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 מה כדאי לכם לקרוא את המדריך ל מבוא:

 )!(עד הסוף
 

  תם לעצמכםחהבט? "להפסיק עם כל המתוק הזה" תםחלטכמה פעמים קרה לכם שה
  שאר , שוקולד, גלידה ועוגותבכמעט ולא תיגעו  בריא ומסודר   ו אכלת שזהו, שמהיום 

אז,  חזיקה מעמד לפחות עד ארוחת הצהריים. אבל מ ההחלטה הזו לרוב  ? שטויות""
סוף קצת זמן לעצמכם,  סוף  יש לכםלי בערב, כש , אוה"צ בשלב כלשהו, אולי בשעות אח

אתם יודעים כמובן שזה  ו... טעים, משהו מתוק למשהו  חשקה ,תעורר ה"בא לי" הזהמ
שומעים קול פנימי קטן   תם. יתכן שאמרגיש חזק מכם רצוןל באותו הרגע ה, אבמזיק לכם 

", אבל קול חזק ומשכנע הרבה יותר אומר "אני חייבת!" או "רק היום כי  "לא כדאישלוחש  
חת, ולפעמים  היה לי יום קשה" או "רק חתיכה קטנה". ואחרי החתיכה הזאת יש עוד א

ב לא עמדתם בפיתוי,  שוש תחרטים, ואולי גם כועסים על עצמכם מ  עוד... ואחר כך אתם 
   .את זה כים צרי ם למה בכלל הייתו כםלעצמ ם , ותוהים מה חשבתששוב נשברתם 

 

 נשמע לכם מוכר? 
  כמיהה למתוקההאם גם אתם מתמודדים עם ?  
  נכנעיםי פעמים מוצאים עצמכם  בפיתוי, אבל יותר מד הלחם מנסים לגם אתם  ?  

 ?האם גם אתם מצטערים בדיעבד 
 ?האם גם אתם רוצים לאכול בצורה בריאה, מסודרת ומתוכננת יותר 
  לרדת במשקל ולשמור על כך לאורך זמן?   שואפים האם גם אתם 

 

 אם כן, אז המדריך הזה הוא בשבילכם!
  ה קימתדברי ל תשוקהדים עם  שמתמוד  הבזק הזה כתבתי בדיוק עבור אנשיםאת מדריך 

שפר את הבריאות ולרדת  לרוצים להשיג שליטה טובה יותר באכילה, ש , וונשנושים
 במשקל אחת ולתמיד. 

 

     מאחלת לכם קריאה מהנה, מעשירה ומועילה
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 עמוד בפיתוי? כם ללמה קשה ל

 (ומה לעשות כדי להצליח)
 

"דיאטות"  תכניות ולפי נתוני משרד הבריאות, מרבית הסובלים מעודף משקל נוקטים  
 מהנסיונות הללו נכשלים בטווח הארוך.   97%למיניהן במטרה לרדת במשקל, אבל 

 

 ת שכל כך הרבה אנשים לא מצליחים?איך זה יכול להיו
הסיבה לכך היא שהם מנסים להפעיל הרבה מאוד כוח רצון ומשמעת עצמית כדי לעמוד  
בפיתוי. ואולם, כוח רצון ומשמעת עצמית הם משאבים מוגבלים, אשר נחלשים במיוחד  

ם בעומס רגשי. במצבים כאלה אנו נוטים להתנהגויות  יעייפים, לחוצים, או מצויכשאנו 
אוטומטיות, המבוססות על אותם דפוסים והרגלים שהתקבעו אצלנו לאורך השנים (שכן  

 התנהגויות אוטומטיות אינן מצריכות כמעט כל מאמץ מחשבתי, רגשי או פיזי).   

