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 דמיון מודרך לטיפוח חוויה תומכת גמילה מעישון

 תלמה שני 
 

 . הרגלים והתפיסות 2. התמכרות לסם )הניקוטין(. 1העישון "יושב" על שני יסודות. 

הגמילה אנו ממליצים לנגמלים להתגבר על ההתמכרות בעזרת תרופה או תחליפי ניקוטין, בתהליך 

ועוזרים להם להתמודד עם ההרגלים, האמונות והתפיסות שבתת המודע,  המהווים את הקושי 

 המשמעותי כל כך בתהליך הגמילה.

שינויי בתת בהדגמה זו אתייחס לשימוש במשפטים מעצימים ליצירת מחשבות חיוביות שיתמכו ל

 המודע. 

בתהליך הגמילה מרבים להדגיש את האיסורים: "לא לעשן"!, "אסור להתפתות"!, "אל תחשבו על 

 לא!הסיגריה"! וכו'. איסורים אלו אינם עוזרים בדרך כלל מפני שתת המודע שלנו אינו קולט את המילה: 

נחנו חושבים על סיגריה. כאשר אנחנו משננים: "אל תחשוב על סיגריה", מה שקורה בפועל הוא שא

וכשאנחנו אומרים: "אסור להדליק סיגריה", "אסור לעשן סיגריה" המחשבות מתמקדות בסיגריה 

 האסורה ולמרות שרוצים לא לעשן, זה בדיוק מה שעושים, מפני שהמוח שלנו לוקח אותנו בדיוק לשם. 

 

מודע לגבי רווחים הקיימים בפעילות המוצעת אתייחס למשפטים מעצימים בדרך ליצירת שינוי בתת ה

 בהפסקת העישון.

 להלן הצעה לחיזוק משפטים מעצימים באמצעות דמיון מודרך.

 השלבים המוצעים:

 שאלה לקבוצה: "למה אתם רוצים להיגמל"? .1

 פיתוח משפטים מעצימים מובילים )בעזרת הקבוצה( המתייחסים לתשובה שהתקבלה לשאלה .2

"למה רוצים להיגמל". למשל אם אחת התשובות היא "סיבות בריאותיות", אפשר לחשוב על 

משפט כגון: "איזה כיף לי שאני פועל למען הבריאות שלי". אם התשובה היא "כסף", אפשר 

לשאול בשביל מה רוצים את הכסף, ועל זה לבנות את המשפט  שמתייחס באופן המדויק 

 ביותר לסיבה. 

ש לחזור על המשפט המעצים פעם אחר פעם, וכך להפנים אותו. "אני שולט במשך הזמן י

בחיים שלי ולא היא" )הסיגריה(, "אני יכול", "איזה כיף לי", "אני נהנה מהמצב החדש". המטרה 

היא לעזור לנגמל להתאהב במצב החדש, ואנו עושים זאת באמצעות גיוס תת המודע לשינוי 

 וגמה מצ"ב(.באמצעות תרגול דמיון מודרך )ד

תרגול להפיכת ההרגל לאוטומט החדש )באמצעות הדמיון המודרך וחזרה על המשפטים  .3

 המעצימים במהלך המפגשים הבאים(.
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 דוגמה לדמיון מודרך

 כניסה להרפיה .א

שבו בנוחות על הכיסא, אפשרו לידיכם לנוח משוחררות במקום בו הן נמצאות, ותתחילו להרפות כל 

 שריר. 

קצות הראש ועד קצות הרגליים. נעשה הרפיה של דמיינו גל של רגיעה שחולף ועובר בכל הגוף מ

האברים מהראש ועד כפות הרגליים....)לעבור על אברי הגוף, לשחרר מתחים ולהגיע לרגיעה(. תוכלו 

 לחוש את הרגיעה מתפשטת בכל הגוף צעד אחר צעד. 

 , ולהרפות. זה מרגיע לעוזר לנינוחות.לעצום את העינייםכשאתם עושים את זה אתם יכולים 

 נשמו נשימות עמוקות הכניסו אויר דרך האף, החזיקו בבטן, ונשפו החוצה דרך הפה.

 נשמו כך עוד ארבע נשימות עמוקות.

 עכשיו אתם רפויים ונינוחים מאד. אם נשאר מקום בגוף שאינו רפוי נשמו אליו ושחררו אותו.

 דימויים .ב

כשאתם פועלים באנרגיות חישבו על משפט אחד מעצים, אותו אתם רוצים לאמץ. ראו את עצמכם 

חיוביות וחיים אותו. הפכו את המצב לתמונה, כאילו עבר צלם סטילס ותפס אתכם פועלים על פי 

 המשפט שבחרתם.

אתם מוזמנים להסתכל בתמונה ולראות את עצמכם בתוכה. אתם נמצאים במקום שנותן לכם הרגשת 

מרגישים את התחושה הזו? שימו לב  ביטחון ושלווה. שימו לב למה שאתם מרגישים, איפה בגוף אתם

האם יש שם צבע? הקשיבו, אולי יש שם גם צליל או קולות, ואולי יש גם ריחות? הרגישו את הביטחון 

והשלווה הממלאים אתכם, ואולי אתם מרגישים גם עוצמה וכוחות חדשים. פתאום אתם רואים שבא 

מאד ואתם חשובים לו, אתם נפגשים לקראתכם אדם מוכר ומשמעותי מאד בחייכם, אדם שחשוב לכם 

ומספרים לו על ההרגשה שאתם מרגישים והוא אומר לכם דבר חכם ומעצים מאד, ואתם שומרים את 

 הדברים שאמר לכם והם מחזקים אתכם עוד יותר. 

 הישארו במקום הזה עוד קצת והרגישו  את הכוח שיש בכם.

 ומה יהיה בעתיד? .ג

תחושה הזו תהיה אתכם בעתיד, כבר היום, ובימים הקרובים. ואתם מרגישים את השינוי ויודעים ש

ואולי כבר יש לכם מחשבות חדשות וכל מה שאתם צריכים לעשות זה לתת לדברים לקרות, ופשוט 

 להיות פתוחים להתרחשויות  חדשות בזמן הקרוב. 

 הוצאה מההרפיה .ד

בחזרה לכאן, אל החדר  כעת אתם מוזמנים לקחת נשימה עמוקה, ולהתחיל לחזור מהמקום בו הייתם

וכל אחד בזמן המתאים לו  1עד  5-הזה, ולהביא אתכם את כל מה שעברתם עד עכשיו. "אני אספור מ

 יפקח את העיניים".

*          *           * 

 לסגירה אפשר לבקש )ממי שמוכן לכך(, לספר מה היה המשפט המעצים שהאדם שפגש אמר לו.
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