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 של טבע, של רופאים יש חפאי־אליד. יש

 □.,עשב של מים, של היפנוזה. של מחטים,
השולטנים? מיהם להועיל? יכול זה מכל מה

הי את מעלה להתרוממות״רוח, גורם
הגוף. את ומחזק הפעילותית כולת

 בזהב, צמחים, במאות השתמש הנמן
 ריפוי. לצורך ובעופרת בכספית בכסף,

תל ועל עצמו על ניסויים ערך הוא
 מוגזם, במינון שימוש על־ידי מידיו,

 סימני להופעת לגרום כדי דעתו, לפי
 קטן במינון השתמש ואחר־כך מחלה,

 היום עד שמשמש ספר וחיבר לריפויה,
להומיאופתיה. כבסיס

 להו־ קתדרות נפתחו הזמן במשך
 הומיאו־ מלמדים היום ועד מיאופתיה

 לרפואה בתי־ספר של במיסגרת פתיה
פ לונדון, במדריד, — קונבנציונלית

 הומיאופתיה, לעומת פרג. ברלין, ריס,
הא האסכולות לכל הנמן הד״ר נתן

— אלופתיה — שם הרפואה של חרות

 ב־ טיפול — כירופרקטיקה •
במ באצבעות לחצים על מבוסס ידיים,
המש בעמוד־השידרה. שונים קומות

 שעל־ידי מאמינים זו בשיטה תמשים
 להש־ אפשר עמוד־השידרה על לחצים

 עצמו, עמוד־השידרה על רק לא פיע
הפנימיים. האברים על גם אלא

 ארם הוא כירופרקטיקאי לרוב
 בבית־ כפיסיותרפיסט הכשרה שקיבל

 לימוד על״ידי או לפיסיותרפיה ספר
 לכנות מעדיף והוא שונים, בקורסים

פיסיותרפיסט. ולא כירופרקטיק עצמו
 חלק גם — רפלקסולוגיה •

מא השיטה אוהדי פיסיותרפיה. של
 כל מוקרנים שבכפות־הרגליים מינים
 בשיטה לחצים ועל־ידי הגוף, איברי

וה־ המסמלות נקודות על מסויימת

הע מהמדינות אחת היא שראל ^
 אוצרות לה יש בעולם. ביותר שירות

 את שנים אלפי במשך שמשכו טבע
 גם הגוף. ריפוי לצורך כולה האנושות
 ממיר־ — הקטנטונת במדינה האקלים

 והקר הצח האוויר עד הנגב בריות
 עור לאומי. אוצר הוא החרמון שלרגלי

להי העולם מכל נסעו הספירה לפני
 הסחנה, אל־חמה, של במרחצאות רפא

 חמי־טבריה, בלה), (אקווה עין־חמד
גדי• עין

 נשימ־ ממחלות שסבלו הרומאים
 גם כאחד. ולמירון לעברת נסעו תיות
 יום באים ישראלים אלפי מאות כיום
 תחלואות לרפא המקומות לאותם יום

למיניהם.
 ראיתי המקומות. אותם בכל הייתי

 בע־ מבעיות־פרקים, הסובלים אנשים
ל מחלות״נשים, מחלות־עור, יות־גב,

 לאחר בתאונות־דרכים, פציעות אחר
 רפואית השגחה ללא הנכנסים ניתוחים,

 בבוץ, עצמם את מכסים החמים, למים
בשמש. מתייבשים
 אלה למקומות באיס כולם

 כל ללא רפואית, הפניה ללא
הטי ואחרי בזמן לפני, פיקוח

פול.
מבע הסובלים אנשים אלפי מאות

 עומדים כבד, עיניים, קיבה, עצבים, יות
מרפ מיני לכל חודשים במשך בתור

 שאינה בדרך מלאכתם העושים אים
הרפואי. המימסד על מקובלת
הנק ״מקובלת״ רפואה מהי

ור קונבנציונלית רפואה ראת
 הנקראת מקובלת״, ״לא פואה

קונבנציונלית? לא
דומה
למחלה

מבו קונבנציונלית פואה ^
 על־ידי הניתן טיפול על ססת ן

בפקול לימודיהם סיימו אשר אנשים
 והוסמכו באוניברסיטות לרפואה טות

 פקולטות במאות ״רופא״. במיקצוע
 הלימוד, שיטות העולם, בכל לרפואה
 המקצועות ומיכלול הלימוד תכניות

