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רפואת הבורא היא אנרגיית ריפוי, 
טיפול ואהבה מן המקור וכלי טיפולי 

מדויק ואוהב. יסודותיה של שיטת 
טיפול זו, המגלמת בתוכה ידע רב 

ועמוק, הם עבריים–קבליים - 

לשיטת רפואת הבורא הגעתי 
באקראי בגלישה באינטרנט 

והסתקרנתי להכירה. רפואת 
הבורא היא אנרגיית ריפוי, טיפול 
ואהבה מן המקור שהתגלתה לציפי בן טל, 
הילרית ומורה רוחנית, באפריל 2005 בעת 
ששטפה כלים בחופשה בבית מלון באילת. 

עד לאותו רגע היו חייה שגרתיים למדי. 
היא עסקה בהרבה שיטות בתחום 
הנטורופתיה והרפואה המשלימה, 

קיבלה סוגים של חניכות, טיפלה, לימדה 
והעבירה לאחרים אנרגיות. באותו רגע 

מכונן היא הרגישה וידעה שהיא מקבלת 
חניכה קוסמית עוצמתית שתדייק את 

הייעוד שלה כמטפלת ומדריכה. מאז היא 
מקדישה את עצמה לרפואת הבורא ורואה 

בהתגלות שליחות וזכות להפצת האור 
והטוב בארץ ובעולם.

אנרגיה עתיקה
"קשה להסביר במילים את החוויה 

שעברתי", מספרת בן טל. "נשטפתי 

פתאום באנרגיה עוצמתית ובתחושה של 
אהבה אינסופית. צ'אקרת הכתר יקדה 
והרגשתי שזורם לתוכי דרכה ידע בוהק 

ובהיר כקריסטל. גופי טולטל, כאילו הוא 
עמוד עם מתח חשמלי גבוה. קיבלתי 

מסר ולפיו נועדתי לטפל בשיטה ולהדריך 
באופן בלעדי את אנרגיית רפואת הבורא. 

נאמר לי שזוהי הסיבה המרכזית לבואי 
לעולם ושאני בשלה לכך. 

"מרגע זה ידעתי שחיי עומדים להשתנות 
כליל. עברתי מעין דיאליזה אנרגטית, 

שכאילו שינתה את מולקולות הגוף 
והנפש ויצרה מהפך בהוויה שלי. מאותו 

זמן, ובמשך חודשיים מאז, על בסיס יומי, 
הגיעו אליי חומרים המורכבים מחניכות 

קוסמיות, מידע קוסמי מהשליחים של 
רפואת הבורא ואופן תהליכי טיפול. 

"חיי מתנהלים מאז בשני עולמות 
מקבילים, הארצי והרוחני כאחד. במבט 

לאחור אני יכולה לראות שכל פרק 
במסלול חיי קידם את המוכנות והבשלות 
שלי להתגלות. כל שיטה שלמדתי בתחום 

הרפואה ההוליסטית, ובעיקר בריפוי 
באנרגיות, הייתה תהליך של עידון ושדרוג 

נוסף בהוויה שלי".
בן טל, שמאז העמידה דור של מטפלים 

ברפואת הבורא, מדברת בצניעות ובקולה 
ניכרות התרגשות ופליאה על שנבחרה 

להעביר את השיטה. שאיפתה היא 
שאנרגיה זו תהיה זמינה לכולם ושיותר 

ויותר אנשים ילמדו אותה.
"רפואת הבורא היא אנרגיה עתיקה מאוד 

העוקפת אשליות ומחסומים אנרגטיים. 
היא מטפלת בשורש הבעיה, מאיצה 

תהליכי צמיחה והתפתחות אישית, מביאה 
לשינויים בכל מישורי החיים, מפתחת 

אינטואיציה וקשב לקול הפנימי, משחררת 
חסימות והגנות, מנקה ומהדהדת בגוף 

בתדרים של היזכרות ברמת הנשמה, 
משרה תחושה עוטפת, עדינה ואוהבת, 

חכמה, מדויקת, ממוקדת ומציפה לתודעה 
סוגיות מודחקות כדי לרפא ולפתור אותן. 
היא מקיפה את כל תחומי החיים ועוסקת 

באיזון ובריפוי של כל חלקי ההוויה של 

ברוך רופא חולים 
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אותיות עבריות, ע"ב שמות הבורא, עץ החיים, אבני החושן ועוד צפנים 
אנרגטיים מכתבי הקודש ומהקבלה. האנרגיה התגלתה לציפי בן טל 

