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, לדבוק בו, לעשות את השינוי, אחד הדברים הקשים יותר בעשיית השינוי בדרך ההרזיה השפויה הוא

 ושלא הביאה -נוחות המוכרת של הדרך שבה פסענו קודם לכן לא לוותר לעצמנו ולא להיכנע ל, להתעקש
 . אותנו לאן שאנחנו רוצות

באותה שאלה   אבל כולנו נתקלות תמיד-  נותשלבים שונים ונקודות קושי שו, רבדים שונים, לשינוי, יש לו
  ....על איזה צד של הלחמניה? מה לשים בפיתה? מה למרוח על הלחם: נצחית

 : אלה הזו מאוד בקצרהאפשר לענות על הש
,  אבל מכיוון שיש לי כאן הרבה מקום לכתוב. השומן%30כל דבר שרוצים בתנאי שהוא עומד בתקן של 

 . אז אענה על השאלה הזו בגרסה הארוכה יותר... יד בנושאוחוץ מזה יש לי גם מה להג

מטבוחה או כל סלט קנוי , חצילים, טחינה, לסלט חומוס, )והמהדרין למיונז לייט(התרגלנו למיונז , נכון
הלבנות המתובלות ועתירות שומן או הגבינות הצהובות העתירות שומן עוד  לגבינות, אחר שבא בקופסא

 ...ינה ושאר מרעין בישין המחליקים על הלשון ישרות לירכייםולחמאה והמרגר, יותר
 שום מוצר שיש בו יותר לא לאכול, וכתוב שם. דרך ההרזיה השפויה: החלטנו ללכת בדרך אחרת, ועכשיו

 ?אז מה עושים. ואין לנו מה למרוח על הלחם,  שומן30%-מ
, נגיע לאן שאנחנו רוצות) עות או חודשיםכמה שבו(כי עוד מעט , שכל זה זמני אנחנו יכולות להחליט, ובכן

 . ואז נוכל לאט לאט לחזור למרוח על הלחם את מה שאנחנו אוהבות
, ושאנחנו מקריבות את שנות נעורינו היפות ביותר, יש שאנחנו בעונש נוראיאו שאנחנו יכולות לבחור להרג

 . והכל כי האמצעים מקדשים את המטרה -  מתענות וסובלות
ת גם להסתובב כל היום עם הרגשה נוראית של קיפוח ומחסור כי אין לנו מה למרוח על ואנחנו יכולו

 ... הלחם
לתשישות רגשית  או לנוע ביניהם ולהגיע, כולם גם יחדל או את "אנחנו יכולות להרגיש כל אחד מהנ

  .בנוסף
שיכולה לסייע , דהאולי היחי, שכל אלה יובילו אותנו קרוב לודאי לזניחתה של הדרך, אבל חשוב שנזכור

אלא גם לחיות את שנות חיינו הבאות עלינו , בידינו אחת ולתמיד לא רק להיפטר מעודפי השומן שעלינו
 .  תוך גדילה וצמיחה והרחבת המשמעות האישית-פזית ונפשית גם יחד , ייטביתבבריאות מ, לטובה

 . דרך ההרזיה השפויה קשה יותר מכל דיאטה שאי פעם עשינו, במובן הזה
מתי , אין מי שמחליט עבורנו מה לאכול. שעומדים לנו על הראש" ת/שוטר"בדרך ההרזיה השפויה אין 

למרות שאנחנו עם המוסר המפותח (עלינו אם לא נצמדנו לתפריט ' יכעס'אין מי ש. וכמה לאכול, לאכול
ת /מכל אחד' בטו'עושות את זה לעצמנו הרבה יותר , שלנו והתמחות ארוכת שנים ביצירת גרשי אשמה 

ה אם עלינו שניים /ת את אפו/או לחילופין מעקם, ואין מי שמריע לנו בכל פעם שירדנו במשקל). ת/אחר
 . וחצי גרם השבוע

, ...)דיינו -גם בצעד אחד קטנטן (לקחת את ההחלטה שעשינו כמה צעדים קדימה  נו כאן הזדמנותיש ל
תוך שאנחנו גם מרחיבות במקצת את   - נויוליישם את ההחלטה שבחרנו לקחת על עצמנו לעשות שי

 

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

 . ורדה ושימושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצריםניתן לההרזיה 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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ומעשירות את חיינו ברצף חדש של חוויות  מתבגרות, גדלות, האופציות של סגנון חיינו
 .והביטחון העצמי שלנו  כאלה שיתרמו להגדלת הערך-עצימות מ ,מעודדות

 
זו שאצל . להביא לידי ביטוי את היצירתיות שלנו במקרה זה אני מדברת על האפשרות הנפתחת בפנינו

 . דבר אחר אחדות מאיתנו הנסיבות של חיינו עד כה העמידו בפניה יותר מחסומים מכל
יצירתיות היא בעצם ביטוי יצירתי . 'הפיסול וכד, מנות הציוריצירתיות היא לא בהכרח דבר מה הקשור לא
באופן שבו אנחנו מארגנות את סביבת העבודה שלנו או את : שמצוי כמעט בכל תחות בחיי היום יום שלנו

