"Akıldan
iyi zenginlik,
sağlıktan kıymetli
şey yoktur.”
(Türkmen sözü)
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Solunum yolu tıkanıklığı
Yetişkinlerde soluk borusunda tıkanma çoğunlukla yemek yeme sırasında
yutulmakta olan lokmalardan kaynaklanır. Bir-üç yaş
arasındaki küçük
çocuklarda ayrıca
bozuk para, düğme, bilye, küçük
oyuncak parçaları vb. cisimlerde
soluk borusuna
kaçabilir. Solunum yolu tıka-

nan biri öksürebilir, zorlukla
olmakla birlikte konuşabilir ve nefes alabilir. Bu
durumda kuvvetli öksürük solunum yolunu tıkayan
bir yabancı
cismi, dışarı
atmak için
yararlanılabilecek en etkin yoldur. Soluk borusu kısmen tıkanmış olan ve
öksüren bir yetişkinin
sırtına asla vurulmaz.

T

üm hastalıklar, af noksanlığı
başta olmak üzere, olumsuz
duygu ve düşüncelerden
kaynaklanıyor. Hastalanınca iyi
olmak için önce kimi affedeceğimizi bulalım diyen Dr. Halil İbrahim
Erbıyık şunlara dikkat çekiyor: “En
çok affetme zorluğu var. Bırakmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz şey
affetmektir. Düşünce ve sözlerinizi
değiştirmekle işe başlayın."

ZIHIN ODASINI TEMIZLE
Dip bucak zihinsel temizlik
için her şeyin gözden geçirilmesi
gerektiğini söyleyen Dr. Halil İbrahim Erbıyık, "Değişim, inandığın
doğrudur. Doğru olmadığına inanıyorsan doğru değildir. Olumlu veya
olumsuz hangi mesajı gönderirsen,
aynen sana dönecektir. Güç noktası
şu andadır ve zihin odası ev temizliği gibi temizlenmelidir” diyor.

ŞIFA IÇIN GELIŞMEK
VE DEĞIŞMEK
"Değişimin ön koşulu kabuldür”
vurgusunu yapan Dr. Halil İbrahim
Erbıyık, “İnsan hayatını etkileyen
önemli bir konu da yeni okuduğu
kitaplar ve yeni tanıdığı dostlardır. Can sıkıntısı, yapacak bir
şeyin olmamasının değil, uğrunda
yaşanılacak bir şeyin olmamasının
sonucudur. Üstüne basarak ve öz
güvenle ,'Ben bu işi yapabilirim?’
telkininde bulunun’. Bakıldığında şifa için gelişme ve değişme
budur” vurgusunu yapıyor.

EN BÜYÜK KEŞIF FARKINDALIK
Endişe, şüphe ve korkuları
terk ettiğinde, geçmişin iyileşme
sürecine gireceğini ve geleceğin de
aydınlatılmasına yol göstereceğini
söyleyen Dr. Halil İbrahim Erbıyık
şunlara dikkat çekiyor: “Eski seni
terket. Kaybetmenin tek yolu,
kendine inanmayı hayal etmeyi
kesmek ve eski senle yaşamaktır.
Kararlılık ve farkındalık insan iradesinin zilini çalma, onu uyandırma servisidir. En büyük keşiftir. ”

Hastalığı
çağırma
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Biyonik göz nedir?
İnsanları karanlıktan kurtarmanın
yollarından biri olan biyonik göz sayesinde bazı görme özürlüler ışıkla
tanışmayı başarabiliyor. Son 10 yılın
en büyük buluşlarından biri olarak
kabul edilen "biyonik göz", 25 yaş ve
üzeri, ciddi ve ileri retina
bozulması, bir miktar ışık
görebilen, daha önce görebilen tavukkarası hastalarına takılabiliyor. Yaklaşık 4 saat süren ve 60
elektrotun retinaya yerleştirilmesiyle yapılan biyonik göz ameliyatında,

Zihin:
Her şeyin
ilacı
Zihinden günde 70 bin düşünce geçiyor. Bunların %70’i
olumsuz. Bu olumsuz düşüncelerin oranı karamsarlarda %90, takıntılılarda ise %95’i bulabiliyor. Depresyonda ise zihinden %97 olumsuz düşünce geçiyor. Bu olumsuz düşünceler de zihnin ve bedenin bağışıklık sistemini yavaşlatıyor.

