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 באמצע החיים בריאה, אנרגטית וקורנת .1

לאכול הרבה . לשפר את בריאותך ולהיות אנרגטית את יכולה תוך מספר שבועות  פתח עם הבטחה גדולה:א

לאהוב ואת השליטה לידייך להחזיר ומהכאבים. מהבלבול ומצבי הרוח. ן העייפות להשתחרר מ. ולרדת במשקל

 בטח בשלב זה בחייך, נכון? מגיע לך ליהנות. מגיע לך שקט ושלווה.  את עצמך מחדש!
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אבל במקום זה גופך בוגד בך ומשתגע. האוכל שולט בך ואת לא מצליחה לרדת במשקל. העייפות גומרת 

מפריעים לך. את מתעוררת בטן נפוחה כאבי ראש ואותך ואת סובלת מכאבים. יתכן ובריאותך מתדרדרת? 

לפני  וכאוס הורמונים משתוללים גורמים לבלבול, כעסעייפה ומותשת. ואת לא שקטה. ולמחרת את בלילה 

לך לא כוח ולא חשק אין מצב הרוח פעם למעלה ופעם למטה. יתכן ואת מרגישה בודדה ומבולבלת ו .המחזור

   בחיים. להניע את עצמך

אכילה הרגשית? את נתקפת 'אטרפים' שאת לא יכולה להפסיק. את אוכלת כמו מטורפת ואחר כך ומה עם ה

ניסית אלפי דיאטות. את מרעיבה את עצמך. מתאפקת כמו ילדה לא מבינה איך יכולת לעשות את זה לעצמך. 

 שאת תקועה ושאין מה לעשות.  טובה. נדמה לך

 אבל...

 יש לי חדשות טובות בשבילך!                                  

ולחזור לעצמך. לרדת  , את מצבי הרוחאת יכולה לשפר את בריאותך. לאזן את ההורמונים

 איך תעשי את זה ? במשקל ולהיות מלאת אנרגיה.

להגיע לאיזון גופני ורגשי, ולהרגיש טוב עם  ומעשית דרך קצרה, פשוטה, אם תמשיכי לקרא את תיווכחי שיש

 דיאטות מטורפות ותוך מספר שבועות! הכול בדרך טבעית, בלי .מי שאת

אני מומחית ליצירת מהפך בריאותי, גופני ונפשי אמצע שנות החמישים. בארי ואני ב יהבנעים מאוד, שמי צ

ומעלה בתהליכי ריפוי ושינוי. אני יועצת לבריאות ותזונה הוליסטית ועובדת סוציאלית  25ומלווה נשים בנות 

 .  שנות ניסיון בארץ ובחו''ל 81עם קלינית 

התמודדתי עם אכילה רגשית ובעיות מגיל הנעורים אבל במשקל תקין ומלאת אנרגיה. היום אני בריאה,  

אני מדברת אלייך . בשנות העשרים הייתה לי מחלה הורמונלית קשה ובשנות הארבעים חליתי בסרטןמשקל. 

ודעת מה זה לחיות מה זה להיות מאוד חולה, שמנה, עייפה ומדוכאת. אני ייודעת כמטפלת מנוסה וכמי ש

 . בלתי נשלטים על אוכל בקולמוסיםועם  שמשגעים אותיעם הורמונים , במטוטלת רגשית

להיות בריאה, אנרגטית וקורנת אבל קודם בואי איך אגלה לך מחולק לארבעה חלקים ובו אני מדריך הזה ה

 נראה איפה את עכשיו? 

  הקרקע נשמטת לך מתחת לגליים!בפתח של הזדמנות אדירה בחייך, אבל בינתיים את 

את נכנסת ל 'אטרפים' על מתוקים ודברי מאפה ולא יכולה לשלוט בעצמך.  משקל נכון:קשה לך לשמור על 

יתכן והבטן שלך נפוחה. שיש לך גזים. את מרגישה כל הזמן רעבה. את מלאה וחושבת על הארוחה הבאה. 

את לכאורה אוכלת אוכל בריא ובכל זאת המשקל רק עולה. את אוכלת מתוך מצוקה רגשית או שעמום ביום 
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בעיקר בשעות הערב. את לובשת בגדים גדולים שמסתירים את חגורת הבטן. קשה לך להרים את הנכדים ו

 ואיך לך כוח לסחוב את הקניות.

