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שלום,   
, לאהוב להתמודד בצורה בריאה עם אכילה רגשית מעניקה להן כליםומעלה ו 40מלווה ומעצימה נשים בנות אני 

.ולהפוך את השנים לפני, תוך כדי ואחרי גיל המעבר לשנים היפות ועוצמתיות בחייהן ,את עצמן ואת גופן מחדש  
  

תואר שני בטיפול ו ית בעלת תואר שני בעבודה קליניתהוליסטית ומטפלת רב תחומיועצת לבריאות אני 
ניהלתי מרפאה פסיכיאטרית והקמתי מחלקה לטיפול  .שנות ניסיון בארץ ובחו''ל 18-עם מעל ל בהבעה ויצירה

הבראתי נכות,  50%-. הבראתי ממחלה הורמונלית שגרמה ל כ Cleveland Clinicנפש בבית חולים -גוף
  לחלוטין.בריאה אוהבת את גופי אני קג' והיום  17ירדתי . על  הפרעות אכילההתגברתי ומסרטן 

 
 .2015-2016-לשנת  קבוצות וארגונים לחוגי בית,וסדנאות  הרצאותלפניך רשימת 

ההרצאות המסומנות בכוכבית מיועדות לנשים . +60, 50, 40לנשים בנות בעיקר  מיועדותההרצאות 
 בין שעה וחצי לשעתיים.משך כל הרצאה/סדנה  וגברים כאחד.

 
    
תופעות את חווה באמצע החיים אינם אוסף של הרבים שהשינויים  !מנך לפרוחזהגיע -אשת בינה .1

את בואי תגלי בחייך. ביותר  משמעותירוחני גופני, רגשי ומהפך אלא חלק מ שצריך לתקן או להפטר מהם
לעידן  . בואי כנסי השינויים לטובתךימנפו את הבחירות שתעשי היום איך התמורות הרבות שבגיל המעבר ו

 *מומלץ להזמין כהרצאת מבוא  .גופנית ונפשית חזקהזה עם תשתית מלהיב חדש ו
 

  !חיונית, אנרגטית וקורנת .2
+ וגופך בוגד בך? תשוקה למתוקים, חגורת בטן מעצבנת ועודף משקל מטריפים 60או  50, 40את בגיל 

. ולעשות שנוי ופך מדבר אלייך ומאותת שהגיע הזמן להתעורראותך?  העייפות גומרת אותך בסוף היום? ג
 שאת כל כך משתוקקת לו לחזור למי שאת באמת!  קורןהחיוני והאנרגטי, את הגוף ה איך ליצורתלמדי בואי 

 
  נשית, שלווה ומאוזנת .3

האם גלי חום,  ?של גיל המעבר מתדפקות על דלתךגופניות ורגשיות תופעות ו+ 60או  50, 40את בגיל 
האם מצבי רוח וחוסר מוטיבציה מקשים זיעה וכאבי ראש משאירים אותך רטובה, עצבנית, עייפה ומיואשת? 

  .בואי תלמדי לאזן את ההורמונים ולהחזיר את השפיות לחייך בדרך טבעיתיות במיטבך? עלייך לה
 
 להתגבר על אכילה רגשית  ?מה את רעבה באמת-ל .4

האם הגוף רעב או הלב רעב? האם האכילה שלך נובעת מרעב פיזי או רעב רגשי? בואי תקבלי כלים 
ל לאכובואי תלמדי שיאפשרו לך להבדיל בין השניים ולהתמודד בצורה בריאה יותר עם אכילה שפוגעת בך. 

ך הפתעה מחכה ל. מבקשיםיק לעצמך מה שגופך ונפשך באמת נולמזון ולהע פךמתוך הקשבה וחיבור לגו
 בדמיון המודרך.