 
לשפר את  את חיינו,  " "להמתיקק, כדרך  ורובנו למדנו להשתמש באוכל, ובעיקר במת

מאכלים  "אכילה רגשית"). קישור זה בין מכונה  ה ומצב הרוח שלנו (תופעה הההרגש
, שמתחיל כבר בילדות המוקדמת, מתחזק לאורך השנים כתוצאה  להרגשה טובה  מתוקים

מחינוך והשפעות חברתיות אחרות, ממאמצי השיווק של תעשית המזון, ומתוך ההתנסות  
שית. לאחר שנים רבות בהן התאמנו ותרגלנו אכילה כדרך להתמודד עם מצבים  האי

 רגשיים מסוימים, נוצר אצלנו במוח הרגל חזק ואוטומטי, שמקשה עלינו לפעול אחרת.  

 
  לעתים אנו מצליחים להתאפק במשך מספר ימים,  

  או אפילו מספר שבועות, אבל בסופו של דבר רובנו  
  נשברים ומוצאים עצמנו חוזרים להרגלים הישנים  

  רצויים.  -הלא
  

  אנו תוהים בתסכול איך זה יכול להיות שבתחומי  
  ,  חיים אחרים אנחנו מצליחים להיות בשליטה 

  משמעת עצמית גבוהה, לחולל שינויים   להפעיל
  ולהשיג מטרות ויעדים, ורק בתחום האוכל והמשקל 

  וחסרי אונים... "תקועים" ומרגישים חלשים 
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 אז מה עושים?
.  האוטומטי" של הדחף למתוקהמדריך שלפניכם ילמד אתכם לבטל את מצב "הטייס 

צעדים פשוטים ומעשיים שיאפשרו לכם לעמוד בפיתוי   3זתי עבורכם בעמודים הבאים ריכ
מתוך הקשבה פנימית, מודעות ובחירה. זו הדרך להשגת שליטה אמיתית באכילה. ככל  

הצעדים (שתיכף אספר לכם מה הם), תגלו שעם הזמן   3שתתרגלו ותיישמו ביומיום את 
ידה במשקל תתרחש באופן  הם הופכים לדפוסים וההרגלים החדשים שלכם. בהתאם, היר

  וטבעי, בלי סבל וללא מלחמה.   , נעים הדרגתי
  

רים מסלולים עצביים חדשים  ברגע שהם מוטמעים הם יוצ  – בהרגלים שזה הכוח והיופי 
  מאפשרים להתנהגויות החדשות להתרחש כאילו מעצמן, ללא מאמץ.  שבמוח, 

  
 זה גם מה שיאפשר לשינוי, שאתם מתחילים בו היום, להשתמר לאורך זמן. 

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 אם הגעתם עד כאן, אתם כבר ודאי סקרנים לגלות איך עושים את זה. 
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 התארגנות
 
שתשיגו   כדי דברים שחשוב מאוד לעשות לפני שאתם מתחילים בקריאת המדריך,  3

 התועלת ממנו:מירב  את  

 
   פנו לעצמכם כשעה לקריאה רגועה ונינוחה ללא הפרעות והסחות. כבו או

השתיקו את הטלפון ושימו הרחק מהעין והיד, כדי שלא להתפתות לענות  
לשיחות או לבדוק הודעות. זהו זמן האיכות שלכם עם עצמכם, זמן שמוקדש 

  אתם! אז למען הבריאות, האושר ואיכות החיים המיטבית שלכם, – לחשוב מכל 
 קחו פסק זמן קצר (זה בסדר, העולם יחזיק מעמד).   

 

  .המדריך הזה מלא ערך ותובנות חשובות שיעזרו  הצטיידו בכלי כתיבה זמינים
. אז כדי שלא תפספסו דבר וכדי  לפתח דרכים חדשות לשלוט בפיתוי לכם

 . ביומיום, כדאי מאוד לרשוםשתוכלו לתרגל לאחר מכן 
   

  קראו ויישמו הדברים מתוך גישה חיובית ומעצימה. שימו בצד   – והחשוב מכל
את הנטיה הטבעית לביקורתיות, את הספקנות והשיפוטיות, ותנו לעצמכם  

