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 התערובת את הניח לאחר־מכן מלודבישול.
 לחזה מעל קטן חתך־עור בתוך הדייסתית

העווי נעלמו ספורות שעות כעבור האשה.
 הולדת היתד. זו בחיים. נשארה והאשה תות,

תראפיית־התאים.
 חלקים רק שלא האמין ניהנץ פרופסור

 לבני־אדם, המועברים חיות של שלמים
 להוות יכולים בודדים, תאים גם אלא

 סתר הוא זה במיקרה אולם רפואי. פיתרון
 לא בעל־החיים •שתאי מאחר עצמו, את

 הורמון הוסיפו רק אלא הבלוטה, את ההיו
 בו. הסידן מאזן את העלו כך ועל־ידי לדם

 כל את בנה זו טעות של פירוש על *
 המתנוססת לסיסמה הגיע ומכך שלו, התורה

 מרפא דבר ״אותו שלו: למירפאה בכניסה
דבר״. אותו

 שב- הביולוגי המכון מן נודע פרופסור
 שיטת- על הגיב ברחובות, מכון־וייצ-מן

 מפוקפק היבט ״יש :באומרו זו טיפול
 תאים תמצית הכנת — זו בשיטה מאוד

 הקשורים (אברים אנדוקריניים מאבדים
 בלוטת- כמו הגוף, של הפנימיות בהפרשות

 לגוף לספק יכולה תמצית״תאים התריס).
 שביכולתם הורמונים, של זעירה כמות
 בהם מחסור של מצב במידת־מה לשפר
 יותר הרבה פשוט כזה, במיקרה בגוף.

 רפואי כשלגורם עצמו, ההורמון את להזריק
 כך, על נוסף זה. חסרון על ידוע מוסמך
 נזקים זה טיפול באמצעות להיגרם יבולים

היכולים הגוף, של החיסונית למערכת

 תוך (סדטן־הדם). לאוקמיה •של סרטניים
 תאים נעלמו הזריקה מן ספורות דקות
במחזור־הדם.״ אלה

 בעל מדען ביירוויטר, קלאוס פרופסור
 ״אינני :אומר משטוטגארט, עולמי שם

 טיפול המקבלים לאנשים להבטיח מוכן
 •של התאים פסיכולוגית. מהשפעה יותר זה

 ומושמדים האדם, גוף על־ידי נדחים חיות
 כל אין היום עד סופי. באופן על-ידו
 חלקים או בעל־חיים, של תאים כי הוכחה

 העייפים התאים את מחדשים מהם, חשובים
 מזון אוכל אדם אם האדם. בגוף והזקנים
 תאים צריכת מקבל הוא טיבעית, בצורה
 מצאו, אילו לו. הדרושה הכמות לפי מעצמו

 כתחליף אנושיים תאים מעשית, מבחינה
 הדבר היה עשוי אולי אנושיים, לתאים
 מותקפים היו לא אלה תאים אז כי לפעול,
 שמות־ כפי חריפה כה בצורה הגוף על־ידי

תאי־החיות.״ בו קפים
 ביירוויטר הפרופסור מאשר אלה בדבריו

 גזית וד״ר סר פרופסור של חוות־דעתם את
הישראליים.

״טיפולס
בהלם״

 תוכל לא אנושית שמנזזינה ראה ך
 לעולם, מעשי באופן להתבצע זו שיטה 4
 הופץ שנד. לפני ייתכן. הכל בסרטים אך

בשם קזזלומביה, חברת של סרט בארץ

 שווייצית בקליניקה טיפול מקבלת פאציינסים קבוצתקבוצתי טיפול
 על ביקורת שמתח צרפתי בסרט העלומים, להחזרת

 חושפת העלילה כאשר לאבסורד, עד הדברים הובאו בסרט זו. רפואת־אליל אופנת
כבשים. בדם במקום צעירים, ספרדים פועלים של בדמם משתמשים בה רפואית שיטה

 התקפי- אלרגיות, בפריחות־עור להתבטא
 את המסכן אינפנטילי, הלם ואף קצרת

החיים.

