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קודי מלכות ועקרונות  |תכנית המלוכה 

 להצלחה
 מבוסס על סיפור אישי

 "להוביל אדם לקצה היכולת בכל פעם מחדש"
 

 מה לקראת ונרגשת המלוכה בתוכנית קטן חלק לקחת שבחרתם על לכם מודה
 ,לחוות ממש בקרוב יםעתיד שאתם

  המלוכהטרנספורמציה בשיטת 
 

 

 
 :לפני עשר שניםזאת אני מדברת עד 

 ה"קרוסלה של מאבקי "דיאט ▪

קילו יותר עם מסת שומן  12-15הייתי  ▪

 !גבוהה ובלי ס"מ של שריר בגוף

  ובאופן מפתיע )ומכאיב למדיי!( ▪

 התאמנתי לא מעט ולא הבנתי 

 !למה התוצאות ממני והלאה

 
 
 
 
 
 
 

עד אותו רגע ששינה את חיי 
וכל יום ללא "דהירה" למכון  כדי לרדת במשקל לאכולאני צריכה  מעט כמה חשבתי

  !כושר היה מותיר אותי חסרת מנוחה
 

 ומהו תפקידו בכל תא ותא בגוף שלי,מזון מלכות היום אני יודעת מהו 
 כדי לשמור על איזון, ניקוי ובריאות הגוף!יכולה וצריכה לאכול הרבה אני יודעת שאני 

 
בי שליטה "למחשבון" המלכות המייצר אני יודעת שהמוח שלי מקודד בהתאם 

שנים עם אורח חיים  5 -ועל המשקל הזה אני שומרת קרוב ל אבסולוטית בגוף שלי
 .נהנתן ביותר )אומרת בגלוי ואהבה רבה(

 ☺וכך אני מזמינה את כולם לחיות 
 

 הגדולות בחיים שלי, ללא כל ספק!!! ההנאותהיא אחת  אוכל
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 מהו אוכל בשבילי?!
 אוכל הוא אחד הדברים המהנים, מגרים, מנחמים ו... מחשמלים שיש!!! 

 אני גרגרנית של אוכל )במלוא מובן המילה(, אספר על זה במדריך נפרד, אבל...
שמראה לי את בזכות תכנית המלוכה אפשרתי לעצמי לשים מראה קטנה בחלל הבטן 

 הקשר החד משמעי בין מה שאני אוכלת לבין התגובה הפיזיולוגית בגוף!!
ארוחות עיקריות ביום + ביניים )ללא ספירות!( +  3 -וכשאני אוכלת כמו מלכה)!(  

קינוח + מרווה ומנקה את הגוף שלי כמו שצריך, מתאמנת פעמיים בשבוע )ולפעמים גם 
של שיטתיות שנותנת לי שליטה אבסולוטית שגורמת אני מצליחה לייצר סוג  –זה לא( 

 לי להתמכר לזה עוד ועוד!!
 
 

 ליסיפור אישי שוהנה ה
משפט המלווה אותי באופן אישי מאז שינוי התעסוקתי יוצא הדופן ב רוצה לשתף

  שעשיתי,
 –מחיי שכירה לחיי "מלכה" 

 
אפילו האנשים בהם  שנים, 5 -מתאר את הדרך הארוכה שעשיתי במשך קרוב ל

 חודשים. 6הקרובים אליי ביותר )הוריי היקרים( לא תמכו בי ואף לא דיברו איתי במשך 
ללכת אחר לאזור אומץ ו( בחרתי IBM-בשנים בחיי הייטק )שכירה מן המניין  10לאחר 

 יוגה. –הייעוד האמיתי שלי 

 

 "MASTER PIECE"ידע + מיומנות = 

 

 תי ליוגה במקרה, נחשפ

 

 ...להיכנס ליוגהבלית ברירה שבוטל ובחרתי  הגעתי לשיעור בסטודיו

אני הייתי רגילה  דקות כאשר כל אחד מתמקם על המזרון האישי שלו, 90שיעור בן 

להתמקם עם הפנים למראה כשבעצם כולם פונים אחד מול השני )אופס, פאדיחה 

 (!ראשונה

 

 – יוק!(י למונח הזה באותו שיעור בדנחשפת )אממממ,שקטה"  שיעור המשלב "כריזה

 הכל נראה רגוע ופשוט אבל העבודה בגוף אינטנסיבית ועמוקה ביותר!!

