصول الى 

السالمة والصفاء مع النفس.

األورا.. حقل الطاقة

ما االورا وكيفية 
االستفادة منها؟

٭ االورا هي الهالة، وهي حقل 
طاقة يحيط باجلسم، وتوجد 
امناط مختلفة من الهاالت تتبع 
انواع اجلسم الدقيقة املختلفة، 
وهي اشعاعات ضوئية يولدها 
جسم الكائن احلي وتغلفه بشكل 
بيضاوي ولها اش����كال والوان 
مختلفة حسب حالة االنسان 
النفس����ية والصحية، وتعتبر 
الهالة س����جال صحيا ونفسيا 
لالنسان يكشف افكاره وصحته 

كما في الدعاء : اللهم اجعل 
فوقي  م����ن 

واالجنازات وتنش����يط احلياة 
االجتماعية وتوس����يع دائرة 
االصدق����اء واملعارف، وجتديد 
العالقات اجلي����دة مع الزوجة 
واالطفال والش����ركاء لتحقيق 
الرومانسية وزيادة احتماالت 
االرتباط والزواج، وحتس����ني 
االبداع في كل املجاالت ومساعدة 

الطاقة  وتوازنه����ا وانتش����ار 
احليوي����ة بطريق����ة ايجابية 
بااللوان، وفوائدها هي: حتسني 
تدفق الطاقة في اجلسم والنفس، 
والتمتع بالصحة بل الوصول 
الى صحة مثالية وزيادة التوفيق 
واحلظ واالزدهار واحلصول 
عل����ى اعتراف كام����ل لالعمال 

األلوان تؤثر على 
املزاج والتفكير 

والسلوك.. ونقص 
أي لون يسبب 

املتاعب الصحية

اللون األخضر 
هادئ.. يبعث 

في النفس 
الشعور بالراحة 

واالسترخاء.. ويرمز 
للحب والعطاء

األورا هي إشعاعات 
ضوئية يولدها 

جسم الكائن احلي 
وتعتبر سجاًل صحيًا 

ونفسيًا لإلنسان 
يكشف أفكاره 

وصحته

الطاقة احليوية 
تعمل على إبقاء 
اجلسد في حالة 

صحية جيدة 

د.إميان البشبيشي اخصائية الطب البديل                 )محمد هاشم(

تعالج املرض بالنبات وباأللوان وبقطرة املطر والزيوت الطبيعية

د.البشبيشي لـ »األنباء«: الطاقة احليوية مفتاح عالج جميع األمراض

برانا.. طاقة احلياة
كيف يستطيع البرانا 
حتقيق توازن الطاقة 

الداخلية بجسم االنسان؟
باللغ���ة  بران���ا  كلم���ة  ٭ 
السنس���كريتية تعني الطاقة 
احليوية أو طاقة احلياة التي 
حتافظ على الصحة واحلياة 
في جسم االنسان وهو اجلسم 

احليوي البيولوجي.
يتم الشفاء ببساطة بازالة 
الطاقة املريضة عن اجلسم 
احليوي غير املرئي للمريض، 
النظيفة  الطاقة  ثم باسقاط 
»البران���ا« للمناطق املصابة 

بواسطة اليدين.
وباس���تعمال علم���ي لهذه 
الطريقة ومن دون ملس، متكن البرانيك 
هيلينغ من الوقاي���ة وتخفيف االلم 
والش���فاء لكثير من االمراض ذات 
االصل اجلسمي االنفعالي والعقلي، 
وهي تس���تخدم لآلالم بشكل عام 
ملش���اكل الظهر والعمود الفقري 
ومشاكل املعدة والقولون وتعمل 
على رفع وتقوية املناعة وعالج 
املش���اكل واالم���راض املختلف���ة 

النفسية واجلسدية.

العالج بالهيميوباثي
ما األمراض 

التي جنح 
الهوميوباثي في 

عالجها؟
٭ الهوميوباثي يعالج 

أي م���رض يك���ون فيه 
دور واض���ح للطاقة، الى 

جانب كثير م���ن االمراض 
املزمنة، في جميع الفروع، في 

االمراض النفسية وامراض املفاصل 
واحلساسية والربو والصداع وامراض اجلهاز 
الهضمي واملعدة والقولون العصبي والتهاب 

اجليوب األنفية املزمنة، واالمساك املزمن واالسهال 
وآالم الظهر والروماتيزم وكلما كان العالج مبكرا 

كان العالج أفضل واسرع، كما يعالج االكتئاب والقلق 
والوسواس واملخاوف، وكثيرا من مشاكل االطفال مثل 

صعوبات التعل���م وكثرة احلركة وقلة التركيز والتبول 
الالارادي وخصوص���ا الذين يعانون من مرض التوحد، 
حيث يعد الهيميوباثي بالهيميوباثي مؤثرا جدا في إيقاف 

الطفل عن الصراخ او مس���اعدته على ان يبدأ في االنتظام 
بعمليات االخراج أو يكف عن عض يده أو طرف قميصه او 
يتوقف عن عض أمه وأخيه كما يوقف احلركات الترددية.

