
 והשראה מרתקת  הרצאה וסדנת העשרה 
 העצמה נשית וחוגי בית  , בריאות, נשיםלאירועי 

  

 להדליק את התשוקה באמצע החיים
  ובעלת בכירה הוליסטית בריאות ויועצת גופני-רגשי לטיפול מומחית -קלינית סוציאלית עובדת -בארי עלמה תהל

  ,גופני מהפך המחוללת "הוליסטי הורמונלי לאיזון השערים 12" שיטת את מייסדת .ל''ובחו בארץ שנה 19 של ניסיון

  עלמה תהל .טבעית בדרך וקורנות נשיות ,חיוניות ,אנרגטיות ולהיות מחדש להתאזן הרוצות לנשים ותודעתי רגשי

    .אכילה מהפרעות לחלוטין והשתקמה השד ומסרטן רפואית נכות 47% מ הבריאה
  

 תוך כדי ואחרי גיל המעבר לשנים החושניות והנשיות בחייך  , להפוך את השנים לפני
  

והרגשיים שאת חווה באמצע החיים על מנת להגביר  , למנף את השינויים הגופנייםתלמדי כיצד בהרצאה מרתקת 

בת זוגך  /עם גופך ועם בן, ואיך עבודה נכונה עם עצמך 60ואפילו  50, 40את התשוקה והמיניות שלך אחרי גיל 

 :  יכולה לעזור לך
 

 שלך ושל בן זוגך  החושניות והתשוקה לאזן את ההורמונים ולהגביר את רמת •
 זוגךלהעשיר ולהעמיק את מערכת היחסים שלך עם עצמך ועם בן •

 להשתמש באנרגיה החדשה על מנת לקדם מטרות ופרויקטים בחייך  •
 

ירידה  , רגשיים ורוחניים לניהול תזונה ואורח חיים בריא, כלים פיזיים 25-65מעניקה לנשים בנות תהל עלמה 

רגשית  בריאה עם אכילה והתמודדות , מעיין הנעוריםחידוש , חיבור לנשיות, איזון הורמונים ומערכת העיכול, במשקל

היא משלבת עבודה רגשית עם יעוץ בריאות ותזונה ועוזרת ללקוחותיה להשיג תוצאות עמוקות לטווח  . בכל גיל

 .  ארוך

סופי שבוע להעצמה נשית  , חוגי בית, תהל עלמה בארי הועברה בפני מאות נשים בפסטיבלים,של הרצאתה 

הרגשיים  , להחיות את התשוקה והמיניות למרות השינויים הפיזייםהשאלה כיצד ובאינטרנט ועונה על 

 .  והמנטליים שאת חווה בחצי השני של החיים

  
 :  בהומור ובגובה העיניים, תהל עלמה מציגה בפשטות

 החברתיים והרוחניים של גיל המעבר משפיעים על המיניות שלך, הרגשיים, התסמינים הפיזייםכיצד •
 את החוויה המינית שלך כבר היוםלהעצים מה את יכולה לעשות על מנת •
 אורח חיים בריא על התשוקה המינית שלךוניהול  נפשימתח , הקשר בין תזונהאת •
 למניות ואינטימיות  ביחס כמוך באמצע החיים  לנשיםמה באמת חשוב •

יש לה כישרון נדיר לשלב ידע מן  . אנושיות ובהומור יוצאי דופן, תהל עלמה סוחפת ומעצימה נשים בצניעות

 ח כללית''אחות ראשית קופ. לילי פ. להציג מגוון נושאים בדרך מרתקת, המערב לצד תובנות וחכמת המזרח

,  מרתקת, אינטימיות ואוטנטיות נשית מופלאה והעברת הרבה ידע בצורה רהוטה, את יוצרת רוגע"

הרצאה בין  . מחזק ומעצים, הסיפור המרתק והאנושי שלך מעורר השראה. מרגיעה ובגובה העיניים

 א  "עובדת בעיריית ת–. מזל ג!" מעשי ומפתיע, מדהים! תחומית מאלפת שדחפה אותי להתעורר באמת

 כל הזכויות שמורות לתהל עלמה בארי© 