 
 ! 40אחרי גיל להחיות את התשוקה  .5

האם את  ?? האם מין ורומנטיקה הם 'לא מה שהיו פעם'מיניות שלךבו תשוקהבהאם את מרגישה ירידה 
ה בזוגיות שלך ואיבדת תקווה שזה יכול להיות אחרת? בואי ומתוסכלת כל פעם מחדש מהשינויים שאת חו

 תלמדי איך למנף את השינויים לטובתך ולהחזיר את האש לתוך חייך! 
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  !40אחרי גיל שינה מתוקה  .6

מתעוררת  תאהירדם? האם ל? האם קשה לך הזדמנות לישוןמחפשת כל את האם חסרה לך אנרגיה ו

. ורגשית גופניתבך את גיל המעבר ופוגע  ןאפיימעצבנית או מלאה דאגות? חוסר בשינה  ,לילה מיוזעתב

 . ולהתעורר עם אנרגיות חדשות לחזור לעצמךמחדש, י תלמדי איך ליצור 'שינה מתוקה' בוא

 

 לגוף אישה חוכמה משלו  .7
(, תופעות של גיל המעבר, דיכאון, כאב, עליה במשקל ומחלות PMSבעיות גינקולוגיות, תסמין קדם ווסתי )

יתכן וחלקנו לא זיהינו העבר. ן פצעים פיזיים ורגשיים מהן דרכים בהן גופך קורה לך לעצור, להתבונן ולרפא 
למען השנים ליצור בריאות נפשית וגופנית ומעלה גופנו מבקש מאתנו להתייחס ו 40 גילאך מ, קריאות אלה

 הבאות. 
 

 
 מיתוסים בתזונה 10*  .8

ולמקסם רווחים רוב המידע התזונתי מגיע אליך מתעשייני המזון שרוצים למכור כמה שיותר בעידן המודרני 
קבלי עצות פרקטיות איך את האמת על תעשיית המזון ו יתלמדי על חשבון בריאותך ובריאות משפחתך. בוא

 תזונה מאוזנת ונכונה.באמצעות ואת משפחת להבריא את עצמך 
 
  מדוע גופך רוצה להיות שמן?* .9

להיות שמן,  'רוצה'עם אוכל? בואי תגלי מדוע הגוף שלך שלך את רוצה לשבור את מעגל הקסמים הרגשי 
גוף היפה לקראת האיך את יכולה להתגבר על מה שמנע ממך עד עכשיו לרזות ולהתחיל את המהפך שלך 

 סדנה תשנה את חייך!הוהקורן שאת כל כך משתוקקת לו! 
 

  ייםחראי להיא  ךמערכת העיכול של* .10
לכל איבר  .כל המתרחש בחיינואת מערכת העיכול היא מערכת שבאמצעותה אנו מעכלים לא רק מזון אלא 

תפקיד חשוב בעיבוד רגשות. הסדנה לוקחת אותך במסע מרתק דרך מערכת העיכול, במערכת זו 
 ומאפשרת לך לשחרר 'מה שלא מתעכל' מן החיים. סדנא חווייתית בדמיון מודרך.

 
 

 מערכת הצ'קרות ותשוקות למזון-התמכרויות* .11

אהבה הרגיש יציבים, תשוקות והתמכרויות קשורות באופן ישיר למילוי צרכים בסיסיים שלנו וליכולת שלנו ל
. 'למה אנחנו באמת כמהיםמחזיקה את תשובה 'צרכים ואותם הקשורה למילוי  הועצמה פנימית. כל צ'קר

שלכם היא לא לאוכל או חומרים אחרים אלא לאהבה וכוח  זו תגלו שהתשוקה האמיתית תחווייתיבסדנה 
 החיים! 

 
 

 מהו ניקוי גוף ונפש?* .12
שואף ויודע לרפא את עצמו בעזרת מנגנוני ריפוי טבעיים אם יינתנו לו התנאים המתאימים. במהלך  ךגופ
יוצרים מחלות וירידה ברמת הך ובנפש ךחומרים פיזיים ורגשיים רעילים הפוגעים בגופ תסופג ת, אךחיי

תלמדי מהו ניקוי פיזי ורגשי ואיך תהליך זה עשוי לשנות ממש את חייך. האנרגיה ובמצב הרוח. בסדנה הזו 
תקבלי כלים מעשיים על מנת להתחיל יתרונות והחסרונות של כל אחד מהם. ה אתוסוגי ניקוי שונים  תכירי

