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الملخــــص

Prasasya, Dite. من عام تصــــــمیم .2011 الجمــال والصـــحة مركز ـــالج الع ـــاء للنســــ ـــي ف  .بـــــالي
محاضــر Tarranita Kusumadewi ، MT و Yulia Eka Putrie ، MT.

ــــــــــــال الجمـ والصـــــــــــحة مــــــركز ـــالج ــــــ العــــ ـــاء ــــ للنســــــــ ـــي فـ ـــالي ــــ ـــ ب
ـــذا ـــ ھ ھــو ـــان ــــ مك ـــالج للعـــــــــــ ـــألف تتـــــــــ ــن م ـــة ــــــــــــــــ العالجی تـــــــــــــدلیك كامــــــــل
ـــــــم ،الجســـــ ــــرك وفــ ـــم الجســــــــ كفـــــر / ،الجســـــــــــم ـــض ــــ ــــ تبیی ـــاع ،قنــــــــ
ـــالج العـــــــــــ ــــــــــــــــــیقى ،بالموســــ ــــــــــــــــــروائح ،وال ــــــــب ـــــــ والحلی حمــــــــام دش /
ـــروائح ــ ـــــــــــ .ال مـــع  ـــــــــة مجموع ـــة متنوعــــــــــ ــن م ـــال ــــــ أعم ـــــــیانة الصــــــــ
ـــــام ـــــــــــ القی ـــا ،بھــــــ ـــیجعل ــــــ س الجســــــــــم ـــھ ــــ كل ـــــون ـــــــ ،لیك ـــى ــ عل نحــــــو ســـــلس
ـــة ـــــــــ ،نظیف ـــركة وشـــــ ـــــــذي ــ وتغ ــــــــــــد ،الجل ـــي فـ ـــن ــ حی ــــــــترخاء االســـــــــــ أیضــــــــا
ــــر توتـــــ ــــــالت ،العضـــــــ ـــــــــــــة وإزال ـــــــموم الســـــ مـــن الجســــــــــم لتعــــــــــــــزیز
ـــــــاز جھ ال ـــة ــــــ ،مناعـــ ـــف وتخفیــــــــ ـــــــــق ـــ القل ــــب والغضـــــ واالكتئـــــــــــــــــــــاب
ـــیة ــــــــــــــــ والحساس ـــــــــــات  منــــــع عالم ــــــــات ـــ عالم ــرض م ــــــــــكري .الس

ـــــا ـــــــ حالی ـــي فـ ـــالي ــ ـــــ ب ــــاك ھنـــ ــــــاكن أمــــ ـــــــــــیرة كث مــن عالجـــــــــــات
ـــــــل ،التجمیــــــــــ وخصوصـــــــا ـــي فـ كوتـــــــــا ـــھ ــــــ ألن مــــــركز مــن ـــــــــد .الحش بقعــــــــــة 
ــــــــــــال الجمـ ـــي فـ ـــا ـــــ كوت والـــــــــــذي ـــــــــر انتشــ ـــى الــ حـــد ــــــیر ـــ كب صـــــــــالون
ـــبا ـــــ وس ھــو .فقـــــــط ـــة ــ ــــــــــــ العنای ـــال ــــــ ـــــــ بالجم ـــادر ــــــــــــ الن ــــــــــــراف قالم حیـــــث
یكــــــــون ـــــــاك ھن ــــــــالون ،صـــ ـــع ــــــــ ومنتجـ صـــحي ــــــــــــا والیوغــــ ـــي فــ ــــــــان مك
.واحــــــــد