 :  אומרת  NLP - הזדמנות אמיתית להתנסות, לטעות וללמוד. הנחת יסוד ב

  

  

  

  

  

אז אפשרו לעצמכם ללמוד מכל התנסות. מחקרים מראים שאנשים מצליחנים  
מתמקדים בהצלחות שלהם ובמה שכן עובד. אני מזמינה גם אתכם לאמץ גישה  

קלים וטבעיים,   הצעדים הופכים  3תיווכחו איך  חיובית ומצליחנית כזו, ועם הזמן 
 עבורכם.  ועד כמה יותר פשוט לכם לעמוד בפני מה שפעם היה כל כך מפתה 

 
 זהו, מוכנים?  נצא לדרך... 

 כל תוצאה היא הישג. 
יש רק משוב!  –אין כישלון   
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  עצורל: שיאפשר לכם לעמוד בפיתוי 1-הצעד ה
  

השלב הראשון והקריטי ביותר הוא קודם כל לעצור. העצירה מבטלת את האכילה  
האוטומטית ומאפשרת לנו להיות במצב של בחירה. זה כמו כשמגיעים למעבר חציה  

אפשרויות העומדות  מתבוננים, שוקלים את ה  מכןאחר  לבכביש: קודם כל עוצרים, 
  בפנינו, ורק אז מקבלים החלטת פעולה.  

  
    מעכשיו אתם עושים כך גם באכילה.

                                                            
  

 למה העצירה כל כך חשובה?
לכל אחד מאיתנו יש מגוון טריגרים (גירויים)  

  לאכילה שאינה קשורה לרעב פיזי.   ביאיםשמ
אלה הם "טריגרים מזויפים" שלאורך השנים למדנו 

להגיב עליהם באכילה. החזרה על כך שוב ושוב 
יצרה במוח קשרים נוירולוגיים כל כך חזקים עד 

  תגובה הפך להרגל.  -שהדפוס המסוים של גירוי
  

 טריגרים מזויפים כאלה יכולים להיות: 

 מראה של מזון, ריח, קולות אכילה 

    (כמו הכניסה הביתה) מקומות מסוימים 

  כמו צפיה בטלויזיה, לימוד למבחן, עבודה על המחשב פעילויות)( 

   אנשים מסוימים או אירועים מסוימים שמספקים לנו לגיטימציה לאכול מעבר לרצוי 

 תחושות פיזיולוגיות מסוימות (כמו צמא או עייפות( 

 ,ועוד  עצב, בדידות, שעמום  מצבים רגשיים (כמו כעס, מתח, עצבנות, עלבון  ( 

 
 כאלה? אולי אפילו כולם?   גם אצלכם מופעלים טריגרים מזויפים

 זה לגמרי טבעי ונורמלי, אבל זה לא חייב להישאר כך! 

  
כדי להחליש אותם, המפתח הוא קודם כל לעצור. באמצעות עצירה (אפילו קצרצרה) אתם  

 בה, ועל ידי כך מחלישים את ההתניה.  יוצרים השהייה, מרווחים את הזמן בין הגירוי לתגו
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לנשום :שיאפשר לכם לעמוד בפיתוי 2-הצעד ה   
 
  

  עצרתם. מה עושים עכשיו?  אוקי, 
  
 ושמים! נ

  נושמים מספר נשימות עמוקות המכונות נשימות סרעפת.  
  

