
מעוכות ער בעצמו לשלוט ללמוד יכול אתה
הנעה, מניעת ־דם, כלי הרחבת ־ שלו הגור
ופיתווו תחפות בלי ־סומאטיות פסיכו 1 מחלת ריפוי

שקל 2060 העולה מכשיר בעזות הכל ־ בעיות־מין

אלקטרודות311071
 להרפייה להגיע האשה את ללמד
(מיגרנה). מכאבי־ראש אותה תשחרר אשר

31X311.היוגיסטים יוגד!. בפולחן שעסקו אנשים 
 30ל־ עד שלהם הדופק את להאיט מסוגלים
 מצב זהו רגיל אדם אצל בדקה. פעימות

 הצליחו גם הם למוות. קרוב — מסוכן
 כף־יד, חצי של הטמפרטורה את להעלות
קרה. השניה המחצית את ולהותיר
 השיגו הם המשוב. את הכירו לא בהודו

ב שימוש ללא במינם מיוחדים מצבים

 העצמית. השליטה בכוח רק אלא מכשיר,
 חרדה מתח, של שבשעות ידעו המדענים

 בפעילות שינויים מתחוללים התרגשות או
פעי קצב גובר הגוף: של הפיסיולוגית

נע הנשימה הדם, לחץ עולה הלב, מות
גוברת. וההזעה מהירה שית
 היקזגי בהשפעת האחרונות, בשנים רק
 כי לדעת, החוקרים נוכחו בהודו, היוגה
 על- הגוף במערכות לשלוט מסוגל האדם

 קיבלו רבים בניסויים מכוונת. פעולה ידי
 שסייע אינפורמטיבי, משוב חנסיון״ ״שפני
 היה לא כה שעד בתהליכים לשלוט לאדם
להם. מודע

 סייע הגוף, פעילות את שקרא המכשיר,
 בהם ולשלוט התהליכים על לפקח לאדם
 על להתגבר שניתן הוכח רצוני. באופן

 פסי- טהפרעות הנובעים גופניים ליקויים
כופיסיולוגיות.

משוב? מהו
 שממנו אלקטרוני מכשיר הוא משוב
 מחוברות שלקצוותיהם כבלים, יוצאים

 ^מצמידים האלקטרודות את אלקטרודות.
האלקטרו הנבדק. בגוף שונים לאיזורים

 של רישום המכשיר אל מעבירות דות
שי שרירים, מתח כמו גופניות, תגובות

 בטמפרטורת שינויים העור, בלחות נויים
 (עמוקה נשימה וצורת וקור) (חום העור

שטחית). או
ה מבחין במכשיר הנרשמות בתוצאות

 מיס- של לוח או מחוג באמצעות מטופל
 אפשר התרשמותו את להגביר כדי פרים.

עולים הטונים :בצלילים גם להסתייע
 כאשר ויורדים עולים, המיספרים כאשר

יורדים. המיספרים

33 צ הגור לשפת להקשיב
אלקטרודות מחבר בקשיי־תיקשורת, לטיפול בתל־אביב, פרטית קה

 את תראה רק שלא כדי אוזניות, לה ומרכיב הפציינטית למצח
 (משמאל) המשוב ליד להן. תקשיב גם אלא המכשיר, מדידות

הרפיה. להשיג כיצד אותה שינחו הוראות המשמיע טייפ, מונח

ב המטפל מתל-אביב, צלידק דרי ר*
 מכיב־ עצמו ריפא קשיי־תיקשורת, י

 פסיכולוג דמני, ראובן (אולקוס). קיבה
 ילד שיחרר שבדרום, נירים מקיבוץ ילדים

 אותו תוקפים שהיו מפחד־קלסטרופוביה
 מרמתיים, אחות אטלס, טוני במיקלחת.
 נשים בפני להמחיש כדי במשוב משתמשת

 הרפייה מהי ללידודללא־כאבים בקורם
נכונה.

 איך סיפר סגל אלכם הנוירולוג הרופא
ש אנשים לרפא משוב, בעזרת הצליח,

 (מיגרנה), מכאבי״ראש רבות שנים סבלו
 ודד העור בטמפרטורת שליטה באמצעות

רפייה.
 את ברבים פירסם דמדינה דן הפסיכולוג

 השתמש עצמו הוא המשוב. של מעלותיו
 מ־ שחזרו בחיילים לטפל כדי זה במכשיר
 בהלם לוקים כשהם יום־הכיפורים מילחמת

קרב.
 הרופאים האמינו לא האחרון לעשור עד

ב מודע באופן לשלוט מסוגל שהאדם
 בגופו. המתחוללים פיסיולוגיים תהליכים

גילו הרחוקה, להודו מבטם את כשהפנו אך
מתרגשת אצביע

מונע יתר־הזעה היד• חום ואת ההזעה מידת את קורא שיר

 מיספרים לקריאת ומביא האלקטרודות,. של טוב חשמלי מגע
 המימפרים קריאת את להעלות לומדת חאשה במכשיר. נמוכים

גופה. של ובהזעה בלחץ־הדם זו בדרך ולשלוט במשוב,
69


