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Kedves Leszokni vágyó! 
!
Azzal a céllal hirdettem meg ezt a kvíz játékot, hogy támogatást 
nyújtsak Neked a leszokók magányos harcában. Mert talán ez a 
legnehezebb az egész leszokásban: egyedül, kevés tudással és 
információval nekiállni és küzdeni, küzdeni, küzdeni. Ez a 
próbálkozás, és a folytonos kudarc mindenkit két vállra fektet, és 
sokan ilyenkor végleg lemondanak a leszokásról. 

Pedig ez ÓRIÁSI hiba! 

A következő néhány oldalon pár kulcsfontosságú kérdést világítok 
meg a dohányzás természetével és a leszokással kapcsolatban, 
amit, ha Te is tudsz, sokkal nagyobb eséllyel vághatsz neki a 
leszokásnak. 

De, fontos, hogy tudd! 

Ez a tanulmány nem egy leszoktató terápia. Ez alapján még nem 
fogsz leszokni a dohányzásról.  
!
De az ebben foglalt információk nélkülözhetetlenek ahhoz, 
hogy majd később, a megfelelő módszerrel könnyen és 
gyorsan búcsút mondj a cigarettának.  
!
Szeretnék eloszlatni néhány tévhitet, amit nagyon sokat hallok. Ez 
fontos, mert aki tévhitek alapján próbál leszokni a dohányzásról, az 
ne csodálkozzon, ha leszokás közben elvonási tünetek gyötrik! 
!
Az anyagban 7 kérdésre adok bővebb választ, azokra a kérdésekre, 
amelyeket a kvíz játékban feltettem. Ezek azok a kérdések, 
amelyeknél a legtöbbször érzem, hogy félremegy a leszokás 
kísérlete. Mi sem bizonyítja jobban, hogy a 1689 kitöltő közül 
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mindössze kb. 8%-nak, azaz 135 leszokni vágyó dohányosnak lett 
hibátlan a tesztje. 

Sokat dolgoztam ezen az anyagon, igyekeztem a lehető 
leghasznosabbá tenni számodra. Kérlek tisztelj meg azzal, 
hogy nemcsak átfutod, hanem szóról szóra elolvasod. Hidd 
el, ezekből a kérdésekből és válaszokból Te is rengeteget 
tanulhatsz. 

Most pedig helyezd magad kényelembe a képernyő előtt, tölts egy 
pohár vizet vagy teát, vagy ha bent is dohányzol, akkor nyugodtan 
gyújts rá! Hasznos pár perc következik.  
!

Jöjjenek tehát a kérdések és a válaszok: !
Első kérdés: Miért olyan nehéz leszokni a dohányzásról?  

• A nikotinfüggőség miatt. 

• Mert a dohányzás egy több éve vagy évtizede berögzült szokás, 
amelyen nagyon nehéz változtatni. 

• A cigarettához való lelki kötődés az úgynevezett mentális 
függőség miatt. 

• Mert jó az íze a cigarettának, a dohányosok azért nem akarnak 
leszokni, mert szeretnek dohányozni. 