 למה זה כל כך חשוב? 
לת לעמוד בפני פיתויים.  והיכו השליטה  הוכח שנשימה עמוקה מחזקת את כוח הרצון,

  מדעי. הנה איך זה עובד: יתי? מסתבר שיש לכך הסבר פשוט מכדי להיות אמנשמע 
 

  למרבה הצער, באורח החיים   . נשימה עמוקה מפעילה את מערכת ההרפיה בגוף
האינטנסיבי שלנו מערכת ההרפיה אינה עובדת מספיק. מה שמסבך עוד יותר את  

המצב זה שבמצבי לחץ, מתח או קושי אנו נוטים לעצור את הנשימה או לנשום  
שזה בדיוק ההיפך ממה שאנו זקוקים לו על מנת להירגע,   – נשימות שטחיות 

 ארוך.    להתאפק ולהפעיל שיקול דעת לטווח

 

  .דופאמין הוא  נשימה עמוקה מאפשרת לדופאמין להתפזר ולדחף להתפוגג
הוא זה שיוצר אצלנו את   .את הדחף וההשתוקקות  גבירחומר שמופרש במוח ומ

ההבטחה (והאשליה) שאם רק נאכל את השוקולד/גלידה/עוגה נרגיש הרבה יותר  
טוב. הדופאמין הוא שמזין את מעגל ההתמכרות למתוק. נמצא שנשימה עמוקה  

 מאפשרת לדופאמין להתפזר וע"י כך מחלישה מאוד את ההשפעה שלו עלינו.  
 

  ומעבירה את הפיקוד לאונה הקדמיתנשימה עמוקה מזרימה יותר חמצן למוח  .
האונה הקדמית היא אותו איזור במוח שאחראי לתפקודי האינטליגנציה הגבוהים.  

תפעל  שלכם אתם עומדים מול פיתוי מאוד כדאי לכם שהאונה הקדמית אשר כ
כדי לעשות   ת הפרספקטיבה והתבונה הנדרשים בצורה מיטבית ותספק לכם א

 נכונות לטווח הארוך.  בחירות מושכלות ולקבל החלטות
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 איך נושמים נשימות סרעפת?
בואו נתרגל ממש עכשיו. הניחו הכל בצד, שימו יד על הבטן וקחו נשימה עמוקה דרך האף  

ט  -א- ל ט -א- ל ט - א -תוך שאתם מכוונים את האויר הנכנס לעבר הבטן. נשפו החוצה ל
  ).  ת סבוןואו על בוענושפים דרך קשית   ם (כאילו אתםמבעד לחריץ דק בין השפתיי

  
מרגישים איך הבטן מתנפחת עם השאיפה ויורדת עם הנשיפה? מרגישים איך אתם  

מתמלאים באנרגיה ובתחושת רוגע? מצוין, זה אומר שברגע זה הפעלתם את מערכת  
 ההרפיה. 

 

  
 
  

    ! כל כך פשוט ועובד כל כך טוב
ובדיסקרטיות מלאה. אף אחד לא צריך לדעת מה בדיוק אתם  ואגב, זה לגמרי בחינם  

עושים כשאתם עוברים ליד חלון הראווה של המאפיה, יושבים מול הקינוח במסעדה או  
 משקיפים בערגה על המזנון בחתונה. 

 
    אז בואו נסכם עד כה: 

בכל פעם שאתם נתקלים בפיתוי (או אפילו רק חושבים עליו) אתם קודם כל עוצרים  
ונושמים מספר נשימות עמוקות ואיטיות. על זה אתם מתאמנים כמה שיותר בימים  

 הקרובים, ותופתעו לגלות איזו השפעה תהיה לכך על האכילה שלכם. 
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  : לבדוקשיאפשר לכם לעמוד בפיתוי 3-הצעד ה
  

עכשיו, כשהגוף רגוע והאינטליגנציה הגבוהה שלכם בפעולה, הגיע הזמן להתחיל  
  לאסוף מידע.  

  
  מה?" לְ  "  צמכם שאלה אחת מאוד חשובה:לצורך כך אתם שואלים את ע

                      

 מה בעצם אני רעב/ה?"לְ   "
  

מהו בעצם הדבר שאתם זקוקים   –עוזרת לכם להבין את מקור הדחף מה?" לְ  "השאלה 
אם הקיבה שלכם  כמובן, ? אכילת מתוקך אתם מנסים לענות באמצעות לו? על איזה צור 

ריקה ומקרקרת, אז הדבר הנכון זה לאכול. אבל אם הרצון לאכול אינו נובע מרעב פיזי, אז  
  האוכל אף פעם לא יוכל להשביע אותו, והצורך במתוק יורגש שוב ושוב.  

