
 
 

 
 
 

לסמדר פרגר כל הזכויות שמורות© מכיל תכנים המוגנים בזכות יוצרים 

 
 
 

 בשביל השפיות
                                                             קוראות כותבות 

 
 
 
 

 ! לשעבר–אני בולמית , שלום
 2004 נובמבר 

 
 שונות דיאטות של שנים אחרי. חודשים 10-כ לפני שפויה הרזיה תהליך את התחלתי. 39 בת אני

 !. בולימיה של) שנה 20( רבות שנים אחרי, ומין סוג מכל, ומשונות
 

 .משקרת, הזמן כל מתחבאת שאני להרגיש זה בשבילי בולמית להיות
 לאכול זה בולמית להיות. שלי הבולימיה על היום עד יודעים לא - בעלי כולל - אלי מהקרובים אחד אף

 שלא מה כל על עצמי את מפצה הייתי לבד כשהייתי כך אחר. אנשים ליד לאכול מתביישת הייתי. בסתר
 .כולם כמו נורמלי ולאכול נורמלית להיות יכולה לא אני למה והתעצבנתי עצמי על כעסתי ותמיד, אכלתי

 הייתי ולא המון אוכלת הייתי כאשר בעיקר, טובה לא כך כל הייתה שלי ההרגשה. מתסכל מאוד היה זה
 עצמי את שנאתי ובעיקר, ומגעילה מלוכלכת הרגשתי, מדוכאת , עצבנית הייתי אז ,הכל להקיא מצליחה

  .... למות רציתי שלפעמים כדי עד
 

  ".שפויה הרזיה "בספר ונתקלתי לסטימצקי נכנסתי אחד יום כאשר להשתנות התחיל הכל
 ". דיאטה עוד ננסה "לעצמי אמרתי" ?להיות יכול מה"

 . האוכל כמויות בגלל בעיקר בעיני חן מצא ומאוד לקרא התחלתי
 !!! אוכל הרבה תירצי תמיד בולימית בתור
 . לדרך ויצאתי השיטה את קראתי

. יותר ולא ביום שומן 30%-ה על והקפדתי שעה במשך שבשבוע פעמים מספר הליכות עם התחלתי
 ! רזיתי: תוצאות זאת בכל ראיתי ספורט עשיתי הזמן כל לא וגם הזמן כל הקפדתי שלא למרות
  .יותר מחוטב נהיה והגוף קטנו ההקפים אבל,  גדולים
 שומן עודפי לי אין כי, הרבה  לא.נראית אני יופי ואיזה שרזיתי לי להעיר התחילו אנשים

 . עבורי פלאים עושה הגופנית הפעילות
 !! שפויה...ו בריאה שאני מרגישה ואני ,טוב יותר נראית אני, טוב יותר מרגישה אני

 
 זלילה התקפי לי שאין לב שמתי חודשים כמה שאחרי הוא שפויה הרזיה בעקבות שחל המשמעותי השינוי
 !נעלמה הבולמיה. בעבר כמו
 . אדיר הישג זהו ובשבילי אחת פעם אפילו לא הקאתי שפויה הרזיה חודשי 10 -ב

 . קודם זאת לעשות הצליח לא אחד אף
 יקרה ולא שבעה שאני עד רוצה שאני כמה לאכול לי שמותר יודעת אני כי זה אולי, הספורט בגלל זה אולי
- והקאה זלילה בולמוסי (ההתקפים את אפילו לי אין!! עובדה אבל בדיוק להסביר יודעת לא אני. םכלו לי

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

 . ושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצריםניתן להורדה ושימהרזיה 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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 שמותר ממה אוכלת אני רעבה אני אם. קיים לא פשוט זה - מתאפקת ואני התקף שיש לא זה .).פ.ס
 . נהדר זה עם מרגישה ואני לו טוב ומה אוהב שלי הגוף מה למדתי. שלי לגוף שבריא וממה
 מלהיות עייפתי, מהבולימיה לצאת דרך חיפשתי כי הייתה שלך לספר שפניתי הסיבות שאחת לציין ירצית
 כי לי תעזור שהשיטה חשבתי לא. מקצועית עזרה רציתי לא. עצמי בכוחות פתרון למצוא רציתי.... חולה
 . עבד זה למזלי אבל, מבולימיה לצאת פשוט לא זה
 
 שאני לרגעים חיכיתי, האוכל סביב הזמן כל חייתי, בולימית בתור .שלי התחושות על לספר קצת רוצה אני
 .רע מאוד ומרגישה בוכה ,ומקיאה רצה כ"ואח אוהבת שאני הדברים מכל לטרוף כדי לבד

 . בשליטה לא שאני והרגשתי אוכל על חשבתי הזמן כל אבל, האחרונה הפעם שזו לעצמי הבטחתי ותמיד
 לא את בולמוס כשיש .יופיע שהוא פחדתי בבולמוס הייתי כשלא כי, הבולמוסים למרות מהאוכל פחדתי

 כי רע מרגישה את בבולמוס לא כשאת גם אבל . האוכל על רק כלום על חושבת לא את. בכלל בשליטה
 . שליטה לאבד שוב פוחדת את
 . נגמר שלא מעגל זה

