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Hogyan csökkentsd le az elvonási tüneteket 
dohányzásról való leszokás során?

Üdvözöllek, Szász Gábor vagyok, az Allen Carr Könnyen Leszokni a 
Dohányzásról Központ vezető terapeutája. 2010 óta több, mint 7000 
dohányosnak segítettem leszokni a dohányzásról és ez alatt rengeteg 
tapasztalatot szereztem arról, hogy mi kell a sikeres leszokáshoz.

Ebben a rövid útmatatóban arról fogok beszélni neked, hogyan 
csökkentheted le az elvonási tüneteket a leszokás során annyira, hogy akár 
észre sem veszed őket. Ezáltal pedig könnyen, idegeskedés, és szenvedés 
nélkül tudsz leszokni a cigiről.

Érdekesen hangzik? Akkor vágjunk is bele!

Milyen egy érdekes dolog ez a dohányzás?! Gyakran odázzuk el a leszokás 
időpontját annyival, hogy bármikor leszoknánk, ha akarnánk… de most még 
nem akarunk.

Aztán amikor valamilyen elhatározásból 
nekirugaszkodik a leszokásnak egy dohányos, 
akkor bizony megtapasztalja, hogy leszokni nem 
is olyan könnyű, ha nem a megfelelő módszerrel 
próbálkozik az ember.

Persze vannak akiknek sikerül egyik napról a 
másikra letenni a cigit saját erőből is, de ők 
kisebbség.

Akaraterővel ugyanis csak a leszokni vágyó 
dohányosok kevesebb, mint 5%-a tudja egy évnél 
hosszabb távra letenni a cigarettát. Másképp kifejezve az akaraterővel 
leszokni próbálok 95%-a kudarca van ítélve. És sajnos a legtöbb leszoktató 
módszer és eszköz sem biztat sokkal jobb eredménnyel.

A brit Cochraine Review szerint például nikotintapaszokkal csak a 
dohányosok kb. 15%-a tud fél évnél hosszabb távra leszokni, és ez a szám 
tovább csökken, ha az egy évnél hosszabb sikerességet vesszük. A Champix 
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tabletta fél éves eredményessége is csak 20% körül van, bár a riasztó 
elvonási tünetek miatt sok dohányos inkább elveti ennek a gyógyszernek a 
használatát.

Néhány alternatív terápia pedig - mint például a biorezonancia vagy az 
akkupunktúra - csak a placebo módszerek eredményességét hozzák, ami 
csak egy kb. 8-10%-os sikeres leszokási arányt jelent.

Ebből is látszik, hogy a dohányosok szívesen vesznek igénybe segítséget, 
mert a legtöbben nagy nehézségekkel küzdenek a leszokás során.

Ezeket a nehézségeket szoktuk elvonási tüneteknek hívni, ami talán már 
számodra is ismerős. Ha próbáltál már leszokni, akkor talán te is voltál már 
türelmetlen és ideges cigi nélkül, talán téged is elfogott a nassolási vágy, 
talán te is érezted már egyedül és kiszolgáltatottnak magad a cigi hiányában.

A nagy kérdés, hogy ezeket a kellemetlen, néha kínzó és idegőrlő érzéseket 
vajon tényleg az elvonási tünetek okozzák?

Van itt ugyanis egy furcsa kettősség:

Egyrészt a dohányosok nagy többsége azt vallja, hogy a dohányzás csupán 
egy rossz szokás… hogy azárt dohányzok, mert valamit csinálnom kell a 
kezemmel…. meg hogy az íze miatt szeretek dohányozni…

Akkor mégis mitől vannak elvonási tünetek?

Nos kedves dohányos, azért, mert a dohányzás az nem egy szokás, hanem 
kábítószerfüggőség. Jól értettem, de nem kell megijedned! Mert bár ez a szó 
riasztóan hangzik, a dohányzásról sokkal könnyebb leszokni mint a 
kábítószerről. És sokkal könnyebb leszokni, mint ahogy azt a legtöbb 
dohányos gondolja.

Ehhez viszont az kell, hogy a tévhiteket tisztába tegyük, és tényszerűen 
tekintsünk a dohányzásra.
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Hiszen a nikotin, ami a dohányból a füsttel a szervezetünkbe jut, egy addiktív 
anyag, ami viszonylag gyorsan képes kialakítani a függőséget.

