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 להשמין
 2005 אוקטובר

 
 ... כולה לכתוב קצתאני י, קיבלתי ערב במתנה

 ... אני אספר על עצמי בקצרה
אני נשואה ואמא לאוריה המתוקה . 1.60 קילו בגובה 74אני שוקלת , 23שמי שירת אני בת כמעט 

 . שכמעט בת שנתיים
 קילו וכל מה שהייתי אוכלת לא היה משפיע כהוא זה על 48 שקלתי 17.5עד גיל  –לא תמיד הייתי מלאה 

אבל לא משנה מה עשיתי גם ,  חזור לתיכון20 דקות הלוך 20ייתי הולכת כמעט כל יום נכון שה. הגוף שלי
 . אם לא הלכתי חודש נשארתי עם אותה בטן שטוחה

 . תהליך ההרזיה שלי אלא על תהליך ההשמנה שליאני לא רוצה לכתוב לכן על 
 

 ואחרי חצי שנה ,וקילו ואחרי שנה עוד , השמנתי קיל.התחלתי להשמין פחות או יותר בזמן הבגרויות
 ... אבל די מרגיז, לא נורא.  קילו51-2כבר הייתי ) שנה אחרי סיום תיכון(כשהתחתנתי 

 ועליתי 64- ירדתי ל67תחלתי את ההריון עם משקל ה.  קילו15בשנתיים עד שנכנסתי להריון עליתי עוד 
 . 74-יתי ל ובכמעט השנתיים שחלפו על67אחרי הלידה חזרתי למשקל .  בסוף ההריון74-ל

כל חודש חודשיים נוספו חצי קילו בערב ולבסוף תפסתי את עצמי לא ,  קילו ביום אחד15זה לא שעליתי 
 . טן רופסת ועם דימוי עצמי נמוך מאוד מאודעם ב, לא מרוצה מהמראה שלי , נכנסת לבגדים שלי

 
עלה על הגוף שלי כך עם כל קילו ש. נפשי שעברתיהאני רואה את תהליך ההשמנה הזה כמקביל לתהליך 

 . הרגשתי שאני מאבדת עוד חלק בזהות שלי שהכרתי ושהייתה כל כך ברורה לי
תי כל קילו עם כל לחץ שנוסף התחלתי את תהליך ההשמנה כהופיעו הלחצים של מבחני הבגרות ועלי

, יצותאבל כשאכלתי אכלתי פ, אכלתי פעם או פעמיים במהלך היום, זה לא שעליתי את זה מכלום . עלי
רק לעיתים , סוכרים אף פעם לא ממש אהבתי. תו פשוטמותיפחמ –המבורגר ואוכל מפצה אחר , מלאווח

,  אחרי שאני מתנפלת על עוגת קרםובדרך כלל הצורך מפסיק מיד, נובע בי צורך לאיזה סוכריה מתוקה
 .  עם המון סוכרהריה או סתם קפסוכ

ביצה (ככל שהרגשתי שהזהות שלי נעלמת . הרגתי את הגוף שלי בזמן שניסיתי להרוג את הנפש שלי
 . כך אכלתי יותר כדי להשביע את הרעב הנפשי שהצטבר לי) ותרנגולת

דיכאונות ממצב , דימוי עצמי נמוך מאוד,  הורים בגיל צעירגירושי( זה לא שהיו לי חיים קלים עד הבגרויות 
יתר שאת והציפו שלי הופיעו  באבל ברגע שיצאתי מהבית והייתי ברשות עצמי כל החסכים ) קשה בבית

 . אותי בקשיים אדירים
 

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

 . צריםניתן להורדה ושימושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוהרזיה 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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היום אני נמצאת אחרי תהליך ארוך מאוד של אבלות על אובדן האני הישן ואחרי נסיון מספר אלף בערך 
אני מכירה את הספר של סמדר כבר יותר משלוש . אם לא יותר לבנות מחדש את מה שהרסתי בשתי ידי

ר בכל  הפורום האדיר של סמדר שעוזר לי לעבור ולהתגבר ולהתבג הכרתי את2005שנים ורק בתחילת 
 .  יום שעובר

 רק מלהסכל על הילדה שלי או להסתכל לאחור ולראות את כל מה תהיום אני מצליחה להיות מאושר
 . שעברתי ואיך שאני מצליחה לעבוד כל יום מבלי לאכול כל היום מתוך תשוקה לסיפוק צרכים נפשיים

