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אני שמחה ונרגשת מבחירתך ליצור את החיים שאת רוצה.

אני מקווה שתיהני להשתמש בספר כמו שאני נהניתי ליצור אותו. 

הספר הראשון שלי “כל אחד יכול לחיות חיים בריאים יותר” ענה על השאלה שנשאלתי פעמים רבות כל כך: 

“מיכל, איך הצלחת להשיל ממשקלך עשרות קילוגרמים?” והתמקד בתהליך הירידה במשקל, בתוספת מתכונים 

ותפריטים.

הספר שבידייך עונה על השאלה שאני נשאלת היום שוב ושוב: “מיכל, איך את מצליחה לשמור על ההישג כל כך 

הרבה שנים?”. התשובה, דרך אגב, קצרה: בזכות העובדה שאני חיה את החיים שאני רוצה. 

אבל מגיע לך הסבר מפורט יותר. אמנם אני מצליחה לשמור על משקל גוף מאוזן כבר במשך יותר מעשור, אבל 

ההישג האמיתי אינו מידת המכנסיים שירדה, אלא החיים שיצרתי לעצמי בזכות התהליך. 

היום אני חיה את החיים שאני רוצה לא בגלל שרזיתי, אלא בזכות העובדה שהבנתי איך אני רוצה לחיות את חיי 

ואני משקיעה בכך מאמצים רבים, כמו גם יצירתיות.

מחקרים מראים שרוב האנשים שמשילים ממשקלם - מעלים את המשקל בחזרה. הסטטיסטיקה מראה ש־97 

אחוזים מהאנשים שירדו במשקל מעלים אותו במהלך חמש שנים, וזה במקרה הטוב: במקרה הטוב פחות הם 

עולים הרבה יותר ממה שירדו. 

אני טוענת שיש פן אופטימי לסטטיסטיקה הזו: היא מראה שזה אפשרי, כי יש אנשים שכן מצליחים לשמר את 

ההישג. השאלה היא: 

באיזה צד של הסטטיסטיקה את בוחרת להיות?

אני הבנתי שהמשקל הנוכחי שלי הוא תוצאה של בחירות ופעולות שעשיתי בעבר. בדיוק כמו שמצבה הנוכחי 

של הקריירה שלי, מצבן הנוכחי של מערכות היחסים שלי עם הסביבה, או מצבו הנוכחי של חשבון הבנק שלי - 

כולם תוצאה של בחירות ופעולות שעשיתי בעבר.

ההבדל בין משקל הגוף לחשבון הבנק, למשל, הוא שאת משקל הגוף כו-לם רואים. זו תוצאה שנראית לעין. 

אנשים טועים לחשוב שעצם העובדה שרזיתי גורמת לי לחיות חיים מאושרים יותר. שבזכות העובדה שרזיתי, 

שיפרתי את חיי. האמת היא הפוכה: שיפרתי את חיי, ואחת התוצאות היא היכולת לנהל משקל גוף מאוזן. 

שירה.  בתי  תמונה שצילמה  שלי  הפייסבוק  לדף  העליתי  ביוון,  חופשה משפחתית  במהלך   ,2015 בספטמבר 

בתמונה אני עומדת על שפת הים, לבושה בבגד ים ביקיני, ומביטה אל האופק. 

בסטטוס שליווה את התמונה ציינתי שאני חוגגת 48, והתמונה הזאת היא ללא פוטושופ, כמו גם ללא כל התערבות 

כירורגית - אלא רק שיקוף של הבחירות שעשיתי בשנים האחרונות. בחירות שהשפיעו על ההרגשה שלי, על 

המראה שלי, על הקריירה שלי, על הזוגיות שלי ועל האימהות שלי. במילים אחרות, הבנתי שהיום אני חיה את 

החיים שיצרתי לעצמי, עם הגוף שיצרתי ועם האנשים שבחרתי.

הקדמה
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התמונה עוררה גלים. מה גלים? סערה. 