 ח, גמישות והרבה חוסן פיזי!!ושילוב של כ

 

מודה ומתוודה, זוכרת כי בילדותי הייתי גמישה )פחות או יותר( אבל נדהמתי לגלות את 

אני יודעת כי הגוף "קיבל (, כיום 33 בגילי המופלג,עוד רמת הגמישות באותו שיעור )ו

הוא נפתח מעצם החוויה החדשה שהצליחה להרטיט כל תא ותא בגוף  –אותי מחדש" 

 שלי!!
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  אגב,

במילים את התחושות,  להסביראין לי אפשרות 

. הרגשות, ערפול החושים שחוויתי בשיעור הראשון

מאותו שיעור מצאתי עצמי במשך שנתיים ימים 

כל שיעור יוגה ברשת מחפשת/"צדה באובססיביות" 

לא היה יום שלא תרגלתי, לא היה יום שלא  הולמס,

לי שאבל הנשמה  –נפלתי, כאבתי, נשרטתי 

כדי שאדע שאני בנתיב וזה היה מספיק בערה!! 

 הנכון בחיי!

 

לא עבר זמן רב עד שבחרתי לטוס לארצות הברית 

י אסטר יוגה, הרגשתכדי להשלים תעודה של מ

שאני יכולה יותר, ראיתי את קצה שאני רוצה יותר, 

ורוצים  שלי שעולה מעלה ומעלה, הפוטנציאל

 לדעת משהו?! 

  כשהגעתי אליו, הבנתי שאני רוצה הרבה יותר!!!

ואף אקסס בארס  NLPמשם המשכתי ללימודי מדעי התזונה, קינזיולוגיה, לימודי 

 הרגלים ודפוסי חשיבה(לאחרונה )שיטות אימון קוגניטיביות, נוירולוגיות/עצביות לשינוי 

המאפשרת לך לראות  תודעה גבוהה= רמת  MASTERזאת המשמעות של 

, גורמים לך "להתפשט מול עצמך", לחשוף 100זוויות/מרחבים/רדיוסים גדולים פי 

 .ליוגהולהיחשף ועל זה אני מודה ומוקירה 

 

לבין עולם "( שכירה)"מחיי   " המשרשרת בין עולם ההייטקטבעתיוגה בחיי מהווה "

 הייעוד, התשוקה, השליחות שלי כיום )"חיי מלכה"(

 

 "MASTER PIECE"ידע + מיומנות = 

שלי מאחורי תרגול רציף /עבודהבאה לידי ביטוי ב את הידע היה לי, המיומנותכאמור 

  –( והכישלונותהקלעים )ההצלחות 

שאפשרה לי להגיע את מי שאני היום, ברמת תודעה גבוהה  אלו ורק אלו הם שבנו

אני לגמרי מרגישה שהעיסוק שלי הוא חלק ל"תחנה" הבא שהיא הייעוד האמיתי שלי )

 ☺משליחות שלי לעולם( 

 

הסכימו איתי  – Yוקיבלנו תוצאות  Xעד היום ידענו  ולכן אני מזמינה אתכם אהובים,

 מאשר הנוסחה הבאה:אין דבר מרגש יותר ש

 

 וצאות לכל החיים!תידע + גירוי + תוצאות = 
 

(, קודם כל נבקש ידע ולא משנה באיזה תחוםשנבחר לעשות בחיים ) יכל שינו

אנחנו מרגישים גירוי במוח  )לדוגמא, התוכן שאני מעבירה לכם במדריך המצורף(,

גיון )לא כי צריך או מישהו אמר, אלא בגלל שאנחנו באמת רואים יומוצאים את הה

  – BOOMאנחנו מנסים מאחורי הקלעים,  וברורה(,תמונה בהירה 

 !חווים תוצאות מהירות וממשיות

 



 

יום 90 -קילו פחות ב 10|  תכנית המלוכה   

 אוכלים הרבה, אוכלים בריא, אוכלים ומרזים

אתם מקבלים ידע, מרגישים גירוי במוח,  זה בדיוק מה שקורה בתכנית המלוכה,

 חווים תוצאה מהירה וממשית ו.... מבלי לשים לב רוצים יותר ויותר!!!

 

 !!לאהתשובה היא  יותר??!לרצות להפסיק והאם זה יגרום למישהו מאתנו 

"דברים שאנחנו לא -שהופך את החיים ל וזה החלק המרגש ביותר בתכנית המלוכה,

 יודעים שאנחנו לא יודעים"

 

 "להוביל אדם לקצה היכולת שלו בכל פעם מחדש" או במילים שלי:

 

 ומכאן,

 נולדה תכנית המלוכה

 מתוך הרחבת התודעה והשקפת עולם חוצה גבולות

 שהולידה בי החשיפה לטבעת החזקה ביותר בחיי,

 יוגה!