   . תו בחגיםוכבר הספקתי לעלות או,  קילו וזה היה לפני שבועייםירדתי במשקל רק
 

יש לי עוד הרבה מה לעבור ועוד הרבה על מה לעבוד כדי להצליח לקחת את עצמי בידיים ולעשות את 
 . והבישולים והקניות שדורשת ממני דרך ההרזיה השפויה המתאימה לי, הפעילות הגופנית היום יומית

 צריכה להבין שלוקח זמן לעשות אני. והרבה מחוייבויות והרבה זמן להגשים אותםיש לי הרבה חלומות 
. חייבים ללכת בשביל הארוך אך הבטוח.  אין דבר שנקנה בדרך הקצרה.כל דבר הוא תהליך –דברים 

 . בנוגע לכל דבר בחיים
 

 .  את זהאו ההורות או הנישואין או הלימודים או כל דבר אחר בחיי מלמד אותי, ההרזיה –הנה 
תחת לאפינו אבל אני פשוט לא והוא נמצא מ= לנו חיים מאושרים אנחנו מחפשים את פתרון הקסם שייתן 

 אבל פשוט אין לנו כוח להוציא ,כלומר מן הסתם אנחנו רואים אותו ואפילו מכירים אותו מקרוב.  אותוהרוא
 . אותו מהכוח אל הפועל

ו בוחרים  ולעיתים אף ניתנים לנו על מגש של כסף אנחנלמרות שפתרונות הקסם מצויים לנו בהישג יד
 ובעצם המשך של השגרה , שהיא מפתח להמשך חיים מאושרים לפי דעתנו,התעלמות. להתעלם מהם

,  אני עייפה ואין לי כח לשנות את כל העולם. בין אם היא רעה ובין אם היא טובה –שאנו נמצאים בה 
 ולהמשיך  מאושרת הרבה יותר קל לי לבוא כל יום הביתהולמרות שאני יודעת בדיוק מה יעשה אותי

 . אבל ממש מעט, כביסות וגיהוץ , בשגרה הפשוטה של אוכל זבל הרבה טלוויזיה וכשחייבים קצת סדר
 

 . בלי לשים לב ובלי לעצור ולהנות מן הדברים הקטנים, אני חיה את החיים שלי בצורה שוטפת
ה כל בוקר כשאני אני שואלת את עצמי את ז. ??? בטוחה מאיפה אני לא, צריך להתחיל ממקום כל שהוא

 ?? אולי אני פשוט מתעצלת. אבל אין לי את הכוחות לשנות. קמה וכל לילה לפני שאני הולכת לישון
 

אני חושבת . למען האמת אני יודעת כיום להודות כמו בחסרונות שלי גם בדברים החיוביים שיש בי
 . בדרך הקשהשל  לימוד והתנסות , ן הסתם עדיין לא נגמרשמ, שעברתי פרק ארוך בחיים

 . שרק דרך הטעויות שלהם הם לומדים. אבל כנראה שיש פשוט אנשים שהם כאלה
אני לא מצפה לחזור להיות בגוף  – שנים אני אחזור להיות רזה 10אני בטוחה שגם אם זה ייקח לי עוד 

 ומחוזקת חזקה, כן רוצה לחזור להיות פעילה גופניתאבל אני .... למרות שמי יודע , 38של נערה מידה 
 . ומבחינתי שני אלה בהחלט משתלבים זה בזה, גם בגוף וגם בנפש

   
 

 . תודה על הסבלנות לקרוא עד פה
 

  ירתש, אוהבתותכן
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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

 . צריםניתן להורדה ושימושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוהרזיה 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

http://www.livecity.co.il/site/detail/detail/detail.asp?depart_id=3139&detail_id=18522&rootTXT=4325&levelNUM=3&rootCatTXT=010
http://www.livecity.co.il/site/detail/detail/detail.asp?depart_id=3139&detail_id=18522&rootTXT=4325&levelNUM=3&rootCatTXT=010
http://www.livecity.co.il/site/detail/detail/detail.asp?depart_id=3139&detail_id=18522&rootTXT=4325&levelNUM=3&rootCatTXT=010
http://www.livecity.co.il/site/detail/detail/detail.asp?depart_id=3139&detail_id=18522&rootTXT=4325&levelNUM=3&rootCatTXT=010
http://www.livecity.co.il/site/detail/detail/detail.asp?depart_id=3139&detail_id=18522&rootTXT=4325&levelNUM=3&rootCatTXT=010
http://www.livecity.co.il/site/detail/detail/detail.asp?depart_id=3139&detail_id=18522&rootTXT=4325&levelNUM=3&rootCatTXT=010

	תודה לאביבית על השם "בשביל השפיות"

