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וחישוב אחוזי השומן הם רק סעיף " מה לאכול"לצועדות בדרך ההרזיה שפויה מתבהר די מהר שסעיף ה

אחד בחוזה שכרתו עם עצמם ברגע הבחירה וההחלטה לקחת על עצמם ולהתחייב לתהליך השינוי 
 .המהמם הזה

 
מסיפוק ההרגל המותנה . קוד מן החוץ אל הפניםבמהלך הימים והשבועות החולפים מוסט לאט לאט המי

אל השינויים , של השקילה השבועית חורצת הגורלות ומכתיבת מזג האויר הרגשי: של שנים של דיאטה
אלא כמו מתגנבים וכמעט , שינויים שאף פעם לא מגיעים בדרמטיות. המתרחשים בתוך תוכינו פנימה

ואלה . מולינו או שאנו מרגישות אותם נושפים בעורפינואו , מבלי שנשים לב הם לפתע ניצבים לצידינו
מן הסוג שאם לא נסתובב ונעמוד מולם ניכוחה לעולם לא יניחו לנו , בדרך כלל מפחדים ומאתגרים ביותר

 .ולהגיע לאן שאנחנו רוצות, להמשיך ולהתקדם על הנתיב שבחרנובאמת 
 

 .אחת מההזמנות הללו להתקדמות הן המחמאות
מחמאות מעמיתים , מחמאות מאבא, מחמאות מאמא, מחמאות מהבעל או החבר, תמחמאות מחברו

ולא משנה אם הן מתייחסות , מחמאות שלא משנה מהיכן הן מגיעות; מחמאות מהילדים , לעבודה
,  )למרות שעם אלה האחרונות אנחנו יודעות להתסתדר טוב יותר(למראה החיצוני שלנו או לאישיות שלנו 

לראות , להבחין, ובכל מקרה הן גורמות לנו לעמוד מול, כאב ופחד,  אחת לחוש מבוכההן גורמות לנו לא
, ולגעת בתחושות ורגשות שעד היום הצלחנו במומחיות רבה ובתמרונים אקרובטיים מופלאים לעקוף

 . לא להתמודד עם קיומם--להכחיש , להתעלם
 .צה להתייחס לשניים מהםאני רו. הקושי שלנו לקבל מחמאות יכול לנבוע מגורמים שונים

 
 זה בכלל לא נכון. 1

כשהאופן שבו אני רואה את עצמי ומרגישה כלפי 
מי שאני לא תואם לאופן שבו אחרים רואים אותי 

מחמאה תיתפס תמיד כלא , או מרגישים כלפי
 .לא נכון, כמשהו מזוייף, כרחוקה מהאמת, אמינה

  
  .להציג בפומבי או למסור לצד שלישי ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש, 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, ל איסור מוחלט לשנותח

לבין ) אני ריאלי(ככל שהפער בין הדימוי העצמי 
, גדול יותר) אני אידאלי(ימוי בעייני אחרים הד

תלך ותגבר , תחושת חוסר האמינות תלך ותגדל
 .גם היא

הקשר שבין איך שאישה באמת נראית הנמדד 
ג על "ק,  מידת בגדים:באמצעים מוחשיים כמו

', יחס בין מסת הגוף הרזה למסת השומן וכו, המשקל
המשקפים את הנורמה החברתית לגבי מה שהוא 

מקרי , "לא בסדר"או " בסדר", "לא נכון"או " וןנכ"
התחושה האישית לגבי דימוי הגוף יכולה . בהחלט

. לעמוד בסתירה גמורה לנתונים אובייקטייים אלה
לא , לא יפה, שמנה: אם אישה חיה בתחושה שהיא

לא טובה ברמה זו , לא חכמה, לא נראית טוב, שווה
 יבה המשובים שהיא תקבל מהסב, ב"או אחרת וכיו
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לעולם יהיה פער כזה או אחר בין . לגבי מה ומי שהיא לעולם לא יעלו בקנה אחד עם תחושותיה האישיות

התמונה הפנימית של עצמה שהיא נושאת בתוכה לבין מה שמשתקף מהמראות שמעמידים מולה 
 . גם אם הן מחמאות-הסובבים אותה 

 יקשה עליה יותר להתייחס אל המשובים הללו כך, ככל שהפער בין האני הריאלי לאני האידאלי גדול יותר
: כתוצאה מכך היא עשויה גם להתחיל ולפקפק ביכולת השיפוט האישית שלה. כאמת, כאמינים, כנכונים

מהאופן שבו היא רואה ומרגישה לגבי ) במידה זו או אחרת(אם אחרים רואים אותה באופן מסויים השונה 
דבר הפוגע עוד יותר בדימוי ,  שלה לבחון ולהכיר את עצמההרי שמשהו ככל הנראה לקוי ביכולת, עצמה