בשנת 2005 ומאז היא מטפלת באמצעותה ומעבירה אותה הלאה

מאת: סיסי שמחה מן 
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 ציפי בן טל: "רפואת הבורא מקיפה את כל תחומי החיים ועוסקת באיזון ובריפוי של כל חלקי ההוויה של
 האדם – בממדים הפיזי, הרגשי, המנטלי והרוחני. מכיוון שהיא קשורה למקור, היא מטפלת בכל ה'יש'
 הקיים – דומם, צומח, חי ומדבר, ובאדם על כל הרבדים והממדים שלו בכל הזמנים ובכל הסובב אותו.

 רפואת הבורא היא עולם ומלואו"
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ברוך רופא חולים 

אנרגטית גם את השלבים האחרים. 
"בשלב הראשון לומדים בין היתר על 

האותיות, על ע"ב שמות, על עץ החיים ועל 
אבני החושן", מפרטת בן טל. "בשלב זה 

העבודה היא בעיקר אנרגטית, אבל יש גם 
מפגשים שבהם מלמדים תהליכי טיפול 

כגון ירידה בגיל או תקשורת עם אנשים. 
בשלב השני לומדים עולמות ויסודות, 

בשלישי - רקיעים, היכלות קדושה, 
סמלים מקודשים ודי–אן–איי, ובשלב 

רביעי - ממדים ועוד. 
"בכל שלב יש לימוד של תהליכי טיפול 

בנושאים הרלוונטיים לו מכיוון שהם 
כוללים את הקודים האנרגטיים שנלמדו 

בו. למשל, בשלב ב' לומדים טיפול 
ממוקד בגוף, טיפול בכאב, טיפול במרכזי 

האנרגיה ועוד, ואילו בשלב ד' - טיפול 
בטראומות ובפוסט טראומות. 

"אלה רק דוגמאות למגוון רחב מאוד של 
אפשרויות ושל תהליכי טיפול, שכוללים 

הטבעות אנרגטיות עם תדריכים מדויקים 
לדרכי הטיפול. בקורסים למטפלים 

מועברת האנרגיה של רפואת הבורא 
באמצעות עשרות חניכות קבוצתיות 

ואישיות, ובאמצעותן החניכים מקבלים 
את המערך האנרגטי ואת הכלים 

להשתמש באנרגיה ולרפא את עצמם ואת 
הזולת. כך הם גם עוברים תהליך עמוק של 

צמיחה והתפתחות אישית ורוחנית".
כמי שמקבלת חניכות ומסרים בשיטה, 
מהו הידע שאת צריכה להביא לעולם? 

"האנרגיה והשיטה של רפואת הבורא 
מגלמות בתוכן את המסר, את השליחות 

ואת הידע. הרי כל מהותה הוא אור, 
ריפוי ואהבה שאותם היא רוצה להעניק 
לעולם. בנוסף לטיפול בכאבים גופניים, 
רגשיים או רוחניים, אנרגיה זו מטפלת 

בכל היש והקיים, בכל היצורים והברואים. 
בתקופתנו - הכוללת צל, רוע, אגו, טרור 

ומאבקים - היא ואנרגיות אור אחרות 
חיוניות יותר מתמיד. השליחות המרכזית 
של השיטה טמונה במשפט 'ואהבת לרעך 
כמוך'. היא שואפת להביא אחדות, חיבור 

וטוב לעולם בבחינת 'כאיש אחד בלב 
אחד' כדי שנהיה טובים יותר. טיפול 

שמטפל בתופעה מסוימת במטופל ומקרב 
אותו יותר לאני הגבוה שלו ולטובתו 

העליונה יוצר אוטומטית השפעה והדהוד 
זהה גם ביקום".

האדם - בממדים הפיזי, הרגשי, המנטלי 
והרוחני. מכיוון שהיא קשורה למקור, היא 

מטפלת בכל ה'יש' הקיים - דומם, צומח, 
חי ומדבר )במושגים קבליים(, ובאדם על 

כל הרבדים והממדים שלו בכל הזמנים 
ובכל הסובב אותו. רפואת הבורא היא 

עולם ומלואו וכלום לא חסר בה".
בן טל מוסיפה כי אפשר להעצים דרך 
רפואת הבורא שיטות טיפול אחרות. 

