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د والنفس امال

بة لصحة اجلس
املعاجلة واملدر
س من طمرة :
ادري

"رمضان فرصة
ض للتواصل مع
ال تعو
نفسنا روحانيا "
أ
تصوير  :أماني ابو رومي

" التحديات ،تلك هي التي جتعلنا نتعلم ننمو ونتطور  ،التحدي االكبر اننا امهات لدينا طموحات واحالم "  ،بهذه الكلمات تصف املعاجلة بالطب
البديل واملكمل واملدربة لصحة اجلسد والنفس امال ادريس التحديات التي تواجهها  ...امال ادريس تسرد في احلوار التالي كيف وصلت الى مجال عملها
 ،وما الذي تقدمه ملن يقصدن املركز العالجي الذي تديره  ،وأين ترى نفسها بعد  10سنوات من اليوم ...
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" البداية قبل  6سنوات "
هل لك أن تعرفينا في بداية هذا احلوار على نفسك
وعملك ؟
أنا ام ألحمد  ،نور ودانية ،وزوجة لشاكر ادريس  .أعمل
معاجلة ومدربة لصحة اجلسد والنفس  .بدأت رحلتي
في مجال الطب املكمل منذ  6سنوات  ،بعد ان حصلت
على اللقب االول كمعلمة ف��ي م��وض��وع ال��ري��اض�ي��ات ،
حيث درست حينها في كلية " مديسون " للطب املكمل
م��وض��وع ال�ع�لاج��ات الطبيعية مثل التدليك ب��ان��واع��ه ،
احلجامة  ،والتجميل طبيعي  .وحصلت على شهادة
امتياز ،باالضافة ال��ى عملي كمساعدة للمحاضر في
موضوع التدليك مل��دة عامني في الكلية  .في السنوات
االخيرة تعلمت ايضا ً موضوع " البسيخوترابيا " –
"العالج النفسي" من خالل اجلسد والتدريب بطريقة
" "Nlpوه��و علم البرمجة العصبية  .ام��ا ال�ي��وم فانا
مديرة اكبر عيادة لصحة اجلسد والنفس في طمرة وهي
عيادة "امال سبا للنساء"  ،وفيها أقدم عالجات متنوعة
وورشات عمل بهدف رفع الوعي والتواصل مع الذات .
انا أعمل بشغف  ،حب وعطاء  .اعشق عملي جدا ً لدرجة
ال استطيع وصفها  ،عطاء من كل القلب بال حدود .
ما هي العالجات التي تقدمينها ؟
هما ن��وع��ان م��ن ال�ع�لاج��ات  ،ع�لاج��ات ل��راح��ة واس�ت��رخ��اء
اجلسم  ،والقسم الثاني من اجللسات العالجية الطبية التي
تعالج املشاكل من جذورها  .نظرتي للمتعاجلة هي نظرة
شمولية ،تاخذ بعني االعتبار ع��دة جوانب  ،منها اجلانب
العاطفي  ،اجل�س��دي  ،ال�غ��ذائ��ي  ،البيئي  ،الفكري وحتى
الروحاني  .بناء على ذلك ابني خطة عمل تالئم كل متعاجلة.
أنت تقدمني كذلك ورشات عمل استشارية في مجال
الصحة والنفس  ،حدثينا عن هذه الورشات ..
ب ��دوري ،كمعاجلة ف��ي م�ج��ال ال�ط��ب املكمل ،واجهت
العديد من احلاالت مع أوجاع لم تُعرف طبيا  ،أو حتى
أوجاع جسدية غير مفهومة  ،ذلك الن اجلانب النفسي
والعاطفي له تأثير قوي جدا على ما يحصل داخليا ً ،

جسديا ً وفكريا ً  .فكرة ال��ورش��ات ج��اءت من رسالة
انه ال شيء مستحيل  ،مع االميان واالص��رار والقوة
والعزمية ميكنك ان تغير واقعك  ،وميكنك ان تعيش
بصدق وبطبيعتك وميكننا ان نكون نحن ونكتشف
قدرتنا على التماثل للشفاء .
ما هي املشاريع والدورات األخرى التي تشاركني بها ؟
املشروع الذي القى حب استطالع واقباالً كبيرا ً هي
دورة " بالنس" ،وهي ورشات تدريبية للتواصل مع
الذات جسديا ً عاطفيا فكريا ً وروحانيا ً الحداث التوازن
الداخلي  ،وذلك من خالل معرفة كيفية التواصل مع
اجلسد واالصغاء لكل املشاعر واالحاسيس النابعة
منه  ،وكيفية التعامل معها من خالل التأمل واخليال
امل��وج��ه  ،وص ��والً للعقل ال�ب��اط��ن  .م��ن األم ��ور املهمة
للتشافي التصالح مع الذات والشعور بالرضا وحب
ال ��ذات وتقديرها  .ان ع��دم التصالح وع��دم تقديرنا
لذواتنا قد يهز من شخصيتنا  ،وبالتالي يؤثر على
صحتنا اجلسدية والنفسية ،واسوأ من ذلك هو يؤثر
على عالقتنا مع االخرين وتطويرنا بأي مجال كان .كل
موضوع الورشات جاء بعد ان بحثت عميقا ً ما اسباب
االوجاع اجلسمانية عند االنسان وكيفية الشفاء منها ،
وبعد مرور العديد من الدورات التي تعمل على احداث
التوازن بني اجلوانب االربعة ،اجلسد النفس الروح
والعقل .

