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 לי ״ידוע שורה: מופיעה לאכול, נוהג

 ואני מדיציני, רופא אינו אבן־חן שד״ר
 טיבעוני/ ייעוץ לקבל מרצוני באתי

צימחוני."
אבן־ אברהם השבוע סיפר , :זח שלי. הפרנסה זו בחרדה. שרוי אני

להי נוכל לא יסתדר, לא העניין אם
 לעבוד להמשיך אי־אפשר בארץ, שאר

 שכל מתמדת בדאגה כזאת, בצורה
בקלי אנשים להשתיל יכולים הזמן
אותי. ולעצור ניקה

 לכל לעזור רוצה שאני מרגיש אני
 בעצמי אני התזונתי. בייעוץ העולם
 בזכות ניצלתי סף־המוות, על הייתי

 חיים כמתנה וקיבלתי הטיבעונות,
 באמריקה, שנים, תשע לפני .חדשים.
 בלוטת־המגן. של בפעילות־יתר חליתי
 לא שנה, במשך מאוד חלש הייתי

מפ בצורה בלטו עיניי לתפקד. יכולתי
 בצורה נפגע שלי כושר־הראייה חידה,
הרופ קילו. 50ל־ ירד ומישקלי קשה
שהגע עד לי, עזרו לא טובים הכי אים
 למרפא קרובת־מישפחה, בהמלצת תי,

טיבעוני.
נכו אכילה של אחדים חודשים תוך

 ״מזון־ ג׳אנק־פוד בלי טיבעונית, נה,
 חזרתי תעשייתי עיבוד העובר פסולת",

 יחד כרגיל. לתפקד והתחלתי לעצמי
 קודם עוד טיבעונית שהיתה ג׳ודי, עם

באוני־ הנושא את ללמוד החלטנו לכן,

 כאבי- כאבי־ראש, בעיות: המון למנוע
 שומן־יתר, כאבי־פרקים, אולקוס, גב,

 בתים־ קשיים פיצעי־בגרות, אלרגיות,
 ונשים, גברים אצל עקרות המיני, קוד

 מה רק חשוב לא צרבת. שילשולים,
 מה — המזון צירופי גם אלא אוכלים,

מה. עם הולך
 מבעיות- שסבל ילד אצלנו היה

 הגיב. לא הוא בשמו, כשקראנו שמיעה.
 חלב, למוצרי אלרגי שהוא מצאנו
 שבועיים כעבור אחרים. ומזונות חומוס

 את לחשנו אלינו, כשגבו אותו הושבנו
 מרגש רגע היה זה הגיב. והוא שמו,

מאוד.
 מעזה. נשואים זוגות שני אלינו באו
 במשך להריון להיכנס יכלו לא הנשים
 שלהם מהתפריט מחקנו שנים. שלוש
 מזונות, כמה ועוד קפה מטוגן, אוכל

 נכנסה אחת לאכול. מה להם ורשמנו
 השניה חודשים, שלושה כעבור להרייון
. שנה. חצי כעבור

לא ס
אבן־חן ואברהם גיודי טיבעונים

דוקטורים!״ לעצמכם קוראים אתם ״למה

הרגליים בין
אצל אימפוטנציה בעיות ף*
 לא היא שהבעיה טוען אני גברים ^
בראש. האוזניים, בין אלא הרגליים, בין

 על לוותר רגוע, להיות חייב גבר
 תה, קפה, כמו — למיניהם ממריצים

מצד ואלכוהול. סיגריות קוקה־קולה,

 לליחה, הגורמים המעוברים, המזונות
אש השינה, לפני לילה, כל ואוכלים
 של שתיים או אחת כף עם כוליות,

 בקיבה בעיות שאין למי לבנה. גבינה
 חומץ־תפוחים כפית לשתות מומלץ

 לאכול מים, כוס בחצי מהול ביום,
 מלאים, ודגנים וירקות פירות הרבה

ובדגים. בבשר ולהפחית
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 ג׳ודי בקליפורניה. דאנסבך ברסיטת
 ואני ובבעיות־ילדים, בתזונה התמחתה

 בקלות לקבל יכולתי ובתזונה. במין
 רציתי, לא אבל אמריקאית, אזרחות

 בה. לחיות ורוצה הארץ, את אוהב אני
 בני־ ואת ומפואר גדול בית עזבנו

לארץ. ועלינו גיורי, של מישפחתה
 מישהו אם צימחוני־פאנאטי, לא אני
 לאכול בשבוע פעם־פעמיים רוצה

 אני לבשר־בקר שיאכל. — בשר־עוף
 רק מתנגד אני מוחלטת. בצורה מתנגד

 אלינו נכנס לא וזה לג׳אנק־פוד,
 פציינטים, הרבה אלינו באים הביתה.