"היא מאפשרת לאתר ולרפא את המקור 
הראשוני לחסימה האנרגטית של המטופל. 

הטיפול במכלול שורשי הבעיה מביא לאיזון 
ולריפוי עמוק וארוך טווח של הגוף, של 

הנפש ושל הנשמה. כמו כן, הטיפול באדם 
משפיע גם על הסביבה האנושית והפיזית 

שלו ומתבטא פעמים רבות גם בריפוי שלה. 
אפשר להשתמש בשיטה גם בקשר בין 

אנשים, בקבוצות, בטיהור בתים, בתקופות 
חיים ובכל מה ומי שזקוק לטיפול".

האני הגבוה
עוד שימוש ברפואת הבורא הוא ליווי 

אנשים במסע אל מותם. בן טל מספרת 
על טיפול בשתי תלמידות שליוו את אחד 

מההורים שלהן בגסיסתם. 
"המשותף לשני הטיפולים הוא התמרת 

תחושות העצב, חוסר האונים וחוסר 
השקט לשלווה גדולה מאוד, להשלמה 

ואף להתעלות. גם ההורה, שטופל באופן 
עקיף, חש שלווה, השלמה והפחתה 

בכאב ובסבל לפני מותו וכך גם הסביבה 
המשפחתית. האם שבתה טופלה ביקשה 

ביוזמתה סליחה אם פגעה, הביעה את 
אהבתה והייתה מפויסת מאוד, והיה 

תהליך פרידה קסום. האב שבתו טופלה, 
שהיה עצבני ותוקפני עקב מצבו, נרגע מיד 

אחרי הטיפול וגם כל בני המשפחה היו 
רגועים ומפויסים. אחרי כשבוע הוא נפטר 

בשלווה. ההרגשה הטובה נשארה אצל שתי 
התלמידות עד היום".

לאחר פתיחת הטיפול באמצעות פסוק 
מסוים או התכווננות כלשהי, נוצרת רשת 
אנרגטית שמחברת בין המטפל למטופל. 
"האנרגיה זורמת אצל המטופל ומנווטת 

את עצמה אוטומטית למקום הזקוק 
לטיפול", מסבירה בן טל. "היא מגיעה 

למקומות הנחוצים לטובתו העליונה של 
המטופל ועושה את העבודה הנדרשת. בד 

בבד, המטפל נמצא בקשר עם הנשמה, 

עם 'האני הגבוה' של המטופל, כדי 
לאתר ולנתב את הטיפול וכדי לפתוח 
או להטביע כלים אחרים מתוך מגוון 
רחב מאוד של תהליכי טיפול וקודים 

אנרגטיים של השיטה. 
"לשם כך על המטפל להיות צינור נקי, 

להימצא בקשב ובהכלה ולהתחבר 
למסרים ולהדרכה של רפואת הבורא. 
המטפלים מקבלים באמצעות חניכות 

את הקודים האנרגטיים הקוסמיים, 
שמאפשרים למטפלים לפתוח את 

הערוץ האנרגטי בעצמם ובמטופלים וכך 
האנרגיה יכולה לזרום לאן שהיא נדרשת 

באותו רגע.
"בכל טיפול יש ניקוי של רעליים פיזיים 

ורגשיים. מכיוון שהגוף זוכר כל חוויה 
שאירעה לו, הטיפול נעשה בכל הזמנים בו 

בזמן - עבר, הווה ועתיד, כולל גלגולים. 
המטרה היא לשחרר כל חסימה ואנרגיות 

שליליות כדי להביא לבריאות הרמונית 
וטובה יותר. 

"התוצאה היא גם אפשרות לשינוי 
קארמתי. מכיוון שהאנרגיה מרפאה את 
כל ההוויה, היא עשויה לטפל בגוף הפיזי 

במחלות; בגוף הרגשי - לטפל בטראומות, 
לנקות אמונות מגבילות, להעלות ביטחון 
עצמי ולהחזיר את האמון באנשים; בגוף 
הרוחני - לעשות תיקון נשמתי ולהחזיר 

חלקיקי נשמה, ומבחינה אנרגטית - 
לשחרר מחסימות אנרגטיות ולאזן את 

מרכזי האנרגיה הרגילים, המקומיים 
והגבוהים, גם של ההילה וגופי האור; ובגוף 

המנטלי לשפר תפקודים קוגניטיביים, 
לאזן בין כל חלקי המוח ועוד".

 יש לך דוגמה לטיפול בכל הגופים
בו בזמן?

