
  

  

שיכולים להסמיך אחרים כמקצועני 

TAT . באמצעות סדנאות ושיעורים

הם הכשירו והסמיכו עוד  םיחידניי

 -בשיטת המקצוענים נוספים העובדים 

TAT.  

אליעזר מקבל הפניות מגדולי תורה 

 TAT-ים המבינים את עקרונות הידוע

רבות . ושהעניקו לו את הסכמותיהם

. מוסדות שהרוויחו אף הם מעבודתוה

הפועל " בית חם"א ואחת המוסדות ה

המסורה של  הרב שמואל  בהנהלתו

מפעיל  הרב מונק. שנים רבות זהנק ומ

ומנסה לשלב את הבית עבור פגועי נפש 

כאשר שמע על אודות  .אותם בחברה

TAT ,א החל ללמוד את השיטה אצל הו

. TATאליעזר ולבסוף הוסמך כמקצוען 

בשיטה משתמש הרב מונק כיום 

  .במסגרת עבודתו

אנשים שבהם טפלו אליעזר וחוה כתבו 

. הריפוימכתבים רבים המודים להם על 

באמצעות :"כתב מטופל אחד, למשל

ועם שיטה , צעדים קטנים ועדינים

ידי סייעת ב, שקטה ולא חדרנית, פשוטה

. להתמודד עם שאריות של טראומה

הטיפולים היו רק הקדמה לחיים 

רבות  מחברותיש ברשותם ." אמיתיים

  .דומיםהמלאות מכתבים 

ואליעזר , חוה עובדת עם נשים וילדים

  .בנשים וילדים, מטפל בגברים

השיטה מתאימה ", אומר אליעזר

היא  TAT-אני משוכנע ש. לכולם

אין טכניקה מאוד יהודית הואיל ו

אלא , הריפוי בא מהאנרגיות של המטפל

האנרגיות של המטופל עצמו יחד עם 

אנו רוצים לצאת מהמצרים . ה"הקב

חיכוך וריב של מקומות מה, האישי שלנו

אנו ; בתוכנועמוק הנמצאים עמוק 

ואת  הללו אזוריםרוצים לפתוח את ה

ה "ולהביא את אורו של הקבהמחסומים 

העמוקים ביותר במוח מקומות ל

  ."המריצם מחדשלו

  TATבאמצעות  טראומה

אליעזר ספטר ואשתו חוה מקדישים את 

רחב של טראומות 

פיזיות וגופניות וקשיים אחרים נוספים 

הם . במשך חייהם

עד שגילו את רבות 

הטכניקה שהביאה להם הצלחה 

TAT- Tapas Acupressure 

, 1972אליעזר החל לעסוק בייעוץ בשנת 

ומאז חיפש את השיטות המועילות 

 שבאמצעותם יוכל לסייע

 הוא שם לב שרוב השיטות

לאורך תקופה 

כל אחת משיטות הריפוי 

קיבל הסמכה עם ציונים גבוהים 

אליעזר חיפש שיטה שתסייע 

אני משתמש בשיטות שיכולות לעזור 

. קצר ביותר

 מלמד אותם

אפילו תוך שעות 

בעיות מסוימות אפשר לפתור 

הטראומה אינה בהכרח מה שמוגדר 

 ,למשל, אצל תינוק

" טראומה קטנה

. כאשר לא שומעים לקריאותיו לעזרה

הטראומה יכולה להיות 

מצבי הלחץ שהם חלק 

בגופנו כל אחד מהתאים 

הטראומות 

-נרשמות בדופן התא ונשאות בתת

חוה ספטר מוסמכת אף היא ברוב 

כולל , שיטות שבהן עוסק אליעזר

יש בין בגופינו 

חמישים למאה טריליון תאים וכל תא 

אם הטראומה 

להתחדש  יכולים

והם מעבירים 

התאים  ותאת המצב הטראומטי לדור

כל מגע פיזי  אין

המטופל מניח את 

על הראש 

לכל אורך התהליך והמטפל מנחה אותו 

בעזרת . באמצעות משפטים מובילים

הטראומה  ההנחיה המיומנת של אליעזר

כולם . די בקולות ובמהירותלרוב  תנרפא

שקיים עד היום , שאליעזרמסכימים 

ביצע יותר , TATשות פגי 20,000-יותר מ

מכל אדם  TATטיפולים מכל מקצוען 

  .ברחבי כל העולםאחר 

  