 אישי שלך כבר היום. האת הניקוי 
 

  אלייךגופך מדבר * .13
תק בין הנפש לבין הגוף. נתק זה גורם לאכילה לא מאוזנת, ירידה באנרגיה, רובנו למדנו מגיל צעיר ליצור נ

דיכאון ולהיווצרות מחלות. בסדנה חווייתית זו אקח אותך למסע אנטומי מרתק שיאפשר לך להתחבר מחדש 
מבפנים. משתתפים מספרים על גופך, לחוות את העוצמות החוויות בתוכו ולהתחיל לרפא את עצמך ל

 תחושת חיבור, חיוניות והודיה לגוף וליצירת מחויבות לשמור עליו באמת.
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  כשפעהמעט ארוחה מודעת: * .14
הוא רעב רגשי? מהי מזה לרבים מאתנו יש ציפייה שאנחנו זקוקים להרבה אוכל על מנת לשבוע. כמה 

בסדנא נבחן היבטים שונים הקשורים לתודעת ההשפעה  מן המסרים התרבותיים לגבי שפע ושובע בחייך? 
ארוחה. נלמד להיכנס פנימה  מהלךעל התייחסותנו למזון וצורת האכילה שלנו ב העוני או שפע המשפיע

 ולהתחבר לתחושת שובע מתוך הקשבה לגוף. 
 

 הטוב ביותר שלך מחלה כמורה*  .15
. עבודתה של קנדיס פרט ואחרים יהוו ךלבריאות יךומחשבות יךהסדנא/הרצאה תעסוק בקשר בין רגשות

לרפא פצעים מן העבר וללמוד  גופך קורא לךאת השפה הייחודית בה תחקרי בסיס לדיון. בחלק החוויתי 
תה את יאמידע על המשמעות הסמלית של בעיה פיזית  יקבלת אתבתרגיל בדמיון מודרך מהם לקחים. 

 ך. ומה את יכולה לעשות על מנת להבריא את עצמ מתמודדת

 

 הדרך הקלה לבריאות טובה-סדנה מעשית: שייק ירוק* .16
מהו שייק ירוק? בואו להכיר את הסגולות הנפלאות של פצצת האנרגיה והבריאות הטעימה שכל אחד יכול 

להכין בבית! בסדנה תקבלו טיפים להכנת שייק ירוק וגם נדבר על ההבדל בין מיץ לשייק. רצוי לבוא עם 
 ראש פתוח וחשק לטעום! 

 
 סדנאות בישול טבעוני במגוון נושאים: * .17

לכל סדנה הקדמה בסיסית על העקרונות והיתרונות של מזון טבעוני ותורת צירופי מזון והנחיות איך *
 הופכים את המטבח למטבח בריא באמצעים פשוטים שכל אחד/אחת יכול/יכולה ליישם בבית. 

 במקום.  בסדנה נכין מזונות בריאים במידה וקיים מטבח/ון *
ניתן להזמין סדנאות בנושאים הבאים: בניית תפריט יומי לאנשים עסוקים, קינוחים טבעוניים, סלטים, *

  שייקים. )מתכונים יישלחו למשתתפים לאחר הסדנה(.
 

 קשר לקבלת פרטים וקביעת מועד להרצאה/סדנה  יצר
 zivybairey@gmail.com :מיילcאו  054-954-8595בטלפון 

 

  אות והרצאות? מה אומרות נשים שהשתתפו בסדנ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

חריפים של גיל המעבר שכללו זעה וגלי חום לפנות בוקר, שינה 'כשהגעתי אליך התמודדתי עם סימפטומים 
רוח משתנים ללא סיבה נראית  יטרופה כולל התעוררות מחלומות לא נעימים, כאבים ברגליים והתקפי בכי ומצב

הפסיקו מפגשים  7-ב. לעיין. הסימפטומים הפריעו לי לאורח חיים תקין, ולא רציתי לקחת תרופות או הורמונים
היום אני יותר מרשה  !תי לישון טוב בלילה ואפילו רזיתיברגליים, נעלמו כמעט לחלוטין גלי החום, חזר הכאבים