 "טיפול בעמוד השדרה הוא כזה.
 מבחינה פיזית - בעיות בחוליות,

במערכת השרירים ובעצבים; מבחינה 
רגשית - העצמה לביטחון ולתמיכה; 

וברמה האנרגטית - הטענה באנרגיות 
ובחיוניות והפעלת אנרגיית קונדליני".

הטבעות אנרגטיות
"שיטת הלימוד מובנית ונלמדת בארבעה 
שלבים של חניכות ותהליכי טיפול לאורך 

ארבעה קורסים. עם זאת, האנרגיה 
בבסיסה בנויה מכל השלבים כאחד 

בתהליך הכללה. כלומר, כל שלב מכיל 
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הכול מדויק
מטרת הטיפול היא בין היתר להביא את 
המטופל לראייה רחבה וגבוהה יותר של 

מציאות חייו כדי לחוש יותר חמלה כלפי 
עצמו והזולת וכדי לראות את החלק שלו 

בכל סיטואציה מתוך קבלה, חמלה עצמית 
והיעדר אשמה. הטיפול עוזר לו להתמיר 
את הפחד ואת התסכול שהוא חווה בלי 

להדחיק רגשות "נמוכים" יותר, אלא להיכנס 
לתוכם ולרפאם או להתמירם לאנרגיות 

הגבוהות של רפואת הבורא. 
התדרים האלה של ריפוי ואהבה מופצים 
בתהליך הטיפול האישי לבריאה ומגיעים 

באופן מדויק למקומות וליעדים שנזקקים 
להם. האנרגיה המופצת מהדהדת כמו 

"אפקט הפרפר" ויוצרת בפוטנציה עולם 
טוב יותר. 

"למשל, טיפול בכעס או בפחד מטפל 
בכעסים ובפחדים גלובליים", מספרת 
בן טל. "מכיוון שהכול אחד, הטיפולים 

הספציפיים מטפלים בפוטנציה גם 
בהיבטים כלליים אחרים. למשל, טיפול 

בפחד יכול לטפל גם בכעס ולהפך. כל 
טיפול מטפל על פי סדר עדיפויות קוסמי 

במכלול היבטים של הטיפול האישי 
והגלובלי ישירות או בעקיפין".

 מדוע לא רואים את הטוב הזה בעולם?
"איננו עוסקים בתוצאות ישירות של 

הפעולות שלנו, אלא מאמינים ויודעים 
שהן קיימות ומגיעות למקום הנכון 

בעיתוי המדויק. אין לנו ברפואת הבורא 
היהירות לומר שבזכותנו יש הסכם 

שלום או ירד גשם במקום מסוים. אנחנו 
משחררים בתוך הטיפול את ההיצמדות 

לתוצאות, אבל רואים את האפקטים 
הישירים והעקיפים של הטיפול על 

המטופל ועל הסובבים אותו". 
כשלמטופל יש התנגדות פנימית לתהליך 

כיצד זה מתבטא?
"האנרגיה של רפואת הבורא מאבחנת 
במדויק את המקום שהאדם נמצא בו 
ברגע הטיפול ופועלת בהתאם. אנשים 

באים לטיפול עם רמות התפתחות, 
בשלות, מודעות ומוטיבציות שונות. 

המטפל מקבל מסרים והטיפול מותאם 
במדויק לרמות האלה ולנקודת הזינוק 

של המטופל.
"כשיש רשות אנרגטית לטפל ברפואת 

הבורא, המטופל יכול להיעזר בטיפול. 
גם עצם העובדה שהוא הגיע לטיפול 
מראה על נכונות לקבלו ושלא הגיע 

אלינו במקרה. כשיש עדיין התנגדויות 
מצד המטופל, התוצאות הנראות לעין 

יכולות להיות כביכול צנועות יותר, 
אבל אין להסיק מזה על רמת הצלחת 

הטיפול. לעתים דווקא בטיפולים כאלה, 
כשהמטופל מפוגג מעט את ההתנגדות 

ואת ההגנות הפנימיות, הוא עשוי להגיע 
לרמת התפתחות גבוהה יותר מאלה 
שהגיעו מלכתחילה עם רמת בשלות 