  
מה אתם אוכלים, מתי, כמה,   – יתר זכרו: הסיבה שבגללה אתם אוכלים משפיעה על כל ה

 לכן כל כך קריטי להבין אותה.  אוכלים, ועל איך תרגישו לאחר האכילה.איפה ואיך אתם 

 
    :NLP - זה הזמן להכיר הנחת יסוד נוספת ב

  
  
  
  
  

 הכוונה החיובית (שהיא לעתים לא מודעת) היא זו שמשמרת את ההתנהגות הבעייתית. 

שעצרתם  מבינים אותה ומתייחסים אליה, אפשר לעשות שינוי אמיתי. אז אחרי שרק כ
  מה בעצם אני רעב/ה?"  לְ  ולקחתם מספר נשימות עמוקות ומרגיעות, בקשו להבין "

  
וכשאתם שואלים, עשו זאת מתוך מצב של סקרנות, מתוך רצון כן להבין את עצמכם, על  
כל החלקים שבתוככם. אפשרו לתשובות לעלות (גם אם הן לא הכי הגיוניות), ואולי תגלו  

מה?"  לְ  ם ועל האכילה שלכם... ככל שתרבו לעצור ולשאול "דברים שלא ידעתם על עצמכ
 תפתחו הבנה טובה יותר לגבי מה עומד בבסיס הדחף למתוקים ולחטיפים המיותרים.  

 
   

 בבסיס כל התנהגות קיימת כוונה חיובית 
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  :הנה מספר דוגמאות לכוונות חיוביות אפייניות
  שימוש באוכל כדרך להיטען באנרגיה   – הפגת עייפות 

  שקט, עצבנות, דאגה או מחשבות טורדניות-במצבי עומס, לחץ, אי הרגעה 

 בלימודים או בעבודה שמירה על ריכוז 

  האוכל יוצר הסחת דעת ומספקת עניין   –  שבירת שגרה והפגת שיעמום
 ומשהו להתעסק בו 

 כשאין חשק לעשות משהו, האכילה מהווה תירוץ להימנעות,   –  דחיינות
 ח משהו לאכול...")   לפחות זמנית ("קודם כל אני אק

 האוכל (בעיקר המתוק) משמש להקלה על   –  שינוי מצב הרוח/מצב רגשי
  רגיש מלאות, או כתחליף חום ואהבהנעים, כפיצוי ונחמה, כדרך לה-רגש לא

  ביקורת עצמית  ם, סלידה עצמית,במצבי חרטה, רגשות אש - הקלה 

 בעיקר כלפי מצבים מתסכלים למיניהם  –  פריקת רסן והתמרדות 

  

 

 בא לי זו לא תשובה!  :חשוב
התשובה הראשונה שתעלה לכם היא "כי בא  מה?" לְ  כשתשאלו את עצמכם "לפעמים  

ולברר: מה בדיוק בא לכם? אולי זו   מבקשת מכם להתעקש ם זה המצב, אני  לי". א
    .. . ואולי זה בכלל משהו אחר. הנאה, נחמה, חברה, אהבההפסקה, עניין, מנוחה, רגיעה, 

  
בהתחלה יתכן שיקח זמן עד שתמצאו את התשובה המתאימה. הקשבה פנימית זו  

ותר ברור ופשוט  מיומנות שצריך התאמן עליה. אבל עם הזמן והתרגול, התהליך יהפוך י 
  והתשובות יגיעו במדויק ובמהירות.  

  
  הזכירו לעצמכם  . היו סבלנייםאנא מכם, אז  

  שוב ושוב, שהרעב לאוכל מסמל רעב לדברים  
  אחרים בחיים.  