אלפי תגובות מילאו את דף הפייסבוק שלי. חברת החדשות וגופי תקשורת נוספים פנו אליי וביקשו לראיין אותי. 

האשימו אותי בהפרעות אכילה באופן כללי, באנורקסיה באופן ספציפי ובחשיפה מיותרת מפה ועד מיקונוס.

אז עניתי.

אמרתי שאני לא אנורקסית וגם לא בולמית. 

אני אוהבת מאוד לאכול, אוכל שעושה לי טוב. 

שיניתי את אורח החיים שלי וכן גיליתי שרירים רבים שפעם לא ידעתי על קיומם. 

אין קשר בין תפיסת העולם שאני מאמינה בה ומקדמת אותה לבין הפרעות אכילה. 

אני עושה מה שנכון לי. אין דרך אחת לחיות את החיים ולהרגיש סיפוק ושלמות, אבל אני חיה בתחושת סיפוק 

ושלמות עם הגוף שלי, עם המחשבות שלי ועם הדרך שלי. 

והסערה? כטיבן של סערות, שככה.

ביום שבחרתי לחיות את החיים שאני רוצה הייתי כמעט בת ארבעים. מעל 42 אחוזי שומן עטפו את גופי, בדיקות 

הדם העידו על קדם סוכרת, הכושר הגופני שלי היה ירוד )לא היה לי כושר גופני, אם להיות כנה( ולחץ הדם שלי 

היה גבוה.

המחשבה שהסתובבה בראש שלי באותן שנים הייתה: “די! תאהבי את עצמך כמו שאת!”; המחשבה השנייה 

הייתה: “אם את אוהבת את עצמך, למה את מתעללת בגוף שלך?”

באותן שנים כנראה לא אהבתי את עצמי מספיק, וכנראה לא האמנתי שאפשר אחרת. 

רוב חיי הייתי בטוחה שלוותר על האוכל שאני אוהבת ולעשות פעילות גופנית מייגעת - משמעותם התעללות 

וסבל. אז במקום לסבול, בחרתי “לפנק את עצמי” - והתוצאה הייתה שפגעתי בבריאות שלי. כשבחרתי להסתכל 

על האמת, נאלצתי להודות ביני לבין עצמי שסוכרת, לחץ דם לא מאוזן ועייפות מתמדת – הם התעללות וסבל!
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יצאתי לחיים שאותם אני חיה כיום, עם ארבע תובנות חשובות שמלוות אותי מאז:

1. אני אוהבת אותי. בכל מצב. גם את הבטן המלאה, את אחוזי השומן, את הזרועות הרופסות, וגם את הסנטר 

הכפול. כי זה מה שיש כרגע. 

2. אני אוהבת את המשפחה שיצרתי. אני נחושה להעניק לה את כל האהבה והדוגמה האישית על מנת שכולנו 

נוכל לחיות חיים בריאים, בגוף ובנפש.

3. אני רוצה לשפר. מה שיש כרגע זו נקודת מוצא. השינוי יקרה בלאו הכי כי אנחנו מתבגרים. אני רוצה שינוי 

לטובה. אני רוצה לשפר את הבריאות, את הגוף, את הנפש. בקיצור, את ההרגשה הכללית.

4. אני מוכנה להשקיע. להשקיע באהבה, להתאמץ, ללמוד, להתפתח, להבין איפה טעיתי, מה אפשר ונכון 

לעשות אחרת. ובעיקר, לעשות.

אז בחרתי בחירות חדשות כדי לשנות את מצבי, כי הבנתי שבדרך הישנה אמשיך להתעלל בגופי והמצב רק יחמיר.

את הדרך החדשה עשיתי בצעדים קטנים לאורך זמן. בכל פעם מה שיכולתי לעשות בנסיבות הקיימות. לעשות 

שינוי זה לא אובססיה ולא הפרעת אכילה. זו התפתחות. זו החלטה לקחת אחריות על חיי, ללמוד ולהבין איך 

הגוף שלי עובד, להקשיב לו, להזין אותו, להניע אותו פיזית ומנטלית למקום טוב יותר. 