 עוזרים ואנחנו מרופאים, שהתייאשו
 בצורה בעיותיהם על להתגבר להם

 כי יכולים, לא אנחנו להזיק טבעית. י
 נכונה תזונה בעזרת רק מטפלים אנחנו

ויטמינים. של ותוספת
הקונ לרפואה מתנגדים לא אנחנו

 של שילוב בעד אנחנו בנציונאלית.
 בת־ שנפגע לאדם אסכולות. שתי

 לאכול לתת יכול לא אני אונת־דרכים
אפשר בריאה תזונה על־ידי אבל חסה,

אבן־חן הזוג של תרשים־מזונות
בעיות־מין!״ נגד וקיטניות ביצים ״שקדים,
 שהם לטעון יכולים גברים הרבה שני,

 בסדר ומתפקדים ומעשנים, שותים
 אבל בסדר, הם מינית. מבחינה גמור
 לא והגיל — גברים על מדבר אני

 להם שיש — אלה במיקרים משנה
 בעזרת מחזק אני אותם בעיות־מין.
 ג וקיטניות, ביצים שקדים, נבטי־חיטה,

חלבונים. המכילים
נשירת־שיער. גם למנוע אפשר

 ותזונה תורשה של עניין כאן יש נכון,
 היא אבל תלתלים, תצמיח לא נכונה
התקרחות. לעצור יכולה
 מספקת שתיה פלוס נכונה י ־י־ י
 שמן כף ביום, כוסות־מים שמונה של

 על נבט־חיטה של ושמן בסלט ליום
הת לעצור עשויים לילה, כל הפנים,

 למנוע אפשר הפנים. על קמטים הוות
כ הבאים נשים, אצל כאבי־מחזור גם

 באותם בגוף מינרלים מאי־איזון תוצאה
 מתאים מזון בעזרת מסויימים. ימים

נעלמים. והכאבים לאיזון, גורמים
 בלי החורף את לעבור גם אפשר

על מוותרים ושפעת. אנגינה נזלת,

 לכולם. המתאים כללי, יעוץ אין
 את בנפרד לתפור צריר אדם לכל

לו. המתאימה החליפה
אני ״חבר׳ה, בעדכם!״ס

 פיינ־ לשעבר אבן־חן, ברהט ^
 ראש־ יליד ,49 בן הוא שטיין,

 וכסוף־תלתלים. גבה־קומה גבר פינה,
 יחסים למד הוא הצבאי השרות אחרי

בקונ עבד בקליפורניה, בינלאומיים
 נוספת וכעבודה בלוס־אנג׳לס, סוליה

 את הכיר כך לריקודי־עם. כמדריך עבד
גיורי.

מספ היא עברית,״ ללמוד ״רציתי
 עם ודיברתי לקונסוליה, ״צילצלתי רת.

 לריקודי־עם שאבוא אמר הוא אברהם.
 אנשים לי יכיר הוא ושם שלו, לחוג

 צריכה הייתי העברית. עם לי שיעזרו
 את כשראיתי אבל אחר, עם להתחתן אז

 — בספרים שכתוב כמו קרה אברהם,
)32 בעמוד (המשך

פשעו אינה ״טיבששז
 אבן״ הזוג של פרקליטם שטיינלאוף, אלי עורך־הדין •
חן:

 תסתיים זו נאשר נגדם. החקירה את ברגע מנהלת המישסרה
 יש אם הדעת את לתת שתצטרך לפרקליטות־המחוז, התיק יועבר
לא. או בתב״אישום נגדם להגיש מקום

 היא הנושא, בעייתיות על הסברים קיבלה שהשופטת אחרי
 לא או לעבוד להמשיך לבני־הזוג מותר אם שההחלטה אמרה
 שבו ביום מוקדם, בל־נך בשלב ולא עצמו, במישפט להינתן צריכה
 מירש־ לרשום עליהם האוסר צו הוציאה רק היא השניים. נעצרו