Az elvonási tünetek pedig azáltal keletkeznek, ahogy a nikotin kiürül a 
szervezetünkből. Ez a folyamat egyébként egyébként meglepően gyorsan 
megy végbe, egy cigi elszívása után 8 órával a vér nikotin és 
szénmonixid szintje a felére csökken.

A nikotin kiürülése felelős tehát az elvonási tünetek egy részéért. Talán Te is 
ismered azt a kicsit kellemetlen, üres érzést, amit csak úgy fordít le az 
agyunk, hogy ‘úgy rágyújtanék’.

Mivel a nikotin nagyon gyorsan ürül ki a szervezetünkből, ezért ezt a fajta 
elvonási tüneteket minden dohányos nap mint nap átéli, de olyan enyhék 
ezek a tünetek, hogy a legtöbbször nem is vesznek tudomást róla. 

Amikor egy hosszabb megbeszélés vagy előadás végén műr úgy rágyújtanál, 
akkor nem tudatosul benned, hogy már ezek is az elvonási tünetek. Az agyad 
egyszerűen úgy fordítja le ezeket, hogy rá akarok gyújtani.

A jó hír, hogy ezek a kémiai vagy fizikai elvonásái tünetek a leszokás során 
sem lesznek erősebbek.

Akkor miért szenved mégis valaki a leszokás során?

Ez egy remek kérdés, és ha ennek az okát megérted, akkor egy újabb nagy 
lépést teszel  a sikeres leszokás felé.

De előtte hadd kérdezzem meg, hogy Te miért is dohányzol? Vagy inkább, 
hogy miért szeretsz dohányozni?

Amikor ezt a kérdést felteszem más dohányosoknak, akkor a következő 
válaszokat szoktam tőlük hallani:

“Mert a cigi segít megbirkózni a stresszel.”

“Mert a cigi segít koncentrálni”.

“Jól esik egy cigi pihenésképpen egy-egy munkafolyamat után.”

“Mert a cigi segít ellazulni és kikapcsolódni.”
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“Jól esik egy cigi egy finom ebéd után vagy a kávé / pohár ital mellé.”

A sort még folytathatnám, de szerintem a fenti állítások közül egy-kettő rád is 
igaz.

Ezeket hívja úgy az Allen Carr módszer, mint mentális kötődés a cigihez. 
Másképpen mentális függőség.

Amikor egy-egy leszoktató szemináriumon beszélgetek résztvevőkkel, többen 
nyilatkoznak úgy, hogy nekik a cigaretta az egyetlen igazi barátjuk. Az 
egyetlen társ, akire mindig számíthatnak a nehéz helyzetekben.

És mi van akkor, ha nincs velünk a cigarettánk? Pánikba esünk. Például 
mikor este 9-kor kiderül, hogy már csak két szál cigink van. És a közelben 
nincs dohánybolt…

A legtöbb dohányosból még a leszokás, azaz a cigi nélküli élet gondolata is 
félelmet vagy aggodalmat vált ki. És mit csinál egy dohányos, ha aggódik?

Persze, hogy rágyújt!

De a leszokás során ugye elvileg nem lehet, tehát a cigi hiányban a pánik 
fokozódik, a kényelmetlenség fokozódik. Egy dohányos számára talán az a 
legnehezebb a leszokásban, hogy a cigi nélkül kell megbirkózni ezzel a nagy 
feladattal. Nem igaz?

És ezzel el is érkeztünk a lényeghez.

Nos, kedves dohányos, az igazi elvonási tüneteket nem a nikotin és nem is a 
kémiai függőség okozzák. Hanem a mentális függőség. A lelki kötődés a 
cigihez.

Az elvonási tüneteket és a szenvedést az a kettősség okozza, hogy 
szeretünk is dohányozni, de mégis le kellene szokni a cigiről. 

Ez tulajdonképpen egy kötélhúzás, ami a fejünkben megy végbe: 

“Úgy elszívnék egy cigit, de nem gyújthatok rá.” Ismerős?
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És ezek az egymással szembenálló erők tulajdonképpen felőrlik a leszokni 
vágyó dohányos akaraterejét. A szó szoros értelmében. 

Pszichológusok ugyanis különböző 
kísérletekkel bebizonyították, hogy az 
akaraterő egy véges erőforrás. És 
amikor az a törekvésünk, hogy ne 
gyújtsunk rá, felemészti az 
akaraterőnket, nos akkor más 
dolgokra nem marad.

Például önkontrollra, hogy a családi 
vagy munkahelyi konfliktusok idején 
határt szabjunk a dühkitörésünknek…. 