 

  -תכנית המלוכה 

 המסת תאי שומןפה ייצר תהליך מידי של שריהממודל מדעי 

 חמימות ל פהגבלת ארוחות מלכות כול לאלעם תפריט 

 מיוולד על בסיס יומישוקו

 
 

 מגיעים אליי כ"כ הרבה אנשים עם בעיה החוזרת על עצמה אצל כולם:
, אני "אביבית, אני בקושי אוכל/ת ואני לא מבינה למה אני לא מצליחה לרדת במשקל

 זה לא הגיוני" –אפילו עולה 
 

 המוטו שלי: 

 אנחנו אוכלים, כמה "זה לא משנה 

 אנחנו אוכלים!"מה זה משנה 
 

 בתכנית המלוכה אפשר לאכול ארוחות מלכות ללא הגבלה)!(, כן....
 אין ספירת קלורית או נקודות ואין כזה דבר "הארוחה האחרונה של היום"

וארוחה בתחושת שובע נעימה, מבלי להתפוצץ )תסמין פיזיולוגי מסיימים כל ארוחה 
 המראה כי שילובי המזון לא תקינים!!!!(

 
 

 רוצים לשמוע משהו מרגש ביותר?
 הגוף מאפשר לנו הזדמנות להתנקות מדי בוקר מחדש!!!! 

 
  לאחר שינוי תזונה, מתבצע תהליך פיזיולוגי המנקה אתת הגוף בלבדשעות  6ולמעשה 

 זכרו תמיד, 
 )!!!(  אי אפשר לנקות את הגוף בהרעבה

 
לדבר מלבד אבוד מסת שריר = השפעה ישירה על מערכת  צום או הרעבה לא מובילים

 העצבים, חולשה, סחרחורת, תסכול, עצבנות והרבה רעב!!!
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 בניגוד למצב שבו אנחנו מפמפמים את הגוף "במזון מלכות" = 
 ,ארוחות מפוצצות בערכים תזונתיים )"דלק"( עם כושר ספיגה משולש בתאים

 
עוברים ת הגוף מתאזנות, הכבד והכליות ככל שהגוף מתנקה מהר יותר, כך מערכו

, חילוף החומרים מוטס, זרימת הדם תואץ ועצם ההוויה תהליך ניקוי וכיול אינטנסיבי
 שלנו תרגיש "חיות" שלא ניתן לכמת במילים!

 
 התרגשות,ב לזה להטיס אתכם מרו תנוה וזחשבו על 

 שעות 6
 יב!הגגוף מתחיל לוהשעות בלבד  6
 

 
 
 

 ואז... רק אז... 
 
  –ה או בין אם לא( צתהליך של ירידה במשקל )בין אם נר צעתבי

 היא ליצור המטרה הראשונית בתכנית המלוכה אשר כ
 )לאכול יותר ולרדת במשקל(  שיטתיות המפרמטת את המוח

 מקודדת את הגוף )לשרוף שומן כתוצאה מתמהיל תזונה בריא הקיים ו
 בצינורות היכול שלנו(

 
ן שכל ארוחה תתעכל ותתפרק בצורה ארוחות המלכות מחושבות מדעית באופ

 המהירה, איכותית ואופטימלית ביותר בגוף שלנו.
 
 

 סוגיה נוספת המדמה את הגוף שלנו כבקבוק:
 מתמהיל התזונה לקוי )מוקשים/תמרורי אזהרה( 80% –דמיינו בקבוק/גוף האדם  .1

במצב כזה כל פירור קטן המהווה חריגה )ביס של שוקולד, חתיכת אבטיח, 

גרם בבוקר למחרת,  500-700תוביל לעלייה של  –משולש פיצה(  גלידה,

 קולטים את זה??!?

 מצב אחר/תכנית המלוכה:
מתמהיל התזונה מבוסס על מזון מלכות =  60-70% –אותו בקבוק/גוף האדם  .2

ערכים תזונתיים = כושר ספיגה משולש בתאים. במצב כזה גם  100%דלק = 

 0מעלה )אותן אופציות(, בוקר למחרת  אם תהיה חריגה: בדיוק כמו שכתבתי

עלייה במשקל ו... ככל שאדם מתמיד ומיישם את תפריט המלוכה, כך יוכל 

 לחרוג )אחת לשבוע( ועדיין לשמור על מגמת ירידה ממשקל.
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 מבינים את החישוב חברים?!