וגם באופן שבו אנחנו , ויות שלנובאופן שבו אנחנו מארגנות את הזמן שלנו ואת סדרי העדיפ, הבית שלנו
 .ת שלנומכינות את הארוחו

או פותרות בעיות או , יצירתיות היא בעצם האופן שבו אנחנו מביאות לכלל ביצוע כל רעיון שיש לנו
 . מתמודדות עם קושי שאנחנו נתקלות בו

ומה לזו של התרומה שיש לכל אחת להציע איננה ד. לכל אחת מאיתנו יש ביטוי יצירתי ייחודי משלה
אבל כשמדובר ביציתיות , ורר עקב השראה שקיבלנו מאחריםהיצירתיות יכולה אולי להתע. מישהו אחר

 מכיוון שהיצירתיות באה לידי ביטוי באופן הייחודי שבו של כל -אין דבר כזה שנקרא חיקוי או העתקה 
 . אחת מאיתנו מביאה אותה לידי ביצוע

 
יש לנו כאן איזה . ירתיחנו יכולות למצוא את הביטוי הייחודי לנו באופן יצאנ, זה) לכאורה(גם בעניין פעוט 

, מקריבות, איך נפתור אותה באופן כזה שלא יגרום לנו להרגיש מסכנות, איזו שהיא בעיה, שהוא קושי
לפעמים בלי (וגורמת לכך , מקופחות או כל אמירה שלילית אחרת שממלאה אותנו באנרגיה שלילית

 ?אה תגשים את עצמהשהנבו) שנרגיש
תבדוק את כל מה שיכול להימרח על , סופר כמה זמן שיידרש לכךתבלה ב, יש מי שתצטייד במחשבון

עד שתמצא את אלה , תביא אותם הבייתה ותנסה את כולם,  השומן30%הלחם ועומד בתקן של 
 .שמתאימים לטעם שלה ויכולים להחליף את מה שהייתה רגילה אליו עד היום

, תקצוץ, מיני ירקות ותבלינים, שומןיוגורטים דלי , תיקח גבינות דלות שומן, תגר במטבחיש מי שתס
" רק"ותכין לעצמה ממרחי גבינה שגם אניני טעם ילקקו את שפתותיהם בחוסר אמונה שזה , תערבב

 . שומן30%
,  חרדלכמו למשל דבש עם, סמיכים כאלה שיכולים להימרח על לחם/או שתרקח לעצמה שילובים נוזליים

 .את חוש הטעם הפרטי שלהאו כל שילוב אחר שמענג , או סויה עם קטשופ
, בתוך המטבח הפרטי שלה במחשבון גם  ותצטייד-שתחליט לקחת את העניין עוד צעד אחד קדימה ... או

ותכין סלטי ,  תיישם את הנוסחא באופן אישי-ותחשב קלוריות מול גרמים של שומנים , תשקול, תמדוד
ושיכולים להחליף בלי ,  שומן30%עד מטבוחה ושאר מטעמים שעומדים כולם בתקן של , ציליםח, חומוס

  ).ושלא מועילים לנו במיוחד(חשש את כל הקנויים המוכנים האלה 
גם ,  בכל מקרה-מגוונות כמגוון אלה שיקדישו לנושא מחשבה יצירתית , ויש בודאי עוד אפשרויות נוספות

חכות שמישהו אחר לא ל. ת היא לקחת את השליטה על חיינו חזרה לידינוהנקודה המרכזי, בעניין זה
 . מתי וכמה, מה, ויקבע לנו מי, יחליט עבורנו, יעשה את זה בשבילנו

. דרך ההרזיה השפויה פותחת בפנינו הזדמנות פרקטית לקחת אחריות על הבחירות שאנחנו עושות
ולהביא אותה לידי ביטוי ויישום , חנו על עצמנולעמוד בגאון ובהחלטיות יצירתית מאחורי ההחלטה שלק

ויגלה לעינינו אופציות ,  יפתח בפנינו-יחזק אותנו וירחיב את סגנון חיינו , פן כזה שיעצים אותנובאו
באופן כזה נעשה . ומה אנחנו מסוגלות ויכולות, ונכיר מי אנחנו, כך שנתוודע לעצמנו מחדש. נוספות

 כמו למשל היצירתיות -אלא גם ביכולות אחרות שלנו , רק בכוח הרצון שלנושימוש בכיוון חיובי ויעיל לא 
 . המדהימה שלנו

 
 .רוחני, אלא גם נדאג לעצמנו למזון ראשוני, לא רק שנזין את עצמנו כראוי 

 ! ובזה גם גדולתה -עד כה  השפויה שונה מכל דיאטה שעשינו דרך ההרזיה, גם במובן הזה
 

 

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

 . ורדה ושימושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצריםניתן לההרזיה 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


