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אחד המשחקים האהובים עליו הוא להניח . תעתע בנוהמוח שלנו יודע מאוד יפה ל

  .כשאנחנו בעצם לא באמת עושות אחד, שאנחנו עושות שינוי עצמנולשכנע את לנו 
 

וזהו גם הצעד הקשה , תחילתו של השינוי הוא בקבלת ההחלטה לעשות שינוי
  .ביותר של התהליך

 
וההבדל הוא דק , הלבין החלט, ישנו הבדל מהותי ביותר בין התכוונות או כוונה

איפה בדיוק , ובעיקר בינינו לבין עצמנו, חשוב להבהיר לעצמנו, לכן. וחמקמק
רוב הסיכויים שנמשיך להסתובב סביב עצמנו , שכן ללא המודעות הזו. עומדות

... ושוב, ושוב, דורכות על העקבות של עצמנו שוב. באותו מעגל ללא מוצא
  .שזו בעצם יצירה פרטית שלנו עיוורות לעובדה, מחפשות על מי להטיל את האשמה

 
 .לקיחת החלטה היא במידה רבה צעד של אמונה עיוורת
 . ויהי מה-זו הבחירה ללכת קדימה לעיתים קרובות אל הלא נודע 

 .על מנת שלא לחזור אליו יותר, זו הבחירה להשאיר את העבר מאחור
 .להיפרד

 .להיתנתק
 .יך את המפתח ליםולהשל, לנעול את השער מאחורינו

 .זו שליחת הרגל קדימה אל מקום בלתי נראה או בלתי ידוע
 .תחושה של חוסר ביטחון, זהו שלב של תחושת חוסר יציבות

 אנחנו גם שולחות את הרגל - דבר שמקשה על שיווי המשקל -לא רק שאנחנו עומדות על רגל אחת 
 .לא באמת יודעות היכן היא תמצא מדרך, השניה לאוויר

 .מקום בו עדיין לא דרכה רגלנו מעולם,  אל הלא מוכר-ימה קד
 .ומכאן גם לא בטוח, זה לא יציב
  .וטבעי שכך. וזה מפחיד

 
לא לקחת ,  ויחד עם זאת-זו המחשבה או הרצון לקבל על עצמנו החלטה , כוונה או התכוונות, להתכוון

 .בהישג יד, זמינות, אותה ולהשאיר את כל האופציות פתוחות
 . אבל הצעד הממשי לא נלקח בפועל-ן ישנו הרצו

  . ובעצם לא להתקדם לשום מקום-זה ללכת על בטוח 
 

, מי שלמשל רגיל לצעוד בערבה. ומכאן גם שחוקי המשחק שונים, הנוף שונה, כשפוסעים בדרך חדשה
 .ולהיפך. יתקשה לשרוד אם לא יתאים את עצמו לתנאי השטח החדשים של ההרים

אנחנו 

 
אל הידוע , אל המוכר, אנחנו סבות לאחור אל העבר, כשאנחנו מתכוונות אבל לא באמת לוקחות החלטה

, שמלכתחילה רצינו לעשות שינוי, שוכחות. ואל הבטוח בהזדמנות הראשונה שנהיה קצת קשה או לא נוח
  . במקרה הטוב-לל ידוע ולכאורה בטוח הזה לא קידם אותנו כ, ושכל זה שמוכר

 
 .למדוד ולשקול כל פירור של אוכל, אז אנחנו ממשיכות לספור קלוריות

  
  .בכתב ומראשלהציג בפומבי או למסור לצד שלישי ללא קבלת הסכמה , 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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 .אנחנו ממשיכות לעלות על המשקל שלוש פעמים ביום
 .אנחנו ממשיכות לפחד מהאוכל

ובציפייה בלתי , אנחנו משיכות להחזיק בציפייה בלתי מציאותית לירידה מהירה ולא בריאה במשקל
ולא את הגיל , למידות גוף שלא תואמות לא את המבנה הפיזי הפרטי של הגוף שלנומציאותית להגיע 
 .הכרונולוגי שלנו

וכועסות עליו שהוא לא מגיב , אנחנו ממשיכות להתייחס בחשדנות אל הגוף המושלם והמקסים שלנו
 .ולחוקי משחק אחרים לחלוטין,  אלה שמתאימות לגוף אחר-בהתאם לציפיות הבלתי ראליות שלנו 

 אבל עצם העובדה שאנחנו ממשיכות לשפוט ולבקר אותה -חושבות שאנחנו פוסעות בדרך אחרת  אנחנו
,  מוכיחה לנו חזוה ושנה-קיצרות רוח עם עצמנו ועם התהליך , ואותנו בחוסר סבלנות וחוסר סובלנות

לקחה  מכיוון שמלכתחילה לא נ- חסרות אמונה בעצמנו ובתהליך -ולמעשה . שאנחנו לא באמת שם
  . ויהי מה-ללכת בדרך חדשה . באמת החלטה לעשות שינוי

 
 אנחנו באמת -והתחלנו לצעוד , וחושבות שבכך שצימצמנו את צריכת השומן, אנחנו משחקות בכזה כאילו

לבדוק אולי בכל זאת אנחנו , בעוד שאנחנו כל הזמן פוזלות לאחור, ובאמת לקחנו החלטה, עושות שינוי
, בעבר, לא ממש שמות את שטיפת המוח מאחור ... אולי בכל זאת שם טוב יותר...מפסידות שם משהו

 .במקומה הראוי
 

 עד -מכל הלב , מה עוד צריך לקרות בחיינו כדי שנוכל לומר לעצמנו באמת: אז השאלה הנשאלת היא
 !כאן

 .אל תוך התהליך הזה של השינוי, ראש קדימה, כדי שנוכל באמת לקחת החלטה אמיצה ולצלול
 .שאפשר אחרת, להאמין, ואפילו רק קצת, די שנוכלכ

כדי שנפנים ונבין שהדרך ההיא לא תיקח אותנו לשום מקום חדש שעוד לא , מה עוד צריך לקרות בחיינו
  ...עוד עצב, עוד צער, עוד יאוש, עוד תסכול, עוד אכזבה, מלבד לעוד כאב, היינו בו

 
 :יאהשאלה שכל אחת מאיתנו צריכה לשאול את עצמה ה

 ?מה באמת אני רוצה
 ?מה באמת אני צריכה

  ?מהרגע? מעכשיו? מה באמת אני מבקשת לעצמי מהיום
 .לצאת לדרך,  ללכת על זה-ופשוט , לקחת החלטה, ואז

 .בלי פחד, בלי חוסר ביטחון. בלי חרטה
  .לא להשתמש בזה יותר אף פעם, ולא להרים את זה יותר, לזרוק את כל מה שלא מתאים

 . בכזה כאילו-רק , ה באמת ז-אחרת 
זה שנוצר , שבינינו לבין עצמנו  את הנתק-בעיקר את מה שמזיק לנו יותר מכל  משמרות ואז בפועל אנחנו

על כל , של הדיאטה ושל חיים במשטר תרבות הסגידה לרזון, משנים ארוכות של צעידה בדרך ההיא
  .המשתמע מכך

 
וננסה לטפל רק בפן אחד , י מורכב ומקסים של גוף ונפשנתייחס אל עצמנו כאל שלם הוליסט כל עוד לא

  . יצא שכרנו בהפסנו-מבלי להתייחס לשאר העושר העצום והמופלא שבתוכינו , מיני רבים שלנו
 

 . באהבה
 סמדר

 

  
  .בכתב ומראשלהציג בפומבי או למסור לצד שלישי ללא קבלת הסכמה , 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