נמאס לך להיות בדיאטות 'רעב' שמתסכלות ומקפחות אותך. רגשות אשם ממלאים אותך כשאת אוכלת. 

מרגישה שאת כבר לא מושכת ויפה. שאת אירועים מלחיצים אותך בגלל האוכל. והתחושה הכי קשה: את 

מיובשת ובלויה ו בדרך למטה. זהו. אין מה לעשות. הפיתויים גדולים מידי. את יודעת שהאוכל מזיק לך אבל 

 את לא יודעת איך לצאת מן המלכודת כי כבר ניסית הכול...

ברים מטוגנים. את לפני המחזור את מרגישה שאת חייבת פחמימות. דברי מאפה. ד ההורמונים משתוללים:

יתכן משגע אותך. לפעמים המחזור הבורקס או הצ'פיס. אבל את חייבת אותם עכשיו! את לא יכולה לחכות. 

מכאבי ראש. את נתקפת חרדה. יש לך סחרחורות. חוסר אנרגיה ועייפות כרונית. ואת סובלת מכאבי ראש? 

 ות... את רוצה שהשיגעון יפסיק אבל את לא יודעת מה לעשדפיקות לב. 

. את עייפה רק את יודעת כמה קשה להתמודד עם בעיות בריאות. אולי מחלה יותר חמורה בעיות בריאות:

וחסרת אנרגיה. אולי הבריאות שלך מתדרדרת. את יודעת מה הסכנות, אבל לא יודעת איך למנוע אותן או 

יחה להפטר מהכאבים. אולי איך לצאת מזה. אולי כבר עברת טיפולים רפואיים או אשפוז. אולי את לא מצל

הרופאים לא יודעים את הסיבה לכאבים. או גרוע מזה, קשה לך להתנועע. את צריכה לבזבז זמן יקר 

 במרפאות. להוציא כסף על תרופות. אולי יש לך בעיות עיכול...

עולמך מתמוטט ואת לא מבינה מדוע. מצבי הרוח משגעים  הרגשות משגעים אותך:

לפעמים 'שד' משתלט עלייך ואת צועקת על מכל מיני דברים.  אותך. את נכנסת ללחץ

כולם. אחר כך את מצטערת ולא יודעת מה קרה לך. נמאס לך להקריב את עצמך 

 השטיח של כולם. את מרוקנת מבפנים. רוצה שיעריכו אותך בגלל מי שאת.  ולהיות

בכלל...( לא ואולי את  מרגישה שהקשר עם בן הזוג לא מה שהיה. בן הזוג )אם יש 

מבין אותך. בכל מקרה את בודדה והכאב מחלחל לעצמות.  מחשבות ודאגות לא 

מוטיבציה. אין לך חשך לכלום. את חיה על סוג של אוטומט. את מספיקה ומתקתקת  מרפות. חסרה לך

 חולפים לידך. לעתים את מפוזרת. שכחת לדאוג לעצמך... אותה. אבל בינתיים החיים

 לעידן חדש ונפלא בחייך. הזדמנותלא מחלה אלא הם החיים המודרניים 

 וטרנספורמציה אישיתעל זחל, פרפר   מטמורפוזה מהי?  .2

 פעם היה זחל שחי בגינה. הוא הכיר את סביבתו וחייו היו די צפויים. הוא הסתפק במה שמוכר והיה מאושר. 

מה קורה לו כי לפני כן הכול היה יום אחד השתלט עליו רעב יוצא דופן והוא אכל ללא שליטה. הוא לא הבין 

כרגיל. גופו התנגד, הוא התנגד, אבל הוא לא היה יכול לעצור את התהליך!  הוא אכל מבלבול. אכל מעצב. 
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אכל מייאוש. אך מה שהוא לא ידע הוא שהורמונים בגופו מאותתים לו שהגיע הזמן לשינוי. עכשיו הוא פחד. 