גבוהה יותר.
"אם מטופל אינו לוקח אחריות אישית 

למצבו, נדרש זמן רב יותר כדי להגיע 
לתוצאות. כמעט תמיד כאבים פיזיים, 

רגשיים או קיומיים פוחתים או חולפים 
לגמרי בעקבות הטיפולים מכיוון 

שהטיפולים והאנרגיות המופעלות 
יורדים לשורש הבעיה ומסתנכרנים עם 
רצון הנשמה. ואולם, כשיש התנגדויות 

או שריון עבה במיוחד, התוצאות נראות 
פחות לעין. לעתים ההתנגדות יכולה 

לנבוע מבחירת הנשמה. כלומר, האדם 
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מספרות מהשטח
אסנת, 36, ננטשה על ידי בעלה בעודה בהיריון, ונותרה עם שני ילדים ובמשבר 

רגשי ונפשי גדול. היא מספרת כי הטיפול אצל ציפי בן טל סייע לה לצלוח את 

הגירושים ולחוות תהליך של שחרור ופריצה פנימית. 

"המפגשים, הנמשכים כשעתיים, לימדו אותי להיות עוצמתית יותר, מודעת 

וקשובה למה שנכון לי מבחינת ההתפתחות האישית. אני פועלת מתוך הטובה 

העליונה שלי ומשתדלת לא להיכנס למקומות נמוכים, שאינם מוארים. אני 

יודעת איך להגן על עצמי וכיצד להתנהל מול ילדיי. הטיפול עוזר לי להתחבר 

לעצמי ברמה העמוקה ביותר ובמובן העמוק והגבוה. הטיפול עזר לי לפתור 

הרבה דברים בעצמי וכיום קל לי יותר להתמודד עם החיים. כיום אני הולכת 

לטיפול בתדירות נמוכה כדי להמשיך להתפתח ולהתעצם".

ענבל, 42, מספרת כי פנתה לטיפול בהמלצת חברה עקב מצב רגשי גרוע, כאב 

בגב תחתון ובדיקות דם גרועות. "הייתי בבלבול ובדיכאון. היו לי בעיות בזוגיות 

ורציתי לעשות סדר בחיי. בן טל הרימה אותי למעלה. היא משלבת את רפואת 

הבורא עם נטורופתיה. כאב הגב נעלם ואני רגועה אך גם מלאת אנרגיות. כרגע 

דברים מסתדרים בחיי ובדיקות הדם השתפרו".
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ברוך רופא חולים 

הרגילים, להתחבר לאינטואיציה ולהיות 
קשובה לה ולגייס כוחות לריפוי ולטיפול 
בעצמי ובאחרים. קיבלתי תובנות רבות 

ברמה האישית ואני יכולה להתבונן בעולם 
ובאנשים בעיניים אמפתיות, אוהבות, 
מקבלות וסולחות. קל לי יותר בחיים. 

מבחינה אנרגטית, אני מרגישה מתי אני 
בתדר נמוך ואיך אני מעלה את התדר בעזרת 
אנרגיית רפואת הבורא ומרגישה טוב יותר".

כהן הופה מספרת כי כבר בתחילת 
הסטאז' הראשון היא חוותה את העוצמה 

של השיטה. "פגשתי אישה שהמים 
הפחידו אותה והיא לא העזה ללמוד 

לשחות. הצעתי ללמד אותה שחייה דרך 
חיבור וטיפול ברפואת הבורא. בזמן 

הטיפול עלו בה תכנים רגשיים כואבים 
וחוויה של טביעה. המשכתי בטיפול עד 

שהיא נרגעה ולמדה לשחות. איני יודעת 
מהיכן שאבתי ביטחון לטפל בה, אך אני 

בטוחה שהייתי בסוג של הדרכה.
"במהלך הטיפול המטופל מוגן ותמיד 
האנרגיה תפעל לטובתו העליונה. אני 
יודעת במאת האחוזים שאם מתעורר 

כאב כלשהו בזמן הטיפול הוא עובר 
לחלוטין עד גמר הטיפול, ושאם מטופל 

מגיע לטיפול עקב כאבים, הם ייעלמו 

בטיפול אחד ולעתים יותר. סבלתי מכאב 
מתמשך וחזק בברך, שעבר אחרי טיפול 

אחד ולא חזר. גם כמטפלת היו לי חוויות 
של ריפוי בטיפול אחד. לרפואת הבורא יש 

אינטליגנציה שיודעת במה לטפל".

