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נאענ טע   פאר   וויכטיג   זייער  איז  עס 
ביי  ענ דערונג  סארט  אזא  זע ען  וואס  מענטשן 
אזא  זען  צייטליך,  צו הילף  קו מען  צו   עמיצן, 
קו מען  זאל  קינד  אדער   מענטש  אזא 
שּפע־ זיך  מ'זאל  נישט  הילף,  ּפרא פעס יאנא לע  

עּפעס,  ח"ו  גע שעט  עס  אויב  פאר האלטן  טער 
צי מ'וואלט דאס גע קע נט פאר מיידן.

 בא האנדלונג
ווירקזא מע   מע רע רע   האבן  דאקטוירים 
דע ּפרעס יע.  בא האנדלען  צו   אזוי  ווי  מיט לען 
מ'קען צו שטעלן מע דיצי נען אדער  ּפסיכיאטרי־
שע  הילף, אדער  ביי דע  אינ איינ עם. דר. מאראו 
זאגט מיט  צו פרידנ הייט  אז ווען מ'נוצט איינע 
אינ איינ עם,  ביי דע   אדער   מיט לען   2 די  פון 
ארויסקריכן  ּפא ציענטן  דע ּפרעס יע  רוב  וועלן 
פון זייער ּפראבלעם. עס איז טא קע  דא א ריזי־

קע  אז עס זאל אונ טערקו מען נאך אזא עּפיזאד, 
הא פענונג  גע בן  קע נען  דאקטוירים  די  אבער 
בא האנדלונ גען,  מיט   אז  ּפא ציענטן  די  פאר  

וועט זיי עווענטועל בע סער ווערן.
שלמה  לאחרים.  ישיחנה  איש  בלב  דאגה 
קלוגסטער  אדם,  דער   מכל  חכם  המלך,  דער  
טויזנ טער  שוין  האט  וועלט,  די  אין  מענטש 
יאר צו ריק געראטן אז אויב א מענטש טראגט 
אי־ דאס  ער  זאל  זארג,  דאגות,  הארץ  זיין  אין 

עס  אז  זאגן  דאקטוירים  די  בערשמועסן. 
גע־ איז  ּפסיכיאטאר  א  באמת.  טא קע   העלפט 
שולט ווי אזוי צו  לאזן א מענטש אויס רע דן זיי־

נע  זארגן, און גע בן פאר  דעם מענטש גע ווי סע  
אנ ווייזונ גען, וואס פירט דעם שמועס צו  ברענ־

גען א ּפאזיטיווען אויס קוק ביי דעם ּפא ציענט. 
דע־ מיט   ּפא ציענטן  אז  לאנג  שוין  מ'ווייסט 
ּפרעס יע וועלן רע אגירן גינסטיג  צו  א טעראּפי 
וואס גייט מיט  רע דן, צי דאס איז ווען מ'רעדט 
ּפער זע נליך  מיט  אזא מענטש אדער  אפילו ווען 

עס איז אין א גרוי סע  גרוּפע.
 CBT איז  סייקא- טעראּפי  סארט  איין 
וואס   ,cognitive behavioral therapy
ּפראבלע־ די  אד רעס ירן  העלפט  עס  אז  מיינט 
מען ביי אזעל כע  מענטשן אין זייער מח אז זיי 
קע נען נישט גע העריג " פאר דייען" אינ פאר מא־

רע דן  ביים  בא שלוסן.  וויכטי גע   פאסן  און  ציע 
פאר בע־ מען  העלפט  מענטשן,  אזעל כע   מיט  

דארף  וואס  מח  פו נעם  טייל  דעם  סערן 
בא שלוסן.  אזעל כע   פאסן  ביים  ארבעטן 
מ'העלפט פאר  דעם מענטש צו גרייטן פאר  זיך 
א ּפלאן וואס ער דארף אלץ טאן, א סדר היום, 
און אפילו א קא לע נדאר, אז אלעס  זאל קלאּפן 

ווי עס דארף צו  זיין.
דר. מאראו  דער מאנט אויך די וויכטיג קייט  
אי בערהויּפט  זיין  קען  דאס  מע דיצי נען.  פון 
אינ־ זע נען  זיי  ווען  ּפא ציענטן  פאר   הילפ באר 