 יה יכול לזוז.חשב שהוא הולך למות כי היה תקוע ולא ה

 

משהו בכל זאת דחף אותו והצליח לטפס על ענף. לפתע ובלי ממש לדעת איך, הוא התחיל לעטוף את עצמו 

בריר להסתגר בתוך גולם: מקום בטוח בו יוכל למות בשקט....הוא נכנס לתרדמה ובדיוק כשהוא הרגיש 

חילו לשנות שמותו מתקרב, משהו אחר קרה. אותם ההורמונים שגרמו לו לאכול ולהשתגע פרקו אותו הת

אותו מבפנים. משהו בתוכו הבין שעובר עליו משהו משמעותי. וכך המתין 

 בסבלנות כמה שבועות. 

 

לפתע... בלי הודעה מוקדמת... התחיל משהו בתוך הגולם להתנועע. התנועה 

התעצמה ולמרות שהגולם התפרק... התחיל לבקוע מתוכו משהוא חדש לגמרי. 

כך יפה. כל כך אצילי. כל כך מדהים!  מן הגולם בקע פרפר צבעוני! כל

 וכשהפרפר פרש את כנפיו הוא יצא לחופשי! 

 את חייך לגמרי! החיים מזמנים לך הזדמנות לשנותאז למה ספרתי לך את הסיפור היפה הזה? מפני ש

 ההזדמנויות להתעורר

רא לך להתבונן על מחזורים במהלך חייך. בכל מחזור היקום קו 480 -אם את כמו אישה ממוצעת, יהיו לך כ

הבריאות הגופנית שלך, על נושאם רגשיים, על יחסייך עם הסביבה האישית והמקצועית ולשאול את עצמך 

אם את דואגת לכול צרכיך. במקום לראות את ימי המחזור כהזדמנות להיכנס פנימה אל תוך עצמך, יתכן 

לב לבעיות הגופניות והרגשיות את החיים ממחזור למחזור בלי לשים  ממשיכהשאת, כמו הרבה נשים, 

את הקליפות והגיע הזמן להוריד שמצטברות. הרי ברור לך שהתעלמות לא גורמת לבעיות להיעלם, נכון? 

באמת. זה בעצם אומר שחלק מן המסע הזה כרוך בריפוי כל מה שהצטבר להתחבר את מי שאת החיצוניות ו

שלך, בעיות המשקל, מצבי הרוח ואולי הכאבים  כי האכילה הרגשית. שלך ב'חשבון' הכאב הרגשי והגופני

 על מנת להפוך למשהו חדש. ךעצמתוך תבונן ממש אל דורשים ממך לה

עכשיו יותר מכל, חשוב שתהיי קשובה לעצמך, לגופך ואפילו לתקן מה שלא תקנת בשנים קודמות. 

 שתתחברי ותקשיבי לתשובות הבאות מהמקומות העמוקים בתוכך.

עצמי את עינייך לרגע והקשיבי עמוק למה הלב אומר לך. הקשיבי למה שגופך מבקש ממך...כן, תוך כדי 

קריאת המדריך הזה... הקשיבי לחלק העמוק בתוכך שיודע את התשובות. הקשיבי למה שנפשך מבקשת 

ייך ודעי באמת, הקשיבי לכל מי שאת יכולה להיות... תעזי לחלום על כל מה שאת רוצה עוד להספיק בח

 שבאמת הכול אפשרי.
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תקבענה באופן ישיר את איכות חייך. הבחירות תקבענה אם תהפכי  היוםאת מבינה שהבחירות שתעשי 

שעל מנת להפוך לפרפר המקסים שנועדת להיות עלייך לעשות את מבינה או לא. ומדוכאת לאישה מרירה 

 שינויים משמעותיים בחייך. 

 ?את רוצה לברוא את עצמך מחדש

מצב  ?את מערכת העיכול שלךלשקם ? בדרך בטוחהלרדת במשקל בקלות ו? אנרגיהיותר ה את רוצ

 תוכן ומשמעותמלאים יחסים טובים עם העולם ולהרגיש שחייך ? רוח טוב ולאהוב את עצמך מחדש

 ? לחזור לעצמךו

 

 תר לאזן את רוב בתופעות של המחלהבשנות השלושים הצלחתי פחות או יו הגיע הזמן להתעורר!

, אך בתחילת גיל המעבר חליתי בסרטןההורמונלית, אבל עדיין התמודדתי עם אכילה רגשית ובעיות משקל. 

 הפעם הבנתי שגופי קורא לי לעצור, לעשות בדק בית והתעורר. 

