
אנרגיהוהתמכרויות –תשוקות   

עובדת סוציאלית קלינית-צביה בארי יועצת לבריאות הוליסטית  
 גופני-רגשילטיפול ומומחית  



יועצת בריאות הוליסטית בכירה ותלמידה  , רגשית-מטפלת גופנית -סוציאלית קליניתעובדת 

 .  ליוגה המותאמת לגוף האישה

 

רגשיים ורוחניים לניהול תזונה ואורח חיים  , כלים פיזיים 25-65אני מעניקה לנשים בנות 

לירידה במשקל והתמודדות בריאה עם אכילה רגשית  , לאיזון הורמונים ומערכת העיכול, בריא

 .תוך כדי ואחרי גיל המעבר, לפני, נשיות וקורנות, אנרגטיות, ועל ידי כך להיות בריאות, 

 

 אני משלבת כלים טיפוליים מן המזרח ומן המערב העובדים עם הגוף ועם  

ליצור שינוי  להן יעוץ בריאות ותזונה ויוגה המותאמת לבריאות האישה כדי לעזור , המודע-תת

 .מחדשעצמן תודעתי ופיזי ולאהוב את 

 

 אני היום באמצע שנות שחמישים

'  קג 17ירדתי , ממחלה הורמונלית מתמשכת, בעצמי נרפאתי מסרטן ללא כימותרפיה

 והתגברתי מהפרעות אכילה

?מי אני   
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?מהי התמכרות   

בחומר  , תלות רגשית ולפעמים גם גופניתמצב של •

 בפעילות ודפוס התנהגותי

כפייתית שנועדה להשיג רגיעה  בהתנהגותמתאפיינת •

מובילה  כשהיא פיזית או רגשית ואשר ממשיכה גם 

 לתוצאות שליליות

 אחריםרגשיים וגופניים   צרכים באה על חשבונם של•



 4 כל הזכויות שמורות לצביה בארי©

 לחומרים  אנחנו מתמכרים 

  



 5 כל הזכויות שמורות לצביה בארי©

 ...לאלימות, למין, אנו מתמכרים ליחסים



 6 כל הזכויות שמורות לצביה בארי©

 ...  עבודה ועוד, אנחנו מתמכרים לקניות



חשוב לנתח ולהבין אותה ולשאול, תשוקהכשאנו חווים   

?'רוצים ולמהשלי מה אני והגוף 'עצמנו את   



איזה  : הדברים הבאים יכולים לגרות לתשוקה והתמכרות 

?מזון או התנהגות יכולה להוות תחליף בריא יותר  

 התייבשות•

 ...יחסים מספקים, מקצוע מספק, עניין, באהבהמחסור •

 (התכנסות)יאנג /( התרחבות)יין חוסר איזון של •

 רצון לאכול אוכל מן הילדות•

 (עונות השנה או חגים)עונתיות •

 מזיניםהיעדר חומרים •

 חוסר איזון הורמונלי•

 ועוד לחץ, עצמי-מנגנון הרס•

 רמת סוכר נמוכה או גבוהה מידי    
 



 אנחנו ניזונים מאנרגיה

קרות קולטת ומתרגמת את האנרגיה'מערכת הצ  



 אנרגיה וגירויים נרצה לפרוק ולשחרר  מידי כשיש יותר 

 
 היפר אקטיביות•

 
 אימפולסיביות•

 
 מזג אישי חם•

 
 אלימות-כעס•

 
 חרדה•

 
 רצון לברוח או לישון•

 



 כשיש פחות מידי גירויים נחפש השלמה

 דיכאון  / אפאטיות •
 

 חוסר מוטיבציה•
 

 ריקנות•
 

 שעמום•
 

 רעב רגשי•
 

 התמכרויות•
 



קרות'מערכת הצ  

אינטגרציה והתפתחות רוחנית-7קרה 'צ  

אינטואיציה והבנה מנטלית-6קרה 'צ  

 

