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מיכל גולן, נועה ענתבי פינטו, 
גיל אקשטיין )איבשיץ( ונגה 
בן ישראל פגשו בשיטת תטא 

הילינג לגמרי במקרה, כל אחד 
בשלב אחר בחייו. לארבעתם אותו מפגש 

היה אירוע מכונן, צומת דרכים משנה חיים. 
לאחר שהוקסמו כמטופלים, הם החליטו 

להפוך למטפלים כדי לעזור לאחרים 
ולהעביר את הבשורה הלאה. 

תפילה ממוקדת מהלב
"שיטת תטא הילינג היא אימון לגוף, 

לנפש ולתודעה", אומרת גולן, מטפלת 
אינטואיטיבית ומנחת קבוצות יותר מ–25 
שנה, שהביאה את השיטה לישראל. "זוהי 
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שיטה פשוטה, מעשית, מרוממת נפש 
ויעילה, שמאפשרת לנו לזהות ולשחרר 

אמונות חוסמות ודפוסים רגשיים 
שליליים, המעכבים את היכולת שלנו 
להגשים ריפוי, שינוי והתפתחות. דרך 

האטת גלי המוח לגלי תטא וחיבור 
לאנרגיית הבריאה אפשר להאיץ 

תהליכים, להגשים מציאות מיטיבה, 
לקדם את המודעות האנושית וליצור 

שינוי בבהירות הרגשית, בבריאות הפיזית 
ובחוויה הפנימית".

גולן פגשה את התטא הילינג לראשונה 
בינואר 2002 בסנטה מוניקה 

שבקליפורניה. את הרגע שבו פגשה את 
ויאנה סטייבל, מפתחת השיטה, היא לא 

תשכח לעולם. "זה קרה כשבועיים לאחר 
ניתוח להסרת גידול נדיר בברכי הימנית, 

ניתוח שלא צלח והותיר אותי מדדה 
על קב עם כאבים איומים ועם אבחנה 

מאוד לא מעודדת. לאחר מפגש עם צוות 
הרופאים, שדחק בי לעבור סדרת הקרנות 

מסיבית המלווה בתופעות לוואי רבות, 
חזרתי הביתה בתחושת בטן שאם אעשה 

כדבריהם אצא משם נכה לצמיתות. 
"איני אדם דתי, אבל תמיד היה לי קשר 
חזק עם הבורא ובאופן טבעי התפללתי 
תפילה ממוקדת שבאה מהלב. ביקשתי 

מאלוהים שישלח לי סימן תוך שבוע, כדי 
שאדע אם ללכת בדרכם של הרופאים 

או בעקבות תחושת הבטן שלי. שחררתי 

בעת טיפול אנרגטי והצליחה להגיע לתוצאות מפתיעות. היא גילתה שבזמן 

תהליך החיבור לבריאה המוח עובר למצב של גלי תטא, המאפיינים שנת חלום, 

ושכך אפשר להגיע לשינוי בתודעה ובאמונות, לריפוי ולהגשמה. ארבעה מטפלים ישראלים מספרים על המפגש 

שלהם עם השיטה, על תהליך העבודה עמה ועל אפשרויות הריפוי 

מאת: טלי מחלב

נישאים על גלי 
התטא

תטא הילינג היא שיטה 
שפותחה בשנת 1995 בארצות 

הברית על ידי ויאנה סטייבל, 
לאחר שפנתה אל אנרגיית 

הבריאה
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מיכל גולן: "תטא הילינג היא שיטה פשוטה, מעשית, מרוממת נפש ויעילה שמאפשרת לנו 
לזהות ולשחרר אמונות חוסמות ודפוסים רגשיים שליליים, המעכבים את היכולת שלנו להגשים 

ריפוי, שינוי והתפתחות. דרך האטת גלי המוח לגלי תטא וחיבור לאנרגיית הבריאה אפשר להאיץ 
תהליכים, להגשים מציאות מיטיבה, לקדם את המודעות האנושית וליצור שינוי בבהירות הרגשית, 

בבריאות הפיזית ובחוויה הפנימית"



נישאים על גלי התטאנישאים על גלי התטא
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את התפילה ועברתי למחשב. תוך כדי 
חיפוש ברשת נקלעתי לאתר של סטייבל. 

זה היה בתחילת דרכה 
של התטא הילינג. 

סטייבל סיפרה 
שהתגלה גידול ממאיר 

ברגלה, שהביופסיה 
הותירה אותה על 

קביים ושניסתה כל 
מיני תרפיות, עד שיום 
אחד הבינה שהיכולת 

האינטואיטיבית 
הנדירה שלה יכולה 
לרפא. היא סיפרה 

על חוויה של תפילה 
ממוקדת מאוד, על 

חיבור אל הבורא ועל 
הדרך לריפוי מלא. 

