
 آزاده اسدی
 

به عنوان یک درمان بی خطر  رنگ درمانی 
و  دارویی  درمان های  کنار  در  می تواند 
کودکان،  برای  مکمل  درمان های  دیگر 
مورداستفاده  حیوانات  و  بزرگ ساالن 
قرار گیرد.  به هیچ وجه برکنار رنگ درمانی 
مصرف داروهای خود را متوقف نکنید و قبل 
از هرگونه تغییر در مصرف داروهای خود با 

مشاور پزشکی حرفه ایی مشورت کنید.
درمان مکمل  به عنوان یک  درمانی   رنگ 
است که قدمت آن به هزاران سال پیش بر 
می گردد و ریشه تاریخی آن مربوط به مصر 
باستانی، چین و هند است.  هر رنگ دارای 
طول موج های نوری مختلف است، بنابراین 
هر رنگ دارای انرژی و طول موج مخصوص 

خود است. 
طیف های  از  هریک  به  مربوط  انرژی 
آبی،  نارنجی،زرد،سبز،  قرمز،  هفت رنگ 
نیلی و بنفش است و با چاکراهای هفت گانه 
بدن  ارتباط است. هر چاکراه در  در  بدن 
به عنوان یک موتور فرض می شود که همواره 

باید به درستی کار کند.

بنابراین ایجاد تعادل درچاکراه های انرژی 
باعث سالمتی و تندرستی در بدن می شود. 
رنگ درمانی می تواند به تعادل مجدد و یا 
تحریک انرژی در چاکراه ها کمک کند. جالب 
است بدانید که؛ هر رنگ اختصاص به یک 
چاکراه دارد به این ترتیب که: قرمز مربوط به 
چاکرا پایه، رنگ نارنجی مربوط به استخوان 
خاجی )استخوان لگن خاصره(، سبز مربوط 
به چاکراه قلب، رنگ آبی مربوط به چاکراه 
چشم و بنفش مربوط به چاکراه تاج سر است.
تعادل  حفظ  به  می تواند  درمانی  رنگ 
در سطح فیزیکی بدن کمک کند همچنین 
رنگ بر سطح روحی و معنوی افراد تأثیرگذار 

است.
زمانی که در رحم مادر بودیم اولین تجربه 
خود را از رنگ تجربه کردیم؛ رنگ صورتی 
رحم مادر باعث حفظ و پرورش آرامش در 

جنین می شود.
رنگ ها می تواند در خودآگاه افراد تأثیر 
بگذارند و باعث ایجاد حس آرامش، ترس 

یا غم شود.
احتمالی  مشکالت  برای حل  همچنین 

و برطرف کردن احساسات منفی و تعادل 
عاطفی و معنوی به نوبه خود کمک می کنند.

و  جامع  درمان  به عنوان  درمانی  رنگ 
در  رنگ ها  می شود.  معرفی  غیرتهاجمی 

همه جا و در اطراف ما وجود دارند.
با استفاده از رنگ ها در چاکراهای بدن 

خود تعادل ایجاد کنید.
هر رنگ دارای طیف نوری خاصی است 
که سبب می شود هر رنگ انرژی خاصی از 
خود ایجاد کند؛ انرژی مربوط به هر یک از 
رنگ های طیف نور بر چاکرا اصلی بدن تأثیر 

می گذارد.

تأثیر رنگ ها بر کاهش وزن
رنگ ها برای درمان تعدادی از مشکالت 

سالمتی جسمی و روانی استفاده شده است.
 رنگ ها بر فرآیندهای فیزیولوژیکی و 
بیولوژیکی و بیوشیمیایی در مغز شما مانند 

سنتز هورمون تأثیر می گذارد.
با توجه به تحقیق سازمان BHIA رنگ بر 
روحیه و انرژی ما تأثیر می گذارد و همچنین 
مختلف  جنبه های  درمان  برای  می تواند 

سالمت وزندگی ما تأثیرگذار باشد.