!
A helyes válasz tehát: A cigarettához való lelki kötődés, az 
úgynevezett mentális függőség miatt érzik olyan sokan nehéznek a 
leszokást. 
!
Magyarázat: 
!
A dohányzás valójában egy kettős függőség. Egy kémiai alapú 
nikotinfüggőség (kb. 5%), és egy mentális vagy pszichés függőség 
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(95%). Ez alatt azokat a berögzült vélekedéseket értem, hogy a 
cigaretta csökkenti a stresszt, vagy hogy a cigaretta segít 
koncentrálni, sőt akár extrém gondolatok is említhetnék, pl. hogy a 
cigi segít, mert amikor rágyújtunk, akkor mindig jön a busz. 
!
Biztosan Benned is kialakultak olyan erős képzettársítások, hogy 
például a reggeli kávét el sem tudod képzelni cigi nélkül. Vagy ott 
vannak az étkezések után elszívott cigaretták. A jól megérdemelt 
tízperces cigiszünetek rendszeres időközönként. Ezek már annyira 
hozzátartoznak az életedhez, hogy áldozat lenne lemondani róluk, 
nem így van? 
!
Ez mind-mind a mentális függés része. És amíg a pszichés 
függést nem szüntetjük meg, addig tényleg nehéz leszokni a 
dohányzásról. Mert addig a dohányosok fejében egy őrült 
kötélhúzás zajlik. 
!
Amikor egy dohányos megpróbál leszokni, ez a kötélhúzás egyre 
erősödik, és maga a leszokás egy hatalmas feszültséget, 
stresszhelyzetet okoz. 
!
És hogyan reagál egy dohányos a stresszre? Hát úgy, hogy rágyújt! 
!
Tehát amíg a mentális függésnek nem vetsz véget, addig tényleg 
csak nehezen, szenvedve lehet leszokni a dohányzásról. Pontosan 
ez történik általában akkor, amikor valaki akaraterővel próbálkozik. 
!
És itt el is érkeztünk a második kérdéshez:  
!
Akaraterővel le lehet szokni a dohányzásról? !

• Igen, csak akaraterő kell hozzá, hiszen minden fejben dől el. 
• Le lehet szokni, de kínkeservesen és nagyon kicsi az esély a 
végleges sikerre. !!!!!!! www.AllenCarr.hu "4

http://www.AllenCarr.hu
http://www.AllenCarr.hu


!
• Nem lehet leszokni. 
• Igen, le lehet szokni, akinek így nem sikerül az akarat gyenge 
ember. 

!
A helyes válasz tehát: akaraterővel le lehet szokni, de 
kínkeservesen és nagyon kicsi az esély a végleges sikerre. 
!
Valóban igaz. Akaraterővel is le lehet szokni, a leszokni vágyók kb. 
3-5%-ának sikerül is. Ez azt jelenti, hogy 100-ból 95-97 próbálkozó 
viszont hosszabb távra nem tudja letenni akaraterő módszerrel a 
cigit.  
!
Hogy miért? 
!
Ennek 2 nagyon fontos oka van: 
!
Az egyik, hogy a dohányzás NEM szokás, hanem függőség, a 
gyökerei a tudatalattiban rögzülnek.  
 
Tehát nem a nikotinfüggőség, pontosabban nem a nikotinnal 
kapcsolatos kémiai függőség miatt nehéz leszokni a dohányzásról. 
Hanem az ennek táptalaján kialakult mentális függőség miatt. 
!
A mentális függőséget azért nem lehet pusztán akaraterővel 
leküzdeni, mert ezek a meggyőződések a tudatalatti gondolatainkba 
is erősen beágyazták magunkat. Mindjárt elmagyarázom. 
!
A tudatalatti elménk egy nagy teljesítményű “számítógép”, ez 
irányítja például az emésztésünket, a szívverésünket, a légzést és 
még rengeteg belső folyamatot.  
A tudatos elménkkel azonban nem, vagy csak nagyon nehezen 
tudunk a tudatalattira hatni. Nem tudjuk például befolyásolni 
tudatosan, hogy milyen gyorsan verjen a szívünk. 
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Ehhez hasonlóan a cigarettához kapcsolódó kötődésünket sem 
tudjuk irányítani a tudatos elménkkel, tehát akaraterővel. 
Átmenetileg lehet, hogy sikerül, mint ahogy egy-két percre a 
lélegzetünket is vissza tudjuk tartani. De hosszabb távon az 
irányítást megtartja a tudatalattink.  
!
Éppen a mentális függőség miatt fordul elő gyakran, hogy volt 
dohányosok, akik már egy-két-három hónapja nem dohányoznak 
(és már nem nikotinfüggők), nagyon könnyen visszaesnek például 
egy stresszhelyzet hatására. 
!
A másik ok, amiért a legtöbben nem tudnak akaraterővel leszokni 
az az, hogy az akaraterő egy véges, könnyen kimerülő erőforrás. 
!
Bármilyen döntés, illetve bármilyen élethelyzet, amiben önkontrollt 
kell gyakorolnunk, lemeríti az akaraterőnket.  