בעבודה רגשית ורוחנית עמוקה תוך כדי לימוד מגוון רחב של שיטות טיפול הגוף  הרבה שניםהשקעתי אז 

ויתי גרם לצמיחה אישית עצומה בחיי והגבירה את המוטיבציה שלי לקחת את עצמי והנפש. הריפוי שחו

בידיים ולאמץ אורח חיים בריא. כשראיתי את התוצאות החלטתי ללמוד יעוץ בריאות ותזונה הוליסטי ושם 

גיע גיליתי עד כמה שנויים בצורת האכילה שלי עוזרים לי לאזן את ההורמונים ששיגעו אותי, את רגשותיי ולה

  שרציתי.סוף סוף לגוף האנרגטי ויפה 

 

מה יעזור לך יצור את המהפך האישי שלהן. לעזור לנשים כמוך להיום כשאני בריאה אני מקדישה את חיי 

 לעבור את מהפך האישי שלך? איך את תגלי את האישה המדהימה שאת ותצאי לחופשי?

 

 המלצות שישנו את חייך  .3

, הדרך לברוא את עצמך מחדש היא ליצור בריאות אמתית הגדולה:לראות את התמונה  :#1המלצה 

 (.Wellness)בריאות כוללת 

 מה זה אומר? 

היא  פיזית והיעדר מחלה.היא לא רק בריאות בריאות אמתית בריאות 

שאת מרגישה טוב בכל . זה אומר  כל מי שאתלוקחת בחשבון את על 

כל אחד וקורנת בשמחה חזקה ת, שאת חיוניזה אומר המישורים בחייך. 

 . שי, המחשבתי והרוחנימישור הפיזי, הרגמארבעת המישורים הבאים: ה

 (.  Wellnessתחווי תחושת שלמות ובריאות כוללת )

 

נף את השנים האלה בצורה הטובה מעל מנת שתרגישי טוב באמת ושתוכלי לחיוני מישורים הכל אחד מן 

 רגשית,. וכשתרגישי טוב מבחינה רגשיתישי טוב גם מבחינה ביותר. כשגופך יהיה המצב אופטימלי את תרג
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אופטימיות , כשתחשבי מחשבות חיוביות על עצמך, את תקריני . על עצמך את תחשבי מחשבות חיוביות

אישה המדהימה ואור לסביבה. וכשתקריני חיוביות, תקווה ואור לסביבה את תתחברי למהות שלך, לתקווה 

 מת, תרגישי שיש לחייך משמעות גדולה יותר! וכשתתחברי למי שאת באשאת. 

 

דורשת שתתבונני פנימה ותבחני היטב את חייך. יצירת מציאות חדשה דורשת  יצירת מציאות חדשה

  .אחריות על חייך ותערכי שינויים. זה דורש ממך לפתוח את הראש  ואת הנשמה לאפשרויות חדשות ישתיקח

איזה שינויים להשאיר את המצב כפי שהוא ולהמשיך לעשות מה שאת כבר עושה לא ממש ישנה את חייך. 

 ישנו את חייך?

 

 מישור הגופני: לערוך שינוי באופן שבו שאת תופסת את גופך. ב

  מה שהוא אותו ב להזיןולהתייחס אליו בכבוד ובאהבה.  ולהקשיב ל ללמודגופך משתגע: אם היום

  .איזון ללא דיאטות מטורפות למצואובאמת מבקש 

 לאכול מזונות טעימים שיעניקו לך אנרגיה.  ללמוד :אם היום אין לך אנרגיה 

 להפעיל את גופך בדרכים שנעימות לך.  ללמוד: אם היום אין לך מוטיבציה לזוז 

 לתת לגופך ההזדמנות להבריא ולהעניק לך אהבה בחזרה.  : אם יש לך היום בעיות בריאות  

 

 היום. על עצמך המישור המחשבתי: לערוך שינויים בדרך בה את חושבת 

 אמונה חדשה בעצמך. לאמץ : אם היום את לא מאמינה שתצליחי לעשות שינוי 

  פריחה חדשה. : להיפתח לאפשרות שאת בפתח של שאת בתחילתו של הסוףנדמה לך אם 

 ולתת ל'אש הפנימית' שלך נתב אותם לטובתך לללמוד  :אם היום ההורמונים הם האויבים שלך

 לצאת החוצה.

