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 שויו■ את להבעיר איו מלמדת ה״מן מאיה
ההזדקנות קצב את להאט נוי וסייום1 הננים

פרצופי□ לעשות

 הקסמים. מילת היא עורים, ף
 כל של משאת־נפש הוא צעיר ^מראה

 רוצים כאחד ונשים גברים אדם.
 הלידה תאריך ״לא צעירים. להראות

 המראה אם כי האדם, של גילו את קובע
 בהקדמה היימן מאיה כותבת שלו,"

 בטיפול עוסקת מאיה לסיפרה.
 מיוחדת, שיטה לפי בהרפיה, פיסיקלי

הפנים. ובהתעמלות
 ״זוהי אומרת: היא השיטה על

 לטפל המאפשרת התעמלות־פגים.
 יש בתוצאותיה. ולא התופעה בשורשי

 המצב לגבי חיוביות השלכות לה
 המראה כידוע, האדם. של הריגשי

 האדם של החיצונית וההופעה
 המצב על ניכרת השפעה משפיעים

 בהפרעות מתבטא זה ולעיתים הנפשי,
 זה פסיכוסומטי. רקע על בבריאות

 מבעוד אותו לבלום שיש מעגל־קסמים
מועד."

הפלסטית. הכירורגיה בעידן היום,
 קצב את להאיט אפשרות יש

 מתאימה התעמלות גם ההזדקנות.
 על ולשמור המראה את לשפר עשויה
 נראים שבהם במקרים צעיר. מראה

 בפנים, קימוט של ראשונים סימנים
 התפתחות ומונעת מתקנת ההתעמלות

נוספת.
 ניתוח מתבצע שבהם במקרים

 מסייעת זאת התעמלות קוסמטי,
התוצאות. לשמירת
 את סיימה פולין, ילידת מאיה,

 בגיל ונישאה בישראל התיכון לימודי
 אויגן ד״ר ההומאופאת לרופא צעיר

 כאסיסטנטית משמשת היא מאז היימן.
באלקטרותרפיה. שלו

 מאיה נתקלה מנסיעותיה באחת
 העצמית. הריכוזית ההרפייה בנושא

 אותי," מושכות הטבעיות ״השיטות
 בשורש טיפול בעד ״ואני אומרת. היא

הדבר, טבעי טבעית. ובצורה הבעיה

 תקין, לא החיצוני המראה שאם
 תהיה נפול, והסנטר רפויים השרירים

 מאיה נפולה." האדם של נפשו גם
 בכל מסרבת היא מאוד. יפה נראית
 חושבת לא ״אני גילה. מה לגלות תוקף
 בת יידע מישהו אם דבר, ישנה שזה
 של והוויטליות אורח־החיים אני. כמה

 אני הוא. כמה בן שקובעים הם האדם.
 נראית מאיה ובאמת, בנפשי." צעירה
למדי. חלק פניה ועור צעירה

 מאיה ביקרה שנים כמה לפני
 הרטה הגברת אצל שבשווייץ, בציריך,
 למסאז׳ מורה היתה ״הרטה מידנר.
 תורת את אותי לימדה והיא רפואי,

 ההתעמלות מקורות הזאת. ההתעמלות
 כתבו ימימה. מימים כבר ידועים הזאת

 ובאנגליה. בגרמניה בצרפת, זה על
 לתרגל היא הזאת, ההתעמלות מטרת

היימן מתרגלתשלנו הרצוניים השרירים את ולהפעיל

 זו ובצורה רצוני, אימפולס על־ידי
 רמת את להעלות לגמישות, לגרום
טובה." יותר רם לזרימת ולגרום הלחות

 יום היום בחיי משתמשים ״אנשים
 אומרת השרירים,״ של קטן בחלק רק

 העיניים ובסגירת ״בפתיחת מאיה,
 המימיקה, שרירי בלבד. ללעיסה ובפה

 מצבו את המבטאים בעצם הם ההבעה,
 שמשתדלים אנשים גם האדם. של

 יכולים אינם הנפשי, מצבם את להסוות
בפניהם. ניכר הדבר שכן זאת לעשות

 לאו מיועדים האלה התרגילים 16״
 ורענן טוב מראה כי לנשים. דווקא
 מסוגל להיות צריך אדם רוצים. כולם

 אני לשרירים. דרור לתת מתח, להרפות
 ביום פעם הזאת ההתעמלות את עושה
 דוגמא נותנת מאיה דקות." כמה במשך
 והחתולים, הנמרים — החיות מעולם

מתמתחים, בכלוב, נמצאים כשהם גם

צעירה ולהישאר

 זוויות את הרימי הסה:
ולע לימין אותן והחזיקי
 ה ומרפים. שריריהם את מכווצים

 בלי טבעית, בצורה זאת עושות
אותן. לימד אחד

 לן אפשר זמן כמה אחרי
 התחיל מצב באיזה תלוי תוצאות?

 שרירי את להשוות ״אפשר אדם.
 ״אם מאיה, אומרת לבית,״ אדם

 א ומתקלף, רעוע כבר הבית
 ובצבע. בסיד בטיט מבחוץ לשפצו

 י מסוכר זה רעועים, היסודות אם
 למצב להגיע אפשר תמיד כללית,

 לזן מעוניינת אשה אם גם יותר.
 והה הרמת של פלסטי ניתוח

 ייעשו שהניתוח כראי עור־הפנים,
 לו מתורגלים. ששריריו עור

 יו רב זמן מעמד יחזיק הניתוח
 כ? שמתרגלת שמי בטוחה מאיה
 תו: תראה מפריזה, ולא

 מסויימ במידה עוצרת ההתעמלות
 או ״כשחברים ההזדקנות. תהליך

 י את השתנית, לא שממש לך
לך." עזרו שהתרגילים לדעת

 להתחיל ממליצה מאיה
 : מגיל כבר הזאת ההתעמלות

 מת זה בגיל כבר .20 או 18 אפילו
 לכל טובים התרגילים הנסיגה.

 בעור, המטפל קרם לא ״זה העור.
השרירים.״ תירגול
 לפחות תרגיל כל לבצע יש
 שר כל של התכווצות ביום. אחת

 ? צריכה שרירים קבוצת
 א בספירה ולהמשיך מקסימלית

. להרפיה. עד שש, עד
 ק כדי רב. בריכוז לתרגל יש

 ל רצוי מקסימלית לתוצאה
 ו כל במשך ואפילו ארוכה תקופה
ב! בלב, מאי־סדרים שסובל מי

 עם שיתייעץ מוטב בכלי־הדם, או
התירגול. התחלת לפני

ג? אורנה

 להביט צריכה את כך חזק: אלכסוני ן
יחד העיניים ובשתי וימינה, שמאלה 1

 והסתכלי עינייך את פיקחי וגם: גם ך
לרווחה פתוח שלך כשהפה הצידה 1

 אגרופיי את שימי גיהוץ:
 י היטב ולחצי שלך המצח

—— 5

 והשאירי העיניים את פיקחי מעלה: £
תן או מעלה מעלה, כלפי מורמות ב


