
  

  

  

המטפלת בטראומות הצליחו אליעזר וחוה לרפא  בשיטה ייחודית

מחלות , החל מדיכאון אחרי לידה. את עצמם ולעזור לאנשים רבים

כולם מוזמנים לסדנאות . ופיגועים וכלה בדיאטה ושידוכים, נפש

  של בני הזוג ספטר משילההתופסות תאוצה  'טאט'ה

  



  

  

נכנסת  ספטר חוההייתה לאחר כל לידה 

שלושים ושלוש . יכאון שנמשך ונמשךלד

בנוסף . שנים היא סבלה ואליעזר בעלה איתה

פעמים רבות ועברה חוה  חלתהכאון ילד

אליעזר ניסה למצוא . ניתוחים לא מעטים

. תו את שמחת החייםשדרך שתשיב לא

כעובד סוציאלי הוא לא מצא פתרון ולכן 

. ניסה שיטות אלטרנטיביות מהירות יותר

 שיטת המסע ,e.f.t-בו n.l.p-הוא התחיל ב

בשיטות האנרגטיות הללו הם התחילו  .ועוד

חווה ולאט לאט נרפאה  ,לעבוד על עצמם

   .שליווה אותה מהדיכאון



כשעלו ארצה הם הגיעו 

בלה חוה ישם שוב ק, לקיבוץ

החיים בקיבוץ לא . "דיכאון

לאחר  בלא ,התאימו לנו בכלל

, שוב שילהישנתיים עברנו לי

מספר , "t.a.t שם גילנו את

בני הזוג ספטר  .אליעזר

עד כמה להיווכח נדהמו 

באותו הזמן . השיטה עוזרת

חוה הייתה צריכה לעבור 

אך  ,ניתוח לפריצת דיסק

בזכות הטיפול בלעדיו נרפאה 

. לכדוריםכלל מאז לא נזקקה ו

אחרי שאליעזר עזר לי לטפל "

 ,מספרתהיא  ,"בעצמי

התמדתי אני בעבודה "

בסופו של דבר . יומיומית לבד

הצלחתי לצאת ממחלות שליוו 

  .cmv" כמו ,אותי שנים רבות

  

חווה לטפל מאז החלו אליעזר ו

ואף להעביר  ,באנשים

סדנאות להכשרת מטפלים 

בני הזוג עובדים יחד  .נוספים

 ,מרבית השבוע בירושלים

, ובסוף השבוע חוזרים לשילה

לים ולטיפ ,מקום מגוריהם

  .נוספים

  

  לוהתא זוכר הכ

 בה מטפליםש 'טאט'טת שי

עוזרת לשחרור בני הזוג 

הטראומות הנפשיות שאדם 

חווה במהלך חייו וכתוצאה 

 מצליח להירפאמכך הוא 

יש לנו בין . "ממחלות שונות

 חמישים למאה טריליון תאים

ולכל תא יש אפשרות  ,בגוף

, "לזכור את הטראומה

אם לא . "מסבירה חוה

 ,מרפאים את הטראומה

ם באופן התאים לא מתחדשי

בריא והם מעבירים את 

המחלה שנוצרת שם לדור 

   ".הבא

היא בכך  'טאט'הייחודיות של 

שהטיפול אינו דורש חשיפה 

המטופל מניח את ידיו . ודיבור

במקומות מסוימים והמטפל 

די . אומר לו משפטים מנחים

בקלות ובמהירות הטראומה 

  .מתפוגגת

הוקוס כמו זה נראה 

  ?זה באמת עובד. פוקוס

 ,"קשה להאמיןרבים אנשים ל"

לתלמיד אחד ". מודה אליעזר

הצעתי לבוא ליום הראשון 

הוא . הסדנא ולא לשלםשל 

הוא למחרת . הגיע והיה המום

רבנים . לסדנא ראשון התייצב

סומכים את ידם על רבים 

י אנשים ינשלחו אל. השיטה

ניתן לקבל [דועי שם מרבנים י

. ]את השמות אצל אליעזר

הוא רב  הרב שמואל מונק

שהקים לפני שלושים שנה 

א הובו שבית חם לחולי נפש 

  מנסה

  

    



  
  

  

מאז שהוא שמע על . חברהלשלב אותם ב

כתחליף  'טאט'השיטה הם משתמשים ב

אצלי ות שלו עובר הצו. הילפסיכיאטר

  ."הכשרה

זה מצריך " ,מסביר אליעזר ,"זה לא קסם"