הספר הזה נולד מתוך הפוסט ההוא, שכל כוונתו הייתה לומר כי תמונה תמיד משקפת רגע בחיים - אך הרגע הזה 

הוא תוצאה של אלפי הרגעים שקדמו לו.

כל רגע נתון בחיינו הוא שיקוף של כל מה שבחרנו לעשות ולחשוב עד לאותו הרגע. 

אנחנו היצירה ואנחנו היוצרים.

התודעה הזאת מאפשרת לנו ליצור את החיים שאנחנו רוצים באמת.

נכון, כולנו מגיעים לעולם עם “קלפים” שחולקו לנו - הגנטיקה מוכתבת לנו, הסביבה שאנחנו נולדים לתוכה 

נקבעת עבורנו. אבל אנחנו יכולים לבחור איך לשחק עם ה”קלפים”. ברור שלא הכול תלוי רק בנו, אבל בהחלט 

הרבה מושפע מהבחירות שנעשה ומההחלטות שניקח. 

יום אינם מתעלמים מהגנטיקה שִעמה נולדתי. הם  החיים שיצרתי לעצמי ושאני ממשיכה ליצור לעצמי בכל 

חיים איתה בשלום. הם אינם מתכחשים לנסיבות החיצוניות – הם מכירים בהן, מממשים אפשרויות ומייצרים 

הזדמנויות אחרות. החיים שאני יוצרת מורכבים מכל אלה, ועוד הרבה יותר. 

בשנים האחרונות אני מאמנת לאורח חיים בריא ויש לי זכות ללוות אלפי אנשים אל החיים שהם רוצים, אני 

מעבירה הרצאות וסדנאות בארץ ובעולם, מלווה באופן אישי וגם קהילתי.

הספר הזה נכתב בזכות כל אותם האנשים שליוויתי ושאני מלווה בדרך לחיות את החיים שהם רוצים. 

אני מבטיחה לחלוק איתך את כל מה שלמדתי איתם ודרכם.

אני מזמינה אותך לקרוא את הספר, להשתמש בו, לכתוב אותו,

לחיי החיים לדבר אותו, לשתף אותו וליצור את החיים שאת רוצה באמת.
שאת רוצה!
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הספר מתאים לְך )וגם לָך. על אף שבחרתי לכתוב אותו בלשון נקבה(

בכל גיל, מצב כלכלי או מידת מכנסיים. 

כאן אין תנאי קבלה, הדבר הקובע הוא מידת האחריות שאת בוחרת לקחת על חייך.

רק כנות, פתיחות, אמונה והתמקדות בפתרון יאפשרו לך להתקדם וליצור את החיים שאת רוצה.

כל אחת חיה את החיים שלה, כל אחת וסיפור חייה, הגנטיקה שלה, מערכות היחסים שלה.

והתירוצים שלה...

אם את רוצה לצמצם את הפער בין החיים שאת חיה לחיים שאת מאחלת לעצמך,

אם את רוצה לעשות שינוי אמיתי ועמוק שילווה אותך ויישאר איתך,

אם את מאמינה שיש לך הזכות, הכוח והיכולת ואת רק צריכה יד מלווה ומכוונת בדרך -

הספר מתאים לְך )וגם לָך(.

למי הספר מתאים?



הספר הזה הוא ספר מיוחד שנכתב עבור אישה מיוחדת - את.

הספר נכתב כדי ליצור שיתוף פעולה ודיאלוג בינך לבין הספר, ובינך לבין עצמך. 

יש דרכים רבות לחיות את החיים, ויש דרכים רבות לקרוא את הספר.

שאת  וסדר  כיוון  בכל  לקרוא  ניתן  הספר  את  גם  בחיים,  שכמו  הבנתי  הפרקים  סדר  לגבי  כשהתלבטתי 

בוחרת. 

הספר נועד להיות לצדך, ליד המיטה או בתוך התיק. 