רציתי לטוס בדחיפות מקליפורניה 
לאיידהו כדי לפגוש את סטייבל, ומיד 
לאחר מכן גיליתי שהיא מגיעה ללמד 

 סדנת תטא הילינג בסוף השבוע
סמוך לביתי. 

"בסדנה התגלתה סטייבל כמלאת קסם 
אישי, כאופטימית וכבעלת חוש הומור 
מידבק. חשתי אליה זיקה שאי אפשר 

להסביר. בהפסקה ניגשתי אליה וסיפרתי 
לה מדוע הגעתי. היא החזיקה בידי ושאלה 

אם אני רוצה שהיא תנקה לי את הברך. 
היא עפעפה בעיניה וסיפרה לי מה היא 

רואה. בסוף אותה סדנה בת שלושה ימים, 
לא נזקקתי יותר לקב שעליו נשענתי. 

הרגשתי התרוממות רוח, תקווה, הכרת 
תודה ושמחה שלא חוויתי זה זמן רב. 

למחרת ביקרתי אצל הנטורופת, שטיפל 
בי באמצעות תוספי תזונה לאיזון. הוא 
הביט על תמונת הדם המיקרוסקופית 

שלי, שהייתה עד אז גרועה מאוד, וראה 
שהיא אופטימלית. כבוגרת מדעי הטבע 

באוניברסיטה אני אוהבת הוכחות, וזו 
הייתה הוכחה אדירה". 

בעקבות זאת, למדה גולן את הקורס 
של סטייבל שוב ושוב והחלה ללוות 

אותה כאסיסטנטית. "הרגשתי שמצאתי 
פלטפורמה שמאפשרת לי לא רק לרתום 

את יכולותיי האינטואיטיביות באופן 
ממוקד שמאיץ תהליכים ומגיע ישר לעיקר, 

אלא גם לשלב את כל הכלים שרכשתי 

עד אז - תרפיה פולארית, ייעוץ רוחני, 
אן–אל–פי, פסיכולוגיה בודהיסטית ועוד. 
תמיד חיפשתי כלים 

לביטוי אמיתות 
נצחיות כגון אהבה, 

הרמוניה ואחדות בחיי 
היום–יום.

זו הייתה חוויה של 
 חניכה שבסופה
הגעתי הביתה".
באחד מקורסי 

המורים, בישרה 
סטייבל לגולן 

בהתרגשות שהיא 
הולכת להביא את 

התטא הילינג לישראל 
ושזה הולך לרפא 
את התודעה של 

העם שלה. "התרגשתי אבל גם נבהלתי. 
הרגשתי שזה קצת גדול עליי". ב–2004, 
במהלך ביקור מולדת, החלה גולן להפיץ 

את התטא הילינג במפגשי בית ובמאי 
2005 נפתח הקורס הראשון. 

כמו קו טלפון 
מקור השם "תטא הילינג" הוא בערוץ הריפוי 
שסטייבל התחברה אליו, שגורם להאטה של 
גלי המוח. "כשסטייבל החלה ללמד אחרים 

את השיטה, הוכח בעזרת חיבור למכשיר 
EEG שכולם מאטים את גלי המוח שלהם 

לתדר שנקרא תטא", מסבירה גולן. 
"בשבילי, הערוץ של התטא הילינג הוא 

כמו קו טלפון שאינו מתנתק לעולם 
ומחבר אותי אל חוכמת הבריאה ואל 

כל המידע הנחוץ לריפוי ולהגשמה. 
זהו חיבור אל האלוהות על ידי קרקוע 

והתחברות מודעת אל אנרגיית הבריאה 
תוך כדי מיקוד התודעה ליצירת שינוי 
מסוים. אני מאמינה שכשמשתמשים 

בערוץ הזה באופן יום–יומי, מאמנים את 
המוח להיות גמיש יותר ואת התודעה 

שלנו להרחיב את תפיסת המציאות 
מעבר למידע המסופק על ידי החושים. 

הפיזיקה הקוונטית כבר הוכיחה לנו 
שחלקיקי חומר מתארגנים בהתאם 
לכוונה של המתבונן בהם. כשאנחנו 

מזמנים תוצאה, בטוחים ביכולתה 
להתממש ועדים לתהליך, כוח הבריאה 

מתגשם בהתאם לתשומת הלב שלנו".
 האם תטא הילינג קשורה

לאמונה דתית?
"לא, תטא הילינג אינה קשורה בשום אמונה 

או תורה ומוצאת את נתיבה בכל הדתות 
ובכל התנועות הרוחניות. היא מגשרת בין 

אמונה לרוח ולמדע באופן הרמוני".
מה הקשר להילינג? 

