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 סמים
 האם נחוץ לכם "חומר" על מנת להרגיש טוב פיזית ורגשית?

אתם זקוקים לכמות גדולה יותר של "חומר" על מנת לחוש את אותה השפעה שהרגשתם בעבר? 
 יתכן שפיתחתם תלות וסבילות.

 לגיהנום אין תחתית אמיתית.
 

הדרגתי התפתחותי, שמתחיל בדרך כלל התמכרות לסמים לא קורית בין לילה. זהו תהליך 
בשימוש מקרי, אחר כך שימוש קבוע שמוביל לפיתוח תלות, התמכרות של ממש ובסופו של דבר, 

 מחלה של ממש.
 מצוקה ראשונית. –המציאות בלתי נסבלת 

 חברתית ורוצים להרגיש טוב. לא מקבלים תשומת לב, משתעממים, סקרנים 
 ומחוסר יכולת לסבול את המציאות כפי שהיא.סובלים ממצוקה, כאב נפשי גדול 

מנסים לשנות את מצב התודעה ותפיסת המציאות במהירות וביעילות לפחות בשלבים 
 הראשונים. לרוב מתחילים בשימוש "קטן" עם סמים "קלים".

 לסמים קלים, סמי מרץ, הזיה, חומרים משככי כאבים או אלכוהול יש השפעה על המוח.
 מי יהפוך למכור כבד, ומי יישאר ברמה הפשוטה יחסית.לא ניתן לדעת מראש 

הסמים מחליפים חומרים משככי כאבים טבעיים המופרשים בגוף. כאשר ישנה הפסקה בשימוש 
 תסמיני גמילה. –הסם, לוקח לגוף זמן עד שהוא חוזר לייצר את החומרים בעצמו. עוברים "קריז" 

י חיים: הרגשות מצטמצמים, קשרים התמכרות לסמים נוגעת וגורמת נזקים בהרבה היבט
 משפחתיים וחברתיים נפגעים. קושי בשימור סדר יום וקבלת ההחלטות.

הזנחה של הגוף, מחלות הקשורות לאופן נטילת הסם והחשק המיני יורד. חשיבה מעוותת, 
לעיתים אובססיבית, הכוללת גם הכחשה (אני יכול להפסיק מתי שאני רוצה) המוסר, המצפון, 

 האשם והערכים האנושיים הבסיסיים נפגעים.רגשות 
 קיימת בעיה גדולה ומשמעותית בימינו.

 ב"יש פתרון" אנו חודרים לשורש הבעיה המרכזית.
אנו מאמינים ויודעים שבשורש בעיית ההתמכרות לסמים, קיימת בעיה עמוקה יותר של חוסר 

קיבלו מענה, מוצאים את הסתגלות לחיים כפי שהם. המצוקה האישית והסבל הנפשי אשר לא 
 מקומם בשימוש בסמים.

 הפתרון הטוב ביותר לבעיה תמיד עובר דרכה.
התמכרות לסמים היא מחלה משנית, ושיש צורך לטפל גם בגורמים להתמכרות על מנת לא 

 לחזור לשימוש פעיל.
 "אם יש בכלל טעם לחיים, צריך שתהא משמעות גם לסבל" (ויקטור פרנקלין).
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