A dohányos pedig, aki ellen akar állni ennek a nagy kísértésnek, 
pontosabban a függőségnek… nos az szinte az ÖSSZES akaraterejét 
erre használja fel. 

Hiszen az elvonás ideje alatt rendkívül erős a sóvárgás. Elvonás 
alatt a függő személy annyi akaraterőt használ a függőség 
megtörésére, hogy valószínű leg egy intenzív, elhúzódó 
egokimerülési állapotba kerül. 

És mi történik, ha ilyenkor a legkisebb stressz is éri?  Nem marad 
akaraterő az önmegtartóztatásra, akár egy konfliktus normális 
kezelésére, és szinte elmebajos állapotban kikel magából, 
veszekszik másokkal. Ezért is szoktak a családtagok könyörögni sok 
leszokófélben lévő dohányosnak, hogy inkább gyújtson rá, de ilyen 
idegbajosan nem lehet elviselni. 
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És mi történhet még ekkor? Ide kapcsolódik a harmadik kérdés, 
ami a következő volt: 

Miért híznak el a leszokott dohányosok? !
•Mert a nikotin segíti, fokozza az anyagcserét, tehát a hiánya 
elhízáshoz vezet. 

•Az akaraterővel leszokásnál a dohányos elpocsékolja az 
önuralmát, így nem tud ellenállni a nassolásnak. 

•Mert a leszokás után kevesebbet mozgunk. 
!
Gondolom a fentieket elolvasva nem meglepő, hogy a helyes válasz 
az, hogy: az akaraterővel leszokó dohányos már NEM tud ellenállni 
a nassolásnak, ezért hízik el. 
!
Azt biztos Te is érzed, hogy a leggyakoribb kísértés, ami bennünket 
ér, az evéssel kapcsolatos. Vágyunk a hízlaló, egészségtelen 
ételekre, édességekre, chipsekre, cukros italokra. 
 
És hát az akaraterővel leszokó dohányos ennek már végképp nem 
tud ellenállni. 
 
Ezért is hízik meg olyan sok dohányos, aki leszokott a cigiről. A cigi 
leküzdése felemészti minden akaraterejüket, és a hízlaló, 
egészségtelen ételeknek már nem tudnak ellenállni. 

És aztán elér a leszokóban levő dohányos egy olyan pontra, amikor 
már annyi plusz súlyt felszedett, hogy inkább rágyújt, csak hogy 
lefogyhasson. A közhiedelemmel ellentétben a súlygyarapodás nem 
a nikotin élettani hatása miatt következik be, hanem a kimerülő 
akaraterő miatt. 

Jó hír azonban, hogy ezt a pszichés függőséget meg lehet 
szüntetni. Ez az Allen Carr Könnyen Leszokni a Dohányzásról 
módszer lényege. 
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Amint a mentális függőséged megszűnik, a nikotinfüggőséggel 
gyerekjáték lesz leszámolod. Így a leszokás nemcsak sokkal 
könnyebb lesz, mint korábban volt vagy mint gondoltad, hanem 
még élvezni is fogod. 

És, hogy mikor szűnik meg a másik, a kémiai, vagy nikotin 
függőség? Ez volt a negyedik kérdés: 

Mennyi idő alatt ürül ki a nikotin a szervezetedből, miután 
leszoktál?  

•  3-4 nap alatt. 

•  3 hét alatt.  

•  6 hónap alatt.  

•  Igazából soha, mindig marad egy kis nikotin a szervezetben. 

