
 בהפרש חסר־אונים. היה רמז רדפי
י  התעוור הוא ספורים, חודשים של ■

ה הטיפול עיניו. בשתי לחלוטין כמעט
 ניתוח- כולל לו, עזר לא המקובל רפואי

 לפנות לו הציע משכניו אחד מסובך. עין
לו. לעזור יוכל שאולי טיבעוני, למרפא

 בבני- מלווה רמז, בא חסר־תיקווה
 חדר את פכטהולד. זאב לד״ר מישפחה

ב הביט פכטהולד ראה. לא הוא המרפא
 מסו־ תה־צמחים שישתה לרמז ויעץ עיניו

 בבתי־מירקחת, גם להשיג ניתן שאותו יים,
מסויים. במינון ירקות אלא בשר יאכל לא

חוד אחרי עיניים. בשתי עיוור ״באתי
 לא אומנם אני השתפר. מצבי אחדים שים
 אני אך לכתוב, או לקרוא ,לעבוד יכול

 ברחוב ללכת יכול אני דמויות. מזהה
 של. למירפאתו שבא רמז, סיפר לבדי,״

 להביע כדי במיקצועו, נטורנפאט פכטהולד,
 המרפא על אסר ששופט מכך תדהמתו את

 הסיבה: יום. 30 במשך חולים מלקבל
ב עוסק שהוא בטענה, נעצר פכטהולד

רישיון. ללא רפואה
 מבקש המרפא, של האישי מזכירו אבי,

 האישי סיפורם את שיפנו הבאים מכל
 שהפרופסור כדי לממשלה, ד׳מישפטי ליועץ
 של תיקו את לסגור ימליץ זמיר יצחק

 לשוב המרפא יוכל כך פכטהולד. זאב
 יום מדי הפונים לעשרות יעוץ ולתת

תל־אביב. בלב למירפאתו

והנוחדת
!דאגא־סהו
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 לאבחן ניתן בהן שבהצצה עיניים, שתי מפת תולה הקיר, על שולחנו מאחרי חולים.
שערות. נשירת נגד תכשיר לייצור רישיון בעל הוא פכטהולד בה. לוקה שאדם מחלה כל

 ),41( נקובסקי דל סולי 11 י *011 ל
# ■1 לפכט־ הגיער. מנתניה, 11 ■1

 הייתי כבר ״בלעדיו שנה. 20 לפני הולד
אמרה. מלמטה, הפרחים את מריחה

 צעיר הנראה ,75ה־ בן פכטהולד זאב
 שנה. 35 טיבעוני בריפוי עוסק גילו, מכפי
 בחיל־האוויר כמהנדס עבד הוא כן לפני

לצים־ פנה הוא שחלה, אחרי האמריקאי.

 רפואה. ללמוד החל הוא ובעיקבותיה חונות,
 את נטש הוא לימוד שנות ארבע אחרי

 10כ־ ובמשך הקונבנציונאלית, הרפואה
בארץ טיבעונית ברפואה השתלם הוא שנים

ובארצות־הברית. בגרמניה ונבחן ובחו״ל,
 .1אנשין באלפי טיפלתי השנים ״במשך

הקונבנציו־ מהרפואה שנואשו כאלה כולם
)63 בעמוד (המשך

י1ך | \  מבעיות סבלה מבת־ים בניטה, אודט ה1|
י י י ■ ■ ■  עזר לא רגיל טיפול שום קשות. קיבה '

 דיאטה שכלל חודשים, שישה שנמשך טיפול, אחרי לה.
שלשוליה. לחלוטין פסקו תה־צמתי־מרפא, שתיית נכונה,

 שרירי את שחתק אחדים חודשים של טיפול אחרי לים,
טלוויזיה. בתוכנית שודר אף הנדיר מיקרהו עיניו.

ל1ה ה1ץ  מתל־ לבאלט מורה מוזיקנסקי, רות \
י 1/311 י  שנים, שש לפני לפכטהולד באה אביב, ^

 עצום שיפור חל ״מאז נכונה. באכילה תיררוך לקבל כדי
נעלמו.״ קשות ומיגרנות סחרחורות קיבה, בעיות במצבי.
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