"פירוש המילה 'הילינג' הוא 'ריפוי'. 
ריפוי יכול להתרחש בשל שינוי בתודעה, 

באמונות ובתפיסת מציאות מגבילה. 
הטיפול בתטא הילינג כולל שיחה ותשאול 

ושימוש בכלים אינטואיטיביים לאבחון 
ולשינוי בעזרת תדר של אהבה בלתי 

מותנית. המטופלים חווים שינוי מדיד 
והתקדמות מהירה. הטיפול נעשה בדרך 
כלל בישיבה, אבל אפשר לטפל גם דרך 

הסקייפ או הטלפון מכיוון שהתודעה 
אינה מוגבלת בזמן ובמקום. השינוי נעשה 

במרחב התודעתי ואת שדה האנרגיה 
אפשר לקרוא גם מרחוק, אין שום מגבלה 

לעבוד דרך מדיום אינטרנטי".
האם השיטה מתאימה לכל אחד?

"השיטה מתאימה לכל מטופל בעל 
מוטיבציה אישית לשינוי. אדם שמגיע 

לטיפול בתטא הילינג מבין שהאירועים, 
שהחוויות ושהנסיבות של חייו אינם 

מקריים ומוכן לקחת אחריות על חלקו 
ביצירתם. זהו תהליך אישי של התפתחות 

ושינוי, ולפיכך הוא מתאים במיוחד 
לאנשים הנמצאים בנתיב של התפתחות 

אישית. ואולם, יש המגיעים לטיפול 
עקב מחלה קשה. במהלך הטיפול הם 

מתעוררים לקונפליקטים הרגשיים 
של מחלתם ועוברים תהליך החלמה 

רב–ממדים. אלה שמחפשים הקלה 
לתסמינים בלבד, אינם מוצאים תמיד 

בתטא הילינג כלי יעיל לריפוי. אין שום 
סכנה בשימוש בתטא הילינג, אבל צריך 

להיות זהירים כשמטופל נוטל תרופות 
שמערפלות את חושיו או כשמטופל 

מעורער בנפשו".
באילו בעיות אפשר לטפל? 

"אפשר לטפל בבעיות רבות - מצבים 
רגשיים, קשיים במערכות יחסים, הגשמת 

זוגיות, פוריות, תקיעות בעבודה או 
בביטוי העצמי, שינוי דרמטי בתחושת 

הערך העצמי, מציאת כיוון בחיים, 

מיכל גולן: "השיטה מתאימה לכל 
מטופל בעל מוטיבציה אישית 

לשינוי. אדם שמגיע לטיפול בתטא 
הילינג מבין שהאירועים, שהחוויות 
ושהנסיבות של חייו אינם מקריים 

ומוכן לקחת אחריות על חלקו 
ביצירתם. יש המגיעים לטיפול עקב 

מחלה קשה, מתעוררים לקונפליקטים 
הרגשיים של מחלתם ועוברים תהליך 
החלמה רב–ממדים. אלה שמחפשים 
הקלה לתסמינים בלבד אינם מוצאים 
תמיד בתטא הילינג כלי יעיל לריפוי"
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נועה ענתבי פינטו: "במהלך 
הטיפול בתטא הילינג והלימודים 
גיליתי על עצמי דברים חדשים 
והבנתי עד כמה אמונות יכולות 

להזיק לנו. אחרי כל טיפול הרגשתי 
שיש לי חיבור מיידי עם עצמי 
ואחרי כל סשן הציפה אותי 

תחושת שלווה ורוגע במחשבות 
ובגוף. מאז מצאתי זוגיות וגם 
המצב הכלכלי שלי השתפר" 
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משברים, לחצים, פחדים, מציאת דירה, 
שחרור מרגשות אשמה, תהליכים עמוקים 
של סליחה עצמית, שחרור מטראומות של 
העבר, הגשמה ממוקדת והחלמה ממחלות 
או מתופעות בריאותיות שונות באמצעות 

מציאת הקונפליקטים שיצרו אותם. 
תטא הילינג אינה מטפלת רק בתסמינים 

ומחפשת תמיד את שורש המחלה או 
הבעיה - לפני כמה חודשים, בילדות, 

 בעוברות, בדורות קודמים או
בגלגולים אחרים".