  
  מפתח  השל אותם צרכים הוא וההבנה הגילוי  

  ד  ועמלשלכם יכולת ולבאכילה שליטה השגת ל
 בפני פיתויים.  
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כו מעקב ורכזו התשובות ערהמלצה: בימים ובשבועות הקרובים 
 הבאה בטבלה

  

 ה?/מה אני בעצם רעבלְ  ?מה אני מרגיש/ה לי?בא מה 
  אני מנסה(על איזה צורך 

 באמצעות האכילה)לענות 

  רמת האנרגיה והכוחות  העלאת  עייפות, תחושה של כבדות  שוקולד  דוגמא:
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 :לדרך חשוב טיפעוד 

 לעשות במקום? ה/יכול יה אנמ
 

ק, החטיפים  לוותר על המתותמיד מספיק. כדי שתוכלו לא   מודעות זה טוב ויפה, אבל
- מצבים וצרכים בלתילמצוא דרכים אחרות להתמודד עם אותם  והנשנושים, חשוב 

 חלופות. רך כך כדאי להיות מצוידים במסופקים שדוחפים אתכם לאכילה מיותרת. לצו

 

 ברגע שזיהיתם רצון או צורך לא מסופק אתם תמיד מציבים חלופה:
 יעסיק אותי?(חוץ מאוכל) משועממים? שאלו: מה 

 ירגיע אותי?עוד שאלו: מה  עצבנים או מתוחים?
 

האסטרטגיה העיקרית  אכילה לא תהיה ש  כדי,  ת א קריטימציאת התנהגויות חלופיות הי 
רוצים   תם אלהצליח בתהליך לאורך זמן,  על מנת . אתגרי החיים  להתמודד עם  כםשל

להתנחם,  הפיג שעמום, להירגע, קחת פסק זמן, לדרכים נוספות למצוא ולהטמיע ל
מצאו יותר חלופות,  ככל שת  .ועוד  , , להרגיש אהובים ומלאיםכםבדר את עצמ פצות, לל

  . כםשל ים החדש יםלהרגל נהכוהפ ת ן, הויותר יותר בהם  ותשתמשו

  

 אילו פעולות חלופיות אתם יכולים לעשות?
  . ת אכילה מיותרת מניעתורמות לשיפור ההרגשה וש פעילויות גוון מביעים על  מחקרים מצ

  :  לדוגמא
  להביט בתמונה שלו) רק (אפילו   אדם אהוב, חיבוקשיחה עם 

 שהיה בטבע  
 עיסוק בתחביבים וביצירה 

 מוזיקה האזנה ל  

  ריקוד  
  טובהמקלחת   

  פעילות גופנית 

 מדיטציה  
  בה כתי דרך ביטוי הרגש 

 

  יודע הכי טוב מה נכון עבורו.  מכם האפשרויות הן רבות, וכל אחד  ..יש כמובן עוד. 
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רשימת כינו את ה :המלצה
  . האישית שלכם ותחלופה
  

,  יתעורר הרצון למתוקבפעם הבאה ש
אפשרויות פעולה   שפע ב ים מצויד  תהיו

  האכילה.    להחליף את נהכלתוש
  

ככל שיעבור הזמן יעלו לכם עוד ועוד  
  . לרשימהף להוסי  רעיונות, שתוכלו 

  

 

  :(במקום לאכול) מה עוד אני יכול/ה לעשותרשימת 
      

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.   
7.  
8.  
9.  

10.  
11.  
12. 
13.  
14.  
15  
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  צ'ק ליסט לביצוע –ה היה לנו מ
 

כל   , תמיד, הכנתי לכם צ'קליסט שלכדי לעזור לכם לעבור את הדרך בהצלחה 
: אחרזמין מקום ב המקרר, המחשב, בארנק או . מומלץ לגזור ולשמור על הצעדים   

  

 :אחר מתוקעוגה, שוקולד או משהו ל רצוןברגע שמתעורר ה

  לעצורהאם זכרת קודם כל ?  

  לקחת מספר נשימות עמוקות ואיטיותהאם ?  