!
A válaszhoz tudnunk kell, hogy mi is a nikotin. A dohányban lévő 
nikotin egy színtelen, olajos vegyület. Valójában egy kábítószer, 
amely rabjává teszi a dohányost. 
!
A nikotin a természetben a dohánynövényekben fordul elő 
legnagyobb arányban, ezért is a vágott dohány a cigaretta 
legfontosabb alkotóeleme. 
!
A nikotin mint vegyület működési mechanizmusa azon alapul, hogy 
a dohányzás során minden szippantással egy kis mennyiségű 
nikotin jut az agyba a tüdőn, majd a véráramon keresztül. Ezt úgy 
kell elképzelned, hogy ha húsz slukkot szívsz, akkor húsz adag 
nikotin jut a szervezetbe egyetlen cigarettából. 
!
A nikotin egy rendkívül gyorsan ható szer. Amikor beleszívsz egy 
cigarettába, a nikotin hét másodperc alatt eljut az agyadba és ott 
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kifejti a hatását. Amint elnyomod a cigarettát, a nikotin hasonló 
gyorsasággal távozik a szervezetedből. 
!
Na és itt kezdődnek a gondok. 
!
Mert egy cigaretta elszívása után a véredben keringő nikotin 
mennyisége fél óra alatt a felére, egy óra alatt a negyedére 
csökken. 
!
Na már most, ahogy a nikotin ürül ki a szervezetedből, rövidesen 
megjelennek az elvonási tünetek. A közvélekedéssel ellentétben a 
nikotin elvonási tünetei nem járnak fizikai fájdalommal. Egyszerűen 
nyugtalanság fog el bennünket, egyfajta hiányérzetünk támad. 
!
Hosszabb idő után persze idegesebb leszel, bizonytalan, zaklatott 
és ingerlékeny. Ezek mind a nikotin kiürülésének élettani hatásai. 
És ezt a kellemetlen állapotot szünteted meg tulajdonképpen azzal, 
hogy újra rágyújtasz egy cigire. 
!
Mert hét másodperccel azután, hogy rágyújtasz, és újra nikotin 
kerül a szervezetedbe, a vágyódás véget ér. Eláraszt a nyugalom és 
az önbizalom. 
!
Tudod, a dohányosok abban a tudatban gyújtanak rá, hogy élvezik 
a cigarettát, szeretik az ízét, vagy mert szokásukká vált. Valójában 
azért gyújtanak rá, hogy az úgynevezett elvonási tüneteket 
megszüntessék. 
!
Hogy mikor ürül ki teljesen a nikotin a szervezetedből?  
 
A nikotin 3 hét alatt teljesen kiürül a szervezetedből. 

!
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Ez azt jelenti, hogy három hét alatt megszűnik a nikotinfüggőséged, 
és vége, szabad vagy! 
!
Ennyi idő kell tehát ahhoz, hogy végleg megszakítsd azt a nikotin-
körforgást, amely évtizedek óta fogságban tart. Amint ez 
megtörtént, ugyanolyan szabad és független életet élhetsz mint az, 
aki soha rá sem gyújtott. 
!
Ügyfeleim között például sok olyan volt dohányos van, akik 
ugyanolyan vehemenciával tiltakoznak a dohányfüst ellen, mint a 
legmegrögzöttebb nemdohányzók, mert zavarja őket. A legtöbben 
el sem tudják már képzelni magukról, hogy hosszú-hosszú évekig 
ők is azt a bűzrudacskát szívták. 
!
A nikotinfüggőségtől és a dohányzás csapdájától tehát örökre meg 
lehet szabadulni, ehhez mindössze három hétre van szükség. És a 
leszokás nem is olyan nehéz, mint sokan gondolják. Elhatározás 
kell hozzá - ami nem összekeverendő az akaraterővel -, és a 
megfelelő módszer. 
!
Tévhit tehát, hogy aki dohányos az örökre az is marad! 

De vajon van-e különbség dohányos és dohányos között? Jöjjön az 
ötödik kérdés: 

Kinek könnyebb letenni a cigit? Aki csak pár éve dohányzik, 
vagy aki már hosszabb ideje? 
!

•Egyértelműen annak könnyebb, aki csak pár éve dohányzik. 
•Nincs szignifikáns különbség, a függőség kialakulásához elég 1 
szál cigi. 

