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חוץ מתפריטים שתלויים ... הכל, את יודעת, הרזיה שפויה היא
 . החייםלנו על המקרר ומנהלים לנו את היום ואת

תפריט להצלחה בטוחה הריהו  בכל זאת את מחפשת אבל אם
 : לפניך

 
 
 דמייני הצלחה. 1

 .הופכים כלי עוצמתי ביותר הם: ביחד, כשחלום מתמזג עם בחירה והחלטה נחושה
או כבר פוסעת , דמייני בפרטי פרטים כיצד יראו חייך בקצה השני של הגשר שעליו את עומדת לפסוע

 .עליו
 .טי פרטים כיצד תראידמייני בפר

 .דמייני בפרטי פרטים מה תעשי ואיך יראה כל יום מבחינת עשייה ופעילות
 .חייך דמייני כיצד יתנהלו

כיתבי עליה , מבחינת התחושה שלך הקרובה ביותר למה שבעייני רוחך) ציירי אחת או(מיצאי תמונה 
   .ם יוםותלי אותה במקום שבו תוכלי לראותה יו, )או שניים(משפט מעודד 

 
  תשוקה. 2

עליך להבין שאת עומדת לעבור תהליך , כדי שתוכלי ליצור את השינוי שאת מבקשת שיתרחש בחייך
ולמצוא את ,  ואת צריכה לאהוב את התהליך שאותו בחרת-המבוסס רובו ככולו על מוטיבציה אישית 

, של כל שעה,  בכל דקה:תעשי התשוקה בתוכך שתניע אותך לקראת חיים של בריאות מייטבית בכל אשר
 .של כל יום

 .רישמי לפנייך לפחות שלוש סיבות מדוע את חדורת תשוקה אמיתית ליצירת השינוי הזה בחייך
הן יכולות להיות הסיבות הכי בסיסיות והכי פשוטות ". יפות"או , אלה לא אמורות להיות סיבות נעלות

 .חשוב שהן תהיינה הסיבות האמיתיות שלך מה ש- !)הן לא.. גם אם יראו לך אפילו מטופשות(בעולם 
 .ולהעניק לך את התמיכה שלה את זקוקה, תני לתשוקה הזו להפעיל אותך

, ביחד. ועיזרו אחת לשניה...) כמו למשל הקהילה שלנו(מיצאי חברה השותפה לתפיסת עולמך החדשה 
 . שבדרךהתשוקה המשותפת תסייע לכן לעבור בקלות רבה יותר את הקשיים הבלתי נמנעים 

 
 את לא הגוף שלך. 3

 באנו אליו בטענות לגבי כל דבר -איפשרנו לשומן ולמימדי הגוף שלנו להגדיר אותנו , לאורך זמן רב מידי
 .שלא הסתדר כפי שרצינו בחיינו
 !הוא לא: היום אנחנו כבר יודעות טוב יותר

 . מודעים גם אם לא-כי הוא סיפק לנו הרבה רווחים , כי בחרנו שיהיה שם, הוא שם
 ! וקיראי אותה יום יום-המתארות אותך ) או מילות תואר( אמירות חיוביות 10 הכיני רשימה עם

 :וקיראי גם אותן, בתחתית הרשימה שלך הוסיפי את שלושת האמירות החיוביות האלה
 .הגישה שלי וחיי, אני מאמינה ביכולת שלי לשפר את הבריאות שלי* 
והיום יש לי את ההזדמנות להתקרב עוד יותר להגשמת , יים להציעאני ראוייה לכל הטוב שיש לח* 

 .החלומות והמטרות שלי
 .  אני החברה הכי טובה שלי-אני מאמינה בעצמי * 

  
  .בכתב ומראשלהציג בפומבי או למסור לצד שלישי ללא קבלת הסכמה , להפיץ, אין להעתיק

 . ניתן להורדה ושימושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצריםהרזיה שפויה המופיע באתר או /מאת סמדר פרגר וכל חומר 
 ...הרחבה. בכתב ומראש או להפיץ כל חומר שהורד מהאתר בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש/למכור ו, לפרסם, חל איסור מוחלט לשנות
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 והמפנק הנינוח הקטן הריבוע שבירת. 4
 :יותר סוערים בימים ובעיקר, בקלות הולך כשהכל גם - יום יום עליה לחזור חדשה מנטרה לפנייך רישמי

ואשיג בדיוק את אותן , אגיע בדיוק לאותו מקום בלתי רצוי, עוד אמשיך לעשות את מה שתמיד עשיתיכל "
 ."היום הוא היום לשינוי. תוצאות לא רצויות

, לחלום, למטרה נוסף אחד צעד אותך ומקרב, הישנים מההרגלים אותך מרחיק החדשה בדרכך יום כל
 . שבחרת החדש בכיוון

 
 תחיובי גישה. 5

: בסיסים ארבעה על נשען והוא, מחודשת רוח גם הוא, חדש גוף רק לא הוא בונה שאת חדשה הבית
 .חיובית וגישה גופנית פעילות, תזונה, והחלטה בחירה

