
 
 

 
 
 

 
לסמדר פרגר  כל הזכויות שמורות©מכיל תכנים המוגנים בזכות יוצרים 

 
 

 
 בשביל השפיות

                                                             קוראות כותבות 
 

 
 שנה ראשונה בהרזיה שפויהומולדת י

 2006יוני 
 

 
 .....כל כך הרבה תהפוכות ושינויים בשנה אחת

אחרי שלוש שנים , זה התחיל כאשר הייתי כה מיואשת
אחרי ארבע לידות  והרבה , בבית מטפלת בתינוקות

 .ללא עבודה ועם המון עצב ותסכול בלב,תוספות במשקל
תי ממש תמיד הייתי טיפוס אופטימי אבל באותו חודש היי

 ....בדיכאון כלום לא משתנה בחיי
גלשתי ) למרות שאין מקריות בחיים(ואז בערב במקרה 

 . שלא כהרגלי באינטרנט והגעתי לתחום הדיאטה
חמש אפשרויות היו בפני של דיאטות למיניהן ומשום מה 

שוב  ( הה שפויהרזי –וכך במקרה בחרתי בחמישית 
 .)מודה ליד הגורל שהנחתה אותי

ובבוקר , את כל החומר באתר עד שעות הבוקרבלעתי 
בלעתי . חיכיתי מחוץ לסטימצקי בכדי לקנות את הספר

 .אותו בשקיקה בתוך יומים והתחלתי ליישם
מה יכול להיות יותר קל מאשר לאכול פחמימות וכל טוב 

הדבר היחידי שהרגשתי שאני צריכה להשקיע ? ולהרזות
הוראות של התחלתי ישר במשימה לפי ה. הוא התעמלות

והמשימה החלה להיות קלה מיום ליום ונהפכה . סמדר
 .לכיף של ממש

, הקילו הראשון ירד אחרי שבוע ולאחריו הסתמנה עליה
ואחרי שלושה שבועות שהגוף החל להאמין שאני רצינית 

 אחרי שנה בהרזיה שפויה ירושמ .ביותר הוא החל להראות תוצאות
 . מדדתי את עצמי בסרט מדידה והתוצאות נראו לעין, םהמשקל לא ירד בקלות אבל כל שבועיי

 .אני אוכלת בכיף נהנית ומרזה.  אושר רבןהמחמאות החלו להגיע ועמ
 

אז היה שיא החום ולכן השכמתי בארבע לפנות (הייתי משכימה קום , ההליכה הפכה כל בוקר לחוויה
 !ואני מרזה...ו לי ופיזרו עלי מטרהממטרות זימר, הרוח נשבה, ולא היה אכפת לי השמש חייכה ....)בוקר

 .20מה שמצחיק זה שהעשר נראים כמו .  קילוגרם10בקצב איטי ובטוח רזיתי 
 .יפה יותר מבחוץ ומבפנים, בריאה יותר, בטוחה יותר בעצמה, הפכתי להיות מירי שמחה ומאושרת
כי העין רעבה כל הזמן . לא קל ללמוד לאכול רק על פי דרישת הגוף. הדרך עוד ארוכה ואני עדיין בלמידה

 .אך אני קשובה ומקשיבה, ורואה בגדול

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

 . תן להורדה ושימושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצריםניהרזיה 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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לסמדר פרגר  כל הזכויות שמורות©מכיל תכנים המוגנים בזכות יוצרים 

 
 .חברה ומדריכה, מלאך, המון תודות לסמדר הנפלאה

 .מעודדות ומפרגנות, תודה לבנות הפורום המקסימות שעוזרות
 

 .מצאתי לי את הבית ומכאן אני לא זזה, אני בדרך הנכונה
 

לפני הרזיה שפויה, לפני שנהמירוש  

 
 
 

 "בשביל השפיות"תודה לאביבית על השם 
 

 
 .לחצו כאן, ים/איך זה אצל אחרותלעוד סיפורים ואנקדוטות על >> 

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

 . תן להורדה ושימושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצריםניהרזיה 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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