הראשי. הרוקח של בספר״התרופות הרשומים מיס
 עיבוד רק הוא 1976תשליז־ חדש. נוסח הרופאים, פקודת חוק

 שנקראה המנדטורית, הפקודה - הישן החוק של תיקנית לעברית
 רשאי שבבריטניה בזמן .1947 משנת ברפואה המתעסקים פקודת

 בעל או רופא אינו אם גם טיבעונית, ברפואה לעסוק אדם כל
מפגר. בארץ החוק רפואית, השכלה

 אז שהבחין העליון, בית-המישפט לפני ג979ב־ הובאה הבעיה
 בפגם מטפלים עוד שבל קבע הוא מצב". או ובין,,פגם ״מחלה־ בין
 אינם בפירוש אבן־חן בני״הזוג ברפואה. עיסוק זה אין במצב, או

 אפשר כיצד מדריכים אלא מרלות, בריפוי או בבדיקה עוסקים
 אם המישטרה, טענות לפי נכונה. תזונה בעזרת יותר טוב להרגיש

 מסו־ שיטה לפי תלמידיו את המלמד להתעמלות, מורה גם כן,
 הוא אם ברפואה, עיסוק האוסר החוק על לעבור עלול יימת.

 פעילות להיות חייבת מסויימת. בשיטה מחלה לרפא מתיימר
 יהיו והנאור הרחב שבעולם יתכן לא - זה בעניין נמרצת ציבורית
להן. יתנכלו בארץ ואילו ומותרות. מוכרות אלה פעולות

אליל?״ רפואת 1!,האם
אלגרבלי: שמואל מישרד״הבריאות, דובר •

או אחרת־, ״רפואה במונח מכירים אין במישרד־הבריאות
 מי כל או רופא, כל רפואה. במושג רק מכירים שונה". ״רפואה

להש הרוצה ברפואה, לעסוק מישרד־הבריאות על־ידי שהוסמך
 למישרד־הבריאות להגיש חייב מסויימת, רפואית בשיטה תמש
 יעילות של הקריטוריונים על יענה אשר מסודר, מדעי חומר

 ושיטות-טיפול. חומרים תרופות, לגבי אמור זה ובטיחות.
 וניסויים לטיפולים העליונה הוועדה פועלת הבריאות במישרד

 מאידך (רוקחות) לפרמקולוגיה והמחלקה גיסא, מחד בבני-אדם
 וגישות שיטות על״פי ותרופות טיפולים לאשר מוסמכות והן גיסא,

ממנו. חלק שאנו המערבי, בעולם המקובלות
 הומיאופאתים - בעולם המומחים טובי עם נפגש שד-הבריאות

 והוא שלהם, הריפוי שיטות את מקרוב ללמוד כדי ואחרים,
 בדי מישרדו, ראשי עם דיונים סידרת האחרונה בעת מקיים
 את שאל הוא הדיונים באחד לבעיה. פיתרון ולמצוא לנסות

 במצבים יותר טובה שלכם שהדרך אומר זה ״מי הרופאים:
 שכבר טיפול ולקבל ללכת שתחת חשש שיש ענו הם טרמינלייסז״

 ההזדמנות את ויחמיצו וגורלי, יקר זמן אנשים יבזבזו כיעיל, הוכח
 לנושא נמרצת התנגדות השר באוזני הביעו הרופאים להבריא.
 אחיזת־ אותה כינו מהם ואחדים הלא־קונבנציונאלית, הרפואה
 חזר ורק בך, על הגיב לא השר רפואת־אלילים. הונאה, עיניים,

בבובד-ראש. בנושא לדון שיש וטען
 הוויכוח כי זה, בנושא הדיונים יסתיימו מתי לומד יכול לא אני
 ששר״ הראשונה הפעם שזו לציין אפשר אבל שנים. כבר נמשך

 הבא בשבוע בה. דיונים ומקיים בסוגיה מתעמק בישראל בריאות
 שהוא מיכאלי, דן מישרד־הבריאות, מנב־ל עם להיפגש השר עומד
 המועצה חברי ועם הלא-קונבנציונאלית, לרפואה המתנגדים אחד

העליונה. המדעית
מן נעמי ן£