Ezért veszítik el a dohányosok a türelmüket a leszokás során, és ezért 
fordulhat elő, hogy a családtagok kérlelnek egy dohányost, hogy “könyörgöm, 
inkább gyújtsál rá, mert így elviselhetetlen vagy”.

A fentiekből az következik, hogy nem a fizikai elvonási tüneteket kell 
lecsökkenteni a leszokás során, mert azok nagyon enyhék. Ráadásul a 
nikotin 3 hét alatt teljesen kiürül a szervezetből, következésképpen utána 
megszűnik a kémiai nikotinfüggőség.

Ám a mentális függőség az nem szűnik meg. Vagy legalábbis a legtöbb 
leszokóban lévő dohányosnál nem. Ezért fordulhat elő oly gyakran, hogy 
valaki akaraterővel leszokik, nem dohányzik 2, 3 vagy 4 hónapig, aztán újra 
rágyújt, általában valamilyen nehézség esetén.

Mert ez a volt dohányos fejben még mindig kötődik a cigarettához. Ő még 
mindig úgy gondolja például, hogy a cigi csökkenti a stresszt, ezért ha egy 
pár hónapja akaraterővel leszokott dohányost egy stresszhelyzet ér, például 
elveszíti az állását, akkor gyakran az az első válasza, hogy rágyújt.

Pedig elvileg ő már ugye nemdohányzó, és az ő esetében a cigi nemhogy 
nem csökkenti az állás elvesztéséből adódó stresszt, hanem növelni fogja 
azáltal, hogy most újraindult a verkli. Újra egy csomó pénzt fog költeni cigire, 
miközben megszűnt a munkája.
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Pontosabban a sikeres leszokás egyetlen kulcsa, hogy megszüntessük a 
fejedben a cigihez való mentális kötődést.

És pontosan ezért olyan alacsony a gyógyszer alapú leszokást segítő 
módszerek sikeressége. Mint említettem, nikotintapaszokkal átlagosan 100 
dohányosból 85 nem tud leszokni fél évnél hosszabb távra. Champix 
tablettával pedig 100-ból 80 dohányosnak nem sikerül a hosszabb távú 
leszokást.

És akinek sikerül is a leszokás gyógyszerrel ill. akaraterővel, azok egész 
hátralévő életüket a cigi utáni sóvárgásban fogják leélni.

Mégpedig azért, mert ezek a gyógyszerek kizárólag a kémiai elvonási tünetek 
csökkentésére kínálnak valamelyest megoldást. A mentális függőség 
megszüntetésére nem.

Ha szemléltetni akarnám, azt mondanám, hogy egy dohányos függőségének 
csak 1%-át teszi ki a kémiai függéség, 99%-ot pedig a mentális kötődés vagy 
mentális függőség adja ki.

És mivel megszűnik a mentális függőség, ezért a leszokás könnyű lesz, 
gyors. És mivel egyszerűen nem fogod kívánni a cigit, a leszokás után is 
boldog, nemdohányzó életet élhetsz. Anélkül, hogy a legkisebb mértékben is 
sóvárognál a cigi után.

Aki az Allen Carr módszerrel szokik le a dohányzásról, az nem lesz feszült 
vagy ideges, és kifejezetten könnyűnek fogja találni a leszokást.

Ezért kérnek fel bennünket olyan ismert nagyvállalatok is dohányzásról 
leszoktató programjuk megvalósítására, mint a Mercedes-Benz, a Lego, 
Budapest Bank, vagy a Teva gyógyszergyár.

Mert az Allen Carr Programhoz még akaraterő sem kell. Szükséges persze 
egy elhatározás, hogy a dohányos letegye a cigit, de folyamatos akaraterőre 
nincs szükség ahhoz, hogy valaki le tudjon így szokni a dohányzásról. 
Ugyanis ha megszüntetjük a mentális függőséget, akkor utána már a 
dohányos csak annyit érez, hogy nem kívánja a cigit.
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De nemcsak vállalatoknak, hanem lakossági ügyfeleknek is segítünk leszokni 
a dohányzásról, az Allen Carr Könnyen Leszokni a Dohányzásról Program 
országszerte több városban is elérhető.

Ha szeretnél jelentkezni a programra, vagy többet szeretnél tudni, akkor hívj 
minket bátran a 06-80-624-426-os számon, vagy kattints ide, és kérj 
visszahívást.