קע נען  מע דיצי נען  די  ווייל  עּפיזאד,  אן  מיטן 
ארבעט  אי בער גע טריבע נע   די  פאר לאנגזא מען 
דאס  ווען  וואס  מח,  אין  טיילן  גע ווי סע   פון 
בע סער  זיי  קע נען  נארמאליזירט  מער  ווערט 
רע אגירן צו  די היילונ גען וואס קומט פון רע דן. 
דאקטאר  ביז  דער   צייט  אמאל  דויערט  עס 
דעם  פאר   מע דיצין  ריכטי גע   די  טרעפן  וועט 
מיט   ּפראבעס  מ'מאכט  ּפא ציענט.  סּפעציפישן 
גע ווי סע  מע דיצי נען ביז מ'טרעפט איינס וואס 
גע דע נ קע נדיג   רע זולטאטן,  בעסטע   די  ברענ גט 
ביי  צו גלייך  ארבעט  מע דיצין  יע דע   נישט  אז 

יעדן מענטש.
צייט,  טובים  ימים  די  אן  קומט  עס  ווען 
גע פילן  שווערע   סאך  א  ארויף  דאס  ברענ גט 
און שטעלט אויך פאר  א מצב וואס שט רענ גט 
אן אפילו א פולשטע נדיג  נארמאלן מענטש. די 
צייטן  אזעל כע   אז  איז,  שורה  אונ טערשטע  
אין  איז  ּפא ציענט  א  ווען  סט רעס .  שאפן 
טעראּפי, וועט  דער  טעראּפיסט ארבעטן מיט'ן 
ּפא ציענט צו  אי דע נטיפיצירן זאכן וואס קע נען 
ּפא־ ווען  דער   עּפיזאד  אן  אנ צי נען  מעג ליך  

און  פאמיליע,  די  צו   אהיימגיין  וועט  ציענט 
אזוי  ווי  סטרא טע גיע  א  מיט   אויפ קו מען  וועט 
סט־ מינימיזירט  וואס  וועגן  אויף  רע אגירן  צו  

רעס .

 פאר שונ גען
הא פענונ־ מע דיציני שע   נייע  די  פון  איינע 
גען איז מיט  ketamine. דאס איז א מע דיצין 
מענטשן  איינ צו ש לע פן  גענוצט  ווערט  וואס 
בא מערקט  שוין  מ'האט  אּפערא ציע.  אן  פאר  
ּפא־ גע ווי סע   ווען  אז  יארן  די  פון  לויף  אין 

אויף  אּפערא ציע  אן  גע האט  האבן  ציענטן 
בע סער  אויך  ווערט  זאך  אנ דערע   אן  עּפעס 
זייער דע ּפרעס יע צו שטאנד. אזוי איז מען גע קו־
מע־ איינ ש לע פונג  די  אז  שּפורן  די  אויף  מען 
מח,  פאר'ן  אויך  העלפט   ketamine דיצין  

אויף שּפע טער, שוין לאנג נאך די אּפערא ציע.
ביי  ּפראבעס  אן  איצט  פירט  מאראו  דר. 
וואס מ'גיט פאר  דע ּפרעס יע ּפא ציענטן א נידרי־

גע  ּפאר ציע פון די מע דיצין, און מ'זעט אז ביי 
ארויס  קומט  ּפא ציענטן  די  פון  ּפרא צענט   60
שעה  ּפאר  א  ביז  ווירקונג  אנ טי- דע ּפרעס יע  אן 
עס  און  מע דיצין,  די  נע מען  נאכ'ן  טעג  אדער  
די  ווילן  איצט  וואכן.  אדער   טעג  אויף  האלט 
דאס  מ'קען  אזוי  ווי  פעס טשטעלן  פאר שער 
א  פאר   צע נ טערס  עטלי כע   צו   פאר שּפרייטן 
און  דער   שטודיע,  דורכדרינגלי כע   מער 
אלעס   אויב  אז  אּפטימיסטיש  איז  דאקטאר 
וועט זיך אויס ארבעטן, קען מען שוין האבן א 
בא שטע טי גונג ביז א ּפאר יאר פאר'ן אל גע מיי־

נעם באנוץ.