אבל העבודה הזאת  ,עבודה של האדם

. מצריכה הרבה זמןהיא לא קשה ולא 

רואים שאנשים יושבים רבות פעמים 

הם אוהבים . במשך שניםאצל פסיכולוג 

הם לא מקבלים  בללדבר עוד ועוד א

 אני בעצמי הייתי עובד. מהפסיכולוג דבר

סוציאלי ואני לא רוצה חס וחלילה להגיד 

  משהו

אישה אחת טופלה אצל : "אליעזר

היא . פסיכולוג במשך שתים עשרה שנה

ה לי שבאותן שנים ארוכות היא אמר

אבל בשנה שבה , הבינה מה הבעיה שלה

  ".היא קיבלה ריפוי' טאט'היא טופלה ב

  

אבל השיחות האלו  ,רע על פסיכולוגים 

אישה אחת . לא תמיד מובילות לפתרון

שתים עשרה במשך טופלה אצל פסיכולוג 

היא אמרה לי שבאותן שנים  .שנה

 ,הארוכות היא הבינה מה הבעיה של

היא  'טאט'בה היא טופלה בשאבל בשנה 

  . "בלה ריפוייק

  . זמן לא מועטהוא טיפול במשך שנה גם 

הבעיה של אותה אישה הייתה , נכון"

היא סבלה . אפשר לומר ענקית, גדולה

בדרך כלל . מגילוי עריות במשפחה שלה

 .זה הזמן המקסימלי לבעיות מורכבות

במקרים קשים של הטרדות מיניות 

, כמו בצל ,מש מתהפכת ואזמ האישיות

  צריך

  

  

  טאפס פלמינג ממציאת השיטה

  

  "שמע ישראל"טיפול ב

. ט.א.את שיטת ט 1993טאפס פלמינג פיתחה בשנת 

)TAT – Tapas Acupressure Technique .(טאפאס ,

נרדמה באמצע , מטפלת בשיטות שונות, אישה יהודייה

אתה וחלמה חלום שבו ר, בעת שהמתינה למטופלים, היום

ולאחר , בעקבות החלום. שתי נקודות לחיצה בין העיניים

היא פתחה שיטה שבה , ניסויים עם מטופלים ובהסכמתם

נסחה משפטים שנאמרים בזמן , הוסיפה עוד אצבע נוספת

  .ונדהמה מהתוצאות, הטיפול

אין ספק שכשרואים את אליעזר וחוה מדגימים את 

אך  ,"שמע ישראל"מיד עולה בראש אמירת , השיטה

" שמע ישראל"ממציאת השיטה כנראה לא חשבה על 

  .כאשר פיתחה אותה

מספר , "לתנועות שנראות יהודיות שמתי לב ביתר שאת"

כשבאחת הסדנאות השתתף אדם ממוצא תימני ", אליעזר

  ". שמע ישראל"שסיפר לי שכך בדיוק נוהגים להגיד אצלם 

 נקודה. ידוע שהנקודות הללו הן הצומת של המרידיאנים

עשרה מניחים -מעניינת אחרת היא שילדים עד גיל אחת

אצל " שמע ישראל"כמו ב, את הידיים באופן ישר

, הסיבה לכך היא שהם רגישים יותר בגל הזה. האשכנזים

האנרגיה יוצאת . והתנועה של היד הפתוחה רכה יותר

ישירות דרך האצבעות  לעומת אצל המבוגרים שצריכים 

  ".אותה באופן חד יותר

  

  

   

  



  

שכבה אחרי שכבה ולטפל  לקלף

זו עוד נקודה  .בטראומה אחרי טראומה

מקרה של אותה כמו ב ,שחשוב להזכיר

יש טראומות שלא נעים לדבר  אישה

 אינו 'טאט'בהטיפול אולם  – ןעליה

לעתים אני לא יודע על  .מצריך חשיפה

בכמה  אני רק מבחין ,מה המטופל חושב

ר מה עב הבחנות ויודע לפי התגובה

, כמובן שאין גם מגע בטיפול. עליו

ואחר כך הוא יכול  פל מטפל בעצמווהמט

  ."ההנחיה שליבלי צמו גם לטפל בע

  

  והתחתן יםשכח מהאוזני

עשר שנים של עבודה וכעשרים אלף 

אליעזר וחוה . עשו את שלהם טיפולים

. נפגשו עם מטופלים רבים ועזרו להם

עם נשים וילדים ומשלבת גם  חווה עובדת

   .ואליעזר מטפל בכולם ,יכה בלידהתמ

אנחנו מטפלים בבעיות גופניות "

