
 
 

 
 

לסמדר פרגר כל הזכויות שמורות© מכיל תכנים המוגנים בזכות יוצרים 

 
 של דיאטהמנטליות 

 2003 ינואר –סמדר פרגר : מאת
 
 ? שאת באמת אוהבת האם את נמנעת באופן קבוע ממאכלים ומזונות •

 
 ? כדי שתוכלי להתענג על ארוחה גדולה בערב ,האם קורה שאת נמנעת מלאכול לאורך היום •

 
 ? האם את נשקלת מספר פעמים במשך היום •

 
 ? האם את כועסת על עצמך ,ג יותר מהרגיל" ק1-2אם את שוקלת  •

 
 ? הרוח שלך האם המשקל שלך משפיע על מצב •

 
 ? כך לנשנש-כדי שתוכלי אחר קהאם את מרעיבה את עצמך ר •

 
 ? "ביום ראשון אתחיל בדיאטה/ מחר " : האם את נוהגת לומר לעצמך•

 
 ? הקלוריות של כמעט כל מוצרי המזון פה את מספר- האם את יודעת בעל•

 
  ?שאכלת מזון עשיר בקלוריותאו לאחר , שאכלת ארוחהה גדולה  האם את חשה רגשי אשמה לאחר•

 
 כשאת חורגת מהתכנית "הייתי ילדה רעה"או " נכשלתי"או " חטאתי"  האם את נוהגת לומר לעצמך•
 ? התזונתית שלך 

 
הפכה להיות שם נרדף לתכנית , שהיא במקורה מילה הבאה לתאר תכנית תזונתית כלשהי, דיאטה
 .במטרה להיות רזים – רעב וכאב, לתקופה של סבל, כלל-בדרך, המקושרת אסוציאטיבית, הרזיה

 .בהלך הרוח החברתי כיום טבוע המסר הקובע שלנשים שאינן רזות חסרה שליטה עצמית וכוח רצון
ומפנימות מנטליות של , כך עסוקות בדיאטה בניסיון להיות רזות-שנשים רבות כל, אם כן, אין פלא
 .צוןאולי כך יוכלו להעביר את המסר שגם הן בעלות שליטה עצמית וכוח ר. דיאטה

 מהנשים -90%-80%את ככל הנראה חלק מ, ל"על לפחות מאחת מהשאלות הנ" כן"אם ענית 
 .בעולם המערבי שיש להם מנטליות של דיאטה

לא מאפשרת לנו לעשות ולשמר את השינויים שאנחנו מנסות , ברוב המקרים, מנטליות של דיאטה
 . וגורמת להם להיות ארעיים, להשיג

לא רק שהוא גורם לשינוי , ות שינוים תוך גרימת כאב והתכחשות לעצמנואני מאמינה שניסיון לעש
 .נפשית ופיזית: אלא גם מפריע לנו להגיע לבריאות מיטבית, להיות ארעי

 
שינויים ארעיים בתכנית התזונתית הם מטבעם כאלה שהם אינם מאפשרים לנו לשמור על משקל 

 . תקין לאורך זמן
עלינו לסגל אורח חיים שהוא קודם כל אפשרי ומתאים לאישיות , כלראשית ל, כדי ששינוי יהיה קבוע

 . ולחיים שלנו
 כך יש סיכוי גבוה הרבה יותר להשיג –על בסיס יומיומי : חשוב שאורח החיים שנאמץ יהיה שגרתי

 .בריאות ואיכות חיים
 

 

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

 . ה בחוקי זכויות יוצריםניתן להורדה ושימושו החופשי מותנהרזיה 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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 . מאחר והוא מרחיק אותנו ממה שאנחנו רגילות אליו, שינוי הוא מטבעו צעד לא קל
 . גם אם הם מזיקים לנו בסופו של דבר, רגלים שלנו הם מקום בטוח מאודהה

ומה שמוכר לנו היטב גורם לנו לחוש , מוכרים לנו היטב, זאת מכיוון שהדברים שאליהם אנחנו רגילות
 . ביטחון ו שליטה במצב

עובדה ולו רק בגלל ה, לשינוי הנעשה מתוך אהבה וקבלה עצמית יש סיכוי גבוה מאוד להיות קבוע
 . ומחזקים אותנו בתקופה של עשיית השינוי, שהאהבה והקבלה העצמית מעניקים ביטחון רב

ואנחנו זוכות בהעצמה של תחושת , גם החדש הופך להיות הרגל מוכר ובטוח, לאחר זמן מה
 .ובצמיחה של הערך העצמי, המשמעות האישית

חוץ מאשר דרך עמידה באתגרים , אלה הם נכסים יקרים ביותר שאינם יכולים להירכש בדרך אחרת
 .מסוג זה

 
ואמונה .ככל שנתנסה יותר בעשיית שינויים המגיעים ממקור פנימי של חוזק והקבלה העצמית שלנו

 .ילכו ויגדלו גם האהבה והקבלה העצמית שלנו, בעצמנו

 

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

 . ה בחוקי זכויות יוצריםניתן להורדה ושימושו החופשי מותנהרזיה 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