נייע בוך פון ביזנעס און מארקעטינג עקספערט 
ר' יצחק סאפטלאס, וועט העלפן ביזנעסלייט 
שטייגן אין ביזנעס און קאנצעטרירן "אויף די 

אונטערשטעט שורה"

ר' יצחק סאפטלאס פון "באטאם ליין מארקעטינג" איז א וועלט-בארימטער 
מומחה אין ביזנעס, האט שוין אויפגעבויעט מערערע ביזנעסער 
און זיין נייע בוך איז א אומשאצבארע מתנה פאר די עולם המסחר

 76 ליין)?,  (באטטאם  שורה  אונטערשטע  די  איז  וואס  "אלזא,  בוך  נייע  די 
אויספרובירטע מארקעטינג עצות און טעכניקן צו בויען א ביזנעס און א שם טוב" איז די 
די  צו  שענקט  סאפטלאס  יצחק  ר'  ריז  ביזנעס  באקאנטער  דער  וואס  מתנה  נייסטע 
צו  טריקס  און  יסודות  ביזנעס  פונדעמענטאלע  צו  שליסל  א  איז  בוך  די  וועלט,  ביזנעס 
מצליח זיין. גענומען פון א לעבנס ערפארונג פון פינף און צוואנציג יארן אלס דער פירער 
פערזענליכער  אלס  און  מארקעטינג"  ליין  "באטאם  סוקסעספולע  פאפולערע  די  פון 

באליבטער איש מוצלח.
אז  אנדייטן  צו  בוך,  די  אויף  אויך  פיגורירט  ליין"  פירמע "באטטאם  די  פון  נאמען  די 
זאכן  אנדערע  טראכטן  פון  געשטערט  און  אוועקגעטראגן  מאל  אסאך  ווערן  ביזנעסער 
ווי למשל איבער קאנקורענץ, און מען פארגעסט פון די "אונטערשטע שורה" וואס איז 

די תכלית פון די ביזנעס אדער ברענד.
פון  ביזנעס.  אין  וויסן  צו  וויכטיג  איז  וואס  יסודות  וויכטיגע  הויפט  די  דעקט  בוך  די 
קליענטן,  שליסל  מיט  קאמיוניקאציע  גוטע  האלטן  ברענד,  א  אוועקשטעלן  פשוט 
סטראטעגיש וואקסן די ביזנעס און אזוי אלע אנדערע זאכן אין ביזנעס. די בוך איז נישט 
בלויז מאטיוואציע און חיזוק, נאר פיל מער פראקטישע עצות און עקסערסייזעס אויף 
ביזנעס  ביזנעס.  למעשה'דיגע  די  פון  חלק  א  עצות  די  מאכן  צו  וויאזוי  נושא  יעדע 
פראפעסיאנאלן וועלן טרעפן דעם בוך אלס אן אמתער אוצר וואס וועט זיי באגלייטן צו 

סוקסעס.
ר' יצחק סאפטלעס האט אין זיינע פינף און צוואנציג יארן אין די ליין געארבעט מיט 
קען  ער  אז  אינטערעסע  און  כח  פאליטישע  ארגענאזאציע,  מוסד,  ביזנעס,  סארט  יעדע 
די מארקעטינג ליין ווי גאר ווייניג קענען איר, און דא שענקט ער די טויזנטער שעות פון 
לייכטע  און  געשמאקע  גאר  א  אין  דיכפין.  לכל  טאץ  גאלדענע  א  אויף  עקספיריענס 
ווערן  נישט  און  אינטערעסע  די  האלטן  צו  געאייגענט  פרקים,  קורצע   76 אין  ענגליש, 
אז  אזוי  שפראך,  הויכ-שטאפלערישע  קיין  אן  זאך  צום  און  פשוט  געשריבן  לאנגווייליג, 
מיט  ליינען  עס  וועט  ביזנעס  זיין  וואקסן  אין  אינטערסירט  אמת'דיג  איז  וואס  יעדער 

