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מיסטיקה

מיסטיקה או ראיית רנטגן? ליאת ווייסקופ הילרית, מדיום ומתקשרת

, נחשבת כתופעה מיוחדת במינה. כתבה וצילמה : רונית קיטאי

ליאת ווייסקופ מסתכלת על האיש היושב מולה וכל חייו עוברים מול עיניה
ברצף של תמונות. היא בוחנת את הצילומים של אנשים, מבקשת את שם
המשפחה שלהם ומסוגלת לספר לכם עליהם כל פרט ופרט על אופיים ומה
שעבר עליהם בחייהם. מי שפגש בה וחווה או טופל על ידה וחש בריא

יותר, הבין שהיא תופעה נדירה

היא נולדה בחיפה, גדלה בנהריה

ועקרה לישוב טל-אל בצפון,

בעקבות בעלה אלון ווייסקופ,

סטודנט לראיית חשבון שנולד

בקרית ים וגדל במצפה טל-אל מאז

מלאו לו חמש שנים. אלון הוא

לדבריה הכח המניע, העומד מאחור

סיפור ההצלחה שלה. הוא זה

שקובע את המפגשים שלה עם

הקהל, קביעת תור לקליניקת טיפול

הוליסטי, דוחה מפגשים כשהוא

רואה שהיא לא תהיה מסוגלת

לעמוד בקצב המסחרר של הביקוש

ועוד. בני הזוג הורים לטליה, בת

שנה ושמונה חודשים, נשואים מאז

2007 והם היו לחברים לפני תשע

שנים. 

'כבר בגיל תשע ראיתי כל מה שעובר בראש המורות שלי וגם את הרכילויות של המורות .

מורה שעמדה להתחתן והתלבטה, חתולי רחוב פצועים שהגיעו אלי כדי שארפא אותם', היא

נזכרת כיצד כל זה התחיל. לדבריה היא מתקשרת עם האינטואיציה שלה. 'אני מספרת מה

שאני רואה בתמונות'. היא למדה פסיכולוגיה וקרימינולוגיה באוניברסיטת בר-אילן, בריאות

הוליסטית בשלוחה בנתניה של אוניברסיטת לסלי בארה'ב. 

מספרת לי ליאת וייסקופ : 'מאז שאני זוכרת את עצמי, אני רואה את האנשים העומדים מולי

ללא מסכות, לטוב ולרע , ממש כמו 'ספר פתוח', במשך שנים רבות הייתי משוכנעת שכולם

כמוני, רואים את מה שאני רואה וזאת עד שהעזתי לשאול.במשך כל תקופת הילדות שלי

הגיעו אלי בעלי חיים פצועים רבים לריפוי בעיקר חתולים, הייתי מעבירה מעל פצעיהם את

ידי והרגשתי רטט יוצא מהיד, מספר ימים לאחר מכן הייתי מבחינה שהפצע כמעט ונעלם. 

במשך שנים רבות לא ייחסתי חשיבות רבה לכל התופעות האלו והנחתי שהן מקריות, עד

שיום אחד אדם הקרוב אלי סבל מכאבים עזים במשך תקופה ארוכה, אותו אדם נעזר רבות

בכל מיני מטפלים רבים מתחומים שונים אך דבר לא צלח. ערב אחד הצעתי לו את עזרתי

והוא הסכים, לאחר שהנחתי את ידי על רגלו, הוא לטענתו החל לחוש זרמים ברגלו.

כשהתעורר ביום למחרת ובא לקום ממיטתו פתאום הכאב נעלם כאילו לא היה. 

התחילו להתרחש ניסים סביבי, כפי שהיה בילדותי, אבל לרגע אחד לא חשבתי שאני זו

שיוצרת אותם, עם הזמן התפשטה השמועה והחלו רבים להגיע, ואז העזתי לשאול, לשאול

האם מה שאני רואה הוא באמת נכון?... ואז להפתעתי גיליתי שדרך אותו אדם הניצב מולי

ביכולתי לראות את בעיותיו, מחשבותיו, תחושותיו ואת אותם הדברים הנקודתיים המונעים

ממנו להגיע להגשמה עצמית. דרכו אני רואה את משפחתו, את כאבם, את מה שעובר עליהם

ואיך ביכולותיי לסייע, בנוסף אני רואה את קרוביו ומכריו שנפטרו עם מסרים עבורו.כל יום

שעובר, מגלה אני כי ביכולותיי לסייע רבות ובהצלחה רבה במגוון אינסופי של תחומים

נוספים ולמגוון רחב של גילאים, החל מילדים קטנים ועד אנשים מבוגרים'. 

ליאת עובדת עם אנשים מזה שמונה שנים, במהלכם היא עוזרת לרבים לפתור בעיות בכל

התחומים , ומסייעת להם לעשות שינוי גדול ומשמעותי בחייהם. לפרטים נוספים : -052

 8965058
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ערב התקשור עם ליאת 

זהו ערב תקשור ייחודי ומרגש, במהלכו תקבל ליאת מידע מתוקשר על הנוכחים בקהל באופן

אלגנטי וייחודי לליאת, הכולל פתרונות ועצות המסייעים לעשות מהפך חיובי בכל תחומי

החיים. 

בנוסף, ליאת מתקשרת גם עם קרובי משפחה וחברים שהלכו לעולמם ומעבירה מהם מסרים,

מומלץ להביא תמונות.בסיומו של הערב תעביר ליאת מעגל אנרגיה לבנה ועוצמתיית אליה

היא מחוברת, אשר מסייעת בחיזוק וריפוי הגוף, וכן, מסייעת בהתקדמות והתפתחות

הרוחנית.
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כתבות נוספות במדור מיסטיקה :

*   מי יהיה ה'כוכב נולד' שיבחר במוצ'ש זה? ליה לואיס המיסטיקאית מספרת...

*   יעל אריאל, אשת המיסטיקה , מופתעת כל יום מהקלפי האורקל החדשים...

*   תחזית לבני כל המזלות לחודש יולי 2011. כתבה : ליה לואיס
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