" أجواء رمضانية روحانية "
هل لرمضان جلسات خاصة ؟
رم�ض��ان شهر مميز وأق��دم فيه مقاطع فيديو لرفع
ال��وع��ي ل��ذوات�ن��ا  .هنالك دورة " ب��االن��س " ب��اج��واء
رمضانية روحانية  ،باالضافة الى جلسات استرخاء
بتقنية جديدة خاصة بشهر رمضان  ،فيها يتم الدمج
بني الراحة اجلسدية والنفسية بلمسة خاصة جدا ً .
كيف جت��دي��ن اق�ب��ال ال�س�ي��دة العربية على مجال
اخلدمات التي تقدميها؟

ال �ي��وم ال��وض��ع أف �ض��ل بكثير مم��ا ك ��ان ع�ل�ي��ه احل��ال
باملاضي ،فاليوم اصبح هناك وعي أكثر ألهمية اعطاء
اجلسم حقه بالراحة على الصعيد اجلسدي.
املرأة العربية اليوم اصبحت حتمل مسؤوليات كبيرة
جدا ً تزيد عن املعتاد  ،مما يدخلها في ضغط وحاالت
توتر ،ما اصبحت على نفسيتها وصحتها  .من هذا
الباب اصبحت النساء يفكرن باعطاء انفسهن وقتا
للتحرر م��ن ضغوطات احل �ي��اة .ان��ا اعتقد ان��ه علينا،
كمعاجلني ذوي خبرة وجتربة بهذا املجال ،ان نعمل
على رفع الوعي واالدراك الهمية العالجات الطبيعية
من عدة جوانب  ،وليس فقط في حالة وجود امراض،
امنا كاسلوب وقاية ومنط حياة صحي .
هل ترين أن هنالك حتديات امام السيدة العربية
مبجال اثبات نفسها ؟
أنا أعتقد ان التحديات جتعلنا نتعلم  ،ننمو ونتطور .
التحدي االكبر كوني أم لديها طموحات وأحالم  ،مما
يجعلنا كنساء نبذل جهدا ً اليجاد التوازن والتوفيق
م��ا ب�ين ادارة البيت واالم��وم��ة وحتقيق ال ��ذات  .في
النهاية انا اؤمن اننا نستطيع حتقيق ذواتنا وأن نشعر
بالرضا من ذلك اذا حققنا هذا التوازن ما بني البيت
وحتقيق الذات .
اين ترين نفسك بعد  10سنوات من اليوم ؟
طموحاتي كبيرة وواسعة ج��دا ً  ،وعشر سنوات الى
االمام متنحني ان اكون مديرة اكبر مركز في الوسط
العربي للتواصل مع الذات جسديا ً  ،فكريا  ،عاطفيا ً
وروح��ان��ي��ا ،واب �ت �ك��ار اس �ل��وب ع�لاج��ي خ ��اص ب��ي ،
وحاصلة على دكتوارة بعلم النفس .

" السعادة قرار "
ما هي النصيحة التي تقدمها امال ادريس للنساء
في رمضان ؟
نصيحتي هي ان رمضان فرصة ال تعوض للتواصل
مع ذوات�ن��ا روحانيا ،ف��االج��واء الرمضانية تهيء لنا

وقتا ً وهدوءا  ،العبادات  ،الصالة  ،اخلشوع  ،التأمل
بخلق الله الشكر واالمتنان  ،هي افضل عالج للجسد
والنفس .االميان والثقة بالله وفهم انفسنا هي اخلطوة
االولى للتشافي من كل ما يحدث لي بأي مجال كان .
ماذا تعني لك السعادة؟
السعادة قرار  ،فانا كانسانة وا ٍعية مسؤولة عن حياتي
أرى أن كل ما يحدث لي هو نتيجة قرارتي  ،سواء ان
كانت بوعي او بدون وعي  .السعادة تبدأ من داخلنا،
من اعماقنا وليس من اخل��ارج  ،انها تبدأ من الرضا
الداخلي احلقيقي  .االحساس بالسعادة والرضا يعني
ان تكون لديك ثقة ف��ي نفسك  ،وان يكون شعورك
ايجابيا ً نحو ذاتك وحياتك  ،يعني ان تتقبل نفسك كما
هي بجميع حاالتها  ،عندها ستعرف معنى السعادة
وليس ذلك فقط  ،ستتمتع بها وستكون حياتك فيها
م��رون��ة أكثر وذات انسجام وت ��وازن  ،فهذه فرصة
القول لك سيدتي  :كوني سعيدة  ،اشعري بالسعادة،
اجذبيها حلياتك وال تنتظري احدا ً ان يقدمها لك  ،وال
تربطي سعادتك بامور مادية .
ماذا تعني لك العائلة؟
العائلة هي االساس  ،هي التعاون واللحظات اجلميلة
وهي الدعم واالم��ان وفي احلقيقة هي كل شيء  .انا
اؤمن ان اي جناح ألية امرأة يبدأ من جناحها كزوجة
وكأم  .العائلة هي احدى اعمدة احلياة  ،وكلما كانت
العالقة العائلية قوية متينة سليمة  ،كلما كانت احلياة
اسهل وفيها مرونة وانسجام .
ما هي رسالتك للمراة العربية ؟
كوني ملكة ذات��ك  ،حبي نفسك ليس لدرجة االنانية
امنا قدريها  ،كوني على ثقة ويقني ان الله معك دوماً،
ثقي بقدراتك  ،ابحثي عنها واكتشفيها  ،فبداخل كل
واحدة منا كنز عظيم  .تواصلي مع ذاتك  ،حرريها من
كل املعتقدات واالفكار واملشاعر املعيقة  ،وكوني انت
املسؤولة عن حياتك  ،كوني احملبة  ،وكوني سراجا
يضيء حياتك وحياة من هم حولك .