 . הפער גדל עוד יותר–כלומר , העצמי שלה
 

שהם רוצים ממנה משהו שרוב . היא עשויה גם לחשוד שלנותני המחמאה ישנו ככל הנראה מניע נסתר
, רשותאו שאולי היא מעדיפה שאם כבר שיבקשו מפו, הסיכויים שהוא משהו שהיא לא מעוניינת לתת

שהרי הגוף אמנם , ולפני הכל שיחכו רגע לקבל רשות להתפרץ ככה למרחב האישי שלה ללא הזמנה
 ?ואיזו סיבה אחרת יכולה להיות להם לשקר לה כך.... נמצא הרשות הרבים אבל הוא מאוד פרטי

 
 
 "בסדר"להיות תמיד . 2

 אם מפורשות באופן מילולי ובין אם  בין–אנחנו לומדות מגיל צעיר מאוד , הנשים, בתהליך החיברות שלנו
.  שעל נשים לדאוג לרווחתם של אחרים–של עולם המבוגרים שסביבנו  ידי צפיה באופן התנהלותו-על

אבל בזה לא מסתיים . שערכה של אישה נמדד ביכולתה לדחוק את צרכיה הצידה ולהעניק לאחרים
מסוגלת לפעול , סבלנית, נינוחה, מחוייכת, היעיל, עדינה, נחמדה, אדיבה, עליה גם להיות חביבה. העניין

בשנים האחרונות התווספה . לבצע אותם באופן מושלם, וכמובן, סימולטנית ולבצע מספר מטלות בו זמנית
 .לרשימה הבלתי אפשרית הזו גם הדרישה להיות רזה ומטופחת בכל שעה

להשתדל לא , לא לצעוק, לא לכעוס: בנספח הבלתי נפרד לרשימה זו מפורטות גם הדרישות הבאות
 להיות נשים שהן –' מאד בסדר'ולהיות , לא להתרגז, )ובמידה ואת כן בוכה להשתדל שלא יראו(לבכות 

 .'ילדות טובות'
אי מילוי של אחד התנאים שפורטו לעיל יגרום לזה שלא יאהבו אותך : באותיות הקטנות מודפסת אזהרה

משפחה שבה אנו חיות היא /אהבה והיותנו שייכות לקהילהאנחנו לומדות מגיל צעיר מאוד ש, כלומר. יותר
, והקיום הרגשי שלנו תלוי בזה. נמלא את הציפיות: רק בתנאי ש, שייכות, רצויות, נהיה אהובות. על תנאי

 .כמו באויר לנשימה
 אבל כל זה בהחלט הפך –זה לא משהו שאנחנו מסתובבות איתו בקידמת המודעות היומיומית שלנו 

 .כזה שנותן את הטון להרבה מהבחירות המאוד יומיומיות שלנו.  אינטגרלי מהאישיות שלנולהיות חלק
קשה לצפות מאישה להפר את הציוויים שהפכו , מוסמכת עם תעודות) pleaser ְּפִליֶזִרית (ְמַרָצהכ, כך

עד שלעיתים קשה לה באמת לדעת מה מהם הוא באמת , כך מושרש מאישיותה שלה-להיות חלק כל
 .אבל בהחלט חלק ממנה, חלק זר; ומה פשוט נזרע שם מספיק עמוק והוטמע אל תוך עורה, היא

 
הגוף הופך להיות הזירה היחידה שבה היא מרשה לעצמה לקרוא תיגר על , עבור אישה עם בעיות אכילה

, חוסר האונים, הזירה היחידה שבה היא מרשה לעצמה להביע את תסכוליה, הציווים החברתיים הללו
היא תאכל או לא תאכל מכיוון שמבחינתה זהו המקום היחידי שבו יש לה . הפחד וחוסר הביטחון, סהכע

 מכיוון –תפתח את הפה או תסגור אותו , היא תאכל או לא תאכל. שליטה מלאה על מי שהיא ומה שהיא
היות שבאופן הזה היא יכולה להשתמש בפה שלה ובלי מילים לומר לעולם שיש לה בעייה עם הדרישה ל

או עם העובדה שהיא חשה שהדרישות והציפיות ממנה רבות מכדי שהיא תוכל להכיל , מה שהיא לא
 !).והקוץ שבאליה כולה הוא שהיא גם דורשת מעצמה להענות להן באופן מושלם(... בנינוחות את כולן 

 מרשה או(או לצאת בהצהרה כזו או אחרת שהיא לא מסוגלת , למחות על האופן שבו מתנהלים חייה
 .במילים, לבטא בקול רם) לעצמה

 

 

  
  .להציג בפומבי או למסור לצד שלישי ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש, 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, ל איסור מוחלט לשנותח
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הוא חוצץ פיזית בין מי שהיא בתוך גופה . השומן הוא גם שכבת מגן רגשית, עבור נשים עם עודף משקל
, אנשים, מילים(בין מה שמגיע מן החוץ , או מכהה את החיכוך, לא מאפשר. לבין העולם החיצוני, פנימה
 .של מי שהיאכך -לגעת בגרעין הפנימי הרגיש כל) קשיים