 השפעה ״זאתס
״1 פסיכולוגית

 לאברים גם סכנה להיגרם כולה ל
/  את שקיבל הגוף של המקבילים /

 מחולשת הסובל לאדם ניתן אם הזריקה.
הקלי מבטיחות אותו שגם (דבר הזיכרון

 תערובת־ הזרקת באמצעות לרפא ניקות
 והשילייה) המוח-הקטן מהמוח־הגדול, תאים

 תהליכי- יתרחשו תאי־מוח, •של תמצית
 למע- נזק לגרום העלולים מורכבים חיסון

לו.״ החרק שהחומר האדם של רכת־העצבים
 הד״ר הביע לא-פחות חריפה התנגדות

 המעבדה מנהל גזית, (״אפי״) אפרים
 במחלקת־ בכיר ורופא-ילדים רקמות לסיווג
 :שיבא על-שם בביודהחולים ג׳ ילדים

 רפואת־ היא זו שיטת־טיפול ״בעיקרון,
 המוזרקים התאים מדעית, מבחינה אליל.

 תוך האדם גוף על־ידי יושמדו החיות של
 נעלם לגוף הנכנס זר תא כל מיום. פחות

מעבי היו אם אחד. במחזור-דם בדרך־כלל
 היה יכול הוא אחר, מאדם תא לאדם רים

 לא אך יותר, ממושך זמן בגוף להישאר
 כזה טיפול ימים. משלושה,-ארבעה יותר
 •שאדם מאמין ואינני שעות, של לטווח הוא
 שהיה מכפי צעיר יותר להיעשות יכול
הזריקה. את שקיבל עד

 אחדות שנים לפני שבוצע ,״בניסוי
 הוזרקו בארצות־הברית, באסירים־מתנדבים

תאים שהכילו תאים הבריאים לאסירים

 דילון, אלן השחקנים עם בהלם, טיפול
הנעו להחזרת קליניקה מנהל •של בתפקיד

 בתפקיד דירארדו ואני בשווייץ, רים
כזה. טיפול לקבל הבאה פציינטית
 הנראה משקה הפציינטים מקבלים בסרט,

 מתברר אך בלאדי־מרי, הקוקטייל כמו
 מדי־יום הנלקח בדם־אנוש, מעורב שהוא
 ואם מספרד. שהובאו המלצרים של מגופם
 מחוסר־דם, מהם אחד התעלף או נפטר
 חומר להכנת באבריו והשתמשו אותו הרגו

 הטיפול של השיטה לפי לפציינטים, להזרקה
בתאי־החיות.

 מתברר, בבעלי־חיים שנעשו מניסויים
 הזיקנה לחקר המכון יעילה. אכן זו •ששיטה

 ניסוי כי מאשר, ארצות־הברית, בבלטימור,
 להם שהוזרקו זקנים עכברים על שנעשה

 חיוניות- גילו — עוברי-עכברים של תאים
יתר.

 בין חלוקות, הרפואיות הדיעות בעוד
 לבין לשמה ברפואה העוסקים הרופאים

 וה־ היקרות השיטות מן המתעשרים אלה
 כביכול, הנעורים, להחזרת ראוותניות

 לפסוק הגרמני בית־המישפט החודש יצטרך
זו. בשאלה
 בעלי גאלי, אלכסנדר וד״ר בלוק ד״ר

 מיש- תביעה הגישו בלאנג־ריס- הקליניקה
 הוצאת על מארקים אלף 500,000 בסך פטית
 שייפרט, פרידריך הפרופסור נגד דיבה,
החיסו (מערכת לאימונולוגיה החוג מנהל
 שהוא ארלנגן, באוניברסיטת קלינית נים)

 זו שיטת־טיפול של ביותר החריף התוקף
בגרמניה.

הפרו אם להחליט, יתבקש בית־המישפט
 כי לטעון להנדשיך יוכל שייפרט פסור

מסוכן. ואף בלתי־יעיל, הוא הטיפול-בתאים

 המסו. בית
בישראל

 שבוע בכל יפהפיות ׳*יבחר
אקסקלוסיבית. באווירה

אישי. יחס מעולה, שוות
למופת. נקיון מלא, אוויר מיזוג

לסאונה. בקרוב כונו ה
 233256 טלפון תל־אביב, 31 בזל
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 רצוף 09.00—21.00מ- : פתוח
.10.00—19.00 :ובשבת

1 .

בערבים
המתארכים

 הקיץ מצלומי תהנה
 בעזרת והחופש, הקיץ

שקופיות  או מקרן־
טובים. סרטים

 מקרנות של גדול מבחר +
 (עם וסרטים לשקופיות

בלי). או קול

 המעבדות ע״י צבעוני פתוח *
 בארץ: הגדולות

 ״אוריאנט-קולור״
ו״דלתה-קולור״.

 בן-רגע! פספורט צלומי
 סגורה יהחנות שליש בימי
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