 את השנים האלה ליפות בחייך! ללמוד להפוך  :אם היום את מאמינה שלא מגיע לך לפרוח 

 

 המישור הרגשי: להיות מוכנה להתמודד בצורה בריאה עם רגשותייך

 למצואאם היום את חסרת אונים ונותנת לאחרים להכתיב את חייך : 

 כוחות שלא ידעת שיש לך.

 פצעים אלה מבפנים ותהיי  לרפא: אם גופך היום נושא את כל מכאוביך

 חופשיה.

 מטענים רגשיים שלא מקדמים  לשחרר: אם היום את תקועה בחיים

 אותך.

 לבטא את עצמך בצורה אוטנטית. ללמוד: אם את היום מחזיקה דברים בפנים  

 ודרכים להירגע. רגשית ךתולאכול מזונות שיאזנו א ללמודמשגעים אותך: הרוח  יאם היום מצב 
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 להזין את עצמך חוץ מאוכל שעל הצלחת. לגלות איך: ום חלק מן האכילה שלך היא רגשיתאם הי 

 

 המישור הרוחני: להיפתח לידע הפנימי שלך

 ולקבל את כל הידע שאת צריכה  להתחבר למהות הפנימית שלך: אם היום את מחפשת תשובות 

  ומקורות עוצמה שבתוכך. לאינטואיציה  ר: להתחבלא לגמרי סומכת על עצמך את היוםאם 

 נכון עבורך.שאת הכיוון  : למצוא ם מבולבלת ולפעמים מרגישה אבודהאם את היו  

 

הוא פשוט לא  40גופך מוכן לספוג הכול, אבל מגיל  40עד גיל שתעשי שינויים עכשיו? מפני ש זב קריטילמה 

ואת  לסבול ולשקוע בדיכאון, כעס, רחמים עצמיים וחולי.יכולה את בעומס!  יעמוד

שמחה, בריאות, יצירתיות למצוא הזדמנות כ אלוהאת השנים לנצל יכולה 

 וליצור תשתית חזקה לשנים הבאות. ואושר

 . ותכן ואם יש לך כבר ילדים אתיתכן שאת אשת מקצוע מעולה, רעיה נפלאה

לדעוך , רקלתת לעצמך להתפכמה זמן תוכלי להמשיך אבל אימא נהדרת...

 ולאכול את עצמך מבפנים? 

 

 

 

חייך. לחיות את החיים  ולקחת את השליטה לידייך. לא לחכות. לקבוע  איך ייראאם את מוכנה  אבל

במלואם. לא להיכנע לתירוצים. לנסות גישה אחרת. להתעורר. להתעקש על איכות חיים גבוה. להיות 

 החברה הכי טובה של עצמך ולא לוותר. לצמוח. להיות רגועה יותר ולהחזיר את השליטה ואיזון לחייך.

את תהיי אשת מקצוע עוד יותר מעולה, רעיה עוד להיות גאה בעצמך. לחיות חיים שמחים ואופטימיים. 

 יותר נפלאה ואימא עוד יותר נהדרת!...

 

 והעוצמות שלך החוצה!  זו ההזדמנות שלך להקרין את היופי          

 

 

 

  תרגיל :2המלצה # 

 זה אומר לא לעשות כלום

חיות במתח, להיות מותשת, חולה , לעכשיו לשחק אותה קטנה, לאכול מה שאת אוכלת

 להפוך את חייך לסיוט!  .וריקנות בתחושת פספוס לחיות את חייךומדוכאת, 

 

 לקחת  אחריות                                           

לשחק אותה בגדול! להתעורר. לערוך שינויים באורח החיים, 

 .את עצמךוליצור גוף שיאפשר לך לממש 

 גלות את האישה המדהימה שאת! ל
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  עמוק למה הלב אומר לך. הקשיבי למה עצמי את עינייך לרגע, קחי כמה נשימות איטיות והקשיבי

קריאת  שגופך מבקש ממך...הקשיבי למה שנפשך מבקשת... למה שאת יכולה להיות... כן, תוך כדי

המדריך הזה... הקשיבי לחלק העמוק בתוכך שיודע את התשובות הכי נכונות עבורך...תראי את 

ביותר...ואת יכולה להגיע מגיע לך הטוב עצמך כשאת בריאה, כשאת אנרגטית, כשאת קורנת!  

