
 ?  מי אני

לאהוב את עצמן  , אני מלווה ומעצימה נשים ומעניקה להן כלים להתמודד בצורה בריאה עם אכילה רגשית

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

יועצת לבריאות הוליסטית ומטפלת רב תחומית בעלת תואר שני בעבודה קלינית ותואר שני בטיפול בהבעה  

-ניהלתי מרפאה פסיכיאטרית והקמתי מחלקה לטיפול גוף. ל''ובחושנות ניסיון בארץ  18-ויצירה עם מעל ל

הבראתי  , נכות 50%-הבראתי ממחלה הורמונלית שגרמה ל כ.  Cleveland Clinicחולים הידוע נפש בבית 

 .  גופיאת ואוהבת בריאה לחלוטין אני , ' קג 17ירדתי . אכילההפרעות מסרטן והתגברתי על 

  

 : מסיבות יום הולדת, ימי עיון והעשרה, ועדי עובדים, ארגונים, קבוצות, הרצאות וסדנאות לחוגי בית 

 . תרגילים חווייתיים ומלוות במצגות מרתקות, ההרצאות והסדנאות משלבות תכני ידע עשיר*

 

 

אינם רק אוסף של  , 40גיל שאת חווה אחרי השינויים הרבים  !לרקוד עם האש של אמצע החיים.   1 

החברתית  , הרגשית, הם חלק חשוב והכרחי בטרנספורמציה הגופנית. תופעות שצריך לתקן או להפטר מהם

ליצור תשתית גופנית ונפשית חזקה וכיצד  בואי תגלי כיצד . בחייךוהרוחנית המלהיבה והמשמעותית ביותר 

תוך כדי ואחרי  , נשית וקורנת לפני, אנרגטית, כדי להיות בריאהשצברת במהלך חייך לנצל את החכמה והידע 

,  עמוקות לצד כלים מעשיים לחיות את החצי השני של החיים בעוצמהאת תקבלי תובנות . גיל המעבר
 .מומלץ כהרצאת מבוא !ואותנטיות

 

על כוח ההישרדות והפיכת משברים לאירועים מחוללי טרנספורמציה  : להמציא את עצמך מחדש. 2

  50%-מחלה נוספת שגרמה ל, מחלת הסרטן, בהרצאה מרתקת זו אספר איך נעורים טראומטיים .בחייך

גופנית  , הפרעות אכילה והתמודדות עם בן מכור לסמים הפכו לאירועים שחוללו טרנספורמציה אישית, נכות
  !היום אני אוהבת את החיים יותר מאי פעם. ונפשית ומעניקים לי את הכלים והכוח להעצים אחרים

 

ותופעות גופניות ורגשיות של גיל המעבר מתדפקות על + 60או  50, 40בגיל את שלווה ומאוזנת , נשית. 3 

האם מצבי רוח  ? עייפה ומיואשת, עצבנית, זיעה וכאבי ראש משאירים אותך רטובה, האם גלי חום? דלתך

בואי תלמדי לאזן את ההורמונים ולהחזיר את השפיות לחייך  ? וחוסר מוטיבציה מקשים עלייך להיות במיטבך
 .  בדרך טבעית

  
האם את  ? את מרגישה ירידה בתשוקה ובמיניות שלךהאם ! 40את התשוקה אחרי גיל להדליק . 4

'?  לא מה שהיו פעם'רומנטיקה וזוגיות הם , האם מין? מתוסכלת כל פעם מחדש מהשינויים שאת חווה בגופך

הרצאה שתשנה את  ! בואי תלמדי איך למנף את השינויים שאת חווה לטובתך ולהחזיר את האש לתוך חייך
 '  דק-90 .ומעלה 40מיועד לנשים בנות  !חייך

  
האם קשה לך ? חסרה לך אנרגיה ואת מחפשת כל הזדמנות לישוןהאם  !40מתוקה אחרי גיל שינה . 5

חוסר בשינה מאפיין את גיל המעבר  ? עצבנית או מלאה דאגות, האם את מתעוררת בלילה מיוזעת? להירדם

לחזור לעצמך ולהתעורר עם אנרגיות  , מחדש' שינה מתוקה'בואי תלמדי איך ליצור . ופוגע בך גופנית ורגשית
 .  חדשות

  
  