שווים. בערך — הנלמדים
 באנגליה, בגרמניה, שלמדו רופאים
 במכסיקו, בקנדה, במצריים, בהונגריה,

 באותו כיום שולטים — באורוגוואי
 השיטות באותן ומשתמשים בסיסי ידע

 שמלבד כך שלהם. החולים בריפוי
 במערכות התלויים קטנים פרטים
 — מסויימות במדינות שונות בריאות

 הקונבנציונליים הרופאים מקום בכל
דומה. בדרך מרפאים
 ספר בתי קמו הספירה לפני עוד

שלימדו גדולים רופאים ליד לרפואה

 בימי־ תורתם. את תלמידיהם את
 [ האוניברסיטות של הקמתן עם הביניים,

 לרפואה, פקולטות גם נוסדו באירופה,
 | 18ה־ המאה בסוף סופית שהתמסרו

 המשיכה במקביל, .19ה־ ובמאה
 י ״לא כיום שנקראת רפואה להתפתח

קונבנציונלית".
 > ביוונית פרושה הומיאופתיה •

 ;ההומיאו־ מייסד למחלה״. ״דומה —
 ! )1843־1755(הנמן סמואל הד״ר פתיה,
 באוניברסיטת לרפואה פקולטה סיים

 ■ הת־ רב, נסיון שרכש לאחר לייפציג.
 באותם שלמד. הרפואה מדרכי אכזב
 בכמויות מחלה בכל טיפלו זמנים

ה התאוריות לפי תרופות. של גדולות
״מנו היו הללו התרופות דאז, מדעיות

 ״להוציא אמורות והיו למחלות, גדות״
 נתנו למשל, כך, מהגוף״. המחלה את

 שגרמו תרופות של אדירות כמויות
(להו דימומים שילשולים, להקאות,

רע״). ״דם צאת
 תאוריה פיתח הנמן הד״ר

 כל לרפא שצריכים האומרת
 כמויות מתן על-ידי מחלה

 שבכ־ תרופות של קטנטנות
 גורמות היו מהן גדולות מויות

המחלות. כמו הסימנים לאותם
 גדולה בכמות הניתן סם למשל,

 שיגעון. כדי עד דיכאון לחולשה, גורם
מאוד קטנה בכמות הניתן סם אותו

למחלה״. ״מנוגד ביוונית שפרושו
 האלופ־ הרפואה התפתחות עם יחד

 להיות ממשיכה ההומיאופתיה תית,
 אלף 84 מתוך כך, מהרפואה. חלק

 הם רופאים 6000כ־ — בצרפת רופאים
 אלפי ישנם העולם בכל הומיאופתים.
באר וגם הומיאופתיים, בתי־מרקחת

 פועלים בישראל אירופיות. מיזרח צות
 רופאים — הומיאופתים עשרות כמה

 לרפואה מבתי־ספר דיפלומות בעלי
 המגדירים ולא־רופאים קונבנציונלית,

כהומיאופתים. עצמם את

 כוסות 10
כשגה

 ה־ של החלקים לשני מקביל ^
 — בתרופות המשתמשים רפואה, ^

 התפתחו — שונות בכמויות אומנם
בתרו שימוש ששללו הרפואה ענפי
1 פות.
ב דיקור — אקופנקטורה •

 הזאת בשיטה הריפוי סיניים. מחטים
 בגוף־האדם שלפיה ההנחה על מבוסס
 700כ־ ושיש אנרגיה, קווי זורמים
 וחסימה בגוף, אברים המייצגות נקודות

 בין האיזון הפרת או בזרימת־אנרגיה
במחלה. מתבטאת האנרגיה מערכות

 שנים. 4000כ־ קיים סיני דיקור
 שנפגעו שחיילים מספרות האגדות
 — חולים בהיותם הקרב בעת בחיצים
 כבסיס שימשו אלה ומיקרים — נרפאו

הסינית. הרפואה לפיתוח
 מאוד מקובלת הסינית הרפואה

ע למחלות הקתדרות ליד באירופה.
 לרפואה קורסים קיימים והרדמה צבים

סינית.
 עוברים מאירופה רופאים

 סינית ברפואה השתלמויות
 ולאחרונה בטייוואן בסינגפור,

עצמה. בסין
משתמ אקופונקטורה של בשיטות

 להשתמש תחת הרדמה לצורך שים
 מכלל 85כ־̂< עצמה בסין בתרופות.
 גם בלבד. בדיקור מתבצעות ההרדמות