הכנה  ,פריון, סרטן, שלום בית. ונפשיות

. אין גבול לשיטה הזאת ,חרדות, ללידה

מציין , "נושא נפוץ במיוחד הוא דיאטה

מספרים שהם יורדים  רבים", אליעזר

במשקל אך חוזרים להשמין אחרי זמן 

סה של אנחנו בודקים את התפי .מה

טראומה  ואיזמומגלים  האדם לגבי האוכל

  ". נובעזה 

יש לנו בין חמישים למאה טריליון תאים 

ולכל תא יש אפשרות לזכור את , בגוף

אם לא מרפאים את . הטראומה

התאים לא מתחדשים באופן , הטראומה

בריא והם מעבירים את המחלה שנוצרת 

  שם לדור הבא

  

הרבה " .הוא שידוכיםנוסף נושא נפוץ 

רווקים מתעכבים בגלל פחדים או 

הרבה . "מספרת חוה, "תפיסות מוטעות

מהם חוששים לעזוב את ההורים באופן 

. "בלתי מודע בגלל איזו טראומה בילדות

  לפעמים עולה .לומודע זוכר הכ-התת

   

בכל זאת אבל  ,במהלך הטיפול משהו ולפעמים גם לא

כר נז, "פעם אחת" .לופילט ניםניתהדברים תמיד 

  י רווק שאמר יהגיע אל" ,אליעזר בסיפור מעניין

אך הוא לא מסוגל  ושהוא מצא את השידוך של

האוזניים שלה היו מכוערות . להתחתן עם הבחורה

המחשבה שהוא יחיה  שאת אתל לובעיניו והוא לא יכ

תוך כדי . התחלנו לעבוד על זה. החייםאיתה כל 

שהתרחשה הוא נזכר בטראומה מהילדות עבודה 

תוך כדי . 'זניים של קוףויש לך א': אבא שלו אמר לושכ

בעקבות הטיפול הוא . הטיפול הוא התחיל לבכות

ראינו " ."נפגש איתה שוב ולא ראה כבר את הבעיה

לה שום  ובאמת לא הי" ,מעירה חוה, "את הבחורה

בעקבות  זה פשוט היה בעיניים שלו, זניים משונותוא

 ".המחשבה

מהמטופלים של רבים  ,לנובמדינה טראומתית כמו ש

אליעזר מציין . לא רק ולםא ,אליעזר חוו פיגועים

 ןים המטופלברצינות רבה שהרבה מהטראומות של ה

מן כמה אייזה לא . "פסח יומערב ציםשישי הלחו מימי

   ."לולכעסים ולחצים יש בגלל הימים ה

  ?איך מונעים טראומות

כמובן שלא תמיד ניתן למנוע טראומות כי זה "

 .יקטיבי מאודיבסו

   



כל אחד תופס את ההורים שלו 

בזוגיות . ואת הסביבה שלו אחרת

אנחנו יודעים שבחרנו את בן הזוג 

בעזרת . שלנו כדי לעבוד על משהו

אפשר לעבור את זה ביתר ' טאט'

יש דברים שאפשר לשים . קלות

טיפלתי פעם , למשל. אליהם לב

ר שעזב את "בן של אדמו, בנער

. אותו מאנגליה אלייהביאו . הדת

הוא סיפר לי שתמיד הספר היה 

. פתוח אצלם בבית אבל הלב לא

הייתי חשוב לאבא שלי רק אם '

  .הוא סיפר', למדתי

ההצלחה של השיטה נוגעת גם 

בתחום שרבים אינם מעזים לגעת 

אני מאמין . "מחלות הנפש –בו 

לכן , שכל מחלה מגיעה מטראומה

אם אנחנו . כל מחלה ניתן לרפא

ובדים על טראומות ותפיסות ע

כמו כל מטפל . מוטעות יחול שינוי

אבל , אני לא יכול להבטיח תוצאות

אנחנו רואים איך אנשים מצליחים 

  ".להשתחרר מהפחדים שלהם

היא , בכל ברית שחוה נוכחת בה

. 'טאט'מטפלת בנימול טיפול של 

אני רואה אפילו בגיל שמונה ימים "

ואיך , את ההשפעה של הטיפול

  .היא מספרת, "תינוק נרגע מידה

האם יש אנשים שהטיפול לא עוזר 

  ?להם

יש אנשים שלא אוהבים : "אליעזר

את השיטה משום שהם אוהבים 

לשחרר את המתח שלהם 

אולם אני סובר . באמצעות דיבור

משום , השיטה הזאת מאוד יהודית

שזו לא האנרגיה של מטפל כזה או 

אחר אלא של האדם עצמו עם 

מדגיש , "ד עם זאתיח. ה"הקב

השיטה מתאימה לכל ", אליעזר

  ".אדם ולאו דווקא לאנשים דתיים

 