ــــــــــــال الجمـ ــــــــركز وم ـــة ــــــــــ لیاق ـــة ــــ ــــــ بدنی ـــــــــرأة للمــــــ ھــو ــــــــان ـــــ المك
ـــــــــذي ال ـــــد یجســـ ـــل ك ـــواع ــــ ـــ أن ـــطة ــــــــ ـــ األنش ـــة ـــــــ رعای جســـــم ـــــــرأة المـــــــ مـــن
ــــــــــرأس ال الــــــى ـــــــدم .القـــــ ـــــذا  ھ ــــــان المكـــــــ ـــس ـــ لی ــــط فقـــ ــــــــــــیر توف
ــــــــــــــــة الرعای مــن ـــارج خــــ جســــم ــــــــــــرأة ،المـــ ـــن ـــــ ولك ـــا أیضــــ مــن الجســــــــــد
ــــوي فـــــــإن .األنثــــــــــــ أي ـــا ــــــــ ـــةالعنـ ــ ی ـــــــم ـــــــ بالجس ـــال والجمــــــــــــ ـــرد ـــــ وت
ـــــرافق ــــــــ ـــ الم ــــي ف ـــنى ــ ـــ مب ـــــد ــ واح ــــــــیر تیســــ ـــاء النســـــــــــ ــــــراء إلجـــــــ
ــیانة .الصــــــــــــــ ـــاء  ــــــــــ النس ــــــــلن یفضــ ــــــــــــا حالی ـــيء شـ ـــــھل س ـــریع .وســــــ ـــع  ومــ
مـــــــركز للیاقــــــــــــــــة ـــة ــــ البدنیـــــــــــ وعالجـــــــــــــات ــــــــل ـــــــ التجمی ـــي فـ ـــة ـــــــ منطق
ـــــــــدة واحـ ـــــــون تكـ خیـــــــــــارا ــــدیال ـــــــــ .ب
مـــــــركز ـــة للیاقـــــــــــــ ــــــــة البدنیــــــــــ ــــــــــــات وعالج ـــــل التجمیــــــــــــ ـــــذه ھ المــــــــــــــرأة
ھـــو ـــــــان مك خصص ـــیاح ــ ــــــــ للس ـــــــــــــاث اإلن ـــا رةزیــــ ـــزیرة الجــــــــــــ لمنظمـــــــــــــة
الصـــــــــحة ــــــــة ـــــــــــ .العالمی ــــــــیتم  ــ وس ــــمیم تصـــــ ـــذا ـــ ھ ــــائن ــــــــ ــ الك مـــع خصـــــائص
ــــلوك ســـ ـــــــرأة ــــــ الم ــــاة ــــ والحیـــــــــ ـــة الیومیـــــــــــــ ـــرأة امــــــــ ــــــــــة البالیـــــــــ
ـــة ــــــــــــــــ البالی ــــــــــــدنیا .بـ ـــث  ــــ بحی ـــــــــیكون س ـــــى عل ـــــكل الشـــــ والمظھــــــــــــــر مـــن
ـــنى مبــــــ یشـــــــــــابھ ـــــــلوك س ـــاء النســــــــــ ــــي ف ـــالي ـــالي .بـــــــ بـــــــ ـــع ــــــــــــــ والمجتم
ــــدولي ــــــــــ ال ،بأســــــــــــره ھــو ـــع ــــــ مجتم ـــــــــــــدافع ب ــن م ــــــــة ـــــ ثقاف ــــــــــة ،أبویـــ
والـــــــــــذي ـــــمى ــ یس ب " النفاثـــــــــــــــــة "Purusa" أو "Purusa-istik". لكــــــن ـــالي ــ بـــــ
ـــــم ل ــــــن یك ـــع ــ الوضـــ المتـــــــــــــــدني ـــرأة ــــــــ ـــ .للم ـــي  فـ ـــع ــــــــــــ ،الواق ـــي فـ
ـــة مجموعـــــــ ـــة متنوعـــــــــ ـــن م ـــــطة ـــــــــ األنش ــــــــة االجتماعیـــــــــــــــ ـــة ـــــــــــــــ والثقافیــــــ
ـــة ،والدینیـــــــــــــــــــ فھـــــــي ـــــــؤدي ت دورا ـــا ــــــــ محوری ـــة ــ ـــــــــــــــــ راو .والنبیل
ــــــل مث ــــــــا كونھـــ ـــة زوجـــ ـــاھن) كــــ ـــثى أو (أنــــــ ـــحاب أصـــ ــــــــلحة ،المصــــــ
ـــة وزوجـــــ ( ـــــــرأة ـــ ام ـــس ورئیــــــ ـــریفات ــ ــــــــــــــ التش ـــي فـ ــــد ــ ـــة .(المعبــــــــ ـــــــ طبیع
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المــــــــــــــرأة بشــــــــكل ـــــام ع ــــــــة البالیــــــــــ ـــــــــــــــدینون مت ـــدا ــــ ،ج ـــــــان وك عمـــــل
ــــــــــــــي ،أخالق Sraddha ـــــــــان تف ( ــــــــــــــــان االیم ـــــد ــــــــ (والمعتقـــــــ ،
ــــــــربین ،والمــــــــــــ ـــــــــون ویك ــــاك ـــ ھن ـــوازن تــــــــ ــتخبارات ــ لالســــــــــــــــــــ
( ــــــــة ــــــــــ العاطفی ـــة ــــ ـــــــــــ والفكری ـــة ــ ـــــــــــ (والروحی ـــي . فـ ـــــن حی ــــــــــــــــة الیومی
ـــة ــــــــــــــــ البالی ـــــرأة ــــــــ الم ـــدیا جســـــــ ـــــدي ـــــ یرت كعكــــــــة (بــــــون) sesenteng (kemben 
songket) Wastra ــــــــــــــیج ،النس ــــرادا وبـــــــــــ ـــزام حــــ (Stagen) تطـــــــور
الـــــــــــــــوركین ـــــــدر والصـــ ـــــــــــــــــــن والكتفی ـــى ـــ إل ـــــــفل أس شــــــال songket أو
sinjang النســـــــــــــیج tapih فــــي ـــداخل ،الـــــــــــ ـــة ــــــــ ومجموع ـــة ــ ـــــــ متنوع مـــن
ـــــا ـــــــــ وغالب مــــا ـــي الحلـــــــ ـــرات ،والمجوھـــــــــــــــــ ـــة ــ والمعروفــــــــــــــــ ـــم باســــــ
ـــــا كیبایـــــــــــ ـــة ـــــــــــــــ ،البالیـ قطعــــــــة ــــــــــــاش القمـ ـــتي ــ الــــ ـــي ــ تغطــ ،صــــــــدره
ـــة ـــــــــــــــ واألحذی ـــر كعنصـــــ ـــل ،مكمـــــ ــــزھور ــ والــــــــ ــــــر ــــــــــــــــــانيف .انجیب

