
מטלות ונקיונות , אז איך קרה שהעברתי את יום שישי בבוקר השמור באדיקות לסידורים
איך שתי נשים , וגם? בבטלה גמורה ובכל זאת יצאתי בהרגשה של הספק וסיפוק אדירים

, בשיחה קולחת( עם טעם של עוד)ללא שום היכרות מוקדמת מעבירות יחד שעתיים וחצי 
הכין לעתיד ושתמיד אבל תמיד יש מה ללמוד , כרונותיזהעלה , ומהו הנושא אשר חצה שנים

? בו

אשר נערכה  BFFל התחיל כשעליתי בגורל וזכיתי בהגרלה שנערכה על ידי בלוג אופנה והכ
:  כך תיארתי את עצמי לכבוד ההגרלה. לכבוד יום הולדת שנה לבלוג

 

עוד בבית ספר . שונה ולא שגרתית.אמרתם מאיה? אמרתם צבעונית: "מאיה גרינהיים
והיום אני משתדלת . אני לבשתי חצאיות וגרביונים צבעוניים, ינס אופנתי'כשכולן לבשו ג

 : וזו אני 40ולראיה אני נושקת ל "  לא להתנהג על פי גילי"שהמוטו שלי יהיה 

לי ואני כמובן אני אוהבת לצאת מהשגרה ולרכוש בגדים ואביזרים שמייחדים את המראה ש
 !"אשמח לזכות בחבילה הצבעונית

שחיכו לי בחבילה הצבעונית שזכיתי בה היה שובר מתנה להתאמת  goodiesבין שאר ה 
בתמימותי חשבתי שהולכים ללמד אותי להתאפר ואני . maximumUאיפור אישית בשיטת 
כבר ...(. את זהמלבד את זה שאין לי )מה כבר יכולים לחדש לי . 'הרי בוגרת איל מקיאג

תביאי איתך את כל האיפור . "בשיחה הראשונה עם מיכל אופיר המאפרת הבנתי שטעיתי
והרי לוקח , הופתעתי....ושהפגישה תערך למעלה משעתיים. אמרה לי, שמשמש אותך היום

.  לי חמש דקות להתאפר

  

י עמוס עובדת במשרה מלאה והשבוע של, אימא לשתי בנות קטנות, 40בת , אז אני מאיה
כמו שכבר ציינתי יום שישי שלי מוקדש לסידורים אבל החלטתי להקדיש שעתיים . מאוד

הכנתי מבעוד מועד תיק גדול אליו . עצמי וקבעתי עם מיכל בביתה בתל אביב...מזמני ל
, הפתוחים, זה כולל את הגמורים, הקרמים והמברשות שיש לי, הכנסתי את כל האיפור

ממזמן וכשהגעתי למיכל פרשתי אותם על השולחן ובתור התחלה הסגורים ואלו שפג תוקפם 
מיכל . קבוצה, עברנו קבוצה. מה לשפתיים, מה לעיניים, מה לפנים; סידרתי אותם בקבוצות

שמנו פח בהישג יד ומיכל במקצועיות של . בדקה ואף הריחה את האיפור שלי, הסתכלה
לא בהכרח על פי תאריך , רמז)ו דוקטור לאיפור המליצה במה אפשר להשתמש ומה עבר זמנ

. הופתעתי לגלות שאיפור שיש ברשותי זמן רב עדיין שמיש( התפוגה או מה שנהוג לחשוב
מה , בין לבין סיפרתי למיכל על הרגליי הטיפוח שלי ובכל קבוצה התמקדנו במה שאני אוהבת

מראה הרצוי אני מרגישה שחסר לי בו ידע וגם ביצענו התאמות וקיבלתי טיפים איך להגיע ל
.  מבחינתי

יצאתי ממיכל עם כמות קטנה יותר של מוצרים איתה הגעתי אבל הרגשתי כאילו יצאתי כרגע 
מקנייה בסופר פארם מכיוון שסוף סוף יכולתי להשתמש בכל המוצרים שיש ברשותי כי ידעתי 

. שכולם שמישים ומה הדרך הנכונה להשתמש בהם ולהגיע למראה אותו אני רוצה להשיג

גם את חושבת שאין לך , כן)אז מיכל אומרת שכל אחת יכולה להוציא מעצמה את המקסימום 
ימי כיף או מסיבת , מסיבת רווקות, עור אחד על אחד או אפילו בערב בנותיבש...( את זה

(! :-לעצמך ....כך או כך זו המתנה המושלמת....גיוס

! יום מקסים לכולן

מאיה 



  

  

 


