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LASĂ-TE DE FUMAT FĂRĂ SĂ SUFERI 

Secretul ? Află adevărul despre fumat și cum  

te poți transforma rapid și fără mare efort  

dintr-un dependent într-un om liber 

 

 

ATENŢIE ! Mulţi au început această carte dar, dându-şi seama că la final se vor lăsa 

de fumat, i-a cuprins frica şi nu au terminat-o ! Tu ce o sa faci ? Vei avea curajul sa o 

termini ? Daca da, scrie-mi la adresa de mail de la finalul cărţii ! Dacă nu, vei şti tu ce 

să faci ! Orice ai alege oricum va fi bine ! 
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CÂTEVA LUCRURI PENTRU TINE 

 

Despre neîncredere: 

NU ESTE O CARTE CARE SĂ TE FACĂ SĂ TE LAŞI DE FUMAT SPERIINDU-TE,  

NU ÎȚI VOI PREZENTA BOLILE PE CARE LE PRODUCE, 

ÎȚI VOI ARĂTA DOAR DRUMUL DE CARE AI NEVOIE PENTRU A TE ELIBERA 

 

Unele dintre întrebări: 

VEI FI MAI FERICIT FĂRĂ ŢIGĂRI ? 

VEI AVEA O VIAŢĂ MAI FRUMOASĂ FĂRĂ ŢIGĂRI ? 

VEI SCĂPA DE FRICA DE A TRĂI FĂRĂ ŢIGĂRI ? 

VEI REUŞI SĂ TE LAŞI DE FUMAT ? 

 

Câteva dintre răspunsuri: 

VEI REUȘI CU SIGURANŢĂ ! 

AI ÎNCREDERE ÎNTR-UN FOST FUMĂTOR ÎNRĂIT CARE RESPIRA ŢIGĂRI ! 

AM ÎNCERCAT TOATE METODELE LA CARE AM AVUT ACCES PENTRU A 

SCĂPA DIN LANŢ ! 

LA FINAL AM GĂSIT CALEA, AM REUŞIT ŞI AM DEVENIT LIBER! 

 

 

 

 

 

CITEŞTE ACEASTĂ CARTE PÂNĂ LA FINAL ŞI FĂ TOT CE ÎŢI STĂ 

ÎN PUTINŢĂ SĂ TE ELIBEREZI, VIAŢA ESTE MULT MAI MULT 

DECÂT FUM ! 
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DEDIC ACEASTĂ CARTE TUTUROR FUMĂTORILOR  

CARE VOR SĂ FIE LIBERI, SĂ TRĂIASCĂ FERICIŢI ŞI SĂ SCAPE DE  

COŞMARUL DEPENDENŢEI DE  TUTUN  

ÎN TOATE FORMELE SALE ! 

Autorul  
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CUVÂNT ÎNAINTE  

 

Dragă cititorule,   

Dacă citeşti acum această carte eşti pe cale să descoperi ceva extraordinar, 

ceva magic, care îţi va schimba viaţa şi ţie şi celor dragi din jurul tău. Vei deveni o 

persoană care îi vei ajuta și pe alții să se bucure din nou de viața de nefumător, nu 

degeaba se spune că cei mai înverșunați împotriva fumatului sunt foștii fumători, 

deoarece au trăit revelația eliberării.  

Eşti pe cale să îţi începi drumul către libertate şi fericire, să scapi de una 

dintre cele mai josnice şi perverse forme de dependenţă - FUMATUL.  

Veți conştientiza că este o dependenţă, o „plăcere”, un „obicei”, cum vreți să 

îi spuneți, care vă subjugă voinţa, care vă limitează succesul în viaţă, performanţele 

personale, profesionale şi familiale, care vă afectează viaţa până în ultimul ceas, dacă 

nu vă decideți să spuneți STOP, nu forţat, ci perfect lucizi, încrezători în voi şi în 

viitorul excepţional care vă aşteaptă.  

Şi, mai mult, … fumatul îţi estompează, pe zi ce trece, în fiecare zi, din ce în 

ce mai mult, bucuria şi fericirea de a trăi cu care ne-am născut şi pe care am uitat-o.  

Vă veți recăpăta demnitatea personală !  