תשוקה  ? בוגד בךגופך  הגיליםתזונה ומצבי רוח בכל , על הורמונים-אנרגטית וקורנת, חיונית. 6

מצבי  ? העייפות גומרת אותך בסוף היום?  חגורת בטן מעצבנת ועודף משקל מטריפים אותך, למתוקים

.  גופך מדבר אלייך ומאותת שהגיע הזמן להתעורר ולעשות שנוי? מחת ודכדוך אוכלים אותך, עצבנות, רוח

!  החיוני והקורן שאת כל כך משתוקקת לו לחזור למי שאת באמת, בואי תלמדי איך ליצור את הגוף האנרגטי
 'דק-90

  
,  דיכאון, תופעות של גיל המעבר, (PMS)תסמין קדם ווסתי , גינקולוגיותבעיות אישה חוכמה משלו לגוף . 7

להתבונן ולרפא פצעים פיזיים ורגשיים מן  , עליה במשקל ומחלות הן דרכים בהן גופך קורה לך לעצור, כאב

ומעלה גופנו מבקש מאתנו להתייחס וליצור   40אך מגיל , יתכן וחלקנו לא זיהינו קריאות אלה. העבר
 .  בריאות נפשית וגופנית למען השנים הבאות

  
הגוף רעב האם  הגיליםמתאימה לנשים בכל –להתגבר על אכילה רגשית ? את רעבה באמתמה -ל. 8

בואי תקבלי כלים שיאפשרו לך להבדיל  ? האם האכילה שלך נובעת מרעב פיזי או רעב רגשי? או הלב רעב

בואי תלמדי לאכול מתוך הקשבה וחיבור  . בין השניים ולהתמודד בצורה בריאה יותר עם אכילה שפוגעת בך
 .מחכה לך הפתעה בדמיון המודרך. לגופך ולמזון ולהעניק לעצמך מה שגופך ונפשך באמת מבקשים

  
המודרני רוב המידע התזונתי מגיע אליך  בעידן  הגיליםנשים וגברים בכל -מיתוסים בתזונה 10. * 9

בואי  . מתעשייני המזון שרוצים למכור כמה שיותר ולמקסם רווחים על חשבון בריאותך ובריאות משפחתך

תלמדי את האמת על תעשיית המזון וקבלי עצות פרקטיות איך להבריא את עצמך ואת משפחת באמצעות  
 .תזונה מאוזנת ונכונה

  
רוצה לשבור את מעגל הקסמים  את  נשים וגברים בכל הגילים- ?גופך רוצה להיות שמןמדוע . *10

איך את יכולה להתגבר על מה שמנע  , להיות שמן' רוצה'בואי תגלי מדוע הגוף שלך ? הרגשי שלך עם אוכל

!  ממך עד עכשיו לרזות ולהתחיל את המהפך שלך לקראת הגוף היפה והקורן שאת כל כך משתוקקת לו
   !הסדנה תשנה את חייך

  
   נשים וגברים בכל הגילים--העיכול שלך היא ראי לחייםמערכת *. 11

לכל איבר  . מערכת העיכול היא מערכת שבאמצעותה אנו מעכלים לא רק מזון אלא את כל המתרחש בחיינו

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

  
 נשים וגברים בכל הגילים--קרות ותשוקות למזון'הצמערכת -התמכרויות. *12

אהבה  , תשוקות והתמכרויות קשורות באופן ישיר למילוי צרכים בסיסיים שלנו וליכולת שלנו להרגיש יציבים

.  'למה אנחנו באמת כמהים'קרה קשורה למילוי אותם הצרכים ומחזיקה את תשובה 'כל צ. ועצמה פנימית

שלכם היא לא לאוכל או חומרים אחרים אלא לאהבה וכוח   האמיתיתבסדנה חווייתית זו תגלו שהתשוקה 

 !  החיים

 
 נשים וגברים בכל הגילים-? מהו ניקוי גוף ונפש*. 13

במהלך  . גופך שואף ויודע לרפא את עצמו בעזרת מנגנוני ריפוי טבעיים אם יינתנו לו התנאים המתאימים

את סופגת חומרים פיזיים ורגשיים רעילים הפוגעים בגופך ובנפשך היוצרים מחלות וירידה ברמת  , חייך