 .להצלחתך וחיוני מידה באותה בדיוק חשוב, האלה מהבסיסים אחד כל
 .אפשרית דרך בכל ושחוק שמחה לחייך הכניסי
 .ובריח מנעול על כבדה דלת עליהן וסיגרי - ידיים ומרפת שלילית, תבוסתנית גישה כל מאחור השאירי
 .לא ומה חשוב מה ולהחליט, שונות מזוויות דבר כל על להסתכל אפשר

 הכלים עם לעשות שיכולת ביותר הטוב היה בעבר שנעשה מה וכל. לעבר שייך - היום עד שקרה מה כל
 .בזמנו בידייך שהיו

 
 נועי. 6

 שאפי אל מעט מעבר למה שנדמה -וכל יום אתגרי את עצמך מעט יותר מאתמול , םהזיזי את גופך כל יו
גם אם צורכו לא , ובה בעת היי קשובה לגופך ואפשרי לו מנוחה כפי צורכו, לך שהוא גבול היכולת שלך

 ?לא, עשינו זאת מספיק -את הרי לא מעוניינת לפגוע בעצמך . גלי גמישות. תואם את התכנית שלך
 .כדי שתוכלי להמשיך ולעשות זאת לאורך שנים רבות, ת יכולהעשי מה שא

התכיפות , ולהגביר את העצימות, תוכלי לדרוש מעצמך עוד טיפה יותר, רגשית ופיזית, ככל שתתחזקי
 . ומשך הזמן שאת מקדישה לעניין

 
 תזונה. 7

 המידע לצרכים  והתאימי את-עיקבי אחר ההנחיות שבספר לגבי האופן שבו כדאי לך להזין את עצמך 
 .להעדפות שלך ולאורח חייך, שלך

אל תצפי לשינוי . כיצד להזין עצמך כראוי, ובסבלנות בקבלה, באהבה, צעד אחר צעד, למדי את עצמך
 .וגם לא תרכשי הרגלים חדשים ביום אחד , לא הגעת עד הלום ביום אחד: הרגלים מיידי

לכמה הוא זקוק ומתי הוא זקוק , ק למה הוא זקוק זיכרי שהגוף שלך יודע בדיו-הפסיקי לחפש תפריטים 
לימדי להקשיב לגוף שלך ועיקבי אחר ההנחיות , ח אכילה של מישהו אחר"במקום לעקוב אחרי דו. לזה
 . שלו

 
 מידע. 8

דלי מהם את המוטיבציה . כל ספר וכל פיסת מידע המעניינת אותך הנקרית על דרכך, קיראי כל מאמר
 .שאת זקוקה לה

 קהילת הרזיה שפויה -זיכרי שאת לא לבד . לך לאורך הדרך  עצמך בכלים הנכונים לך שיסייעוציידי את
 . כולה כאן כדי לעשות את הדרך ביחד איתך

 
 תגמולים. 9

שאנחנו  ...עוד דרך להגביר את המוטיבציה שלנו היא לתגמל את עצמנו בדברים קטנים או גדולים
 .אוהבות לאורך הדרך

 וקיבעי מראש מה התגמול שתעניקי לעצמך - מציאותיות ואפשריות, קצרות מועדהציבי לעצמך מטרות 
, או... ג עד יום שבת" ק3להוריד : כדאי שהמטרות שאת מציבה לעצמך לא יהיו כגון. כשתשיגי אותן

 

  
  .בכתב ומראשלהציג בפומבי או למסור לצד שלישי ללא קבלת הסכמה , להפיץ, אין להעתיק

 . ניתן להורדה ושימושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצריםהרזיה שפויה המופיע באתר או /מאת סמדר פרגר וכל חומר 
...הרחבה. בכתב ומראש או להפיץ כל חומר שהורד מהאתר בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש/למכור ו, לפרסם, חל איסור מוחלט לשנות
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לא כדאי , בכלל. 'וכד... עד הבר מצווה של הבן דוד של הדודה שלי' ללבוש את המכנסיים מכיתה י
למרות שאת יכולה לתגמל את עצמך בכל פעם ...  קשורות למשקל או למידות של בגדיםשהמטרות יהיו

אבל לזה לא צריך להיות "... רגילה"שאת מחליפה קידומת על המשקל או רוכשת בגדים לראשונה בחנות 
 ... ז"לו

פש יום חו', מסג, טיפול פנים, שעה לבד באמבטיית קצף עם נרות: תגמולים אפשריים יכולים להיות
 ' וכד.. מהעבודה סתם כך

 
 מחוייבות ועשייה. 10

בסובלנות ובקבלה עצמית כל מה שיידרש כדי , בסבלנות, קבלי החלטה אמיתית ונחושה לעשות באהבה
 . אבל לא שום דבר שעלול לפגוע בעצמך-להגשים את החלום שלך 

 ! עשי זאת בכל זאת-ואם אין לך חשק היום 
 .את תשמחי על כך בסוף היום

 
 

 

  
  .בכתב ומראשלהציג בפומבי או למסור לצד שלישי ללא קבלת הסכמה , להפיץ, אין להעתיק

 . ניתן להורדה ושימושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצריםהרזיה שפויה המופיע באתר או /מאת סמדר פרגר וכל חומר 
...הרחבה. בכתב ומראש או להפיץ כל חומר שהורד מהאתר בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש/למכור ו, לפרסם, חל איסור מוחלט לשנות