Vă spun aceste lucruri pentru că le-am trăit. Am trăit agonia dependenţei de 

ţigări, fără să îmi dau seama că trăiesc în agonie şi în adormire; am trăit frustrările 

perioadei de abstinenţă şi trăiesc acum bucuria, liniştea, fericirea şi prosperitatea pe 

care le merită oricine după ELIBERARE.  

Avantajele acestei cărţi: 

 se citeşte foarte uşor, nu te va plictisi datorită conţinutului la obiect şi a 

numărului redus de pagini; 

 nu prezintă teorii ci, pur şi simplu, toate trăirile şi gândurile care m-au 

ajutat să devin din nou nefumător (SINCER, nu am crezut vreodată că voi 

scăpa de ţigări);  

 oferă exemple sugestive şi soluţii punctuale la trăirile pe care le vei avea 

în perioada de eliberare; 

 reprezintă o sinteză a tuturor ideilor care m-au ajutat să mă las de acest 

viciu;  

 este o carte prietenoasă, nu pun accent pe bolile produse, ci pe o gândire 

pozitivă orientată spre acţiune;  

 îţi oferă tot sprijinul moral necesar tranziţiei de la statutul de fumător la 

cel de nefumător;  

 CD-ul audio te ajută să asimilezi mult mai uşor şi fără efort metodele care 

te vor conduce către succes.  



5 
 

 

Ce beneficii ai citind această carte ? 

Ghidându-te să scapi de dependenţă, cartea te va ajuta: 

 să ai o viaţă mai bună;  

 să ai mult mai mulţi bani; 

 să te gândeşti mai mult la fericire şi să dobândeşti din ce în ce mai multă; 

 să ai mai mult succes.  

Îţi voi împărtăşi toate experienţele mele de fost fumător înrăit legate de 

lungul drum al eliberării din ghearele dependenţei de nicotină produsă de ţigări. Vei 

învăţa mult mai repede care sunt paşii care te vor conduce la final să te laşi de 

această „ocupaţie” inutilă, dar extrem de dăunătoare.  

Unul dintre beneficiile majore și unice este acela că veţi învăţa de la un fost 

fumător care a încercat toate metodele de a se lăsa de fumat la care a avut acces şi 

veţi putea conştientiza mult mai rapid şi mai eficient calea care vă va face să vă 

eliberaţi din lanţul nesfârşitei dependenţe.  

Cartea sau, mai bine zis, comunicarea dintre noi realizată prin intermediul ei, 

te va ajuta să îți recapeți încrederea, curajul și speranța estompate de viața de zi cu zi 

sau uitate undeva în urmă din cauza rutinei și blazării (de multe ori în cadrul ședințelor 

de consiliere le recomand celor care s-au decis să se lase de fumat să își readucă aminte cum 

erau înainte de a se apuca de fumat, de ființa minunată care erau și care a trecut pe locul doi 

datorită fumatului). Da, într-adevăr fumatul este rutină, blazare și renunțare la idealuri 

și la fericire.      

Și, nu în ultimul rând, veți ajunge, citind această carte, să trăiți acea stare de 

fericire, acea bucurie a luptei de recâștigare a demnității personale pierdută la 

momentul în care, datorită unei conjuncturi stupide, ați fost determinați să fumați 

prima țigare sau să ”consumați” tutun sau nicotină sub orice altă formă (pipă, trabuc, 

ţigări de foi, ţigară electronică, etc.).  

 

Ce îți aduce bun în viață această carte ?  

În primul rând, te eliberează, chiar dacă nu îți dai seama la acest moment, și 

nu vei conștientiza o bună perioadă de timp după ce vei decide să elimini fumatul 

din viața ta, pentru a deveni din nou o persoană normală, responsabilă și stăpână 

pe propriul corp, propriile trăiri și propriile gânduri, neafectate de ”ceața” și 

”amorțeala” produse de fumat.       

Îți vei da seama, la final, că sunt lucruri mult mai bune și profitabile de făcut, 

că fumând nu ai făcut altceva decât să pierzi o mare parte din timpul tău zilnic și 

din timpul tău viitor, deoarece fumatul nu îți afectează numai prezentul, cât și 

viitorul.   
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Cum să citeşti această carte ! 

În primul rând, te felicit că deja ai ales să îţi schimbi viaţa cumpărând şi 

citind această carte.  

În al doilea rând, îţi recomand să citeşti această carte când eşti liniştit; de 

preferat în week-end sau când ai câteva momente libere la serviciu sau în cursul zilei.  