את מוזמנת לכתוב בו כמה שיותר )או במחברת(. 

הכתיבה היא אחד הכלים החזקים ביותר שהתוודעתי אליהם בשנים האחרונות. 

כתיבה בשביל עצמי. כתיבה ככלי לניהול דיאלוג עם הקול הפנימי. 

כתיבה שעושה סדר במחשבות. מרגיעה את הנפש. מגלה לי דברים שאין דרך אחרת לגלותם.

הספר הזה נכתב פעם אחת, אבל את יכולה לכתוב אותו שוב, ושוב, ושוב. 

בידייך הבחירה לדייק, לשנות, להרחיב ולצבוע בצבעים שאת רוצה. 

הספר מלווה את יצירת חייך. יצירת החיים שאת רוצה באמת. 

זמן כתיבה

בכל מקום בספר שמופיע                           את מוזמנת לכתוב. 

לענות על השאלות, 

לסמן מטרות,

לרשום תוכנית פעולה,

לתעד את הדרך, 

לספר על הרגשות והתובנות שעולים.

אני מבטיחה לך שתופתעי לגלות עד כמה הכתיבה כחלק מהתהליך תעזור לך ליישם, לממש ולהגשים את 

הדברים במציאות. 

זמן פעולה

בכל מקום שבו מופיע                         את מוזמנת לפעול.

לעשות באותו הרגע או לציין ביומן תאריך שבו את מתחייבת לעמוד ביעד שהצבת לעצמך. 

איך להשתמש בספר?

זמן 
כתיבה

זמן 
פעולה
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איך לגלות מהם 
החיים שאני רוצה 

באמת?

פרק 1



זאת ה-שאלה. בהשראתה נכתב הספר כולו. 

39 שנים עברו עד ששאלתי את עצמי: מהם החיים שאני רוצה?

אני מזמינה גם אותך לשאול את אותה השאלה: 

מהם החיים שאת רוצה?
רוצה יותר כסף? 

פחות חובות? 

יותר זמן פנוי? 

פחות דאגות? 

יותר עזרה? 

זוגיות? 

זוגיות יותר מוצלחת? 

להיכנס לכושר? 

להיות רזה יותר? 

עייפה פחות? 

בית גדול יותר? 

לצאת ליותר חופשות?

כמאמנת לאורח חיים בריא ליוויתי פעמים רבות מדי אנשים שמשקל הגוף שלהם מאוזן, הם חיים בזוגיות, 

יש להם עזרה בבית והרבה כסף בבנק - ועדיין הם מרגישים חוסר שמחה, ריקנות ואכזבה מחייהם. 

אם להודות באמת, אני בטוחה שעוד עזרה, כסף וזמן פנוי לא הזיקו לאף אחד, וכנראה גם לא יזיקו לך.

אבל זה עדיין לא עונה על השאלה ששאלתי אותך:

מהם החיים שאת רוצה?

עבורי, כל מילה במשפט הזה היא משמעותית. ההתמקדות בכל מילה מדייקת את התשובה.

מהם החיים שאת רוצה? 

לא מהו השכר שאת רוצה להרוויח

לא כמה את רוצה לשקול

לא איזה בית גדול או מעוצב את רוצה

לא מה אומרים עלייך.

אלא מהם החיים שאת רוצה. החיים.

לא הסיפורים שאת מספרת

לא המסכות שאת עוטה

לא ההצגות שאת מציגה
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מהם החיים שאת רוצה?

את!

לא מה שאחרים רוצים עבורך 

לא מה שאת חושבת שמצפים ממך

לא מה ש”מקובל” במשפחה או בחברה 

לא מה שמישהו )אפילו את( החליט לפני הרבה שנים

אלא מהם החיים שאת רוצה. את.

רוצה עכשיו. 

וגם מחר ומחרתיים. 

ובאופן כללי. 

מהם החיים שאת 

רוצה באמת?

