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 להרפייה האדם מגיע בתחילה
 ממצב המטפל; של הנחייתו בעזרת

 מנסה שרוי הוא שבו ההרפייה
 לגירויים בתגובותיו לשלום האדם

 אפשר אליו. הנשלחים החיצוניים
 לגלאי־שקר המשוב את להשוות

 תוצאות נרשמות בגלאי (פוליגרף).
 לשאלה תגובה המשקפות רגעיות

 במשוב החוקר. שמציג מסויימת
המ על להשתלט המטופל לומד
 חיצוניים שגירויים כך כונה

וב לרצונו בהתאם עליו ישפיעו
חירתו.

המכ דומה החיצונית בצורתו
 בינוניים מימדים בעל לרדיו שיר

 על־ידי מופעל הוא לרשמקול. או
בטריות.

 בכושר טיפול
המיני______

 הפר אלה כמחלות טיפול ךיו
המער בחברה ביותר חיוני 1 1

 ולהת־ לכעוס נוחים האנשים בית.
 סובלנות ^חוסר מגלים הם עצבן.

יוצ הלחץ מצבי רעהו. כלפי איש
 וניוורוטיים גופניים מיחושים רים
סיו חרדה, דאגה, הסוגים: מכל
ודיכאון. דיכדוך מצבי טים,

 את נושאת הישראלית החברה
 מעיקים ומילבדם !שואה סיוטי

 הביטחוני המתח גם הישראלי על
תשי הגורמים החם, ומזג־האוויר

 העמידות כושר את ומפחיתים שות
לחץ. במצבי הנפשית

 הראשוני הרקע שבהם מחלות
 דם לחץ כמו פסיכוסומאטי, הוא

— וכאבי־ראש אסטמה כיב, גבוה,

 מכאבי המכשיר בעזרת האשה
החודשי. המחזור

 יותר ומוכר מקובל בבתי־החולים
 אי־אי־ג׳י. — המוח גלי מכשיר

המו הפעילות את מודד המכשיר
 חשמליים בגלים המתבטאת חית,

אלק באמצעות מהמוח, המשודרים
 הנרשם גל כל המכשיר. אל טרודות,
מסויים. מצב מאפיין במכשיר

 למד אלה רישומים באמצעות
 הרפייה, של מצבים להכיר האדם

 גלים ונימנום. טרום־שינה מנוחה,
 חרדה מתח, על הצביעו אחרים
טיפלו אי־אי־ג׳י בעזרת ודאגה.

ה התוצאות על נוקבת בביקורת
השי מן לנבוע העלולות מזיקות

 שדן הסיבה זאת במכשיר. מוש
 אי־אי־ המשוב מייצור נמנע אטלס

 בו זהיר בלתי שימוש שכן ג׳י,
 להתכור האדם את להכניס יכול

להשתחרר. יצליח לא שמהן צויות
 ביתי. משוב מפתח הוא היום
 והוא סיגריות כחפיסת גודלו
 את כבר שתירגלו לאנשים ישווק
חוד במשך לפחות המשוב, שיטת
 הם מקצוע. בעל בהנחיית שיים,
 הזעיר המשוב את לרכוש יוכלו

ה־ את ולהמשיך שקלים 1.500ב־

 ילדים מתאימים שמונה מגיל החלדשיעווים ריכוז
 אפשר המשוב. בשיטת לטיפול

 מחומר הנובעים למידה, מקשיי שסובלים ילדים אצל ריכוז העלאת לתרגל
תמונות. באמצעות עניין יעורר הטלוויזיה למסך המשוב חיבור ריכוז•
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17—30 לצעירים

 וכהוכתד גלויה שלח/י
ל״בקרוב״

 אליך שיגיע העוגון של
 תל־אביב 31232 ת.ד.

61312

 הייצרן הוא ביורפואי, מהנדס אטלס, דן 14 |1^י!1| י1| 117111
בארץ המשוב. סוגי כל של בארץ היחידי #1^1י11#נ11
 בעצמו מפקח אטלס מייצר. שהוא הרפואיים המכשירים על פיקוח אי_ן
שלו. המוניטין ושמירת זהירות של כאמצעי המכשירים, מגיעים מי אל

 נזקים ומותירות הזמן עם מחמירות
 תרופות ניתנות בתחילה גופניים.

 כדי כך ואחר כאבים, לשכך כדי
אפ אך המצטברים. בנזקים לטפל

לש האדם יידע שאם להניח, שר
לת יזדקק לא הנפשי במצבו לוט

רופות.
 ביורפואי, מהנדס אטלס, דן
 שיחולל המכשיר את בארץ בונה

המ שיטת את למד הוא פלאים.
 בארצות־הברית (ביופידבק) שוב

ישרא רופאים בה לעניין והחל
 ברוב משוב מפעילים היום ליים.