עם מטופלים  מגיעים גם

  .בעיות חמורות ביותר

, שקשה לדבר איתם

  .אפילו בזמן טיפול

  

מעניין לציין כי תנוחת הידיים בקדמת 

הפנים היא אותה תנוחה שבה 

משתמשים יהודים יוצאי תימן באמרם 

מקום כף , לא זאת בלבד. קריאת שמע

היד מאחורי הראש הוא מקום קשר 

  .תפילין של ראש

עם בעיות חמורות מטופלים  מגיעים גם

אפילו בזמן , ביותר שקשה לדבר איתם

אין צורך לדבר על כל  TAT-ב. טיפול

על אופי  תמילה אחת המרמז; פרט ופרט

מספיק אם המטופל . הבעיה תספיק

  .עצמו יודע מה מציק לו

אנו  :TAT -ב אליעזר מסביר את נסיונו

מטפלים הן בבעיות פיזיות והן בבעיות 

, סרטןב, נישואיןחיי הבעיות בב, נפשיות

פחדים ב, הכנה ללידהב, עקרותב

אין סוף למצבים שבהם  –חרדות בו

שבהם מקרים נוספים ." אפשר לטפל

, הכוללים כעסיםחוה ואליעזר טיפלו 

 נפגעימקרים של , מתח, תיוהתעללו

דיכאון , הפרעות אכילה, סכרת, טרור

קשיי , היפראקטיביות, לאחר לידה

  .אלרגיות ועוד, למידה

לישראל  TATחוה ואליעזר הביאו את 

 TATומשרדיהם הם הבית הרשמי של 

  הם המורשים היחידים בארץ . בארץ

טראומהריפוי  

אליעזר ספטר ואשתו חוה מקדישים את 

רחב של טראומות  מגווןחייהם לרפואת 

פיזיות וגופניות וקשיים אחרים נוספים 

במשך חייהם שחווים בני אדם

רבות למדו טכניקות ריפוי 

הטכניקה שהביאה להם הצלחה 

 Tapas Acupressure, מדהימה

Technique.  

אליעזר החל לעסוק בייעוץ בשנת 

ומאז חיפש את השיטות המועילות 

שבאמצעותם יוכל לסייעביותר 

הוא שם לב שרוב השיטות. לאחרים

לאורך תקופה דורשות טיפולים רבים 

כל אחת משיטות הריפוי . ממושכת

קיבל הסמכה עם ציונים גבוהים , שלמד

אליעזר חיפש שיטה שתסייע אך , ביותר

  .מהירות וביעילותב

אני משתמש בשיטות שיכולות לעזור "

קצר ביותרתוך הזמן הלמטופלים 

מלמד אותםואני אנשים מגיעים אלי 

אפילו תוך שעות , איך לקבל מזור

בעיות מסוימות אפשר לפתור . ספורות

  .תוך זמן קצר ביותר

הטראומה אינה בהכרח מה שמוגדר 

אצל תינוק .רציניתכבדרך כלל 

טראומה קטנה"להיות  היכול היא

כאשר לא שומעים לקריאותיו לעזרה

הטראומה יכולה להיות , בקרב מבוגרים

מצבי הלחץ שהם חלק מגוון כל אחד מ

כל אחד מהתאים . מאורח חיינו

הטראומות ; את הטראומות חֹוֶוה

נרשמות בדופן התא ונשאות בתת

  .המודע

חוה ספטר מוסמכת אף היא ברוב 

שיטות שבהן עוסק אליעזרה

TAT .בגופינו ", חוה מסבירה כי

חמישים למאה טריליון תאים וכל תא 

אם הטראומה . מסוגל לזכור טראומה

יכוליםאין התאים , נרפאתלא 

והם מעבירים , ולהפוך לתאים בריאים

את המצב הטראומטי לדור

  ."יםהבא

אין TAT-בזמן הטיפולים ב

המטופל מניח את . בין המטפל והמטופל

על הראש  יםמקומות מסוימבידיו 

  


