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 שמי דאגי 

  26אני בת 
הסיפור שלי מתחיל מדיכאון בגיל ההתבגרות שהתאפיין בהשמנה מהירה 

 . וחדה
 . בניגוד להרבה נשים לא עשיתי דיאטות ואף פעם לא ממש שמרתי

 . כשהייתי עצובה המשקל היה עולה בלי שליטה ולהיפך כשהייתי שמחה
 קילוגרמים היום אני עוברת 115בתקופת הדיכאון הקשה עמדתי על 

 .  קילוגרמים100-בהצלחה ובאיטיות שפויה את מחסום ה
למרות , לפני כשנה חזרתי מקנדה לאחר שתם עוד פרק בזוגיות שלי

, הייתי מבויישת, שה עם עצמישגברים תמיד אהבו אותי היה לי ק
 . והרגשתי לא סקסית

אך כשאלה , בתחילה לא ייחסתי להם חשיבות , בקנדה החלו כאבי הפרקים : ועוד משהו קריטי קרה
 . החמירו בשובי לארץ הלכתי להיבדק

.  לא חשבתי שזה יקרה לי26בגיל . שמה" ראומטואיד ארתריטיס" ,בבדיקות התגלתה אצלי דלקת פרקים
הסבירו לי כי לחץ תמידי ובריאות לקויה מהווים גורמים עם , אים שאינם יודעים מה מקור המחלההרופ

 . סיכון רב
וכן את חשיבותם של , ואכן גיליתי דברים כמו למשל שאלכוהול ושוקולד יוצרים אצלי כאבי פרקים מיידיים 

 . התזוזה והגמישות שלי
אני עדיין בשלבים מוקדמים של ,  להיות בריאהלאט לאט התחיל להתגבש אצלי רעיון שאני חייבת

 . המחלה וזה הזמן לקחת את עצמי בידיים
בסוף דצמבר הגעתי להחלטה שאני צריכה . כדורים לא עזרו לי והתחלתי לשוטט באינטרנט אחר תשובות

 . לעשות שינוי 
  של סמדר קראתי את ספרה... וכן). קילוגרמים110.7שקלתי ( נרשמתי למכון כושר 2005בינואר 

 . שלמעשה שינה את חיי, ושוב בכל פעם שאני מרגישה צורך........ בנשימה אחת 
, הייתי אופטימית, עוד לפני שהתחלתי ליישם את הדברים הבנתי שאני אצליח, ידעתי שעליתי על הגל
 . ולאכול ולחיות בצורה שפויה זה כל מה שרציתי בשלב הזה, נראה לי שנולדתי כזאת

 אני  , קלוריות ביום מה שנראה לי מעט מדי 1200דר הכושר אמרה לי שכדאי לי לאכול התזונאית בח
 . מחוזקת בספרה של סמדר, לכן החלטתי לעשות הכל בדרך שלי . 10מ ולא בנויה כמו ילד בן " ס1.72

 שלי מול cross trainerבשאר הזמן אני במכון או עם ה... ברגעים שהכאב בא אין לי ברירה אלא לנוח
 .הטלביזיה

  
  .ראשלהציג בפומבי או למסור לצד שלישי ללא קבלת הסכמה בכתב ומ, 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 להאמין פשוט נהנית, ואני אוכלת טוב ובריא ונהנית

, אך במקום זה מצאתי את הכוח שלי, יכולתי לשקוע לדיכאון קשה מתמיד בשל המחלה שמעיקה מאוד
 . את השקט והשלווה שהיו חבויים בי הרבה מאוד זמן

 . ויותר מזה לא ידעתי שאני יכולה להרגיש כך, ידעתי שאפשר להרגיש כךלא 
 

 . ואז באו שינויים דרמטיים אך נעימים ביותר
, ואני אף פעם לא אהבתי גרנולה,  עם חופן גרנולה1.5%המאכל הכי אהוב עליי הפך להיות יוגורט 

 . לא רוויי שומן, פתאום ובהדרגה הגוף שלי אהב דברים בריאים
 .  הודה לי כל יום מחדש שאני מתנהגת אליו טוב כל כךוהוא

 
 ? איך עשיתי את זה

אני אוהבת , אני אוהבת אותך"קמתי כל בוקר ונעמדתי מול המראה כשהעיניים שלי עוד דבוקות ואמרתי 
 . וזאת היתה המנטרה שלי" אך גם לחלשה ושברירית, מה שהופך אותך לאדירה וחזקה, כל מה שיש בך

 .  עובר אני מאמינה בה יותרוככל שהזמן
 . כנראה שבשבילי האמונה בעצמי היתה המפתח

או בתחום מה שאני , או הכי משורטט, גם אם הוא לא הכי חטוב , היום יש בי אהבה לכל חלק וחלק שבי
 . רואה בעיתונים

 . יהיה שליולא משנה מה אנשים יגידו הוא תמיד , הוא היופי שלי ולא משנה מה המשקל יגיד, יש בי יופי
 . ולא שוכחות אפילו לרגע אחד לאהוב אותי, יש לי עיניים ירוקות וגדולות שאוהבות את העולם

 . כי לא אהבתי את עצמי מספיק.... למה לא רזיתי עד עכשיו
ידעתי שכשאסיים עם המחלה הזאת אני ... להיות טובה לעצמי , המחלה הכריחה אותי להיות בריאה

 . בת כמו שאף פעם לא הייתיונאה, אהיה חזקה מתמיד
 . זה מה שהחזיק אותי

 
 המון אהבה 

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

  
  .ראשלהציג בפומבי או למסור לצד שלישי ללא קבלת הסכמה בכתב ומ, 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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