לא על מנת לשרוד 

לא כי את חייבת 

מהם החיים שאת רוצה, כי זה מה שאת רוצה

כי זה מה שגורם לך להרגיש טוב באמת. 

הייתי צריכה הרבה אומץ כדי לשאול את עצמי את השאלה הזו בכוונה אמיתית, 

והרבה יותר אומץ נדרש לי כדי לענות עליה. 

התחשבות  וחסר  נרקיסיסטי  אגואיסטי,  זה  רוצה  שאני  מה  שלעשות  לחשוב  והתרגלתי  חונכתי  אני  גם 

באחרים. 

כשבעצם, מי אמר שלחיות את החיים שאני רוצה מונע ממישהו אחר לחיות את החיים שהוא רוצה? מי אמר 

שלחיות את החיים שאני רוצה זה על חשבון מישהו אחר?

ואולי זה בעצם ההיפך: כשאני חיה את החיים שאני רוצה - כל מי שסביבי מרוויח? 

היום אני יודעת שלחיות את החיים שאני רוצה זה בסיסי. זה קיומי. זה הכרחי. זו חובתי. 

אז מה זה אומר? שרוב החיים לא חייתי כמו שרציתי?

זה אומר שלא שאלתי את עצמי את השאלה מה אני רוצה באמת. 

זה אומר שזרמתי עם הזרם. והזרם? היה שילוב של התנהלות מקובלת, והרצון הבסיסי שכולם יהיו מרוצים 

ושיחשבו עליי דברים טובים.

מגיל צעיר עבדתי לפרנסתי, וגם כאמא לשלוש בנות המשכתי לעבוד: הופעתי על הבמות, עשיתי ג’אגלינג 

מטורף. ומה רציתי באותן שנים? 

רציתי רק שהכול יהיה בסדר. ממש בסדר. שהבית יהיה מסודר. שהילדות יהיו בסדר. שיואב יהיה בסדר.
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אז דאגתי שהכול יהיה בסדר. סידרתי וארגנתי. הייתי עסוקה מאוד, וגם הייתי די מרוצה כשהדברים היו 

במקום הנכון. או נכון יותר - במקום שהכרתי. 

וחבילת  אני  מול המסך.  מבלה  ו...  מוקדם  לישון  הבנות  את  הייתי משכיבה  לעצמי  זמן  וכשרציתי קצת 

וופלים. 

בתקופות מסוימות, פסגת שאיפותיי הייתה לישון לילה רצוף. רציתי שקט, רציתי מנוחה. 

וכמובן, במשך שנים חשבתי שהחיים שאני רוצה הם: להיות רזה. 

האמנתי שכשאהיה רזה אהיה מאושרת ואחיה חיים מלאי סיפוק.

אבל גם בתקופות שרזיתי גיליתי שעדיין משהו חסר. הרגשתי מותשת. גם אחרי לילה של שינה רצופה, כל 

הזמן דאגתי למישהו או למשהו, והיה שם איזה ִריק מהול בעצב. אז חשבתי שזה קשור לאוכל, והתנחמתי 

בעוגה.

אחרי הרבה ניסוי ותהיה, וטעיה, ובהיה, ובעיקר אכילה, הבנתי בסופו של דבר שאני אוכלת מהסיבות הלא 

נכונות: האוכל ממלא אותי, אבל לא את החלל בתוכי. ושום עוגה לא באמת משפרת לי את ההרגשה בטווח 

הארוך.

ואז בחרתי:

לתת יותר משקל לרגשות שעולים בי

ופחות משקל לקילוגרמים שעוטפים אותי

פיתחתי מודעות לזמנים שבהם אני אוכלת אכילה רגשית, לעומת זמנים שבהם אני אוכלת מרעב. בהדרגה 

הפסקתי לאכול אכילה רגשית, והתחלתי לאכול כשאני קשובה למנגנון הרעב והשובע של הגוף שלי.

במילים אחרות, ההתפתחות אל החיים שאני רוצה נבעה מההבנה ש:

אני רוצה לנהל את חיי, במקום שהאוכל ינהל אותי.
אך עדיין לא הייתה לי תשובה לשאלה:

מהם החיים שאני רוצה?