Nu face din cititul cărţii o corvoadă, citeşte-o cu relaxare şi, mai mult, nu te 

lăsa până nu o termini. Spun acest lucru deoarece s-a constatat că, în general, 80% 

dintre cei care cumpără cărţi nu sunt consecvenţi şi nu termină niciodată nici 

jumătate din cărţile pe care le deţin.  

Chiar după ce ai citit această carte păstreaz-o şi recomand-o şi apropiaţilor tăi 

ca pe o mână întinsă şi un ajutor nepreţuit. Discută cu ei despre importanţa eliminării 

ţigărilor din viaţa voastră! 

Un alt sfat.  Pe măsură ce citeşti cartea bucură-te de ideea că eşti pe cale să 

devii liber, să scapi de această dependenţă, să faci orice lucru doreşti fără să îţi ceri 

scuze că trebuie să îţi aprinzi ţigara sau, mai grav, aşa cum mi s-a întâmplat mie, să 

nu poţi face nimic fără să ţii ţigara în mână.  

Recâștigați-vă demnitatea de a putea face orice lucru fără țigări și de a scăpa 

de stresul ca, la orice durere în piept pe care o simțiți, să nu vă gândiți că este posibil 

să aveți o boală și de a vă condamna pentru faptul că v-ați apucat de fumat şi nu v-aţi 

lăsat la momentul oportun. Această carte reprezintă oportunitatea pe care o 

aşteptaţi, conştient sau nu, şi care nu a venit întâmplător în viaţa voastră.  

PROFITĂ DE ACEASTĂ OCAZIE DIN PLIN !  

Allen Carr recomandă în cartea sa „În sfârşit nefumător”, apărută la editura 

Humanitas, că este important să fumezi pe timpul citirii cărţii sale. Paradoxal, nu ?  

De ce să fumezi în timp ce citești cărţi sau orice alte materiale care te ajută 

să te laşi de fumat ?  

În ce priveşte cartea de faţă motivele ar fi două: 

1. cartea aceasta nu este o pedeapsă pentru că fumezi ci, din contră, este o 

carte „prietenoasă”, care îşi propune să te ajute, să te sprijine, să te încurajeze şi NU 

SĂ TE FRUSTREZE.   

De ce ? Faptul că TU FUMEZI sau NU FUMEZI este numai şi numai decizia 

ta, indiferent de recomandările și sfaturile celor apropiați, ale prietenilor sau ale 

colegilor. Spre exemplu, în cazul meu, cu cât mă obliga soția mai mult să nu mai 

fumez, cu atât fumam și mai mult, în ciuda ei, neconștinetizând că, de fapt, mă 

răzbunam pe mine, nu pe ea; 
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2. fumând în timp ce citeşti această carte conştientizezi mult mai bine 

INUTILITATEA FUMATULUI, TIMPUL ŞI ENERGIA PERDUTE FUMÂND, precum 

și intoxicarea la care îți supui organismul în mod constant.  

Important ! Nu trebuie să citeşti această carte cu frică; nu asta îşi propune. 

Această carte îşi propune să te aducă la lumină şi nu să te trimită în întuneric. 

 Aceasta nu este o simplă carte care să te ajute să te laşi de ţigări, ci este pur şi 

simplu o carte despre viaţă. Fumatul este un fenomen social, economic, comercial şi 

de marketing care afectează milioane de oameni şi care UCIDE atât FIZIC, cât şi 

MENTAL.   

Vei vedea că în cuprinsul cărții voi face referite mai mult la ţigări, deoarece 

majoritatea oamenilor fumează ţigări, dar în categoria fumatului intră orice forma de 

introducere a nicotinei şi a substanţelor toxice asociate în organism, inclusiv ţigara 

electronică.  

Alt sfat. Citeşte această carte ca şi când te-ai pregăti pentru un examen 

foarte important de care depinde viitorul tău sau ca la un inteviu pentru un loc de 

muncă foarte bine plătit sau care ţi-ar rezolva toate problemele.  

De ce ? Datorită faptului că eliberarea din capcana fumatului poate 

reprezenta calea pentru rezolvarea mult mai multor probleme de cât îţi dai seama la 

acest moment. Deoarece vei conştientiza la final că nu numai dependenţa chimică 

este o problemă, cât şi alte dependenţe asociate cu fumatul, inclusiv dependenţa 

emoţională.   