האם יש צורך בסדרה של מפגשים?
"השינוי מורגש כבר לאחר הטיפול 

הראשון, אבל סדרה של טיפולים יוצרת 
מחויבות המאפשרת העמקה ומובילה 
להתמרה ולשינוי ארוך טווח. התוכנית 

הטיפולית נקבעת בשיתוף עם המטופל 
ובהתאם לרצונותיו ולמשאביו. הניסיון 

מלמד שעדיף לבוא לכמה טיפולים 
רציפים, שיכולים להתקיים פעם בשבוע, 

בשבועיים או בחודש. לאחר שמטרת 
הטיפול מושגת חשוב לתחזק את ההישג 

וליהנות מפירותיו".
גולן מסבירה כי יש אמונות חוסמות 

ומגבילות, שנוצרו בתגובה לאירוע 
מסוים, ליחס או לקונפליקט שלא נפתר. 

"אמונות אלה מייצרות בדרך כלל פחד, 
חוסר תקווה, חוסר יכולת ותחושת חוסר 

זכות או חוסר ערך. בתטא הילינג אנחנו 
מחלקים אותן לאמונות בסיס, לאמונות 

גנטיות, לאמונות 
היסטוריות ולאמונות 
ברמת הנשמה. אמונת 

שורש היא האמונה 
שנחרתת הכי עמוק 

בתודעה ושעליה נבנית 
מערכת שלמה של 

הנחות יסוד".

מרחב טיפולי 
נקי

"כל מה שאני עושה 
בטיפול מתרחש בהקשר 

של מסע הנשמה, ולכן 
שום דבר אינו מקרי אלא מזמן תהליך של 

העמקה, של ריפוי ושל התמרה", אומרת 
גולן. "תטא הילינג היא הפלטפורמה שלי, 

אבל הגישה שלי אקלקטית. אני משתמשת 
במגוון כלים ושואבת השראה ממגוון 
מקורות כגון דמיון מודרך, ייעוץ רוחני 

ותרפיה פולארית. עם זאת, כלי התטא 
הילינג הם שמאפשרים לי למקד את 

יכולותיי האינטואיטיביות ישר בלב העניין".
האם כל אחד יכול ללמוד תטא הילינג?
"כל אחד יכול ללמוד לפתח את כישוריו 

האינטואיטיביים. אנשים מגיעים לקורסי 
תטא הילינג מתוך 

רצון להכיר את עצמם 
לעומק ולהתחבר 

לכוחות הפנימיים 
שלהם ומתוך סקרנות 
לגלות את הפוטנציאל 

הגבוה ביותר של 
עצמם ושל החברה 

ולהביע אותו. עם זאת, 
השיטה אינה מתאימה 

לכל אחד".
האם כל אחד
יכול לטפל? 

"אם מישהו מרגיש 
קריאה פנימית לטפל, הוא יכול לפתח 

מיומנות טיפולית ולהפוך למטפל, אבל 
אין זה אומר שכל אחד מתאים להיות 

מטפל. לכולנו יש כוחות מולדים שאינם 
מפותחים ואפשר לפתחם. אין צורך 

בכוחות כדי לטפל. האדם צריך להרגיש 
בתוכו את הרצון העמוק לטפל ולרכוש 

מיומנויות רלוונטיות. יש שניחנו ביכולת 
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מולדת לקליטה אינטואיטיבית והתטא 
הילינג מאפשרת להם לרתום אותה למען 
ריפוי. יש גם שניחנו ב'אישיות טיפולית', 

כלומר ביכולת הכלה, הקשבה והובלה".
מה הופך מטפל למצוין?

"מטפל מצוין מקשיב לעומק ובתשומת 
לב מרבית, כאילו אין דבר חשוב יותר 

באותו רגע, ומתוך ביטחון שכל התשובות 
נמצאות אצל המטופל. הוא מסוגל לראות 

את מטופליו בריאים ושלמים ונפרדים 
מבעייתם. הוא מחזיק באהבה מרחב 

טיפולי נקי משיפוטיות, מאיר, מקשר, 

משקף, מאתגר, מכיל, מלווה ומרגיע. 
כמו כן, מטפל טוב מחויב להמשיך לטפל 

בעצמו. הוא מבין שככל שהוא מנקה 
רבדים עמוקים יותר של עכירות רגשית 

ומנטלית בתוכו, כך הוא יכול לשקף ביתר 
בהירות ובחמלה את האמת לאחרים". 