  ?האם פרגנת לעצמך גישה חיובית ומעצימה 

  מרגיש/ה ת/ה לשים לב מה אהאם זכרת ? 

 בריאמזין ומשהו  לאכול האם הקפדת קודם כל  –  רעב פיזי אמיתי  תחשכש ?  

 מה בעצם אני רעב/ה? לְ מה? לְ  :לשאולהאם זכרת  – רעב פיזי לא  זיהית שזה כש  

  למתוק בבסיס הרצוןשעומד  צורךמהו אותו  מצאת האם ?   

  בבסיס של כל התנהגות  ש ,ידיעהובבסבלנות  התאזרת בחיפוש התשובה האם

  ? כוונה חיוביתקיימת 

  שלך בטבלת המעקב את התשובות וםרשזכרת להאם ?  

  מה עוד אני יכול/ה לעשות במקום לאכול? את עצמך  שאלת האם :  

  רעיון של מה עוד יכול/ה לעשותה את  מיד האם יישמת ?  

  יכול/ה לעשות? מה עוד אני  ה: לרשימהרעיון האם זכרת להוסיף את 

 יש רק משוב –"אין כישלון   ? שהריהאם אפשרת לעצמך לטעות וללמוד מכך! " 

   עוד ועוד?   לתרגל האם ניצלת כל הזדמנות הנקרית בדרכך כדי 

  

 

  רגול הוא אם כל המיומנויות! יזכרו: ת 
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  הצעד הבא שלכם להצלחה
  
  

    שלום, 
  שמי מיכל ירון. 

  תודה שקראתם את המדריך שלי.  
  

  מן שהגוף  סיאם הגעתם עד לכאן, 
  והבריאות שלכם חשובים לכם.  

   גם לי! 
  

 

  ...ים עלילכמה מ

, והיתה מלווה  גיל צעירב ההחל דחף למתוקההתמודדות האישית שלי עם אכילה רגשית ו 
באכילה  שלמדתי לשלוט  לאחרקל אלא גם בלא מעט כאב ואשמה. שלא רק בתנודות במ

  .  אמיתי שינוי  חולללאחרים ל גם לעזור  –שלי   יעוד זה הפך ה, הצורך במתוקלהיגמל מו
  

  אישי האימון ה, NLP -ה מתחומי מגוון כלים  רכשתי ו תואר שני במדעי התזונה ללמדתי 
, אני עוזרת  בארה"ב ובישראל הרב שצברתיוהנסיון המקצועי  כלים אלה עזרתב. ועוד 

  . כילה.שיג מודעות ושליטה טובה באהלוהאוכל, יצור מערכת יחסים בריאה עם ללאנשים 
  

 מה אני יכולה לעשות בשבילכם?

  
המיותרת  לאכילה  גורמיםה את   זההנ במהלכואישי ליווי תהליך   –  NLPבגישת  אימון 

כלים  וטכניקות נתרגל , חדשים נטמיע דפוסי חשיבה והתנהגות , ונטפל בהם והמזיקה
אתגרים  ניתן מענה ממוקד לו, ים ן מצבגוו מב ת אפקטיבי התמודדותמודעות, שליטה ול

    .  עמם אתם מתמודדיםהספציפיים 
  

מים  למאמנים, תזונאים ומטפלים בתחוסופרויז'ן ו קורסים  – לאנשי מקצוע  ותהדרכ
 .ובמשקל כל ויותר בא ה שליטה טובמודעות ולהשיג שונים, שרוצים לעזור ללקוחותיהם 
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  רוצים לשמוע עוד? 

  

  ואשמח לחזור אליכם בהקדם פרטים באתר שלי וריהשא 

www.michalyaron.co.il 

  : או התקשרו

052-6371434  

  

  ,שלכם

 M.Sc ,NLP Trainer ירוןמיכל 

  אימון להרזיה מהראש

052-6371434  

michalyaron1@yahoo.com 
 
 

  