.  בסדנה הזו תלמדי מהו ניקוי פיזי ורגשי ואיך תהליך זה עשוי לשנות ממש את חייך. האנרגיה ובמצב הרוח

תקבלי כלים מעשיים על מנת להתחיל  . תכירי סוגי ניקוי שונים ואת היתרונות והחסרונות של כל אחד מהם
 .  את הניקוי האישי שלך כבר היום

  
 
  



 נשים וגברים בכל הגילים-- גופך מדבר אלייך*. 14
,  ירידה באנרגיה, נתק זה גורם לאכילה לא מאוזנת. רובנו למדנו מגיל צעיר ליצור נתק בין הנפש לבין הגוף

בסדנה חווייתית זו אקח אותך למסע אנטומי מרתק שיאפשר לך להתחבר  . דיכאון ולהיווצרות מחלות

משתתפים מספרים  . לחוות את העוצמות החוויות בתוכו ולהתחיל לרפא את עצמך מבפנים, מחדש לגופך
 .חיוניות והודיה לגוף וליצירת מחויבות לשמור עליו באמת, על תחושת חיבור

  
 נשים וגברים בכל הגילים- המעט כשפע: ארוחה מודעת*. 15

מהי  ? כמה מזה הוא רעב רגשי. לרבים מאתנו יש ציפייה שאנחנו זקוקים להרבה אוכל על מנת לשבוע

בסדנא נבחן היבטים שונים הקשורים לתודעת  ? ההשפעה  מן המסרים התרבותיים לגבי שפע ושובע בחייך

נלמד להיכנס פנימה  . עוני או שפע המשפיעה על התייחסותנו למזון וצורת האכילה שלנו במהלך ארוחה
 . ולהתחבר לתחושת שובע מתוך הקשבה לגוף

  
 נשים וגברים בכל הגילים -מחלה כמורה הטוב ביותר שלך*. 16 

פרט ואחרים יהוו   קנדיסעבודתה של . הרצאה תעסוק בקשר בין רגשותיך ומחשבותיך לבריאותך/הסדנא

בחלק החוויתי תחקרי את השפה הייחודית בה גופך קורא לך לרפא פצעים מן העבר וללמוד  . בסיס לדיון

את  אתה בתרגיל בדמיון מודרך את תקבלי מידע על המשמעות הסמלית של בעיה פיזית . מהם לקחים
 .  מתמודדת ומה את יכולה לעשות על מנת להבריא את עצמך

  
 נשים וגברים בכל הגילים -הדרך הקלה לבריאות טובה-שייק ירוק: סדנה מעשית*. 17

בואו להכיר את הסגולות הנפלאות של פצצת האנרגיה והבריאות הטעימה שכל אחד יכול  ? מהו שייק ירוק

רצוי לבוא עם  . לשייקבסדנה תקבלו טיפים להכנת שייק ירוק וגם נדבר על ההבדל בין מיץ ! להכין בבית

 !  ראש פתוח וחשק לטעום

 

 .  משך הסדנה ומספר מפגשים יותאמו לקהל המזמין

  

לכל סדנה הקדמה בסיסית על  נשים וגברים בכל הגילים: סדנאות בישול טבעוני במגוון נושאים

תורת צירופי מזון והנחיות איך הופכים את המטבח למטבח בריא  , העקרונות והיתרונות של מזון טבעוני

ניתן להזמין  . במקום ון/בסדנה נכין מזונות בריאים במידה וקיים מטבח. באמצעים שניתן ליישם בקלות

,  סלטים, קינוחים טבעוניים, ממרקים, ממרחים, תפריט יומי לאנשים עסוקים: סדנאות בנושאים הבאים

   (.מתכונים יישלחו למשתתפים לאחר הסדנה. )ומיצים שייקים

  

קבלה  , לאהבה, אכילה קשורה להישרדות פיזית רגשית. כל אכילה היא אכילה רגשית :לרזות מבפנים 

לאהוב  , סדנה עומק חווייתית שתיתן לך כלים מעשיים לרדת במשקל. שמחה ועוד, ותחושת בטחון בסיסית

המודע היוצרים  -שימוש בכלים העובדים עם תת. את עצמך מחדש ולחיות את חייך בצורה העוצמתית ביותר

 .  שינוי משמעותי בחייך

  