 בילבד. מחקר למטרת בתי־החולים
 לחזק מנסים השיקום במחלקות

 ולשחרר רפויים שרירים בעזרתו
מכווצים. שרירים

 ונוירולוגיות פנימיות במחלקות
ב לשלוט כדי שימוש בו עושים

ב הדם, בלחץ הגוף, טמפרטורות
 ובהתקפים קיבה, מיצי הפרשת

ומיגרנות. אסמטיים
 מצאה לא הזה העולם כתבת

ב לומדים שבישראל לכך, עדות
 של בזיקפה לשלוט המכשיר עזרת
 בהתכווצויות או הגברי המין אבר

 הנשית. המין מערכת של ובהרפייה
 כאלה טיפולים בארצות־הברית

את לשחרר נהוג גם שם מקובלים.

רי בחוסר■ בקשיי־שינה, הרופאים
יצירתיות. לפיתוח ובאימון כוז

משוב
דורש לכל

פרט בקליניקות טפלים **
מכ לרכוש החלו בארץ יות ■•

 חדשה שיטה ולהציע אלה שירים
 מכשיר יש טיפול לכל כטיפול. זו

 נייד שהמכשיר מכיוון אך שונה,
שק 2,000 ומחירו להפעלה, ופשוט

 ולרוכשו. להתפתות מאוד קל לים,
לשי המשוב זכה בארצות־הבדית

 עליו, פיקוח אין בארץ המוני. ווק
אותו. מכירים מעטים ורק

 "הייצר^הישראלי *הוא דן**אטלס
 לאיזה ובודק מפקח והוא היחידי,

 לו יש שלו. המכשיר מגיע ידיים
 הוא זהיר. להיות טובה סיבה

 החדשה, ההמצאה על ״משוגע״
 המוניטין ייפגע שלא לו וחשוב

שלו.
לאח נשמעה בארצות־הברית

 המכשיר. על שלילית ביקורת רונה
 המוני לייצור חברות הרבה קמו
 באיכותו. פגמו והן המשוב, של

שלמים עמודים מילאו העיתונים

 שליטה להשיג כדי לבדם, תירגול
עצמית.

מס הצליחה״, המשוב ״שיטת
 יוכל האדם אם אטלס.״ טוני בירה

 תירגול אחרי מהמכשיר להשתחרר
 על ולשמור חודשים, כמה במשך

 הוא סימן בלעדיו, עצמית שליטה
הצליח.״ שהטיפול

פר קליניקה בעל צליוק, דורי
 בקשיי־תיקשורת, לטיפול טית
המ המכשירים סוגי כל את רכש

 של נלהב חסיד הוא היום. שווקים
המשוב. שיטת

 את צליוק גילה שנתיים לפני
 בו הבזיק ואז האלקטרוני המשוב
 לטפל אפשר כזה במכשיר הרעיון:
 שלו. לקליניקה המגיעים בילדים

 באוניברסיטת. להשתלמות יצא הוא
ה בטיפול והתמחה סן־פרנסיסקו

חדשני.
מה שנואשו מבוגרים חולים

 כלי־הדם במחלות התרופתי טיפול
 אמונה. ללא צליוק אל מגיעים

 קשה תירגול חודשי שלושה אחרי
ל הנוטות בחורות אותם. להכיר

 ממצבי״הזעה והסובלות התרגשות,
להש כדי אליו מגיעות מטרידים,

 מוסך בעל הללו. היסורים מן תחרר
ב לעמוד מסוגל היה שלא אחד,

לש הצליח לקוחותיו, עם וויכוח
 ״ צליוק הרגשני. אופיו את נות

 על ומעיד מכיב־קיבה, סבל עצמו
 המשוב עם רגשן. אדם שהיה עצמו

 מסוגל הוא היום להרגע. למד הוא
להת צורך לו ואין בגופו לשלוט

הת שממנו הכיב למכשיר. חבר
 השליך והוא לגמרי, נרפא ייסר
 השיגרתיות. התרופות כל את לפח
 לא ״אף לומר: גאה הוא עתה
 מהשקט אותי להוציא יוכל אחד

שלי.״ הנפשי
 ממתין אנשים של ארוך תור

 צליוק, של הקליניקה בפרוזדור
 הם רבים מרתף. בדירת השוכנת

 ־י אך לטיפול, להירשם המבקשים
 כל לקבל מוכן אינו צליוק דורי
- לחזור מהם דורש הוא אחד. י ג  ׳

 רפואיות בדיקות שיעברו אחרי רק
 המישפחה. רופא אצל יסודיות

 הרקע את היטב ללמוד לו חשוב
מלקוחותיו. אחד כל של הרפואי
 אומרים יצליח,״ שהטיפול ״כדי
ו להקפיד ״צריו השיטה, חסידי
לטי מתאימים בפציינטים לבחור

זה.״ חדשני פול
!■ רזין גילה
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