גולן מספרת על מטופלת שהתקשתה 
במציאת דירה. "היא עברה 16 דירות וחשה 

מותשת ומוטרדת מאי היציבות ומהיעדר 
הזוגיות. במהלך הטיפול עלתה העובדה 

שאימא שלה עברה ניתוח חירום להוצאת 
האפנדיציט ורק בזמן הניתוח גילו שהיא 

בהיריון עם המטופלת. העוברית שרדה את 
הניתוח, אבל החוויה נצרבה בלא מודע שלה 

כפלישה לטריטוריה וכאמונה שהצרכים 
שלה אינם חשובים, שלא בטוח להיות בבית 

)ברחם(, שצריך להיעלם כדי לשרוד ועוד. 
במציאות שוב ושוב 'פלשו' לה לטריטוריה, 

כגון מריבות רבות בין ההורים בבית. 
בהמשך היא סבלה מאנורקסיה ואושפזה 
בשניידר, והוריה שהו איתה בבית החולים 
ועטפו אותה באהבה. אחד המסרים הלא 

מודעים היה 'אני מקבלת אהבה מחוץ 
לבית'. רואים כיצד שכבות של אמונות 

גלי תטא
"מוחנו מפיק כל העת תדרים 
חשמליים שנמדדים ביחידות 

הרץ ומשתנים בהתאם למצבי 
התודעה שבהם אנחנו שרויים", 
מסבירה מיכל גולן. "תטא הוא 
גל מוח של ארבעה עד שבעה 
הרץ שמקושר למצבי תודעה 

שבין שינה ליקיצה, למצבי 
טרנס היפנוטיים, לתחושות 

של חיבור ואחדות, ליצירתיות 
גבוהה, להשראה ולאינטואיציה. 

במצב זה המוח פועל באופן 
הרבה יותר יצירתי, הערוצים 

פתוחים לקבלת מסרים, 
הראייה אינטואיטיבית, תחושת 

המוגבלות הנתפסת על ידי 
החושים מתמוססת ואנחנו 
יכולים להגשים דברים גם 

בלי להבין כיצד אנחנו עושים 
זאת. האטת גלי המוח תוך כדי 

שמירה על מצב ערות מלא 
מאפשרת לנו לזמן שינויים 
מהירים גם בבריאות שלנו, 
בנפשנו ובמציאות סביבנו 

ולהתבונן בהם".

נישאים על גלי התטאנישאים על גלי התטא
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מעצימות זו את זו. במהלך הטיפול הבהרנו 
שמטרתה אינה רק למצוא דירה, אלא לזמן 

בית שבו היא תוכל לבנות זוגיות. לאחר כמה 
שבועות היא מצאה דירה".

מקרה נוסף הוא של מטופלת שסבלה 
מדלקות ורידים )דליות(. "תפקיד 

הוורידים הוא להחזיר את הדם בחזרה אל 

הלב מכל חלקי הגוף. דליות מורות על 
מאמץ יתר 'לדחוף' את הדם אל הלב. הדם 
מסמל את השושלת המשפחתית, ופעמים 

רבות יש לו קשר למשפחה, שהלב 
הוא המרכז הפועם שלה. הוורידים הם 

ש'אוספים' את 'המשפחה' חזרה אל 
'הבית'. בתשאול גיליתי שהכול קשור 

בנושאים של בית. בית הילדות היה מקום 
מפחיד, האבא היה אלים ובגד באימא, 

המטופלת פחדה לחזור הביתה, לא היה 
לה מקום משלה מכיוון שהם התגוררו 

בבית סביה, ההורים נפרדו באופן קשה 
כשהייתה צעירה מאוד והאבא התנתק. 

היה משבר חמור במשפחה. כמו כן, 
בהיסטוריה המשפחתית מצד האימא 

חוותה המשפחה עקירה משורשים, 
בריחה מפוגרומים וקשיי הסתגלות בבית 
החדש. המטופלת החלה לסבול מוורידים 
אחרי ההיריון הראשון, כשהפכה לאימא. 

זיהינו צורך לאסוף, לאגד, להחזיק את 
המשפחה יחד. 'הורדנו תוכנות' כגון 
'מה זה אומר להרגיש בבית', 'לדעת 

שאפשר לבנות את הבית שלי וליצור 
בו הרמוניה' ונושאים שהיו קשורים 

בגבולות, בלקיחת אחריות ועוד. לאחר 
שני מפגשים חלה הקלה במצב הוורידים 

של המטופלת והיום אנחנו עובדות על 
נושאים עמוקים יותר של בית".