לעצמי להתחבר אל רגשותיי וקבלתי כלים נוספים בעיקר בנושא דמיון מודרך ומדיטציה שאני ממשיכה 
לו קבלתי מעבר להשתמש בהם בעיקר כשאני בחוסר שקט או בלחץ. בהחלט הרווחתי מן התהליך הזה ואפי

 ל.ט.. עזרת לי מאד ואני בטוחה שתעזרי לרבים נוספים'. לציפיות. תודה לך שוב על הטיפול הנפלא ועל מי שאת
 

 

הסדנה הועברה בצורה מרתקת עם הרבה ידע ותוכן פיזיולוגי ורגשי בשילוב עם סיפור החיים המרתק של צביה. 
רבות ולא ניתן להם הסבר שיספק את הדעת. ההרצאה פתחה לי ניתן היה להבין  דברים ששאלתי את עצמי שני 

 תובנות חדשות! תודה רבה לך! מיכל
 

תחומית המשלבת כל -ןאם את רוצה לשמוע הרצאה סופר בי אני בדרך כל מאוד סקפטית, אבל-סדנה מרתקת
  שרה מדהים ומפתיע!-הקשיבי להרצאה של צביה-כך הרבה כל כך הרבה רבדים בבד אחד

נראה לי שקבלתי כמה תשובות לשאלות ששאלתי הרבה זמן. מעבר לזה הכותרת של הסדנה תפסה את עיני ו
העברת את הסדנה בצורה רהוטה ועניינית. היה קל להקשיב לך ואהבתי שהבאת דוגמאות על עצמך ודברת 

 בגובה בעיניים. זה נהדר לדעת שהמטפל הוא אנושי ובדיוק כמוני. טזה 
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 יקרה,צביה 
הלב שלי מלא בכל כך הרבה דברים, אני אפילו לא יודעת מאיפה להתחיל .... להודות לך על שאת מלווה אותי 

את כל הדיאטות, הרעבתי את עצמי, בעבר במסעי... אני כל כך כל כך שמחה על מה שקורה בחיי. עשיתי 
י מוכנה סוף סוף למשהו אנ אתךצמתי ואפילו השתמשתי בחומרים משלשלים, ועכשיו הודות לעבודה שעשיתי 
 ק.ט. קום יש להציע.יאחר. אני מוכנה סוף סוף להתחיל לטפל בעצמי ולטפח את עצמי עם הטוב של

 

צביה את מעוררת השראה. יש לך יכולת ליצור אינטימיות ואוטנטיות נשית מופלאה. את מחזקת ומעצימה. 
עולמות בתוכי שאני יכולה פתחת לי צוהר לעולם שלם שהכרתי קודם באופן שטחי. עכשיו אני יודעת שיש עוד 

לגלות, לצמוח מהם ולהעשיר את עצמי ואת הסובבים אותי. תודה על שעות נפלאות של שלווה )למרות 
 ל.פ.היה די כאוטי(, צמיחה, נדיבות, חכמה ואהבה.  ביבשמס

 

שינויים משהו חדש. סדנה העוסקת בשינוי שאנו חוות בגיל המעבר. צביה הביאה אור חדש ואחר לכל ה
הגופניים והרוחניים שעברתי בתקופה האחרונה בטרם הגעתי לסדנה. השילוב של הרוגע, הנעימות, הידע 

הרב והחשיפה למידע באופנים שונים חשפה לי עולם חדש של ידע. הסדנה פתחה לי אור חדש וחשיבה 
ים יותר, שלוים חדשה לחיים. הסדנא פתחה לי את 'הראש' לחשוב שצריך לחיות את החיים אחרת, מלא

ים מלאים יותר ולעשות גם ון בריא, שימוש בסוגי מזון חדשים תורמים לחיזיותר. ולצד זה כל הידע על מ
שהעברת בדמיון המודרך פיתחו אופקים  תהחווייתינוספות גם בתחום המזון.  וכמובן כל הרוח בחירות 

 א.ג.חדשים. תודה על הכול. לקחתי ידע לחיים, חוויה לחיים וחברה לחיים. 
 

 קשר לקבלת פרטים וקביעת מועד להרצאה/סדנה  יצר

או  054-954-8595בטלפון  c  zivybairey@gmail.com :מייל