ומה איתך? 
האם את כבר יכולה לענות על השאלה: 

מהם החיים שאת רוצה? 

אם את מתקשה לענות, תרגישי נוח. את לגמרי בחברה טובה. כמו שכתבתי קודם, לקח לי שנים רבות לדייק 

את התשובה לשאלה הזאת.

ומתברר שעוד רבות וטובות מתקשות להשיב עליה.

יש לכך כמה סיבות, אבל בעיקר כי בתוך כל אחת מאיתנו חיות המון נשים, ולכל אחת מהן יש דעה על 

הן   - אחר  או  כזה  דרך  פורץ  חדש,  רעיון  של  לחישה  משמיעות  שאנחנו  וברגע  רוצות.  שאנחנו  החיים 

משמיעות את קולן מיד.
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לכי תגיעי להסכמה לגבי החיים שאת רוצה, כשכל כך הרבה קולות מדברים בבת אחת וכל קול אומר משהו 

אחר. ובתוך כל הרעש הזה את צריכה לפתח שמיעה אבסולוטית ולשמוע קול אחד בלבד: 

הקול שלך! 
האם את זוכרת איך הוא נשמע?

גם היום הקולות האלה חיים בתוכי, אני שומעת אותם מצוין בראש.

אבל אני מקשיבה גם ללחישות שבלב.

אני מנהלת עם הקולות האלה משא ומתן. 

לרוב הלחישה ואני מנצחות. 

התחלתי לחיות את החיים שאני רוצה בכל פעם קצת יותר. כשהפסקתי לברוח מהקולות ובחרתי לענות 

להם ולנהל אותם. 

בעבר, הקולות האלה עצרו אותי מלהגיע למקומות חדשים. היום הם דווקא אלה שעוזרים לי לדייק את 

עצמי. 

כשיש לי רעיון חדש שאין לי מושג איך לגשת אליו - אני לומדת, שואלת, מנסה, נכשלת, משלמת שכר 

לימוד, מנסה דרך אחת ומנסה דרך אחרת, משנה ועושה, משנה ועושה, שוב ושוב. 

ברגע שאני מחליטה, בוחרת מה לעשות ולוקחת אחריות – אני משקיטה את הקולות. 

האמת היא שהקולות האלה הן גרסאות שונות של קול אחד: 

קולו של הפחד. 

הפחד להיכשל. הפחד להיות פחות אהובה. 

היום אני מעדיפה לעשות. 
מקסימום זה מצליח. 

 // 18 



 // 19 



 // 20 

התשובה לשאלה מהם החיים שאת רוצה עוברת דרך השאלה הפשוטה:



זמן 
כתיבה

בריאות

מגורים

קריירה

זוגיות

בילויים

התנדבות

כסף

ילדים

התפתחות אישית

זמן לעצמי

פעילות גופנית

איך את מרגישה
בנוגע ל:

על 
הפנים

ככה 
ככה

יכול להיות 
גרוע יותר

אני 
אופטימית

היו תקופות 
טובות יותר

האמת,
סבבה

אלה החיים 
שאני רוצה!
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כעס סיפוק תסכול 
גאווה תקיעות הנאה 

בלבול זרימה אומללות 
דיכאון הוקרת תודה 
כבדות שמחה חרדה 

התרגשות חוסר סיפוק 
ביטחון ייאוש קלילות 

התרוממות רוח 
הנאה פסימיות אושר 

פיוס עצב שלמות 
השלמה דאגה שלווה 
מועקה אופטימיות 

הרמוניה כאוס 
חוסר ביטחון

 סיפוק  
גאווה  הנאה 

 זרימה  
 הוקרת תודה 
 שמחה  

התרגשות  
ביטחון  קלילות 

התרוממות רוח 
הנאה  אושר 

פיוס  שלמות 
השלמה  שלווה 
 אופטימיות 

הרמוניה 


