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הקדמה

רסיסים.
החיים שלי הם בעצם רסיסים.
המון זמן רק אספתי את הרסיסים בלי כל מושג מה אעשה איתם.
לא הייתי בטוחה אם אפשר למצוא משהו שיחבר אותם אחרי כל
כך הרבה זמן שהם היו קבורים .לא ידעתי אם אפשר להחיות אותם
ואותי.
בשביל להתחיל לחבר את הרסיסים ,להחליט באיזה דבק
משתמשים ,אני צריכה קודם כול להשלים עם האירוע שניפץ אותי.
או לפחות להיות מוכנה להסתכל על כל הרסיסים שאספתי ,החבאתי,
הכחשתי את קיומם ,לא כאבתי את קיומם.
אני צריכה להוציא את כל הרסיסים .לגעת בכל אחד מהם ולשים
אותו במקום ,בתקווה שהם יתחברו ויחזיקו מעמד.
זה נשמע קשה בתיאוריה ,כמעט בלתי אפשרי במעשה.
אחד הדברים שנתנו לי את הכוחות להתחיל בתהליך ההרכבה
הייתה המחשבה ,שסביר להניח שאו שאני אפוצץ את התהליך או
שרפאל ,המאמן שלי ,ירים ידיים ויגיד שאין תקווה ,ויעזוב בעצמו.
מחשבה מטומטמת ,אין ספק .אבל ככה החיים שלי התנהלו עד
עכשיו .לא לקחתי אחריות על שום דבר .כל מכשול היה שואב אותי
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אחורה .האנשים סביבי התייאשו ממני ומהמכשולים ששמתי בדרך.
אני התייאשתי מעצמי .לא הייתה לי שום סיבה לחשוב שהפעם זה
יהיה שונה .אבל הייתה תקווה חזקה.
רציתי שהחיים יפתיעו אותי.
את תהליך האימון התחלתי מתוך הבנה שזה או עכשיו או אף
פעם לא.
לא היו לי לא כוחות ,לא רעיונות ,שום דבר.
המנטרה ששיננתי לעצמי כל הזמן הייתה" :אני לא מוכנה
להמשיך ולחיות חיים של קורבן .אני לא רוצה רק לשרוד .אני רוצה
לחיות את החיים במלואם .אני רוצה להרגיש .אני רוצה לנשום".
יצאתי למסע חיפוש המהות שלי לפני שנה וחצי בדיוק .מסע
מטורף ,קשה ,כואב ,עצוב ,שמח ,אוהב ,תומך.
הספר הזה הוא חלק מתהליך ההחלמה שלי .אני כותבת אותו
בשביל לשחרר ,להרפות ,לחשוף את הסוד .אני כבר לא מתביישת
בסוד שלי ,הסוד שלי הוא כבר לא ההגדרה שלי.
אני מקווה שהמסע שלי ייתן לאחרים את הכוחות לצאת לאותם
מסעות .הרבה מאיתנו כבר קנו להם כרטיסים ,ארזו את התיק ורק
חסרה ההחלטה להתחיל לצעוד .אני מקווה ששבירת השתיקה שלי
תיתן לאחרים את הכוח להשמיע את קולם ולתבוע את החיים שלהם
בחזרה.
אני הולכת לצעוק.
אני הולכת לחשוף.
אני הולכת.
אני מוכנה יותר מתמיד.
אני לא מוכנה לשתוק יותר.
אני לא רוצה שאחרים ישתקו.
לא עשינו שום דבר רע ולא בנו האשמה.
אני לא קורבן של הנסיבות.
אני יצירה של החיים.

