וזאת מן
דל ואם עשיר ,וז
על תקנת חברו ,אם ל
בעמל נפשו ל
ל
ולשקוד
לעמו ל
לטרוח בדרישת טוב ל
"חייב אדם ל
החמורות ומן העיקרים הנדרשים מן האדם
האדם ...וחייב אדם לחשוב מחשבות ולהעלות עצות הגונות וומתוקנות
לחברו ,וזה אחד מעיקרי דרכי גמילות חסדים") ...רבינו יונה שע"ת שער ג-יג,נד(

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" :מוסר ההשכל מ"האחות קני"
משום שמעשנים אינם אוהבים שאומרים להם מה לעשות ,במיוחד
לא אנשים שמתייחסים אליהם כאל אידיוטים שאינם מבינים למה
הם מעשנים.
מאחר שהם לא מבינים עד תום את המעשנים ,ולא יודעים כיצד להפוך
את הגמילה לקלה ,הגישה שלהם היא" :נסו את השיטה הזאת .אם זה
לא עובד ,נסו אחרת" .אתם יכולים לדמיין איך זה היה נראה לו היו
עשר דרכים שונות לרפא את דלקת התוספתן? תשע מהן היו מרפאות 10
אחוזים מהחולים ,מה שאומר שהן היו הורגות  90אחוז מהם ,והדרך
העשירית היתה מרפאת  95אחוז .תארו לעצמכם שהידע לשיטה הזאת
היה קיים במשך למעלה מעשרים שנה ,אבל רובם המכריע של אנשי
הרפואה עדיין היו ממליצים על תשע השיטות האחרות.
* * *
הופעתי בתקשורת לצד רופאה מארגון  ,ASHשמעולם לא עישנה

ומעולם לא גמלה אף מעשן ,שקבעה בפסקנות שמסע פרסום מסוים
ימנע מצעירים להתמכר.
...אני מאמין באמונה שלימה שכדור השלג הולך וגדל ,אבל אחרי
עשרים שנה זו עדיין טיפה בים .אני אסיר תודה לאלפי המעשנים לשעבר
שביקרו במרפאות שלי ,קראו את ספרי ,צפו בתוכנית ובהרצאות שלי
והמליצו לקרוביהם ,לחבריהם ולכל מי שהיה מוכן להקשיב לדרך
הקלה ,וכולי תפילה שתמשיכו לעשות כך.
יחד עם זאת ,כדור השלג לא יהפוך למפולת עד שמקצועות הרפואה
והתקשורת יפסיקו להמליץ על שיטות שמקשות על הגמילה ,ויבינו
שהדרך הקלה היא לא רק עוד שיטה:
אלא השיטה היחידה שהגיוני להשתמש בה!
אני לא מצפה מכם להאמין לי בשלב זה ,אבל כשתגמרו את הספר
תבינו.