تصـــــــــمیم ـــال ـــــــــ الجم والصـــــــــــحة ــــــركز م ــــــــــالج العـــ ـــاء ــ ـــــــــ للنس ـــي فـ
ـــالي ــــ بـــ ــو ھ ـــــق تطبیــــــ ـــــــوم ـــ مفھ ــــتوحى مســــــ مـــن ـــــتعارة اســــــــــ ــــــــة ـــــ لمجموع
مـــن ـــاء النســــــــــ ـــة ـــــــــــــــ البالی ــــــــــة ــ كیفی اللبـــــــــــــــاس ـــــــــلوك ـــــ والس ــــي ف
ــــاة ـــــــــــ الحی ــــــــــــــــة .الیومی أن  ـــة المجموعــــــــــــ غــــــیر ــــتعارات ،االســـــــــــــــــــ
ـــة ـــــــــ كنای ـــــذي ـــ ال ـــع یجمـــــ ـــن ــــ بی ـــوعین نـــــــ ــن م األشــــــــــــــــیاء الحقیقیــــــــــــــــــــة
ـــــیر ــ وغ ـــــتخدم .واقعــــــــــي سیســـــــــ ـــذا ھــ ا لموضــــــــــوع یســــــــــــتغرق واســـــــــــــــــتعارة
ـــة رمزیـــــــ ــــلوك للســـــــــ ـــاء النســــــــــــ ـــس ــ ومالبـــــــ ـــاء ــــــــــ النس ـــــــــــــا یومی ـــالي بـــــــ
ـــالي ــــ .بـــ

ـــاح ــ مفت مركز :الكلمــــات ، ،العنایــــــة الجمــال ـــة ــــ ،واللیاق ،المــرأة ـــالي بــ