هل ميكن التخلص من الوزن الزائد دون التقليل 
من الطعام؟ وما دور املايكروبوتيك في ذلك؟

٭ غ���داؤك دواؤك، ودواؤك غداؤك، فاملايكروبيوتيك 
يعالج الس���بب الرئيس���ي للمرض، وليس االعراض 

املترتبة على املرض فقط،
يعمل على جتنب حدوث املرض والوقاية منه من 
خالل تقوية املناعة الطبيعية لالنسان وحتسني صورة 

الدم وجعل���ه قلويا، حيث ان الدم احلمضي هو بيئة 
جيدة لظهور االمراض. وال بد ان يعرف كل فرد طبيعة 
طاقت���ه طبقا لتاريخ ميالده ويكون ذلك اساس���ا في 
التعرف على اعضاء جسمه القوية واالخرى الضعيفة، 
ويعمل التوازن الغذائي الالزم للحفاظ عليها جميعا، 
وبذلك يفقد االنسان وزنه بطريقة صحية ومتوازنة 

وليس فقط خسارة وزنه.

غذاؤك.. دواؤك

البشبيش���ي حاصلة  د.اميان 
على دكت���وراه وبكالوريوس في 
البيولوجي���ا احليوية وهي  علم 
ممارس اول في البرمجة اللغوية 
العصبي���ة، ومم���ارس معتمد في 
اللغوي���ة العصبية من  البرمجة 
الكندي للتدريب وممارس  املركز 
في خط الزم���ن وممارس اول في 
التص���ور الذهني املوجه بااليحاء 

من البورد االميركي.
د.البشبيش���ي حاصل���ة على 
دبلومة في س���يكولوجية االلوان 
وعلى دورة تدريبية في استراتيجية 
حل املشكالت واتخاذ القرار ودورة 
الذاتية  تدريبية في قوة االنسان 

.Chi Kong ودورة في
تدربت د.البشبيشي على جهاز 
كيرليان للكش���ف على الهالة في 
كندا، وتعالج بقطرة املطر والزيوت 

الطبيعية معتمدة من كندا.

ضيفتنا في سطور
الطبيعية على مقاومة عوامل 

األمراض والتعامل معها.
هذه الطاق����ة متلك احللول 
لكل املشاكل االنسانية احلياتية 
اليومي����ة، حيث تدير املجرات 
واالكوان ومتنح احلياة للبذرة 
فهي بالضرورة قادرة على حل 

اشكاليات حياتنا اليومية.

ما استخدامات 
الهيميوباثي؟

٭ الهيميوباثي هو طب املستقبل 
وهو عبارة عن عالج بالطاقة 
املثلية او املتجانسة اي بنفس 
اعراض املرض عن طريق تقوية 
الطاقة احليوية بجسم  مراكز 
املريض بواسطة طاقة حيوية 
متجانسة معه، والتي نحصل 
الطبيعية  امل����واد  عليها م����ن 
املنتش����رة حولنا »نباتية - 
حيوانية - معدنية« وتشجيع 
العضو املصاب في اجلسم على 
افراز عناص����ر مناعية دفاعية 
ليساعد نفسه على التخلص من 
العلة او املرض الذي اصابه من 

دون اي تدخل كيميائي.

العالج بطاقة النبات

فهو يدرس الطاقة احليوية 
لالنس����ان وعالقته����ا باجهزة 
اجلسم املختلفة، وصورة ردود 
افعال كل شخص اجلسمانية 
والنفسية عند مواجهته املؤثرات 
املرضية اخلارجية وهو ما تعبر 

عنه صورة طاقته احليوية.
دور الهيميوباث����ي في هذه 
احلال����ة هو اعطاء الش����خص 
الطاقة املس����تخلصة  املريض 
النب����ات مبعن����ى اعطائه  من 
طاقة حيوية متجانسة متاثل 
طاقته احليوية في اسلوب 
مقاومته لالساءة فتنشط 
طاقته تدريجيا حتى 
يتخلص من املرض 
واالعراض كليا وال 
تعود الشكوى منه 
ثاني����ة كأن نقوم 
بش����حن طاقته 
اليومية للتخلص 
من املرض وليس 

كبته.