سرکوب اشتها 
با توجه به خواص 
رنگ ها، رنگ آبی باعث 
سرکوب اشتها می شود، 
بنابراین گنجاندن رنگ آبی 
در برنامه غذایی باعث از دست 
افراد می شود.  دادن وزن در 
آبی،  بشقاب  از  استفاده 
حتی  و  آبی  رومیزی 
در  آبی  وسایل 
به  آشپزخانه 
الغرتر شدن 
شما کمک 

می کند. 

رنگ های خانواده قرمز باعث تقویت اشتها 
در شما می شوند بنابراین برای از دست دادن 
وزن از استفاده از رنگ های خانواده قرمز 

اجتناب کنید.

باال بردن سوخت وساز بدن
رنگ قرمز اشتها را افزایش می دهد و نباید 
گیرد  قرار  مورداستفاده  آشپزخانه شما  در 
افزایش  متابولیسم را  از طرفی رنگ قرمز 

می دهد.
شما می توانید آبی را که زیر آفتاب مانده و 
بی مصرف شده، کاغذ قرمز را دور شیشه آن 
قرار دهید و چند ساعت در زیر نور آفتاب قرار 
دهید بعد از چند ساعت حاوی انرژی و آماده 

نوشیدن است
.

صفحه اصلی پروسه
 رنگ آبی رنگ رایجی در طبیعت نیست 
بنابراین بدن شما به طور خودکار در برابر 
نشان  واکنش  آبی  غذایی  مواد  هرگونه 
می دهد.  بنابراین در طبخ و طراحی مواد 
اضافه  کنید؛  استفاده  آبی  از رنگ  غذایی 
برنج،  به  آبی  رنگ  از  قطره  چند  کردن 
ماکارونی یا نان می تواند میزان جذب شما 
به ظرف غذا را به میزان چشمگیری کاهش 
دهد که این امر سبب می شود شما کمتر 
غذا بخورید. اگر نمی توانیم پرده یا وسایل 
جایگزین  جدید  بارنگ های  را  منزلتان 
مناطق  تغییر رنگ را در  کنید  کنید سعی 
نهارخوری  میز  یا  آشپزخانه  از  کوچکی 
تغییر  یک  اعمال  با  شما  کنید.  اعمال 
کوچک می توانید تأثیر آن را ببینید. با توجه 
دانشگاه  توسط  انجام شده  مطالعات  به 
آکسفورد پرس، در سال 2005 استفاده از 
رنگ ها برای درمان مشکالت بدن و ذهن 
هم ممکن است مؤثر باشد، بااین حال هیچ 
مدرک علمی در این زمینه وجود ندارد و 
نیاز به مطالعات و تحقیقات بیشتری در این 

زمینه هستیم.
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هم زمان با سالروز بمباران شیمیایی

رالی گردشگری سردشت 

»سردشت«  گردشگری  رالی  سپید: 
مناسبت  به  تیرماه   ۸ و   ۷ روزهای 
بزرگداشت شهدا، جانبازان و بازماندگان 
بمباران شیمیایی سردشت برگزار می شود.
این رالی با شرکت ۴0 خودرو و با 
حضور جانبازان شیمیایی هشت سال 
دفاع مقدس در مسیر تهران و سردشت 
که از آن به عنوان نخستین شهر قربانی 
سالح های شیمیایی در جهان یاد می شود، 

برگزار می شود.
رالی گردشگری سردشت روز هفتم 
تیرماه هم زمان با سی امین سالگرد بمباران 
شیمیایی این شهر، از پارک پردیسان تهران 
آغاز می شود و شرکت کنندگان با عبور 
از ساوه، به همدان می رسند و پس از 
یک شب اقامت، روز هشتم تیر با پشت 
در  بانه  و  سقز  سنندج،  گذاشتن  سر 
سردشت استان آذربایجان غربی به خط 

پایان خواهند رسید.
6 نفر از بازماندگان بمباران اتمی شهر 
هیروشیمای ژاپن نیز روز دوم مسابقه 
به سایر شرکت کنندگان ملحق شده و 
به صورت نمادین در این رالی، حضور 

خواهند داشت.
باهدف  که  رالی  این  برگزاری  در 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و جانبازان 
شیمیایی و توسعه گردشگری جنگ و 
دفاع مقدس برگزار می شود، بنیاد شهید و 
امور ایثارگران، انجمن حمایت از قربانیان 
سالح های شیمیایی، انجمن دفاع از حقوق 
مصدومان شیمیایی سردشت و موزه صلح 
تهران، با کانون جهانگردی و اتومبیلرانی 

همکاری دارند.