Subliniază pasajele care consideri că te ajută cel mai mult şi reciteştele ori de 

câte ori te simţi descurajat sau crezi că nu ai descoperit drumul către ceea ce ţi-ai 

propus – să devii un om liber.  

Identifică în care dintre exemplele pe care ţi le voi da te regăseşti şi 

analizează-ţi cu obiectivitate situaţia şi încearcă să vezi cât poţi de limpede cum 

trăieşti şi dacă continuarea vieţii tale ca fumător îţi face mai mult bine sau mai mult 

rău. Vei afla răspunsul, oricum, în această carte.    

În final, dacă ai achiziţionat şi CD-ul audio (audiobook-ul) ia-l cu tine în 

maşină şi ascultă-l permanent în drumul către locul de muncă sau în călătoriile mai 

lungi, te va ajuta foarte mult, atât în perioada de pregătire înainte de a te lăsa de 

fumat, cât şi după ce te-ai lăsat. Îţi va menţine moralul ridicat şi îţi va da încredere în 

tine şi în potenţialul extraordinar pe care îl ai.    

De ce o carte care să te ajute să te laşi de fumat ? 

Deoarece acela care își imaginează că se poate lăsa de fumat fără să înțeleagă 

pe deplin fenomenul are șanse mult reduse să reușească, în fața unui dușman atât de 

perfid.  Înțelegând și conștientizând de fapt ce se întâmplă plecați pregătiți la luptă, 

cu mai multă încredere și mai multă hotărâre.  
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Sincer, acest demers al meu a început la fel ca orice demers al unui om 

obişnuit, adică cu REŢINERE. În ce sens ? În sensul că eu, printr-o iniţiativă 

personală, am reuşit să depăşesc dependenţa de nicotină, ţigări sau tutun (alege tu 

termenul care ţi se pare cel mai potrivit), lucru extrem de pozitiv pentru mine, dar care 

m-a determinat să împărtăşesc experienţele multiple avute până la momentul 

eliberării din capcana fumatului.  

De ce să împărtăşesc aceste experienţe cu tine ? Deoarece există multe publicaţii 

în acest sens, multe metode de a te lăsa de fumat, iar pe majoritatea le-am încercat, 

inclusiv medicaţie prescrisă de doctori printr-un program al Ministerului Sănătăţii, 

inclusiv hipnoză; de fapt am încercat toate metodele la care am avut acces sau ce care 

am putut să iau cunoştinţă.  

De ce am încercat atât de multe metode ? Datorită faptului că eram DISPERAT să 

elimin fumatul şi ţigările din viaţa mea, conştient fiind de impactul negativ care îl au 

asupra mea. Dacă vreţi am aplicat acea regulă a lui Bruce Springsten conform căreia 

„Vine o vreme când nu trebuie să aștepți să devii omul care vrei să fii, ci trebuie să 

devii omul care vrei să fii !”. Eu, într-adevăr, nu mai suportam ideea de a fuma, de a 

fi permanent stresat în situaţiile în care ţigările îmi lipseau, de a nu putea face nimic 

fără compania unei țigări.  

Revenind la motivele pentru care am scris această carte, pot să afirm că 

utilizând toate metodele la care am avut acces pentru a mă lăsa de fumat, am ajuns la 

acel nivel de cunoştinţe şi de conştientizare care să îmi permită să sintetizez şi să îţi 

dau sfaturile cele mai bune pentru a te ghida pe drumul eliminării fumatului din 

viaţa ta. Acest drum, aparent anevoios, poate fi parcurs foarte ușor dacă te lași ghidat 

și urmezi cu încredere sfaturile mele și ale oamenilor din viaţa ta, oamenilor care te 

iubesc.   

Citeşte această carte şi BUCURĂ-TE de drumul pe care îl vei face până la 

momentul în care vei fi liber şi la care îţi vei redobândi independenţa faţă de ţigări şi 

orice alte „adjuvante” din viaţa ta. Privește acest demers ca pe o etapă extraordinară 

din viața ta, aflată deja în schimbare - astăzi suntem ceea ce am gândit ieri, iar mâine 

vom fi ceea ce gândim acum. Deci îţi recomand nu doar să citeşti această carte, ci să o 

gândeşti sau, mai bine zis, citind această carte, gândeşte-ţi atât viaţa de acum, aceea 

de fumător, cât şi viaţa ce urnează în scurt timp să vină, aceea de nefumător.    

