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-רקפתסיפורה של 
מעבר מצורך לעשן לרצון לעשן

וינט הזה או  'זקוקה לגאת באמת האם ? האם את חייבת לעשן או רוצה לעשן: בחירה•

? יש משהו אחר שאת זקוקה לו 

? שהיה משחרר אותך , שהוא לא עישון, מה היית עושה

?איך את מרגישה, דמייני את עצמך ללא העישון כלל. 1: חזון, שאיפות, דימיון•

נשימות ודמיון של עישון סיגריה, כשעולה צורך לעשן.2

לדחות בחצי תוכלי האם ? קצת עם העישוןתהיה מוכנה לחכות האם : זמן•

קודם לאכול ואחר כך לעשן–לשנות את הריטואל ? את העישוןשעה 

,  )המדומה(מוכנה לותר קצת על השליטה האם תהיי :התמסרות מול שליטה בדרך•

?  ולהיות יותר בהתמסרות אליולגורם חיצוני למסור אותה 
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בחירה•

זמן•

מול שליטה בדרךהתמסרות •

הדחף  כחמול הדימיוןכח•



ללמוד לפתוח  -הבחירה אלמנט 
אפשרויות  לעצמי 

:  שאלות יישומיות
האם יש סיגריה  ? מעשנתכל הסיגריות שאת האם יש לך אפשרות בחירה ב•

?שאת יכולה לוותר עליה

?  האם אתה יכול לוותר רק על הסיגריה הזאת•

?זקוק לו שיתכן ואתה יש משהו אחר עכשיו או אתה באמת זקוק לסיגריה האם •

זה מדויק לך לעשן או שזה  ,רגע תחשבי , לוקחת את קופסת הסיגריותכשאת •

?  מכורח ההרגל

,ברגע שנפתחת אפשרות הבחירה

המוחלטות של הצורך נשברת



לעצמי  להגדיל -אלמנט הזמן 
והנשימהאת מרחב הזמן 

:  שאלות יישומיות

?  דקות10? דקות5האם אתה יכול לדחות את הסיגריה ב , לוקח את הקופסאאתה •

?יותר? חצי שעה

?  חצי שעה מהקימה1תוכל לשנות את טקס הבוקר שלך ולדחות את הסיגריה ה האם •

?  תוכל לעשן סיגריה בשעההאם •

? 2ל 1בין דקות   30תוכל לשבור את שרשרת הסיגריות ולעשות רווח שלהאם •

ברגע שנפתח מרחב של זמן 
הדפוס הקבוע של העישון נשבר



שליטה בדרךהתמסרות לעומת 

:שאלות יישומיות

אתה מוכן להתמסר לאיזה גורם חיצוני , הסיטואציהשליטה על שאיבדת הבנה מתוך •

?שיעזור לך בדרך

שנותן לך בטחון אתה יכול למצוא עוגן חיצוני , האם במקום שהסיגריה תשלוט בך •

?תכנית הגמילה? חבר בקבוצה? הקבוצהכח? ולהתמסר אליו

.  לשבור את המנגנון של הסיגריה ששולטת בי, כחאלוהים תן לי •

•)AA" ( למסור את הרצונות ואת החיים שלנו לאלוהים כפי שאנו מבינים אותו החלטנו..

?לימוסר מרצון את השליטה לאלוהים שיעזור שבו אני האם אני מוכן להתמסר לתהליך 

• "Drug addiction, Love and the Higher Power”/Sussman et al, University of 
Southern California USA. /Evaluation health prof journal. 2011

כל אדם צריך למצוא את העוגן החיצוני שלו 
לו בגמילה ולהתמסר אליושיעזור 



לעצמי  לאפשר -מניע כח
...  ולדמייןלשאוף , לחלום

:  יישומיותשאלות 

ובמקום להרגיש את , לקחת נשימה עמוקה, תוכלו לעצור רגעהאם •

לדעת ? עצמו עיניים ורק תדמיינו את עצמכם מעשנים, הדחף לעשן

?שזה יגיע מאוחר יותר

.  נשימה עמוקה, נשיפה–האם תוכלו לדמיין את תהליך השאיפה •

?שצריך עד שהסיגריה נגמרתלא שכטה אחת כמה שכטות 

,  כשרואים בדמיון את הצורך מתממש
ניתן להרפות מעט מהדחף שמניע אותו
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רטיסיית המרת צורך ברצון
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בחירה•

זמן•

שליטה בדרך מול התמסרות  •
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בחייךהמימוש להגדלת עוצמת 
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