גולן אומרת שהייתה רוצה לראות 
את התטא הילינג כחלק מרכזי 

מהמיין–סטרים של הרפואה ההוליסטית 
בישראל, כולל קבלת תוקף של טיפול 

מוכר על ידי ביטוחים משלימים. "הייתי 
רוצה גם להשתתף במחקר מדעי ממומן 

על השימוש בתטא הילינג לריפוי ממחלת 
הסרטן ושייערכו מחקרים רציניים על 

ריפוי ספונטני ממחלת הסרטן".
,mgthetahealing@gmail.com

 Michal Golan-Theta" :בפייסבוק
"Healing

כשחומר ורוח נפגשים
ענתבי פינטו, יועצת להתפתחות אישית, 
מלמדת יצירת מציאות ומשקיעת נדל"ן, 

נחשפה לתטא הילינג לראשונה לפני 
ארבע שנים. היא נמשכה תמיד למסתרי 

הנפש ולהתפתחות אישית והעמיקה 
בעולם הרוח, אבל החיים שאבו אותה 

אל עסקי הנדל"ן. "הצלחתי והתפרנסתי, 
אבל לא הייתי מאושרת והרגשתי שאין 
זה הייעוד שלי. שמעתי על תטא הילינג 

מחברה ורציתי להיעזר בשיטה כדי 
להסיר אמונות מעכבות ומגבילות שהיו 

בחיי ונגעו בעיקר לזוגיות. באותה תקופה 
הייתי רווקה וידעתי שאני צריכה לעבור 

נועה ענתבי פינטו: "באמצעות טיפול בתטא הילינג אפשר לעזור למטופלים להיפרד מאמונות עבר 
שליליות שיש להם בנוגע לכסף ולהמיר את האמונות שחוסמות אותם ומונעות מהם שפע ורווחה 

בחייהם באמונות חיוביות וטובות. הטיפול גם מרגיע אותם וזה עוזר להם להיות מפוקסים יותר. 
כשאנחנו בלחץ מעניינים כספיים ואחרים, איננו מצליחים לחשוב בבהירות"

נישאים על גלי התטאנישאים על גלי התטא



תהליך משמעותי. במהלך הטיפול בתטא 
הילינג והלימודים גיליתי על עצמי דברים 

חדשים והבנתי עד כמה אמונות יכולות 
להזיק לנו. אחרי כל טיפול הרגשתי 

שיש לי חיבור מיידי עם עצמי ואחרי כל 
סשן הציפה אותי תחושת שלווה ורוגע 

במחשבות ובגוף. מאז מצאתי זוגיות וגם 
המצב הכלכלי שלי השתפר".
מתי הבנת שאת רוצה לטפל

בתטא הילינג? 
"רק אחרי שעברתי בעצמי את התהליך. 

העבודה על עצמי והמסע המעצים 
שעברתי בתטא הילינג הביאו אותי לרצות 

לעזור לאחרים ולאפשר להם לראות 
את מה שאני רואה ולדעת את מה שאני 

יודעת היום".
היום ענתבי פינטו משלבת בין עולם 
העסקים והנדל"ן לעולם הרוח, ובין 

היתר היא מנהלת את המועדון של איל 
הנדל"ן האמריקאי רוברט שמין בישראל. 

"מבחינתי, שני העולמות האלה עובדים 
בסינרגיה ומפרים זה את זה. כשהתחלתי 

לעבוד עם הצוות של שמין, פגשתי 
באירועים שלו מטפלים רבים מתחום 

הרוח והעבודה על הלא מודע, שפועלים 

בשיטות כגון רייקי, אן–אל–פי ותטא 
הילינג. כסף הוא נייר והאנרגיה שאנחנו 

מכניסים לתוכו 
מכתיבה את השימוש 
בו. אם נכניס אנרגיה 

טובה, יהיו דברים 
טובים, ולהפך". 

כיצד תטא הילינג 
קשורה לכסף? 

"באמצעות טיפול 
בתטא הילינג אפשר 

לעזור למטופלים 
להיפרד מאמונות עבר 

שליליות שיש להם 
בנוגע לכסף ולהמיר את 

האמונות שחוסמות 
אותם ומונעות מהם 
שפע ורווחה בחייהם 

באמונות חיוביות 
וטובות. הטיפול גם מרגיע אותם וזה עוזר 

להם להיות מפוקסים יותר. כשאנחנו בלחץ 
מעניינים כספיים ואחרים, איננו מצליחים 

לחשוב בבהירות".
אילו בעיות את מצליחה לפתור 

באמצעות הטיפול? 

"אני מצליחה להרגיע אנשים, לעזור להם 
לחשוב בבהירות ולחבר אותם מחדש 

בחזרה לאני העצמי 
שלהם, לחלומות 

שלהם ולשמחת החיים 
 שאבדה בדרך.

אני מאפשרת להם 
להאמין בעצמם".

מהי הטכניקה שלך? 
"אין טכניקה אחת 

ספציפית. אני נעזרת 
גם בתטא הילינג 

כדי להמיר אנרגיות 
שליליות בחיוביות 
ולחבר את האדם 

למקור שלו. אני 
מתאימה לכל אדם את 

הכלים המתאימים לו 
ולמבנה האישיות שלו".