 לשם... 

 חלקי אותו לארבע עמודות ורשמי כותרת לכל עמוד לפי הסדר הבא: קחי דף נייר. :  ועכשיו        

  ?מה הגוף שלי צריך 

  ?מה הלב שלי רוצה 

  מצבי היום מה אני אומרת לעצמי על 

 הכי רחוק שאני יכולה להגיעעל מנת  מה הנשמה שלי  צריכה?  

 

  את שוקחי כמה דקות ממש לדמיין נשמי עמוק  הלב,על  ךאת ידמלאי כל עמודה בכנות. שימי

כבר השגת את הגוף הבריא ואנרגטי. לבך מלא שמחה ושלוה, את אומרת לעצמך  כבר שם.

אל הטבע/אל היקום, אל משהו גדול כמה שאת נפלאה ומדהימה, ואת מרגישה מחוברת 

  ממך.

 

מרגישה בדיוק איך שאת רוצה...וכל פעם שתשימי שם את היד, את מיד זה קורה ממש עכשיו, את 

 תרגישי את התחושה הנפלאה שאת מרגישה עכשיו...

 

, בהם אגלה לך טיפים שתוכלי להתחיל ליישם באופן מידיניוזלטר תקבלי חודש ידי מ

את ולל חל יקנו לך כליםש וסדנאות תפעילויווכן עדכונים על הרצאות,  מרשמים ומאמרים

 המהפך האישי שלך. 

 

 ? יוזלטרנמחכה לך עוד מה 

להתחיל לערוך שינויים במישור הגופני. אני רק אומר לך שתופתעי מכמויות האוכל שאת מעשיים ידע וכלים 

 יכולה לאכול... 

 עשו את המהפך? ומה אומרות נשים שכבר 

 

 

 

 

 

 

והתנהגותה הצנועה ביותר , בדרך עבודתה ביהצ. ועוצמתיתחוויה רבת ערך יתה עבורי  הי ם צביהעהעבודה 
למדתי לגלות מחדש האותנטיות שלי, שהיו לי.  פחדיםועמוק, רגשי כאב ריפוי חוללה ניסים והנחתה אותי ב

הכאבים ברגל שחוויתי . ייתי מועמדת לניתוחשה אחרי כיס המרה ושלפוחית השתן להצלחתי למצוא פתרון ו
היום אני מרגישה קשר אל  ! במהירות במשך שעהפחתו באופן משמעותי ואני יכולה ללכת  שנה 30במשך 

היא פנינה. לו הייתה לי היכולת לשכפל אותה היא יכלה לגמול  ביהצ .גופי ומצליחה לשמור על עצמי יותר
 לעוד הרבה אנשים.

 ג.נ.
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 אם הן עשו את זה, את בוודאי תצליחי לחולל את השינויים שאת רוצה!

 

  :לברוא את עצמך מחדש ולשנות את חייך עכשיו היגיע תורך .5

לעשות את מה שאת להעלות את רמת האנרגיה שלך ו לאהוב את עצמך מחדש.ולרדת במשקל  יכולהאת 

 להרגיש שלחייך תוכן ומשמעות. ו רוח טובהמצב .  את יכולה לאזן את אוהבת

 

לא  רק את יכולה לבחור ולהחליט. אם את רוצה לנצל את חלון ההזדמנות או להישאר תקועה, לדעוך ולסבול!

יהיה הרבה יותר קשה...ואת המשך חייך הסיכוי שלהחליט זה בעצם להחליט לא לשנות כלום ולהגדיל את 

   !לא חייב להיות כךיודעת שזה 

 

לשחק אותה מוכנות התהיי חלק מקבוצה הולכת וגדלה של נשים בישראל ובעולם וקחי אחריות על חייך 

. נשים עכשיומבינות שהזמן לעשות שינויים וליצור גוף בריא וחזק ונפש שמחה וקורנת הוא הנשים בגדול. 

