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 .רציתי לשתף אותכם במה שעבר עליי

ובשלוש השנים האחרונות . להולדתי מחדש אבל בעצם אני חוגגת שלוש 54מחר אני חוגגת יום הולדת 
   .אחרת על החייםלמדתי המון ואני מסתכלת 

 
היתה לי חסימת מעיים והייתי . עברתי ניתוח מאוד קשה, בדיוק ביום ההולדת שלי, לפני שלוש שנים

הרופא הנאמן והמסור שלי מסר למישפחתי . בטיפול נמרץ שבוע ימים עם בטן פתוחה וארבעה ניתוחים
. קמתי לתחיה, כולל הרופא, להפתעת כולם. אם אשרוד כי מצבי היה פשוט מוות קלינישהוא לא יודע 

 . ו חייבים להוריד לי חלק גדול מהמעיכי הי, אבל הייתי מאוד מדוכאת כי התעוררתי עם שקית בבטן
בי  המקסימים והמסורים שטיפלואבל הודות לבעלי המקסים ושלושת בניי . רציתי למות... מה אגיד לכם
 . בחרתי בחיים )והם לא דתיים(וכל יום הכיפור ישבו בטיפול נמרץ וקראו תהילים  ועודדו אותי

 . ולמדתי לחיות מחדש, עברתי שיקום
שארד במשקל שלא יהיו אבל הרופא רוצה , ה היא שאני צריכה לעבור ניתוח לשיחזורעכשיו הבעי

 . וילדיי פוחדים נורא ולא כל כך מתלהבים, סיבוכים
 . לידייםאבל אני החלטתי שאני רוצה לעבור את הניתוח הזה ולקחתי את עצמי 

הדיאטנית . הים לא נורמליםעלו לגבהלכתי לפני כמה חודשים לדיאטנית אחרי שרמות הסוכר בדם שלי 
 קופסאות גבינה חצי אחוז 3היא נתנה לי : פשוט רשמה לי דיאטה שמראש ידעתי שאני הולכת לכישלון

התגעגעתי לפרוסת . ירדתי שני קילו בשבוע הראשון אבל הרגשתי מדוכאת עד מוות. וזהו. וטונה ליום
  .למשהו לא מגעיל, לביצה, לחם

מי יכול לאכול טונה במים ושלוש קופסאות גבינה חצי אחוז כל ,  בינינו.אחרי שלושה שבועות נשברתי
 .פשוט בא לי להקיא... יום

והיא סיפרה לי שהיא לא , עד שקיבלתי אומץ וצילצלתי לזושי המתוקה שאני מכירה מפורום אוכל אחר
    .והמליצה לי על הרזיה שפויה מוכנה לעשות דיאטה שסובלים בה

 .פסיד ומקסימום עוד דיאטהחשבתי שאין לי מה לה
ומאז חיי , ולמחרת רצתי לקנות את הספר ונכנסתי חזק לעניינים , אימצתי את הדברים שזושי אמרה לי

 ! השתנו
 ... אני אפילו אוכלת פחות ממה שמותר. אני מאושרת

 
, אפילו זיתים.  חודשים לא נגעתי בדברים שתמיד אהבתי לנשנש כמו בורקס או פיצה מזה ארבעה

היום למדתי לחשב . הייתי פעם חולה על זה ופשוט זה לא מפריע לי כי אני לא חושבת על אוכל כל היוםש

  
  .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, חל איסור מוחלט לשנות
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: הסוכר ירד לי פלאים! יצאו נהדר, ברוך השם, הבדיקות, והכי חשוב. ולבשל מטעמים שפויים ודלי שומן
  !!!80 סוכר יש לי עכשיו 165-מ
 

התחלתי עם הרזיה . כל כך כושר אז יכול להיות שאני לא יורדת מהר כי יש לי בעיית פרקים ואני לא עושה
  .שפויה אחרי שניסיתי את כל הדיאטות האפשריות וניכשלתי

  .דבר ראשון אני אף פעם לא רעבה
 .אפשרי למדתי לבשל רק עם כף אחת של שמן וזה

  .תודה לאל יש כל כך הרבה מתכונים שאפשר להכין אותם ולאכול בכיף
  .מיני מעדנים דלי שומן וגלידות שעושות לי את היום כל

  .הזמן עם היד על הדופק ולא סתם להכניס לפה דברים לא שפויים כל מה שצריך זה פשוט להיות כל
 

 .חוץ מהפרקים כמובן, אני מרגישה מצוין
כפי שבטח כל . אני לפחות לא עולה, יורדת שבועיים שלושה במשקל דבר טוב נוסף הוא שגם כשאני לא

 .מרזים מרזים וכשמפסיקים משמינים הכל פלוס ריבית אחת יודעת בכל הדיאטות
  .נהיה דרך חיים, אני חושבת, כבר אצלי זה

 ).פעמים 8אותו כבר איזה  קראתי(וכמובן כמובן לקרוא את הספר עוד ועוד 
 סך הכל אני לא -אפילו שזה יקח לי שנתיים  קילו ויש לי המון סבלנות 10ירדתי עד עכשיו , אבל בכל זאת

, אני מתאפרת, אני פתאום נראית טוב. החיים שלי השתנו ללא היכר. אפילו נהנית אני -סובלת 
  .וכל אחד שואל אותי מה עשיתי שאני נראית טוב ,מתלבשת

 
 שתדעי שפשוט אחרי שדיברתי איתך. שפתחת את עיניי ובזכותך הגעתי לספר  לך שובאני מודה :לזושי

תודה על . לטובה ותמיד תמיד אזכור אותך. המון תודה. לא יכולתי לחכות וכבר למחרת קניתי את הספר
  .וכיף לנכדה המתוקה שיש לה סבתא כזו מדליקה... הכל

  .כל הלב סמדר מתוקהומודה לך מ, אני מודה לכל בנות הפורום המקסים
 

  .להתיאש העיקר לא, אפילו שיקח שנתיים. יש לי המון המון זמן וסבלנות
  .המון המון הצלחה לכולם
  .ואם תירצו אין זו אגדה

  .שנה טובה
 .הישנה אורלי
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 .לחצו כאן, ים/איך זה אצל אחרותלעוד סיפורים ואנקדוטות על >> 

  
  .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, חל איסור מוחלט לשנות
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