•Annak könnyebb lehet, aki hosszabb ideje dohányzik, mert ő 
már sokkal eltökéltebb a leszokást illetően. 
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Ennél a kérdésnél 2 válasz is helyes. Bármelyiket jelölted be, 
elfogadtam helyes válasznak. 

Ahogy már korábban írtam, a dohányzás egy függőség, aminek a 
kialakulásához elég EGY szál cigi. Ezért is mondom minden 
szeminárium végén jó tanácsként, hogy ne feledjétek: NINCS egy 
szál cigi. Hiszen a függőség újbóli kialakulásához ismét elég 
EGYSZER újra rágyújtani. 

Aki 5-10 éve dohányzik, vagy aki 20-30 éve dohányzik éppúgy 
függő. Ugyanúgy 3 hét alatt ürül ki teljesen a nikotin a 
szervezetéből, tehát semmivel sem jobban függő az, aki 20 éve 
dohányzik, mint aki 10 éve. 

Ami egy külön érdekesség viszont, hogy az elmúlt évek 
tapasztalata az Allen Carr Könnyen Leszokni a Dohányzásról 
Központban, hogy akik már próbáltak leszokni, illetve akik már  
hosszabb ideje dohányoznak, nagyobb eséllyel lehetnek sikeresek a 
leszokásban, mint akik még csak pár éve dohányoznak. Ennek oka, 
hogy ők már tudják, talán meg is tapasztalták, hogy leszokni 
önerőből szinte lehetetlen, így náluk az elhatározás már sokkal 
erősebb.  
 
De a jó hír az, hogy az Allen Carr módszerrel - a dohányos évektől 
függetlenül - bárki könnyen és szenvedés nélkül teheti le a cigit. 
Nem véletlen, hogy Allen Carr segítségével olyan nemzetközileg 
ismert személyiségek szoktak már le a dohányzásról, mint a színész 
Sir Anthony Hopkins, Liza Stansfield énekesnő, David Cameron brit 
miniszterelnök, vagy éppen Ashton Kutcher színész – csak néhányat 
említve azok közül, akik Magyarországon is ismertek. 

Hogy mi vár Rád is, ha leszoksz a dohányzásról? Vajon 
egészségesebb lehetsz? Erre próbál rávilágítani a hatodik kérdés. 

!
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A leszokást követően mennyi idő múlva csökken le a 
szívinfarktus kockázata egy nemdohányzó szintjére? 
!

•10-15 év múlva. 
•18 hónap múlva. 
•Soha, egy valaha dohányzó mindig nagyobb eséllyel kaphat 
szívinfarktust. 
!

Sokszor hallom dohányosoktól, hogy én már 30 éve dohányzom, 
nekem már úgyis mindegy, minek letenni a cigit?  
!
Pedig ez butaság! Igenis van értelme. 
!
Bármilyen káros is a dohányzás, a szervezet nagyon gyorsan 
regenerálódik. Például egy közelmúltban befejeződött tudományos 
kutatás is bebizonyította, hogy aki 40 éves kora előtt leszokik a 
cigiről, az ugyanolyan hosszú életre számíthat, mint egy 
nemdohányzó. Pedig 40 éves korára a legtöbb dohányos már 
minimum 20-25 éve szívja. 
!
Még aki 50 éves korában szokik le, az is arra számíthat, hogy fele 
akkora valószínűséggel alakul ki egy komolyabb betegség, mintha 
tovább dohányzott volna. Sőt, még a 60-70 éves korban történt 
leszokás is képes évekkel meghosszabbítani egy volt dohányos 
várható élettartamát. 
!
Pedig a leszokással el lehetne kerülni a bajt. Például miután valaki 
leszokik a cigiről, kb. másfél év alatt annyira lecsökken egy 
lehetséges szívinfarktus kockázata, mint egy nemdohányzónak. Így 
van, mindössze 18 hónap alatt egy nemdohányzó szintjére csökken 
az infarktus kockázata, feltéve ha leszokik valaki. 
!
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Amikor leteszed a cigit, akkor szó szerint időt és éveket 
vásárolsz magadnak. Hiszen a leszokással ténylegesen 
meghosszabbítod az életed. És mondj még egy olyan lehetőséget, 
amivel nem órákat, hanem éveket spórolhatsz meg magadnak! 