 .יםומשמעותי יםשופעחיים המבינות שגוף בריא ואנרגטי הוא המפתח למימוש יעודן. נשים הרוצות לחוות 

 

טלטלות ההורמונליות בחייך, לאהוב את גופך ואת מי שאת, להרגיש פשוט נפלא נפתחה לך דרך לנצח את ה

 לצחוק. לשמוח. לחיות חיים ארוכים ואיכותיים בשלווה ורוגע. להתלהב. לשחק. אושר. לא ומולבנות עתיד מ

אני יודעת שלא קל לבנות תכנית מעשית שתוביל אותך לאן שאת רוצה להגיע. את לא יודעת מאיפה להתחיל 

לעשות שינויים בתזונה ובאורח ואיך לגייס את המוטיבציה של שלב זה בחייך. להתמודד עם כל האתגרים 

 בתוכך. איך להבריא את גופך. ש הסערהאת הפלונטר הרגשי ולהשקיט את  איך לפרום החיים.

קראת את המדריך עד כאן, ברור לי שאת רוצה לשנות את חייך ושאת מוכנה להשקיע מאמץ להגיע אם 

 במסע שלך.  לאיזון שאת מחפשת. מהסיבה הזו אני אשמח לעזור לך לעשות את הצעד הבא

בגלל שאני מעריכה את הרצון שלך לערוך שינויים ארוכי טווח שיעשו אותך מאושרת יותר, אני  מזמינה אותך 

מדובר בשיחה טלפונית או בסקייפ בנוחות שלך   ללא תשלום וללא התחייבות.לשיחת התייעצות אישית 

פציפיים איתם את בשיחה זו נשוחח על האתגרים הסדק'.  20-אורך השיחה הוא כובלי לצאת מן הבית. 

 מתמודדת. 

 שאת על לך להודות להתחיל מאיפה יודעת לא אפילו אני דברים, הרבה כך בכל מלא שלי הלב יקרה, ביהצ
 כך כל במסעי אותי מלווה שאת על לך להודות .... להתחיל מאיפה יודעת לא אפילו אני במסעי... אותי מלווה

 השתמשתי ואפילו צמתי עצמי, את הרעבתי הדיאטות, כל את עשיתי אני בחיי. שקורה מה על שמחה כך כל
 סוף מוכנה אני אחר. למשהו סוף סוף מוכנה אני אתך שעשיתי לעבודה הודות ועכשיו משלשלים, בחומרים

 ק.ט. להציע. יש שלקום הטוב עם עצמי את ולטפח בעצמי לטפל להתחיל סוף

 



 ©בארי  ביהצכל הזכויות שמורות ל 11

 

תוכלי לבחור בין  ,אם בעקבות השיחה, נראה שזה מתאים לשתינו

אספר לך על ההנחות בכל בנוסף, המתאים לך.  מסלול הליווי האישי

תוכלי להתחיל את המהפך האישי כדי שמסלול ונבנה תכנית אישית 

 כבר היום!  שלך

נחה האם תחליטי לעבוד איתי, את תקבלי שאני כבר יכולה לומר לך 

למה אני נותנת את ההנחה  !גדולה אם תחליטי לעבור איתי תהליך

הזו? מפני שאני מעריכה את המחויבות הגדולה שאת מפגינה לעצמך 

 אני בטוחה שהתהליך הזה ישנה את חייך! ו

 

, 8595-954-054טלפון: ישירות איתי באת יכולה גם ליצור קשר 

    להירשם באתר

 zivybairey@gmail.com  לשלוח לי מיילאו 

                              

על מנת להירשם ו שלי באתרם קבלת את המייל הזה מחברה, את מוזמנת לבקר א

טיפים שיעזרו לך להפוך את השנים האלה ליפות ם עהתחיל לקבל את הניוזלטר ל

 ונצחו! לקבוצת נשים שכבר התחילו את המהפך שלהן  הצטרפיבחייך! 

 

כך ניצור ו לאתר תפני אותןאם את מכירה נשים שיכולות להינו מן המדריך אשמח מאוד ש

 מחוללות מהפך! שקהילה של נשים 

 

 מנצחת!כשאת ולהיכנס לעידן חדש אמתית בריאות את יכולה ליצור 

 

 מוגש בהמון אהבה ואיחולים לחיים נפלאים! ציבי

                                         

http://www.metamorphosa.co.il/#!contact-me/c24vq
http://www.metamorphosa.co.il/
http://www.metamorphosa.co.il/