המכלול כולו
בזמן שתשאלתי את ורדית גבירצמן, 

מטפלת הוליסטית זה שנים רבות, חוויתי 
סוג של ויברציות ורטטים אנרגטיים 

במעלה חוט השדרה שלי ותחושת ריחוף. 
גבירצמן מספרת כי חיפשה כל השנים 

דרכים להעשיר את סל הטיפולים.
"רציתי ללמוד עוד דרכים ושיטות 

כדי להעניק את הטוב ביותר למטופל. 
כשהגעתי לרפואת הבורא נגמלתי מהצורך 

הזה מכיוון שמצאתי תשובות לכל מה 
שחיפשתי. חשתי ששבתי הביתה. בהבנה 

הרוחנית שלי נעניתי לקריאת נשמתי. 
היום אני רוצה להעמיק בשיטה עוד ועוד 
כדי לזכך את הכלי שלי ולהיות צינור נקי 
ונכון. מצאתי היכולת לתת שירות בצורה 

שהכי מתאימה לי ולממש את הייעוד 
והתיקון שלי שלשמם באתי לעולם".

מהו ייחודה של רפואת הבורא?
"רפואת הבורא היא דרך ריפוי המתאימה 

במיוחד לתדר היהודי שלנו מכיוון 
שמרכיביה הם עבריים–קבליים. עם זאת, 

היא מתאימה לכלל בני האדם באשר 
הם. יש בה שילוב של שלושה מרכיבים 

העובדים בו בזמן - ריפוי אנרגטי היורד 
היישר ממקור האור והאהבה, תהליך 
מודעות של המטופל והדרכה עליונה 

למטפלים הנעשית באמצעות בדיקת שריר 
)כפי שמשתמשים בקינזיולוגיה ובמוח 

אחד - ס–ש–מ(. ההנחיה נוסכת במטפל 
תחושות ביטחון ושלווה".

איך את מתארת את רפואת הבורא?
"זוהי אנרגיה זכה היורדת היישר ממקור 

האור והאהבה, אבל היא גם עוצמתית, 
ממוקדת ומדויקת מאוד לאדם הספציפי 

ולמה שמתאים לו ברגע הנתון. רפואת 
הבורא היא דרך ריפוי הוליסטית 

שמטפלת במכלול של האדם, בכל הרבדים 
ובכל התנסויותיו וחוויותיו. היא פועלת 

תמיד לטובתו העליונה של המטופל, 
נוגעת בשורשי הדברים, מאתרת חסימות 

ומסייעת לפוגג אותן. בטיפול עולה הנושא 
הנכון והמדויק לאותו מפגש. כמו כן, 

צריך כאב פיזי או רגשי או התנגדות כדי 
ללמוד עוד שיעורים. הכול מדויק בטיפול 
ומכוון לרמה הנשמתית שלו, שלא תמיד 
תואמת את רמת המודעות שלו. האתגר 
הרוחני הגדול שלנו הוא דווקא במקרים 
של קושי והתנגדות, שבהם עלינו לעבוד 

על שחרור האגו".

אינטליגנציה שיודעת
לפני כשמונה שנים הגיעה לשיטת רפואת 
הבורא מיכל כהן הופה, בעלת תואר שני 

בחינוך מיוחד ובייעוץ, שהתמחתה גם 
בשיטת אלבאום ובשיטות אלטרנטיביות 

אחרות, ומאז היא מטפלת רק באמצעותה. 
"תחום הטיפול באנרגיות לא היה זר לי. 
הרגשתי דרך העבודה עם רפואת הבורא 

שהגעתי הביתה, ושאין לי צורך לגעת 
בשיטות ריפוי וטיפול אחרות. איני מבטלת 

חלילה שום שיטה, אך אני מרגישה שזו 
שיטה אנרגטית עוצמתית מלאת אהבה, 

שמעגנת ידע ואיכויות אינסופיות.
"מבחינתי זו אינה עוד טכניקה טיפולית. 

באתי מבית אתיאיסטי והלימוד חיבר 
אותי לאמונה בבורא. אני מרגישה שאיני 

לבד ושאני כל הזמן מודרכת. אני יכולה 
להתחבר למסרים שהם מעבר לחושים 



כשהמטופל מקבל איזון וריפוי, האנרגיה 
שלו משפיעה גם על סביבתו".

 האם השיטה היא כלי לטיפול ולריפוי
או כלי התפתחותי?