מהי תטא הילינג בשבילך? 
"אי של שקט ובהירות של שמש. כתבתי 

לעצמי חזון לפני כשנה - לעזור ליותר 
ממאה אלף איש לחיות את החיים הכי 

טובים שהם יכולים לחיות. תטא הילינג 
היא כלי נהדר להגשמת החזון הזה".

ענתבי פינטו מסכמת כי "חשוב לי 
שאנשים יבינו שרוחניות יש בכל אחד 
מאיתנו. בסופו של דבר אנחנו נשמה 

בתוך גוף. לפיכך, חיבור לרוח הוא חיבור 
לעצמנו, לנשמה שלנו".

בפייסבוק: "הקסם - לחיות בתדר חיובי", 
info@themagic.co.il

חיזוק האמונה בריפוי
אקשטיין, מטפל אלטרנטיבי אנרגטי, פגש 

בתטא הילינג לפני חמש שנים כשנקלע 
לסיטואציה משפחתית שדרשה פתרון. 
"נתקלנו בחסימות אצל בתנו הבכורה, 

שהייתה אז בת 12, וקיבלנו המלצה 
מחברה לטפל בשיטת תטא הילינג. לאחר 

הטיפול הבחנו כי חל שיפור משמעותי 
במצבה, ובעקבות כך פניתי גם אני 

לטיפול. החוויה הייתה מדהימה. חשתי 
כאילו אני מטייל בחדרים שהיו סגורים 

בתוכי עד הטיפול. יצאתי בתחושה 
שנפתחו בשבילי ערוצים חדשים בחיים 

ושהיכולות הפנימיות שלי התחדדו".
את המעבר לעולם הטיפולי החל אקשטיין 

נישאים על גלי התטאנישאים על גלי התטא

גיל אקשטיין )איבשיץ(: "האבחון 
המהיר של מקור הבעיה חוסך 

בדיקות וזמן יקר ומאפשר להתחיל 
בטיפול באופן מיידי. הכלים 

לריפוי הם מציאת המקור, כלומר 
האמונה; ביצוע שינוי, כלומר 

'התמרת' האמונה לטובתו הנעלה 
של המטופל; ניקיון הלא מודע 

והעברתו למודעות; ופעולה מתוך 
החלטה ושליטה. מכיוון שקיימות 
גם מחלות פיזיולוגיות, יש לאבחן 
את המחלה ואת מקורה כדי לייצר 

ריפוי נקודתי"
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קריאה להתפתחות אישית
נגה בן ישראל, מאסטר בתטא הילינג, מתרגמת ומו"ל של ספרי התטא 

הילינג בעברית, מספרת: "בעבר הייתי וטרינרית סוסים. כל רגע היה מרתק 

והיו לי לקוחות בשפע, אבל יום אחד גמלה בי ההחלטה לעצור. סגרתי את 

העסק וחיפשתי משהו אחר. בדיעבד אני מבינה שהייתה בי קריאה פנימית 

להתפתחות אישית. 

"הפגישה עם התטא הילינג הייתה אהבה ממבט ראשון. למדתי את כל 

הקורסים מפי ויאנה סטייבל, מייסדת השיטה. בתקופת הלימודים יצאתי 

ממשבר אישי כואב, השתחררתי מכאבי צוואר כרוניים, הורדתי את מפלס 

הביקורתיות ונעשיתי נעימה לעצמי ולאחרים. מאז שהתחלתי ללמד, אני 

שמחה לראות בכל פעם כיצד השיטה מאפשרת לתלמידיי ליצור את מציאות 

חייהם, להבריא ממחלות ובעיקר להיות האדם שהם רוצים להיות. רבים מהם 

אף מטפלים בשיטה ומלמדים תטא הילינג כמקצוע. אנשים אלה הם הגרעין 

שסביבו מתגבשת קהילה חיה ופועמת של תטא הילרים. 

"בימים אלה מבשיל אצלי חלום - להפוך את השיטה למדעית. עד עתה נעשו 

מעט מאוד מחקרים מסודרים על ריפוי בעזרת תטא הילינג. כהתחלה, בחרתי 

לבדוק את השפעתה של תטא הילינג על תופעות גיל המעבר אצל נשים. אני 

מקווה שתוצאות המחקר יגרמו גם לאנשים מהקהילה המדעית והרפואית 

לקחת את השיטה ברצינות ולהיעזר בה בעבודתם להצלחת כולנו. מניסיוני אני 

יכולה להעיד כי השיטה היא דלת להיכרות עם עצמנו כפי שמעולם לא הכרנו".