A könnyű leszokás kulcsa tehát, hogy megszüntessük a mentális függőséget, 
pontosan ebben segít Neked az Allen Carr Könnyen Leszokni a 
Dohányzásról Program.

Baráti üdvözlettel:

Szász Gábor - vezető terapeuta
Allen Carr Könnyen Leszokni a Dohányzásról Központ
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Ki az a Szász Gábor? 

Szász Gábor az Allen Carr Könnyen Leszokni a 
Dohányzásról Központ vezető tanácsadója. Maga is 
erős dohányos volt, aki több sikertelen próbálkozás 
után 2004-ben sikerrel leszokott az Allen Carr Program 
segítségével a módszer londoni központjában. 

A könnyű és sikeres leszokás olyan nagy hatást 
gyakorolt rá, hogy 2010-ben Magyarországra is elhozta 
az Allen Carr módszert, és megalapította az Allen Carr 
Könnyen Leszokni a Dohányzásról Központot.  

A Központ ma már már 15 munkatárssal működik, és Szász Gábor illetve 
terapeuta kollégái 2010 óta már több, mint 7000 dohányosnak segítettek 
leszokni a dohányzásról.  

Ha Te is könnyen és szenvedés nélkül szeretnél leszokni a dohányzásról, vagy 
csak többet szeretnél tudni az Allen Carr Programról, akkor hívd most a 
06-80-624-426 számot, ahol egy leszokást támogató munkatárs minden 
kérdésedre válaszol. Vagy ha az kényelmesebb, akkor kattints ide, és kérj 
visszahívást.
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Mit kell tudni az Allen Carr Programról? 

A módszert egy angol úr, Allen Carr hozta létre 1983-
ban, aki korábban láncdohányos volt, és napi 5 doboz (!) 
cigarettát szívott. Minden erejével azon dolgozott, hogy 
le tudjon szokni, és sok-sok leszokási kísérlet után 
megértette a dohányzás pszichológiáját, és akkor már 
könnyedén le tudta tenni a cigarettát - örökre. 

Az Allen Carr módszer Allen Carr londoni lakásából indult, 
ahol kezdetben a hozzá forduló ismerősöknek segített leszokni a 
dohányzásról, majd az ajánlás útján egyre népszerűbbé váló módszer egyre 
nagyobb sikereket ért el. 

Olyan ismert emberek is Allen Carr módszerével szoktak lea dohányzásról, 
mint Sir Anthony Hopkins, Ashton Kutcher, Oprah Winfrey és Angelica Huston.  

Ma már a világ 60 országában működnek Allen Carr Könnyen Leszokni a 
Dohányzásról Központok. 2010. óta Magyarországon is.  

A módszer sajátossága, hogy ezt alkalmazva a dohányosok szenvedés nélkül, 
könnyen tudnak leszokni a dohányzásról. Még azok is, akik több 30-40-50 éve 
dohányoznak, napi több doboz cigarettát szívnak, és már minden más 
leszoktató módszert kipróbáltak - eredménytelenül. 

Ha Te is könnyen és szenvedés nélkül szeretnél leszokni a dohányzásról, vagy 
csak többet szeretnél tudni az Allen Carr Programról, akkor hívd most a 
06-80-624-426 számot, ahol egy leszokást támogató munkatárs minden 
kérdésedre válaszol. Vagy ha az kényelmesebb, akkor kattints ide, és kérj 
visszahívást.

“2013. október 11-én voltam nálatok szemináriumon, 
azóta egyáltalán nem dohányzom. Azóta nem 
szívtam egy szálat sem, egy slukkot sem, 
semennyit. Nem szenvedtem, nem kínlódtam. 19 
évig dohányoztam, napi egy dobozzal szívtam. 
Próbáltam leszokni tapasszal, tablettával, Champix-
szal, akaraterővel, de pár napnál tovább sosem 
jutottam. Köszönöm Nektek a segítséget, a 
szabadságot!” ~ Glashütter Melinda
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“51 év dohányzás után könnyedén szoktam le a 
cigiről az Allen Carr módszer segítségével. Azért 
mondom, hogy könnyedén, mert a leszoktató 
szeminárium utolsó szünetében szívtam el az 
utolsó szál cigimet. Tudom, hihetetlennek tűnik, 
pedig igaz! Nincs elvonási tünet, remek a 
közérzetem és ami fontos, hogy boldog 
nemdohányzó vagyok! Könnyű dolgom volt, 'csak' 
51 évig dohányoztam!” ~ Domonkos István
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