Ráadásul még szenvedni sem kell érte, mert az Allen Carr 
Szemináriumon könnyen és idegeskedés nélkül teheted le a cigit.  
 
És a legjobb, hogy nincs szükség semmilyen segédeszközre! 

De, hogy ne csak Rólad, mint dohányosról legyen szó, illetve arról, 
hogy mit tehetsz Magadért, nézzük meg, hogy mit is tehetsz 
másokért akkor, ha leteszed a cigit. 
!
Az hetedik, azaz utolsó kérdésem a következő volt: 
!
Hogyan óvhatom meg a szeretteimet a dohányzás káros 
hatásaitól?  
!

•Nem fújom rájuk a füstöt. 
•Az ő jelenlétükben nem gyújtok rá, vagy kimegyek a szobából. 
•Csak a szabadban dohányzom, ott úgyis elszáll a füst. 
•Csak a leszokással, mert a harmadlagos füst beivódik a ruhába, 
a dohányost körülvevő tárgyakba, így könnyen tovább adhatja, 
hiszen még a bőrrel való érintkezés során is képes bejutni a 
méreg a szervezetbe. 
!

Nézzük csak meg, vajon összesen hány féle füst-típus kapcsolható 
a cigarettázáshoz. 

A cigaretta elszívása során belélegzett füst –az elsődleges füst - 
csak annak árt, aki beszívja, belélegzi, közvetlenül éri a száját és a 
tüdejét. Mondhatni ez még szinte magánügy is lehetne...  
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A másodlagos füst, ami a csikkről száll fel, illetve amit kifújsz, már 
annak is károsítja az egészségét, aki melletted áll, terjed a 
levegőben, megtölti a helyiség légterét, gomolyog, csípi a szemet, 
stb. 

De ha néhány méterrel arrébb állsz, azzal még nem segítesz 
a családodon 

A cigaretta eloltása után is ott marad ugyanis az a bizonyos 
harmadlagos füst, ami a cigi elszívása során keletkező lerakódás a 
hajadon, a ruhádon, a téged körülvevő tárgyakon. Azt hiszem, a 
harmadlagos füstöt nem kell bemutatnom, gondolj csak arra, hogy 
milyen egy erős dohányos lakása, vagy milyen volt egy 
elhanyagoltabb vendéglátóhely, ahol a kávé és az italok mellé rá 
lehetett gyújtani. Elsárgult falak, szürkés-sárgás függönyök, akkor 
is egy jellegzetes savanyú, állott szag, amikor éppen nem is volt 
bent senki. 

Ebben a harmadlagos füstben úgynevezett dohányspecifikus 
nitrozamin található, ami egy nagyon erősen mérgező, agresszív, 
rákkeltő anyag. Gyorsan megjegyzem, hogy persze nem magamtól 
vagyok i lyen okos, minderre a Harvard Cancer Center 
kutatócsoportja jött rá még 2009-ben. 

Akkor mi t tehetek azér t , hogy a dohányzás ne 
veszélyeztesse a családomat? 

Rossz hírem van: amíg dohányzol, nem sokat. A harmadlagos füst 
beivódik a ruhádba, a téged körülvevő tárgyakba, így könnyen 
tovább adhatod, hiszen még a bőrrel való érintkezés során is képes 
bejutni a szervezetbe. 

Rossz belegondolni, de… 

A kutatók úgy gondolják, hogy a harmadlagos dohányfüst, meg 
persze a benne lévő 11 rákkeltő anyag a babákra van a legnagyobb 
veszéllyel, hiszen ők még mindent megfogdosnak, aztán pedig 
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gyakran a szájukba is nyúlnak, ahol a nyálkahártyán keresztül 
hihetetlen sebességgel szívódik fel a méreg. 

„Jó, jó, de rákkeltő anyag van a tapétában meg a műanyag 
dobozban, meg mindenben, nem lehet ez ellen mit tenni!” 