www.nogabenisrael.com



נישאים על גלי התטאנישאים על גלי התטא

לפני כשלוש שנים. "מגיל צעיר מאוד אני 
זוכר את עצמי 'רואה' דברים ורגיש יותר 

מהסובבים אותי. אמי אמרה שיש לי חשמל 
בידיים, מכיוון שבכל פעם שמישהו חש כאב, 

הייתי מניח את ידיי על האיבר הכואב ומפסיק 
את הכאב. כשבגרתי, עברתי קורסים ושלבים 

בהילינג וברייקי, אבל טיפלתי רק במקורביי 
ובמשפחתי. בשלב מסוים הפך המקום שלי 

כמטפל מעיסוק לשליחות". 
אילו בעיות אתה מצליח לפתור בעזרת 

תטא הילינג?
"בעיות פיזיולוגיות כגון ראייה, כאבי שלד 

)עצמות(, נעילת לסת, מעיים וקרוהן, 
פוריות והיריון; חסימות רגשיות כגון בעיות 

נפשיות, חרדות, פחדים, בעיות תפקודיות 
ולימודיות והכוונה תעסוקתית; בעיות 

בזוגיות כגון בעיות בשלום בית, חידוש 
הקשר והסכמי זוגיות. האבחון המהיר 

של מקור הבעיה חוסך בדיקות וזמן יקר 
ומאפשר להתחיל בטיפול באופן מיידי. 

לעתים ההצלחות מפתיעות גם אותי, 
לראות עד כמה 'האני העליון' שלנו שולט 
ללא מודע במערכות הגוף ועד כמה הלא 

מודע שלנו עמוס באירועים ובחוויות".
באילו כלים אתה משתמש לריפוי? 

"מציאת המקור, כלומר האמונה; ביצוע 
שינוי, כלומר 'התמרת' האמונה לטובתו 

הנעלה של המטופל; ניקיון הלא מודע 
והעברתו למודעות; ופעולה מתוך 

החלטה ושליטה. מכיוון שקיימות גם 
מחלות פיזיולוגיות, אני מאבחן את 

המחלה ואת מקורה כדי לייצר ריפוי 
נקודתי לבעיה. לשמחתי, קיבלתי מתנה, 

יכולת לראות את 
גוף האדם. השימוש 

בשיקוף המטופל, 
בהסכמתו וברשותו 

בלבד, מאפשר לי 
לאבחן את המחלה 

ולסייע בריפוי. בשיטה 
מבודדים אנרגטית 

את האזור החולה בגוף 
המטופל ומייצרים 

אנרגיית ריפוי 
ממוקדת המסייעת 

לגוף להשתקם ולאיבר 
לחדול מלייצר כאב. כך 

המטופל חווה חוויית 
'ריפוי' מיידית. חיזוק 
האמונה בריפוי מקצר 

את התהליך ומאיץ את 
הריפוי המלא".

אקשטיין מספר על מטופלת בת 40 
פלוס שסבלה ממחלת קרוהן. "בתחילת 

התהליך היא סבלה מכאבים ומחוסר 
יכולת לתפקד ברמה הבסיסית ביותר. 
במהלך השנה טיפלתי במערכות שונות 

שהראו סימני חולשה כגון הכליות, 
הלימפה והכבד. כשנה לאחר מכן, בדיקת 
MRI הראתה שהמצב גרוע ומחייב ניתוח 

אף שהערכים היו 
טובים ולא הופיעו 

התסמינים 'הרגילים' 
של המחלה. בבדיקה 

שלי לא ראיתי 
עדות למחלה במעי, 
והסברתי למטופלת 

שבעיניי אין 
הצדקה לניתוח. אף 
שהמטופלת הובלה 

לחדר הניתוחים, לא 
ביצעו את הניתוח 

מכיוון שהמחלה 
לא נמצאה במעי. 

הרופאים לא ידעו 
להסביר את הריפוי 

ואת הפער בין ממצאי 
 MRI–בדיקת ה

למציאות. מקרה זה חיזק את אמונתי 
בריפוי ובשיטה".

Gilaemn@gmail.com

 גיל אקשטיין )איבשיץ(:
"השימוש בשיקוף המטופל, 

בהסכמתו וברשותו בלבד, מאפשר 
לאבחן את המחלה ולסייע בריפוי. 

בשיטה מבודדים אנרגטית את 
האזור החולה בגוף המטופל 

ומייצרים אנרגיית ריפוי ממוקדת 
המסייעת לגוף להשתקם ולאיבר 
לחדול מלייצר כאב. כך המטופל 

 חווה חוויית 'ריפוי' מיידית.
 חיזוק האמונה בריפוי מקצר

 את התהליך ומאיץ את
הריפוי המלא" 
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