"רפואת הבורא משלבת ריפוי לצד 
התפתחות אישית ומודעות ערה, הן 

למטפל והן למטופל. ברגע שנפתח ערוץ 
האנרגיה לטיפול והמטופל נמצא תחת 
הרשת האנרגטית של השיטה, הראייה 

 הפנימית שלו מתחדדת והראייה
הגבוהה מתבהרת. כך אפשר לקבל 

תובנות חדשות".

שינוי לטובה
"כיום רפואת הבורא היא חלק מתפיסת 

עולמי ומאורח חיי", מספרת גבירצמן. 
"היא מסייעת לי להיות מדויקת יותר 

בחיי ומחזקת בתוכי את הידיעה שהכול 
מדויק ונכון ושהדברים מתנהלים לפי 

תכנית. הכול נעשה וקורה לטובתנו 
העליונה ומתוך אהבה. האתגר שהשיטה 

מציבה הוא למצוא בכל קושי ובכל 
התנסות את האור הגנוז המבקש 

להתגלות. היא חיזקה בי מקום של מתן 
אמון, של קבלה ושל חמלה". 

האם את משתמשת רק ברפואת הבורא 
או בכל הכלים הטיפוליים שלמדת?

"כיום אני משתמשת בעיקר בה מכיוון 
שאני מוצאת בה תשובה לכול. אפשר 

לשלבה עם שיטות טיפול אחרות, אך אין 
צורך כמעט מכיוון שברגע שנפתח ערוץ 

הטיפול אפשר לקבל הנחיה להשתמש 
דרכה באופני טיפול שונים. כמו כן, זוהי 
שיטה יצירתית, ואם בזמן הטיפול עולה 

בי תחושה שכדאי לשלב דרך מסוימת 
ואני מקבלת אישור אנרגטי בבדיקת 

שריר - אוכל להזמין ולתעל טיפול 
אנרגטי באותה הדרך".

 מהן התחושות של המטופלים
בזמן הטיפול?

"הם עשויים לחוות ריחוף, רוגע, שלווה, 
התרחבות, שחרור וכיף. לעתים יש אי 

נוחות פיזית או כאב זמני, אבל זהו סימן 
לכך שהמקום הספציפי מטופל ובהמשך 

הכאבים ייעלמו. לעתים חווים מראות, 
צבעים, צלילים או מקבלים מסרים. הכול 

אינדיבידואלי, ובהתאם למה שמתאים 
ונכון לזמן הנתון".

גבירצמן אומרת כי אנשים מדווחים על 
שינוי לטובה בהתייחסות לעצמם, בנוכחות 

שלהם בחיים ובמערכות יחסים וביכולת 
להתמודד עם רגשות שליליים ועם אתגרים. 

"למשל, סופרת מתחילה קיבלה ביטחון 
עצמי ואומץ להתמודד עם תהליך קשה של 

הוצאת ספר ורווקה שהתקשתה בבניית 
מערכת יחסים זוגית נישאה כשנה לאחר 

הטיפול. תלמידה נכוותה משמן רותח 
בחלקים נרחבים של גופה, ובעקבות טיפול 

קצר מרחוק, בניגוד לכל הסיכויים, היא 
יצאה ממצבה ללא כל פגע. מטופלת אחרת 

ביקשה לעבוד על טיב היחסים שלה עם 
אביה ועל הרתיעה שלה ממנו. היה לה 

סרטן עור שהצמיח גידולים בגופה ואפשר 
היה להסירם רק בניתוח. התברר שיש לה 
גידול גדול בגב, ובעקבות הטיפול הגידול 

נשר לאחר יומיים".

***
איני יכולה להתכחש לסיפורים 

המופלאים ששמעתי שקרו לאנשים 
באמצעות אנרגיית רפואת הבורא. 

הדוגמאות רבות ומגוונות וכוללות מצבים 
כרוניים ואקוטיים כאחד. למשל, נשים 
שנכנסו להיריון לאחר כישלונות רבים, 
גידולים שנעלמו, מצבי רוח שהתאזנו, 
מערכות יחסים שנלמדו ורבים אחרים.

 tzipybt@gmail.com .ציפי בן טל

 varditi@smile.net.il .ורדית גבירצמן

 michal.cohen.h@gmail.com .מיכל כהן הופה
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ורדית גבירצמן: "רפואת הבורא היא דרך ריפוי 
המתאימה במיוחד לתדר היהודי שלנו מכיוון 
שמרכיביה הם עבריים–קבליים. עם זאת, היא 

מתאימה לכלל בני האדם באשר הם"