Tény, hogy rengeteg vegyszer vesz minket körül a mindennapokban 
is, ezeket nem tudjuk kivédeni. De pontosan ezért nem gondolom, 
hogy a szeretteinknek szüksége lenne még egy méregforrásra. 

Nem a zöldek vészmadárkodnak, a bíróságok is komolyan 
veszik az ügyet 

Az Egyesült Államokban már több pert is indítottak és nyertek azok, 
akik a harmadlagos dohányfüst veszélyének voltat kitéve. Ennek 
köszönhetően, 2012 júliusától egy Louisiana állambeli kórházban 
egyáltalán nem dolgozhatnak olyanok, akiknek dohányfüstöt lehet 
érezni a ruháján – éppen a harmadlagos dohányfüst miatt. De nem 
csak olyan messze van így. 

Egy cukrász ismerősöm azért szokott le, mert, bár a munkahelyén, 
egy elegáns szállodában nem gyújtott rá, a főnöknője többször 
rászólt, hogy cigiszagot érez rajta és így, ilyen cigis kézzel ne 
nyúljon a finom, illatos, friss süteményekhez. Szerette a szakmáját, 
nem is ért máshoz, így a cigit el kellett hagynia.  

A helyes válasz tehát arra, hogy mit tehetsz a családod, és 
környezeted egészségéért az, hogy: leteszed a cigit, amilyen 
gyorsan csak tudod. Ebben tudunk mi, az Allen Carr Könnyen 
Leszokni a Dohányzásról Központban segítséget adni.  

Összefoglalás: 

Nézzük röviden, hogy mit is tudtál meg az elmúlt néhány oldalon. 
!
Megbeszéltük, hogy a dohányzás egy nikotinfüggőség, és ennek 
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leszokni, ha megszakítod a nikotin-körforgást, azaz nem gyújtasz 
rá többet. Így a nikotin szintje pár nap alatt annyira lecsökken, 
hogy már nem okoz problémát, 3 hét alatt pedig teljesen kiürül a 
szervezetedből, és a nikotinfüggőség megszűnik. 
!
Megbeszéltük azt is, hogy a nikotinfüggőség mellett egy sokkal 
erősebb rabság, a mentális függőség miatt nehéz leszokni. 
!
A mentális függőség a tudatalatti elménkben olyan mélyen 
beágyazta magát, hogy pusztán akaraterővel tényleg nagyon nehéz 
leküzdeni (tudod 100-ból 95-dohányosnak NEM sikerül). 
!
Sőt, kár is erre az akaraterődet elpazarolni, hiszen az egy véges, és 
könnyen kimerülő erőforrás, amire még nagy szükséged lehet a 
mindennapokban, az élet más területén. 
!
Ha akaraterővel próbálsz meg leszokni, sajnos nagy eséllyel a 
hiányérzetet, a ”valamiről le kell mondanom” érzést nassolással 
fogod pótolni, ami egyenes út az elhízáshoz. Erre a lemondásra 
sajnos már nem marad elég önuralmad. 
!
A jó hír, hogy sose késő letenni a cigit, hiszen a szervezet képes 
nagyon gyorsan regenerálódni. Akár, ha 40 éve dohányzol, akkor is 
éveket nyerhetsz azzal, ha leteszed a cigit. És, ahogy elmondtam, 
ráadásul Neked sem lesz nehezebb, mint azoknak, akik “csak” 
15-20 éve dohányoznak. 
!
És valóban, ez az egyetlen értelmes megoldás, hiszen, ha leszoksz 
a cigiről, akkor ezzel megvéded a környezetedet is a dohányfüst 
káros hatásaitól. 
!
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Örülök, hogy elolvastad ezt a kvíz tanulmányt, biztos vagyok 
benne, hogy nagy segítségedre lesz, ha elhatározod, hogy végleg 
leteszed a cigit.  
!

#  
vezető tanácsadó 
Allen Carr Könnyen Leszokni a Dohányzásról Központ 
06-80-624-426 (ingyenes hívható zöldszám) 
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