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מכון אהבת אמת  -המרכז להעמקת ערכי אהבת הזולת ע"ש ר' צבי יהודה דומוביץ ז"ל
רח' אבן עזרא  2ירושלים  92492טל 02-5671812 :פקס077-7671812 :

המשך בעמוד הבא

המשך" :על מה אני מוותר?"
לפצע לגדול .כל מה שאתם צריכים לעשות כדי להירפא זה להפסיק
להשתמש במשחה ,ובסופו של דבר הפצע ייעלם.
האם הייתם ממשיכים להשתמש במשחה?
האם הייתם נזקקים לכוח רצון כדי להפסיק להשתמש במשחה? אם
לא הייתם מאמינים למאמר ,אולי היו לכם כמה ימים של ספקות,
אבל ברגע שהייתם נוכחים לדעת שהכיב מראה שינוי לטובה ,הצורך
או התשוקה להשתמש במשחה היו נעלמים.
האם הייתם אומללים? כמובן שלא .סבלתם מבעיה איומה ,חשבתם
שאין לה פתרון ,ועכשיו מצאתם את הפתרון .אפילו אם היה לוקח
לפצע שנה להיעלם לחלוטין ,הייתם חושבים מידי יום ,תוך כדי
התקטנותו" :נכון שזה נפלא? אני לא הולך למות".
זה היה הקסם שקרה לי כשכיביתי את הסיגריה האחרונה.
*
*
*
אבל אני רוצה להבהיר משהו בעניין האנלוגיה )-ההשוואה( של הפצע
והמשחה:
הפצע הוא לא סרטן ריאות ,או אסתמה כרונית ,או הסתיידות
עורקים ,או נפחת ,או אנגינה ,או ברונכיט ,או מחלת לב .כל אלה הם
רק תוספת לפצע.

הוא לא הכסף הרב שאנו שורפים ,ולא חיים שלמים של ריח רע
מהפה ושיניים שחורות ,עייפות ,שיעולים וחרחורים ,השנים שאנחנו
מעבירים בלחנוק את עצמנו ולהצטער על זה ,הפעמים שבהן מענישים
אותנו בגלל שאסור לנו לעשן.
הוא לא חיים שלמים של בוז מצד אנשים אחרים ,וגרוע מכל  -של
בוז עצמי.
הפצע הוא מה שמביא אותנו לאטום את מוחנו בפני כל הדברים
האלה .הוא תחושת הפאניקה של "אני רוצה סיגריה" .לא-מעשנים
אינם סובלים מתחושה זו .הסבל הגדול ביותר הוא הפחד ,והרווח
הגדול ביותר שלכם יהיה להיפטר מהפחד הזה.
*
*
*
כאילו ערפל כבד הוסר ממחשבתי .יכולתי לראות בבהירות רבה
שתחושת הפאניקה של הרצון בסיגריה לא הייתה איזו חולשה שטבועה
בי ,או איזו תכונה מופלאה של הסיגריה .היא נגרמה על ידי הסיגריה
הראשונה ,וכל סיגריה שבאה אחריה לא רק שלא הקלה על התחושה,
היא אף חוללה אותה .בו בזמן יכולתי לראות שכל אותם מעשנים
"שמחים" ,חיים באותו גיהינום שאני חוויתי .אולי לא גרוע כמו שלי,
אבל כולם העמידו טיעונים מזויפים להצדיק את טיפשותם.
כל כך נעים להיות חופשי!