Sağlık

Osmanlı’da sağlıkta adalet

kişiler görme yetisini tekrar kazanabiliyor. Bu sistem, gözün içerisine yerleştirilen elektrotlar ve gözlük
olarak iki parçadan oluşuyor. Gözlüğün ortasında yer alan minyatür
kamera, hastanın baktığı görüntüyü yakalayıp hastanın algılayabileceği bir formatta
gözlüğün üzerindeki antene iletiyor. Antenden gözün iç ve dışındaki bölüme radyo frekanslarıyla
hem bu data hem de
sistemin çalışması için
gerekli enerji iletiliyor.

"Adalet kavramının varlığın
mevcudiyet şartı” olarak kabul
edilmesiyle hikmet sahiplerinin
tabiat-insan-toplum arasındaki
denge ve uyumu koruması
beklenirdi. Kimsesiz ve yoksulları
ayırt etmeden tedavi etmek,
bimarhane vakfiyelerinde
de belirtildiği gibi, kurum
görevlisi sağlık çalışanlarının
sorumlulukları arasında yer
alırdı. Nitekim 1700' de, bir
kurumda fakir halkın tedavi
olma hakkını çiğneyen bir
tabibi yörenin ileri gelenleri

işinden edebiliyordu. Sarayın
“gureba ve fukara”, yani yoksul
ve sahipsiz hastaları sağlık
hizmetlerinden yararlandırma
kaygısını gösteren 1809 tarihili
belgeye göre, "yoksul hastalara
eziyet etmeden hizmet etme”
koşulu ayrıca dikkat çekiyor.

Herkes yeşil çay içemez !
H

er bitkinin kendine
has bir şifası ve
bileşimi olduğu gibi her
kişi için her çayı kullanmanın doğru olmadığını
söyleyen Diyetisyen
Betül Ay Yılmaz çay ve
özellikle yeşil çay kullanımı ile ilgili şunlara
dikkat çekiyor: "Örneğin
3 damarından by-pass
olmuş bir kişi, kalbini
ve damarlarını korumak
adına, kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyor
olabilir. Kimi çayların
damarları büzüştüren
ve de kan sulandırıcı
etkilerinden dolayı bu
tür hasta ve hastalıklarda özellikle yeşil çay ve
zencefil tüketilmemesi
gerekir. Damarları korumak ya da türlü çeşit

bahanelerle yapılan bu
tür hatalar, hastalar için
hayati öneme sahip ilaçların etkisinin şiddetli
bir şekilde artmasına

Dünyayı değiştiren ışık

ya da azalmasına yol
açabiliyor.Kanama ve
pıhtılaşma faktörlerini
bozarak, olumsuz sonuçlar doğurabiliyor."

Endülüs
özel sayısı
bayilerde

Derin Tarih’i, bayilerden,
seçkin kitabevlerinden ve
www.birlikte.com.tr
adresinden temin edebilirsiniz.

Duygu ve düşünceler bedeni şekillendiriyor. Hastalığı
davet ediyor. Yediğimiz, içtiğimiz her şey, yürüdüğümüz yol,
ettiğimiz dua, toplum bilinci,
aileden gelen miras davranış
modelleri DNA’mıza aktarılıyor.
Bir insan hakkındaki iyi veya
kötü düşüncemiz, kendimiz
hakkındaki planlar, hepsi fiziki
bedene yansıyor. Duygu durum
da, zihinsel davranışlarımızı
şekillendiriyor. Bir şeyden
korkuyorsak yanlış düşünmeye
ve başımıza kötü olayların gelmesini planlamaya başlıyoruz.
Bir süre sonra da fiziğimiz buna
göre şekillenebiliyor. Fiziki iyilik
için duygu arınması şart.
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3D teknoloji
alçı da yaptı
B
ilindiği gibi
kırılan uzuvlar
sıvı alçı uygulaması
ile tedavi ediliyor.
Yeni Zellandalı bir
bilim insanının 3D
teknoloji ile geliştirdiği alçının,
hastanın estetik
görüntüsü, yıkanma sıkıntısı ve alçı
sonrası oluşan deri
problemlerini ortadan kaldırdığı ifade
ediliyor. 3D yazıcı
ürünü olan yeni
nesil bu alçının,
hem hastalar hem
de uygulayan sağlık
çalışanları için, sıvı
alçıya nazaran ciddi
avantajlar sunması
bekleniyor.
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Endülüs
albümü
hediye