 בתכנית המלוכה יש לכם "מחשבון" מקודד בראש ומפרמט את הגוף, 
 יגרום לכם לרצות יותר ויותר ויותר ויותר...המחשבון הזה 
  ואומרת מראש,

 ....לא נגמר, אבל לעולם זה לעולם 
 
 

 , חשבו על זה
 אתם בוחרים דרך, דרך שמעולם לא צעדתם בה, 

 דרך שאתם מבינים שיש בה הגיון ורוצים לבדוק האם היא מתאימה גם לכם,
ה באמת יכול האם ז –אתם נכנסים ותוהים מה יקרה, כמה מה זה יקרה, מטילים ספק 

 -להיות, הרי כל החיים לימדו אותנו אחרת
 

 אוכל זה משמין ▪

 צריך לסגור את הפה כדי להרזות ▪

קילומטר כדי להוריד  10אם אכלתי עכשיו עוגה, אני צריכה לדפוק ספרינט של  ▪

 את כל הסופר

 אם אני אוכל הרבה חסה, אני אהיה קילו פחות מחר ▪

 מנפח את הבטןאסור לאכול ארוחה כבדה בערב, זה  ▪

"תירוצים"/סיפורי לילה ולילה שגם  1000 -ועוד... ועוד... ועוד... )יש לי בארסנל קרוב ל
 אני חלקתי אותם בעבר(

 אבל לא עוד!!!!

 
 

 בהתאם לשפת המלכות? איך מתחילים לקודד את המוח מחדש
 

 אחרי שקראתם את המדריך המלא, 
לנו לבחור לחיות בגוף בריא ומאוזן, הבנתם איזה משמעות עצומה ותפקיד חשוב יש 

 תכנית המלוכה תלמד אתכם שלב אחר שלב איך לעשות את זה.
 

 , להבין לקראת מה אתם נכנסיםו בדף העסקיממליצה בחום לבקר 
 ,ובעיקר

 מה הגוף שלכם עומד לחוות בהתאם לקוד המלכות,
ה אופציה אין דבר יותר מרגש מלחוות תוצאות החובטות בנו בעוצמה שלא משאיר

 אחרת מלבד.... 
 

 =  "להוביל עצמינו לקצה היכולת בכל פעם מחדש"
 

 אני רוצה יותר ויותר ויותר!! המשפט הזה מסמל עבורי:
 
 ם יש בכם תעוזה לעשות את הצעד הראשון שישנה גם את חייכם,וא

 קדימה,
 לי סימן!!! תת מוזמנים ל

 
 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/pg/avivithealthylifestyle/reviews/?ref=page_internal
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 לסיכום,
 

 זכרו את נוסחת המלכות שלנו בכל שינוי שתבחרו לעשות, 
 ממשיכה ללמוד!! –אני אתכם 

 

 MASTER PIECEידע + מיומנות = 
 

 , עמוד העסקי בפייסבוקמוזמנים להצטרף  אליי ל
 אשמח לפגוש אתכם גם שם!

 
 -לכל שאלה/נושא הרגישו חופשי לפנות אליי ישירות במייל 

aviram.com-avivitaviram@avivirt 
 

משתפת אתכם באחת התמונות האהובות עליי ביוגה, 
המסע שלי  התמונה מסמנת הרבה עבורי מאחר ובעקבות
  למציאת ייעודי בחיים, גיליתי את הדבר הבא:

 
בהירות , פנימי מצליחים לייצר רוגעאנחנו מדהים איך 

גם עם , ובעיקר אמונה שלמה )בנו כאדם(  אבסולוטית שליטהטוטאלית, 
 עיניים עצומות!

 
 עצומות! עינייםוזה ההסבר אגב שרוב התמונות המועלות בזמן תרגול יוגה הן עם 

BLINDED 
 

מודעות ת, אבסולוטי שליטה –סמוכה ובטוחה בגוף שלי במאת האחוזים 
ת אחורח חיים בריא מבלי לוותר על אלי לנווט ב תפשרהמא והכלה אינסופית

בחיים, מבלי לוותר על התשוקה שלי והרצון שלי לשמור על ההנאות הגדולות 
 גוף בריא ומאוזן!!!

 
 לכם שזה ממכר,טיחה מב

 ת ההתחלה שלכם,מהי נקוד יטחלק צריכים להאתם ר
 אני כבר יודעת מה תהיה נקודת הסיום

:( 
 אממממממ,

 בא לכם לנסות?
  חיבוק והוקרה מלאה ממני על תשומת הלב בקריאת המדריך,

 
 

 אביבית אבירם,
מאמנת תזונה ומומחית 

לירידה במשקל בדגש 
 על חיטוב והידוק הגוף,

מאסטר יוגה מפתחת 
ויזמית תוכנית המלוכה 

 90קילו פחות ב  10"
 יום"

 פייסבוק/ראשי 

 אינסטגרם 

 פייסבוק/עסקי 

https://www.facebook.com/avivithealthylifestyle/?timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=664883454&pnref=lhc
mailto:avivitaviram@avivirt-aviram.com
https://www.facebook.com/avivit.aviram
https://www.instagram.com/avivitaviram/
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