נשים,פוריות ומה שביניהן
מחקרים מעידים על כך שאחת מכל חמש נשים ,בקירוב ,בעולם המערבי לא נכנסת להריון באופן
טבעי ,ולרוב הסיבות אינן פיזיולוגיות.
הלחץ בעבודה והרצון להצליח גורם לשינוי הורמונלי המקשה על נשים את הכניסה להריון ,שהן
מתפנות מאורח החיים התובעני שלהן להקמת משפחה.
הרפואה המתקדמת מציעה מגוון פתרונות פיזיולוגיים בעיקרם ,אשר לא לוקחים בחשבון את
התמונה הכוללת של הבנת ה DNA -הנשמתי ,החיבור בין גוף ונפש .התהליך מביא אתו סבל ,כאב
נפשי ופיזי וגם סיכונים בריאותיים ,ולא תמיד מסתיים בתוצאה הרצויה.
ידוע כי נשים המגיעות לטיפולים ,כשהן מוכנות נפשית לקראת התהליך ,מגדילות את ההסתברות
שלהן לממש את אימהותן ,לעיתים אף באופן טבעי.
אז למה זה קורה לנו?
בתפיסה התודעתית ,האבולוציה הנשית ,משחר בריאתה ועד היום ,מכויילת קודם כל לאימהות
והולדה ורק לאחר מכן לבחירת ייעוד ,קריירה והגשמה עצמית.
כיום ,נשים רבות בוחרות בקריירה ובנישואין בגיל מתקדם.
הן נדרשות להוכיח את עצמן לא פחות מגברים ,ויוצרות מחסום אנרגטי שבחלקו נובע מהחשש
לאבד את החופש ,הויתורים שידרשו משילוב בין אמהות וקריירה ,שחיקה בזוגיות ,חוסר זמן
להשקיע בילד ועוד ועוד ,כל אלה מונעים מרחמן להיפתח לחיים חדשים.
האם עליהן לוותר על הגשמה עצמית וקריירה? לא!
תהליך הכנה ,יגרום לרחמן להיות בהרמוניה עם אורח חייהן ויגדיל את סיכוייהן להרות באופן טבעי!
סדנת הפוריות
בקבוצת התפתחות ולמידה בת שישה
מפגשים נאבחן ונטפל ב DNA-של הנשמה,
נתמודד עם הרצון לביטוי עצמי של כל אחד
מבני הזוג לצד בניית מערכות יחסים חזקות.
נטפל באתגרים ובהסרת הפחדים והחששות,
תוך הבנת הקשר בין פוריות ותודעה .
נבין ונלמד שהבאת ילדים לעולם הינה
העצמה לאורח החיים ,היכולה להתרחש תוך
כדי מרוץ החיים והקריירה כאשר כל אחת
מחוברת לבסיס שלה ולטבעיות בהבאת
ילדים לעולמה.
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מפגש ראשון  -הכל עוד לפניי
 מה מייחד אותי ,כאישה? מה היא תפיסת החופש שלי ,היעוד שלי ,סדרי העדיפויות  -זוגיות ,עבודה ,משפחה. האם אני בתזמון הנכון להביא ילד?מפגש שני  -התדר הנשי
מהו התדר הנשי שלי ? איך אני מתחברת אליו? מהי החכמה הנשית העתיקה? נשים פוריות ועקרות ,משחר הבריאה ועד היום.האם אני אישה חזקה ועצמאית ,השלמה עם הבחירות שלי ?מפגש שלישי  -מערכת יחסים שבינו לבינה
 מהן האיכויות שיש לבן זוגי ? האם הוא בתזמון הנכון להורות? מה היא ההורות הנכונה עבורנו כזוג ?מפגש רביעי  -מעגלי תמיכה
 מהם מעגלי התמיכה שלי? איך אני מטפחת אותם? האם אני יודעת לבקש עזרה או מנהלת הכל לבד? איך אני מתמודדת עם אכזבות?מפגש חמישי  -משהו גדול קרב אלי
 מה ההבדל בין הרצון לילד ובין הזדקקות אליו ? מה ההבדל בין אישה מרצה לבין אישה מרוצה ?האם אני סומכת שדברים יסתדרו לי ונמנעת מרחמיים עצמיים ?מפגש שש  -חיבור לאינסטינקט האימהי
 דמיון מודרך  -מסע אל תוך הרחם וחיבור לאנרגיה האימהית. תובנות ,חיבור לעצמי והבנת הכוחות הפועלים עלי. -סיכום :כשאני זוהרת מבפנים הכל יכול לקרות!

המפגשים מתקיימים בקבוצות אינטימיות של עד  10משתתפות.
משך כל מפגש שלוש שעות
לפרטים והרשמה 054-5600415
שלכן ,לימור וינטמן ו מנחת סדנאות בשיטה ייחודית  -מפגש בין מדע לתודעה
מלווה ומאמנת אישית ועסקית.
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