پاسخ علیخانی به ابهامات درباره 
کمپین کمک به زندانیان

احسان  »ماه عسل«:  عمومی  روابط 
علیخانی درباره کمپین کمک به زندانیان 
بیان کرد که این افراد به دلیل اشتباه و یا اتهام 

دوران محکومیت خود را گذرانده اند.
به  کمک  کمپین  درباره  علیخانی 
زندانیان عنوان کرد: »مردم شما کسانی 
را آزاد کردید که به دلیل اشتباه یا حتی 
اتهامی از آن ها شکایتی طرح شده و قاضی 
قرار گذاشته که آن آدم پول را پرداخت کند. 
طی این قرار فرد به حبسی محکوم شده 
که پس از اتمام آن هم باز نتوانسته مبلغ 
مذکور را پرداخت کند و به دلیل عدم 
تمکن مالی سال های بعدازآن را هم در 
زندان گذرانده است.« علیخانی ادامه داد: 
»کارهای درخشانی در حوزه دیه و مهریه 
اتفاق افتاده اما در این حوزه رخدادی که 
شاهدش هستیم برای اولین بار صورت 
گرفته است. این اتفاق بسیار بزرگ بود که 
نزدیک به ۷0 نفر برای این آزادی تالش 
و دوندگی کرده اند. حاال باافتخار اعالم 
می کنم که حجم عاطفه شما از عدد 12 

میلیارد هم گذشته است.«

خبر
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s a l a m a t

عزت سینمای ايران 93 ساله شدچهره
ایسنا: عزت اهلل انتظامی در سالروز 93 سالگی اش گفت: »از 
همه کسانی که پیگر حالم هستند، تشکر می کنم و امیدوارم 
بتوانم جبران کنم.« آقای بازیگر سینمای ایران که متولد 
را  سالگی اش   93 تولد  جشن  امسال  است،  خرداد   31
می گیرد.  بازیگری که گزیده و با وسواس نقش انتخاب 
کرده و مقابل دوربین رفته است؛ به قول پرویز پرستویی 
»آقای انتظامی نمونه ندارند و اینکه به ایشان نمونه بی بدیل 
بازیگری می گویند واقعًا حق است.« پرستویی که همیشه 
از انتظامی به عنوان مرجع تقلید بازیگری اش نام برده، در 
جشن تولد 90 سالگی آقای بازیگر تأکید داشت: »همیشه 
از ایشان درس زندگی گرفته ام. همه کارهای آقای انتظامی 
را دوست دارم و معتقدم قدرت عجیب وغریبی در بازیگری 
دارند که خدایی است و یک استثنا محسوب می شوند. مانند 
شجریان در موسیقی، انتظامی را هم نمی توان در بازیگری 
باکسی مقایسه کرد.«  حمید فرخ نژاد هم در جشن تولد ۸9 
سالگی عزت اهلل انتظامی گفته بود: »بی خود نگفته اند »عزت  
سینمای ایران«؛ کسی که می شود پشتش ایستاد و به این 
حرفه افتخار کرد و بگوییم ما آدمی هستیم همکار آقای 
انتظامی و این برای من شاگرد انتظامی افتخار است که در 

انتها برسم به جایی که ایشان است. امیدوارم زمانه با آدم 
کاری نکند که وارد کارهایی شویم که بخواهیم آن را توجیه 
کنیم. ایرانی ها قدیم می خواستند دعا کنند می گفتند ان شاءاهلل 
عاقبت به خیر شوی. آرزو می کنم عاقبت به خیر شوم و در 
این سن مانند ایشان چنین وجاهتی نزد مردم داشته باشم. 
این آرزوی هر هنرمندی است که در عاقبتش مردم دوستش 

داشته باشند و از یادها نرود و 
روزبه روز به عزت  و عزیزی اش 

اضافه شود.«
چندی  تا  که  انتظامی  عزت اهلل 
از  پس  او  »زادبوم«  فیلم  دیگر 
می رود،  پرده  روی  به  سال   9
مهروموم هاست فعالیت بازیگری 
ندارد و این روزها به دلیل کهولت 
سن در منزل استراحت می کند.