,  הכלים ואת התמיכה לברוא את עצמך מחדש, בואי למסע חווייתי ומרתק וקבלי את הידע :אשת בינה

מפגשים  6-המסע מורכב מ. ליצור גוף חיוני ואנרגטי ולתת לאישה המדהימה שבתוכך לצאת אל העולם

תזונה ואורח חיים עם תרגול חווייתי בו  , (מהפך אמצע החיים)המשלבים הקניית ידע פרקטי על גיל המעבר 

. תשתחררי מדפוסי חשיבה ואכילה ישנים ותצרי מערכת בריאה עם עצמך ועם גופך, תפגשי את עצמך

 .  ומעלה 60, 50, 40הסדנה מותאמת במיוחד לנשים בנות 
 
  



 zivybairey@gmail.comאו  054-954-8595-צרו איתי קשר ב

 ?  מה אומרים עלי

תחומית המשלבת כל כך הרבה -אבל אם את רוצה לשמוע הרצאה סופר בין, אני בדרך כל מאוד סקפטית-סדנה מרתקת

 עיריית תל אביב-מזל! מדהים ומפתיע-הקשיבי להרצאה של צביה-כל כך הרבה רבדים בבד אחד

העברת את הסדנה בצורה רהוטה . קבלתי תשובות לשאלות ששאלתי הרבה זמן. הכותרת של הסדנה תפסה את עיני

זה נהדר לדעת שהמטפל הוא  . היה קל להקשיב לך ואהבתי שהבאת דוגמאות על עצמך ודברת בגובה בעיניים. ועניינית

 חוג בית רמת גן  -טזה. אנושי ובדיוק כמוני

הסדנה הועברה בצורה מרתקת עם הרבה ידע ותוכן  בתחום הפיזיולוגי והרגשי בשילוב עם סיפור החיים המרתק של  

ההרצאה פתחה לי  . ניתן היה להבין  דברים ששאלתי את עצמי שנים רבות ולא ניתן להם הסבר שיספק את הדעת. צביה

 זורבהפסטיבל -מיכל! תודה רבה לך! תובנות חדשות וכלים מעשיים מאוד

מגלה את  , את נכנסת פנימה, כמו שזחל בגולם הופך לפרפר
!האישה המדהימה שאת ויוצאת לחופשי   

.  את מחזקת ומעצימה. יש בך יכולת ליצור אינטימיות ואוטנטיות נשית מופלאה. את מעוררת השראה. משהו חדש

הידע הרב והחשיפה למידע באופנים שונים פתח לי צוהר לעולם שלם שהכרתי קודם אך  , הנעימות, השילוב של הרוגע

תודה . לצמוח ולהעשיר את עצמי ואת הסובבים אותי, לגלות, עכשיו אני יודעת שיש עוד עולמות בתוכי. רק באופן שטחי

וכמובן כל הרוח החווייתית שהעברת בדמיון מודרך פיתחו , (למרות שמסביב היה די כאוטי)על שעות נפלאות של שלווה 

 .  פ.ל. לקחתי ידע לחיים. תודה על מי שאת. הכולתודה על . אופקים חדשים

שינה טרופה  , כשהגעתי אליך התמודדתי עם סימפטומים חריפים של גיל המעבר שכללו זעה וגלי חום לפנות בוקר'

.  כאבים ברגליים והתקפי בכי ומצבי רוח משתנים ללא סיבה נראית לעיין, כולל התעוררות מחלומות לא נעימים

מפגשים הפסיקו הכאבים  7-ב. ולא רציתי לקחת תרופות או הורמונים, הסימפטומים הפריעו לי לאורח חיים תקין

היום אני יותר מרשה לעצמי להתחבר  ! חזרתי לישון טוב בלילה ואפילו רזיתי, נעלמו כמעט לחלוטין גלי החום, ברגליים

אל רגשותיי וקבלתי כלים נוספים בעיקר בנושא דמיון מודרך ומדיטציה שאני ממשיכה להשתמש בהם בעיקר כשאני 

תודה לך שוב על הטיפול  . בהחלט הרווחתי מן התהליך הזה ואפילו קבלתי מעבר לציפיות. בחוסר שקט או בלחץ

 .ט.ל. 'עזרת לי מאד ואני בטוחה שתעזרי לרבים נוספים. הנפלא ועל מי שאת
  