 .רזיתי לא ההקאות למרות. טוב לא נראתי
 . מצוין ומרגישה, בטו נראית, רזה יותר הרבה אני היום
 . קודם כמו באוכל מתעסקת לא אני
 !!!ומשמעותי חשוב מאוד מאוד זה ובשבילי מהאוכל פוחדת לא שאני, בשליטה שאני מרגישה אני

 לא מאוד אוכלת הייתי שפויה הרזיה בדרך שהתחלתי לפני: לאחרונה רק שקרה ומשמעותי נוסף שינוי
 עוף חתיכת ולאכול בצהריים לשבת זה מה ידעתי לא, ונותמז בהרבה לגעת פחדתי. מסודר ולא מגוון
 לא חשוב והכי נכון לאכול ללמד חייבת אני, שזהו החלטתי אחד שיום עד, בולונז רוטב עם ספגטי או ואורז
   !!מהאוכל לפחד
 לבשל משתדלת אני מתמיד מאז כ"ובד יום כל לילדים מבשלת אני כי ההכנות מבחינת מאמץ דרש לא זה
 וזה העיניים עם ולא הראש עם ואוכלת, לילדים מכינה שאני מה אוכלת שאני החלטתי  .שומן מעט עם
 !!! עבד

 
 כוס? בשבילי סבירה זה מה. בצלחת סבירה מנה לי ושמתי בולונז רוטב עם ספגטי הכנתי ראשונה בפעם
 - פלא והנה אכולל סיימתי. ביס מכל ונהנתי לאט אכלתי. בולונז רוטב כפות 3-4-ו בספגטי מלאה גבוהה
 !!! שבעתי

 מנה אכלתי שהנה בעצמי גאה הייתי, להיפך. להקיא רציתי לא , מצפון ייסורי לי היו לא גם, זה רק ולא
 לפעמים עוף, עדשים, אורז, אחר מזון יום כל, חודש כבר נמשך זה וכך!!! טוב והרגשתי, שבעתי ,נורמלית

 . שלי וףלג שמתאימות בכמויות אבל, מהכל בקיצור, א"תפו
, שלי ולנפש שלי לגוף טוב לא שזה שגיליתי הפשוטה מהסיבה  מתפוצצת שאני למצב מגיעה לא אני

 דבר כל לאכול יכולה אני שעתיים עוד רעבה אני שאם יודעת שאני היא העיקרית הסיבה לזה ומעבר
 .בתקן שעומד
 . שאני כמו עצמי את לאהוב למדתי , לאכול למדתי
 . שמנה לא אני היום
 . זה עם השלמתי אבל, מלאות קצת רגליים לי יש

 את מקבלת שאני עצמי עם טוב כ"כ מרגישה אני כי, כ"כ לי חשוב לא וזה, יהיה לא אני שדוגמנית לי ברור
 .ככה עצמי

 
 .לי פשוט לא וזה עליה עובדת שאני  בעיה עוד עדיין לי יש
 או בסקוויטים עם תה או ארטיק, לאכול רוצה אני פעמים והרבה בלילה לפעמיים מתעוררת אני

 אבל, משמינה לא אני למזלי, נכון. מגזימה לא אבל , להתאפק יכולה לא אני אם אוכלת אני. קורנפלקס
כוסותבשתיומסתפקתמתגברתאנילפעמיםלהתעוררולאלשינההלילהאתלהקדישרוצההייתיאני

 

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

 . ושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצריםניתן להורדה ושימהרזיה 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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 . מים
 . עובד זה תמיד לא אבל
 . הצלחה תהיה כאן שגם בטוחה אני אחרים בדברים שהצלחתי מווכ  מתייאשת לא אני אבל
 . וסבלנות התמדה, זמן רק צריך
 ?הבולמיה ולגבי
 זה כי, שלא מקווה מאוד אני אבל, לזה אחזור לא שאני, אחר מכור כל כמו, בביטחון לומר יכולה לא אני

 .ובדידות עצב המון המון עם בור ובעיקר, תחתית ללא בור באמת
 כי, בעיקר חברות, אלי מהקרובים מתרחקת שאני הרגשתי אני אבל, אחרים אצל זה איך יודעת לא אני

 . ולהקיא לאכול זמן לי לפנות צריכה הייתי
 . היה זה גם וכך!!! נורא נשמע זה
 .לזה לחזור לא מקווה מאוד מאוד אני
 ....יגידו ימים  אבל, לשם לחזור לעצמי אתן לא אני היום הרגשתי לפי
 

 להתעלם יכולה לא ואני , עדיין אבל, ועצבנית לחוצה לא אני, דברים להרבה זמן לי שיש מרגישה אני היום
  .החיים כל אותי ילווה כנראה וזה, שליטה לאבד של הפחד קיים, מזה

 
.כותבת ביקשה להישאר בעילון שםה*   
 
 
 

 "בשביל השפיות"תודה לאביבית על השם 
 

 
 .לחצו כאן, ים/איך זה אצל אחרותלעוד סיפורים ואנקדוטות על >> 

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

 . ושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצריםניתן להורדה ושימהרזיה 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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