
 העצמה נשית וחוגי בית  , בריאות, הרצאת העשרה והשראה מרתקת לאירועי נשים
  

  35אחרי גיל וקורנת נשית , בריאה, אנרגטית: החייםשל אמצע לרקוד עם האש 
בכירה ובעלת  גופני ויועצת בריאות הוליסטית -מומחית לטיפול רגשי -עובדת סוציאלית קלינית -באריתהל עלמה 

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

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

  .  לחלוטין מהפרעות אכילהומסרטן השד והשתקמה נכות רפואית  47%מ הבריאה 
  

 .  מנטלית ותודעתית, רגשית, לטרנספורמציה גופניתכהזדמנות גיל המעבר 
הם  , 40חווה אחרי גיל הגופניים והרגשיים שאת מרתקת תקבלי הבנה עמוקה כיצד ניסיון חייך והשינויים בהרצאה 

ביותר בחייך ואיך עבודה  המשמעותית החברתית והרוחנית , הרגשית, חלק חשוב והכרחי בטרנספורמציה הגופנית

 :  נכונה עם עצמך ועם גופך
  

 .נשית וקורנת  עוד הרבה שנים, אנרגטיתולהיות  -לרדת במשקל -לך לאזן את ההורמוניםתעזור •

 .  ותעזור לך להביא את עצמך באופן מלא ואותנטי לעולםתחדש את מעיין הנעורים •
 

מהירות וארוכות טווח ונותנת מענה טיפולי  , תוצאות עמוקותתהל עלמה מייצרת שיטת העבודה הייחודית של 
 .  מקצועי ליצירת בריאות גופנית ונפשית אופטימלית בכל גיל

  
חוגי  , בפני מאות נשים בפסטיבליםהועברה  .ומעלה 35בארי מתאימה לשים מעל גיל תהל עלמה של הרצאתה 

איך ניתן למנף את השינויים הגופניים והרגשיים  סופי שבוע להעצמה נשית ובאינטרנט ועונה על השאלה , בית

היפות והמעצימות  , תוך כדי ואחרי גיל המעבר לשנים הבריאות, את השנים לפניולהפוך ' החייםאמצע 'של 

 .  בחייך

  
 :  בהומור ובגובה העיניים, מציגה בפשטותתהל עלמה 

 החברתיים והרוחניים של גיל המעבר, הרגשיים, מהם התסמינים הפיזיים•
 כיצד התסמינים הללו הם חלק הכרחי וחשוב בתהליך הטרנספורמציה ומילוי יעודה של כל אישה•
 ומעלה   60, 50,  40דווקא לקראת גיל ' להתעורר'ומדוע זה קריטי (WELLNESS)  כיצד להגיע לבריאות שלמה •

 
איזון  , ירידה במשקל, רגשיים ורוחניים לניהול תזונה ואורח חיים בריא, פיזייםכלים מעניקה לנשים בנות תהל עלמה 

היא  . רגשית בכל גילבריאה עם אכילה והתמודדות , מעיין הנעוריםחידוש , חיבור לנשיות, הורמונים ומערכת העיכול

 .  משלבת עבודה רגשית עם יעוץ בריאות ותזונה ועוזרת ללקוחותיה להשיג תוצאות עמוקות לטווח ארוך

 

  
 
  
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© 

 054-954-8595תהל עלמה בארי  

tahelalma@gmail.com 

www.metamorphosa.co.il     