 מההר־ אחוז 20־18 באחרונה בצרפת
 מיספר את זו. בשיטה מתבצעות דמות

 כאקופונק־ בארץ המשמשים הרופאים
עש בכמה להעריך אפשר טוריסטים

 מיזרח יוצאי רופאים רובם רוב רות.
 גם כיום אליהם הצטרפו אך אירופה,

וב ארגנטינה בצרפת, בתי־ספר בוגרי
ב לרפואה בתי־הספר בוגרי אחרונה

ארץ.
ש זאת עם יחד  לא מספר י
ב המטפלים אנשים של מועט

 בעלי אינם והם הסיניות שיטות
 ולעיתים רופאים, של דיפלומות

 מיקצוע לכל קשורים אינם אן?
רפואי. בשטח

ה בכל מטפלים אקופונקטוריסטים
 פריפריים, עצבים מחלות של בעיות
 מאלכוהוליזם, גמילה מעישון, גמילה

ב בהשמנה, גם מטפלים נרקומניה.
בעקרות. פרקים, דלקת

̂  אפשר מסויימים אברים עם קשורות
אלה. אברים לרפא
ש הרגל בכה למשל, כך נ י

 מפסיק בהן שהטיפול קודות
המ בכיס כאבים כאבי-ראש,

ובעמוד־השידרה. בקיבה רה,
 הגדולות בערים פועלות זו בשיטה

והטי פיסיותרפיסטיות עשרות בארץ
נעים. מאוד שלהן פול

 רפואה — נטוראפתיה •
 מאמינים חסידיה טיבעונית. או טבעית

̂  לרפא ושניתן רעל, היא תרופה שכל
 ! הרגלי־ על־ידי התחלואות כל את

 1 תעשיה התפתחה בארץ נכונים. אכילה
 רובם רוב טיבעונים. רופאים של שלמה
 מהם חלק רפואית, השכלה בעלי אינם
אף מהם חלק בלבד, פיסיותרפיה למד
 עצמי ריפוי על־ידי נסיח ורכש זה, לא

אחרת. או זו ממחלה
וה ההומיאופתיה לעומת

 ב- הנלמדים הסינית, רפואה
 מיני וכל לרפואה, בתי־ספר

 אותם פיסיותרפיה, של פלגים
 לפיסיו־ בבתי־ספר לומדים
אי טיבעית רפואה — תרפיה

 בית-ספר בא!? ממוסדת נה
בעולם.

 הידע את מבססים הנטוראפתים רוב
 של עובדותיו על שלהם התאורטי

 קליניקה היתה לתומסון תומסון. לסלי
 לרפואה הפקולטה ליד נטוראפתיה של

תי עבודות כמה כתב הוא באדינבורג.
 הטיב־ הרפואה עקרונות על אורטיות

עית.
 — המחלות כל שסיבת טען הוא

 ורעלים (סיגים) שלקים הצטברות
 זו להצטברות האדם. בגוף למיניהם
 הטיפול ושתיה. אוכל סוגי גורמים

 שלקים להוצאת מכוון להיות צריך
 מאברים ובמיוחד האדם, מגוף אלה

חולים.
 פלגים מאות קיימים בנטוראפתיה

 בדרך טיפולם את המבססים שונים,
 שאדם הטוענים יש למשל, כך, שונה.
 והטיפול שיותר, כמה מים לשתות חייב

̂  לי־ עשרות שתיית על מבוסס שלהם
הטו יש בשבוע. אחד יום מים טרים
 לשתות צריך אינו כלל שהאדם ענים

 הוא זקוק הוא להם הנוזלים כל את —
והפירות. מהירקות מקבל

 פיסיותר־ שטראום, אלי
 מתל־אביב, פיסט־נטוראפת

 ומישפחתו עצמו שהוא טוען
 בעליהן בנות, ארבע —-

 לא בשנה שותים — וילדיהן
מים! כוסות 10מ־ יותר
 שעל־ידי הטוענים נטוראפתים יש

 קוצר״ גם לרפא אפשר נכונים הרגלים
 צוךך עוד שאין כך כדי עד ראייה,

^ במישקפיים.
על־ טיפול — היפנותרפיה •

 ההיפ־ מלאכותית. חלקית שינה ידי
 המטופל על פוקד (המהפנט) נותיזור
 הזאת השינה ובעת חלקית, לישון

הרגלים לשנות המטופל את משכנע