ביטוי עצמי ויצירתיות-5קרה 'צ  

אהבה וחמלה-4קרה 'צ  

עוצמה  וכוח רצון-3קרה 'צ  

 
תשוקה לחיים, יצירתיות-2קרה 'צ  

 
אמון, בטחון, שייכות-1קרה 'צ  

מילוי צרכים 

 בסיסיים



Manipura קרת הבסיס'צ-  

ביטחון פיזי ורגשי בסיסי-שייכות  

 ,פחמימות, שומן, חלב, מין, עבודה, קוקאין, אלכוהול, הרואין: התמכרות ל•

 

,  הליכה בטבע, מגע', מסג, יצירת מאמץ, יצירת קשר עם הגוף וקרקוע  :ריפוי•

 .  שינה

 

 מזון חם וכבד בחורף, הרבה ירקות ופירות, ירקות שורש :מזון•

 

 יוגה, הליכה, פילטיס, אירובית :גופניתפעילות •
 

יש לי זכות לשפע-יש לי זכות לחיות  



 Svadisthana -קרה שנייה'צ

כוח חיים-יצירה-מיניות-תשוקה   

 שוקולד-אלכוהול מדגנים-פחמימות עמילניות-חיטה, גלוטן-התמכרויות•

 

,  פיתוח אינטליגנציה חושית, יצירה, עבודה על מערכות יחסים: ריפוי•

יצירת גבולות  , לבקש ,ריקנות ושעמום, אימפולסיביות, (לא מגיע לי)קרבנות 

להביע  , ריפוי הילד שבתוכך, דמיון מודרך, מדיטציה, ברורים והגנות רגשיות

 .  רצונות בצורה ברורה

 

 להוריד אלכוהול, פחמימות ללא גלוטן: מזון מרפא•

'יש לי זכות לרצות'  



מקלעת  -קרת שלישית'צ

 Muladhara-השמש

 עצמה וכוח

,  בירה, אלכוהול מבוסס תירס, משקאות מוגזים, קפאין, חשיש-התמכרויות•

 סוכרים מעובדים

עסוקים ללא  , תקיעות עסקית, פחד, בושה, עבודה, פרפקציוניזם :תופעות•

 הפסקה

להוריד עומס בעבודה  , ללמוד ליהנות מטעויות', לא לעשות כלום'מנוחה ו: ריפוי•

 פעולות להעלאת הביטחון העצמי, ובחיים

מאכלים ומשקאות המכילים  , משקאות מוגזים ואלכוהול, להוריד קפאין :מזון•

 סוכר 

 יש לי עוצמה ושליטה מלאה על חיי 

 ועל הבחירות שלי



   הלב :קרה ארבע'צ

 יין  , יחסים רעילים, סוכרים רעילים, , עישון, אהבהEXTACY, :התמכרויות•

 

 אובססיביות ביחסים, ריחוק ובדידות, עצב ויגון, חוזר אהבה עצמי :תופעות•

 

לריפוי הלב ויצירת  )מדיטציות , תיקון מערכות יחסים, עבודה רגשית: ריפוי•

, עבודת צוות בסביבה מוגנת, יצירת גבולות ברורים עם הסביבה, (חמלה

 .להפסיק לעשן

 

דברי מתיקה  , להימנע מסוכר, פירות וירקות, להוריד קפאין :מזון•

 .ומאלכוהול ולאכול בטטות

 יש לי זכות לאהוב ושיאהבו אותי  
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 באהבה גדולה

 צביה בארי

 

אתר ולהתקשר לשיחת ייעוץ במתנה  באני מזמינה אותך לבקר 

 ונראה ביחד איך אני יכולה לעזור לך לרפא דפוס או התמכרות 

 שמפריע לך להיות במיטבך

 

www.metamorphosa.co.il 

zivybairey@gmail.com 

-צביה בארי- Metamorphosa 

054-954-8595 