 
כל אישה עם משקל עודף יודעת שהאמת היא שזה לא השומן עצמו שמגן וחוצץ ומכהה את המגע עם 

 . אלא האוכל–העולם החיצוני או סערת הרגשות הפנימית 
, השקטת: הוא פולחן בעל מטרה אחת ויחידה) שלא לצורכי השקטת רעב פיזי אמיתי(טקס האכילה 

 לאכול כדי שלא להתמודד עם –עת סערת הרגשות הפנימית הרג, התעלמות, התנתקות, הכחדת
וכל פולחן . רגשות" יותר מידי"או אפילו עם תחושת ה, הקשים, הפוגעים, המפחידים, הרגשות המכאיבים

 ששוב לא הצליחה לשלוט –שכזה מגביר ומעצים את תחושת התיעוב או האכזבה האישית שלה מעצמה 
ובעיקר על כך ששוב עבר עוד ... ִּבְמקֹוםהרגל המותנה של אכילה ונכנעה ל, בעצמה ולעצור בעד עצמה

 .רזה": כמו כולם"יום שבו הצליחה לקלקל לעצמה את הסיכוי להיות 
 

 ". כמו כולם"אבל להיות רזה זה לא רק להיות 
 .להיות רזה זה גם אומר להיות אובייקט מיני

, ה אותנו בדימויים של נשים פרובוקטיביותהמדיה מפגיז, מחד. לאורך שנים הוטמעו בנו מסרים סותרים
. 'כולם'מחזקת את האמונה הפנימית המוטעית שככה עלינו להראות כדי להיות כמו , מגרות ומתגרות

, להצניע, לכסות. הערכים המסורתיים עליהם גדלנו דורשים מאיתנו להיות צנועות וחסודות, ומאידך
 . מינית:מגרה ומתגרה, לא להיות פרובוקטיבית, להסתיר

כזו שממלאה אחרי הציפיות והציווים : 'ילדה טובה'לא ממש מסתדר עם להיות , )רזה(=להיות מינית , וכך
 . הערכיים והחברתיים שהפכו חלק אינטגרלי מאישיותה

 בין אם גלויה ומופגנת ובין אם מרומזת ועדינה -והחדירה הזו , הרבה פעמים מחמאה נתפסת כעניין מיני
ילדה 'הרי שהיא כבר לא , אם תענה להתעיינות : ן המתכווצת מעמידה אותה במלכוד דרך חומת המג–

מכיוון ; יותר' ילדה טובה'וגם אז היא כבר לא , עליה לדחות את המתעניין, ואם לא תענה, יותר' טובה
מה . 'לא בסדר'זה מאוד , זה לא חביב, זה לא מתחשב, זה לא אדיב, שלדחות אדם אחר זה לא נחמד

 .האהבה והשייכות לא בטוחים יותר: ד מיד את קיום הרגשי שלה בסכנהשמעמי
 

הוא פשוט לא , אחד המעקפים היותר יצירתיים, אז הרבה פעמים כדי לא להגיע למצב הזה מלכתחילה
.  לא מופגנת וגם לא מרומזת-רוב הסיכויים שאף אחד לא יביע התעניינות  , אם היא לא רזה. להיות רזה
אין לה צורך לדחות , אף אחד לא יתעניין;  נפתרת–דות עם הבעיה הסצפציפית הזו ההתמוד: התוצאה

 .'בסדר'או להענות בניסיון לרצות ולהיות ', בסדר'כדי להישאר 
 

 כשהשומן מתחיל להיעלם מהגוף והמחמאות –אבל מכיוון שכל זה הוא תהליך רגשי בלתי מודע 
 .צץ ועולה ומציף במורכבותו,  מודעת לו הקושי הרגשי שעד כה לא הייתה–מתחילות לזרום 

גם כשהיא ' בסדר'ללמוד להיות : האישה מוזמנת לעשות עם עצמה עבודה נוספת, בנקודה זו של התהליך
 ללמוד להציב אותם –ובעיקר , ללמוד לקבל את עצמה ולהכיר את הגבולות של עצמה, כלומר. 'לא בסדר'

ללמוד שהתנאי הקיומי שאיתו גדלה יכול ! סדר גמורבולדעת שזו זכותה ושזה , לאחרים, כלפי חוץ
ושעולמה לא יתמוטט עליה אם תעמוד על זכויותיה ותבהיר מה ,  שהוא לא צר עד כדי כך-להתרחב 

ללמוד שאפשר להמשיך ולחיות טוב . מה מתאים לה ומה לא, מה נוח לה ומה לא, מקובל עליה ומה לא
 .אוהבים אותה' כולם'וגם אם לא , בעולם' בסדר'חושבים שהיא הכי ' כולם'מאוד גם אם לא 

 . 'כולם' אין צורך באשלית האהבה של –כשהאהבה והקבלה נובעות מבפנים 
 .כך-וגם אין יותר צורך בשכבת המגן העבה כל

 

  
  .להציג בפומבי או למסור לצד שלישי ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש, 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, ל איסור מוחלט לשנותח
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