»این  بود:  گفته  بازیگر  آقای 
بودن  آدم  یک  کار)بازیگری( 
آدم  داریم.  کم  که  می خواهد 
اینکه  باشد.  کارش  عاشق  باید 

است.  الهی  انجام دهد یک هدیه  را درست  کارش  آدم 
خداوند ویژگی هایی را به بنده اش می دهد تا آدم چیز بهتری 
را بسازد. افرادی هستند که در کارشان ناموفق هستند که 
به نظر من عاشق کارشان نیستند و کارشان درنمی آید. من 
خیلی از کاشکی نمی کردیم، می ترسم و یکی از زرنگی هایم 
این است تا حاال چنین چیزی برایم پیش نیامده است. پول 
برایم مهم نیست. کار را باید بخوانم و اگر دوست نداشته 

باشم امکان ندارد قبول کنم.«
خرداد   30 متولد  انتظامی  عزت اهلل 
1303 در تهران فارغ التحصیل دانشکده  
هنرهای زیبای تهران در سال 1351 
است که برای ادامه  تحصیل به مدرسه  
شبانه  تئاتر و سینما در هانوفر رفت 

و در سال 133۷ به ایران بازگشت.
پرویز پرستویی در پیامی ضمن تبریک 
انتظامی  عزت اهلل  سالگی   93 تولد 
نوشت: »تولد بزرگ مرد سینمای ایران، 
عزت سینمای ایران را به خود ایشان 
و جامعه سینمایی تبریک می گویم و 
از خداوند بزرگ سالمتی و تندرستی 

ایشان را خواهانم.«

زجر 
سرطان 

بدخیم را 
کشیدم

رودخانه اهرچای که پذیرای انبوهی از ماهی ها با گونه های مختلف است 
در روزهای اخیر براثر سرریز حجم بسیاری از فاضالبهای شهری و روستایی 
و همچنین برداشت بی رویه آب رودخانه به باغات و مزارع اطراف رودخانه 
و استفاده آب رودخانه برای مصارف صنعتی و معدنی دچار مشکالت زیست 

محیطی شده است.
                ایسنا

حسن هاشمی وزیر بهداشت، در بازدید شبانه از بیمارستان های آیت اهلل 
طالقانی و بیمارستان فوق تخصصی کودکان مفید، بازدید و دستورات الزم 

برای رفع کمبودهای این دو مرکز درمانی را صادر کرد.
       مهر

مراسم افطار در شیرخوارگاه آمنه با حضور شهیندخت مالوردی معاون امور 
زنان رئیس جمهور و جمعی از هنرمندان برگزار شد.

                ایسنا

احمد ساسان دانش آموز روستای مرزی اشتوت در سانحه ای دچاربرق گرفتگی شدید 
می شود و متاسفانه دست چپ خود را به طور کامل ،بخشی از انگشتان دست راست 
و تعدادی از انگشتان پا را از دست میدهد . این شاگرد ممتاز روستایی قصد دارد در 

آینده مهندس شود. 
              تسنیم

مینی سریال »ایستاده در غبار« به کارگردانی محمدحسین مهدویان از جمعه )۹ 
تیرماه( از ساعت ۲۲:۱۵ روی آنتن شبکه یک سیما می رود. این سریال بر اساس 

فیلم که در ارتباط با حاج احمد متوسلیان است ساخته شده است.
               هنرآنالین

تاثیر رنگ ها بر سالمتی و اشتهای غذایی

رنگ درمانی به جای دارو