 אתה לא לבד

  'צפנת'ראש מדרשת , הרבנית טובה בזק

יציאת מצרים של האדם המודרני היא לצאת 

להביא את האור האלוקי לעומקם של , מהמצִרים

  . נבכי הנפש ולהחיותנו

חיזות תפיסות וא, כולנו מונעים על ידי אמונות

. שסיגלנו לעצמנו בעקבות טראומות חיים שחווינו

הטראומה היא . שלנו" החסימות האנרגטיות"אלו הן 

והחוויה המאיימת , חוויה חזקה של איום על הקיום

זה יכול להיות אירוע שבו . היא סובייקטיבית מאוד

. כילד ננעלתי בחדר וקריאותיי לעזרה לא נשמעו

שבתי שאני לא אצא וח, מבחינתי זה היה הסוף שלי

, זו יכולה להיות מצוקה כלשהי בלידה. משם לעולם

ילד שהוכנס לניתוח והוריו , התערבות פולשנית בגוף

נשארו בחוץ או דברים חמורים יותר כמו גירושי 

מוות פתאומי של אדם יקר , הטרדה מינית, הורים

  .וכדומה

המקום שבו אנו חווים את הניתוק , בעומק הדברים

 -הכאוס והפחד , איבוד השליטה -תר הגדול ביו

הוא מכוון לנו ". 'המקום אשר יבחר ד"הוא גם 

שהרי , לקרוא לנו לעשות את התיקון שלנו, מלמעלה

  .ניתוק אותיות תיקון

נרשמת , בזמן אמת הטראומה נחווית בכל תאי הגוף

השדר . מודע שלנו-בקליפת התא ומשתמרת בתת

זה , אצא מזה אני לא, אני לבד: "שלנו הופך להיות

, הנפש הבהמית, זהו בעצם השדר של הגוף". הסוף

שיטת הטאט פותחת צוהר אל . שהוא זמני ובן חלוף

שהשתתף גם הוא בדרמת , החלק האלוקי שבנו

אתה לא : "הטראומה והשמיע אף הוא את קולו

אתה מסוגל לצאת ", "אתה מחובר לחי החיים", "לבד

, "תמיד עמך ואני", "תתחדש כנשר נעוַריכי", "מזה

  ".אחזת ביד ימיני"

מול התחושה הסופנית מגיע אז זרם של הארה 

אצל המאמין עומדת חוויית האינסוף . מהאינסוף

שגם איתו אנחנו , אפילו מול החוויה של המוות

המוות הוא רק תגבורת ", מתמודדים במהלך הטיפול

  ).ה קוק"הראי" (חיים ותעצומתם

  

בור אנחנו מציפים בזמן של טיפול באמצעות מגע ודי

אולם הפעם בקלות וללא , את הטראומה מחדש

בכך אנו מעצימים . חיטוט והתבוססות יתר בפרטיה

את המסר האלוקי הנשמתי ומתחוללת חוויה עזה של 

זה , זה קרה: "צפייה באירוע הטראומטי ממרחק

והזנת מסר , "אני בסדר עכשיו ומסוגל להירגע, עבר

חבות מתוך חיבור התחדשות והתר, חדש של ריפוי

כי עמך ", עמוק ותמידי לחי החיים המאיר בתוכנו

  ".מקור חיים באורָך נראה אור

  

הטראומה , אם נעמיק עוד יותר וניכנס לפניי ולפנים

הראשונה של כל אחד מאיתנו התרחשה במעבר של 

. אל התוהו של העולם הזה, כניסת הנשמה אל הגוף

ל אצל כל אחד תתפרש חוויית המעבר הזה ש

צמצום האור והוא ייצר בעקבותיה מימרא מחשיכה 

אדם שיצא אל העולם , לדוגמה. שתוביל אותו בחייו

יחווה טראומות וסיפורי , "אני לבד"עם המימרא 

, כגון גירושי הורים, חיים שיתפרשו אצלו באופן הזה

שגם הוא , לעומתו אחיו. פרידות וקשרים חברתיים

ף עליהם דרך ישקי, חווה את גירושי אותם הורים

". אני באיבוד שליטה: "שתהיה למשל, המימרא שלו

אצלו סיפורי החיים הטראומטיים יתארגנו סביב 

  . המימרא הזו

  

להמליך ". לתקן עולם במלכות שדי"תכלית המציאות 

המקומות הנעלמים  -" העולם"ה בתוך "את הקב

  .להאירם ולהחיותם ולהפוך את החושך לאור, הללו

  

____________________________  

שיטת , t.a.tהרבנית טובה בזק מטפלת בשיטת 

  .מימרא מאירה ואימגו -המסע 

  