געשמאק און אינטערעסע.
מארקעטינג  סעילסלייט,  ביזנעסלייט,  סארט  מערערע  פאר  געאייגענט  איז  בוך  די 
מענטשן, ביזנעס פירער,אונטערנעמער און יעדער וואס זוכט צו בויען א ביזנעס אדער א 
וואס  האנד-בוך  א  ביזנעס,  יעדע  פון  שאנק  ביכער  די  אין  אריינגיין  וועט  בוך  די  ברענד. 
השם  בעזרת  וועט  און  ספקות.  פון  צייטן  אין  איבערגעחזרט  און  געליינט  ווערן  ווערט 

העלפן צו סוקסעס.
יצחק  ר'  מיט  אינטערויוו  אן  אפשמועסן  צו  אדער  אינפארמאציע  מער  פאר 

סאפטלאס ביטע רופט ר' פסח טרופער  718-412-3540.

איבערן מחבר:
גרינדער  סאפטלאס,  יצחק  ר' 
ליין  "באטאם  פון  פירער  און 
געהאלפן  שוין  האט  מארקעטינג" 
פאליטישע  ביזנעסעס,  הונדערטער 
און  ארגענאזאציעס  קאמפיינס, 
ברענד  זייער  בויען  צו  מוסודת 
יצחק  ר'  תשנ"ב.  יאר  פון  אנגעהויבן 
יונגע  די  אין  ביזנעס  שטודירט  האט 
אין  אויסגעצייכנט  זיך  און  יארן 
פירערשאפט  ביזנעס  טעכנאלאגיע, 
ערשיינט  יצחק  ר'  מארקעטינג.  און 
ביזנעס  א  מיט  ראדיא  די  אויף 
"טראכט  נאמען  אונטערן  שמועס 
זיינע  און  ביזנעס"  אייער  איבער 
אין  אפט  ערשיינען  עצות  ביזנעס 

בלעטער אין ניו יארק.

איבערן בוך:
די  איז  וואס  "אלזא,  בוך 
 76 שורה?  אונטערשטע 
עצות  מארקעטינג  אויספרובירטע 
און  ביזנעס  א  בויען  צו  טעכניקן  און 
סאפטלעס.  יצחק  ביי  טוב"  שם  א 
דזשעימס  מארגען  ביי  פובלישט 
זי  דעצעמבער,   אום  פובלישינג, 

פארמאגט 266 בלעטער און פארקויפט זיך פאר 20 דאלאר.

וואס קען מען טאן?
דר. מאראו זאגט, אז יע דער  קען געניסן פון פרע גן דעם דאקטאר, "וואס קען איך טאן צו  
פאר מיידן דע ּפרעס יע?" אויב מ'שּפירט אז מ'איז שוין אין א דע ּפרעס יע, זאל מען פרע גן, וואס 
איז די ריכטי גע  בא האנדלונג? 2 פרא געס וואס מענטשן פרע גן גע ווענליך  איז, "ווי לאנג וועט 

עס אנ האלטן" און, וועל איך מוזן נע מען מע דיצי נען מיין גאנצן לע בן?
מ'קוקט  שמחה,  א  אדער   יו"ט  א  פאר   מ'האלט  ווען  אנ גע צויגן  זייער  זיך  מ'שּפירט  אויב 
נישט ארויס  דערויף מיט  עכ טע  שמחה ווייל עס ווערט פאר שא טע נט מיט  זארג און אג נע צוי־
גענקייט, זאל מען רע דן צום דאקטאר אי בער מעג לי כע  שריט וואס מ'קען נע מען צו  פאר מיידן 
אינ־ ארבעטן  שטע נדיג   דארפן  ּפא ציענט  און  דאקטאר  דע ּפרעס יע.  דער   בא האנד לען  צו   אדער  
נישט  איז  וואס  ּפא ציענט,  סּפעציפישן  דעם  פאר   בא האנדלונג  ּפא סענדע   א  טרעפן  צו   איינ עם 

 שעד ליך  נאר איז ווירקזאם.