Ce vă aduce în plus această carte ?  

Vă face conștienți cu privire la toate aspectele ce țin de fumat și cum acesta 

vă controlează viața fără să vă dați seama și, mai mult, vă oferă acele metode prin 

care să vă transformați din păcălit în cel care păcălește fumatul și se eliberează.  

Față de alte metode, veți reuși, după ce veți termina cartea, să vă dați seama 

că lăsatul de fumat nu este de fapt un sprint, ci un maraton pe al cărui drum dacă 

pleci cu curaj și cu încredere vei reuși ușor, fără să îți supui organismul unor frustrări 

specifice abstinenței, frustrări ale căror cauze nu şe înţelegi.  
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Citind această carte îți vei da seama că vei putea trece orice obstacol pe care îl 

vei întâlni cu ușurință și fără mare efort.   

Vei vedea că nu voinţa este cea care te va ajuta să te laşi de fumat, ci 

curajul. De fapt, curajul de a schimba ceva în viaţa ta. Vei vedea că fumatul este 

nonacţiune şi generează non-acţiunea în toate aspectele vieţii tale cu efecte 

păguboase, atât pe termen scurt, cât mai mult pe termen lung.  

Vei apăsa butonul de comandă al vieţii tale prin care timpul se va transforma 

din duşmanul tău în prietenul tău – fumând îţi „omori” timpul şi nu îţi trăieşti viaţa 

aşa cum meriţi atât tu, cât şi cei din jurul tău.   

≈ // ≈ 

Mult succes şi multă bucurie în parcurgerea acestui drum ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

Secțiunea 1 

EU ŞI 15 ANI DIN VIAŢA MEA ÎNVĂLUIŢI ÎN FUM 

 

Cum am început să fumez ?  

Evident, dintr-o prostie, ca majoritatea oamenilor, în condiţiile în care eram 

în adolescenţă un luptător înrăit împotriva ţigărilor deoarece ambii părinţi fumau în 

exces şi oriunde, în casă, în maşină, pe trotuar, la plimbare, în concedii, etc. iar eu nu 

mai suportam prezenţa lor şi a ţigărilor pe care le fumau. Îmi aduc aminte că atunci 

când plecam în concedii scrumiera maşinii şi cea din camera de hotel erau mereu 

pline, cu un miros insuportabil care îmi dădea permanent dureri de cap.  

Ce este curios este faptul că nu m-am apucat de fumat în perioadele cele mai 

tensionate ale vieţii mele, pe care unii le găsesc drept scuze, perioade precum: liceul, 

şcoala militară, facultatea, ci în perioada în care viaţa mea s-a liniştit, într-o perioadă 

în care nu eram supus nici unor presiuni din afară.  

Ce este şi mai curios este că, fiind un lucru nou în viaţa mea mi se părea 

foarte şic, că am ajuns la maturitate, că sunt „cineva”.  

MARE GREŞEALĂ ! Intrasem în CEA MAI PERICULOASĂ CAPCANĂ de 

care Dumnezeu mă ferise până la vârsta de 24 de ani. Apăruse dependenţa, atât 

fizică, cât şi mentală. Încet, încet țigările au intrat în viața mea, fără să conștientizez la 

acel moment pericolele și riscurile la care mă supuneam.   

Din acel moment toate lucrurile din viaţa mea se întâmplau doar 

acompaniate de ţigări: 

- nu puteam să beau cafeaua dimineaţa fără ţigară; 

- nu puteam să merg la restaurant şi să încep masa decât aprinzând o ţigară; 

chiar mă bucuram când îmi spunea chelnerul că mâncarea întârzie, îi răspundeam: 

„Nici o problemă, mai am timp de o ţigară până este gata mâncarea !”; 

- de abia aşteptam să se termine filmul la mall pentru a-mi aprinde o ţigară; 

- înainte să plec la o petrecere, întâlnire, nuntă, etc. mă asiguram că am 

minim 2 pachete de țigări la mine, pentru că, nu-i așa, nu mă puteam distra fără 

țigări;  

- dacă ieșeam la o bere cu prietenii evident că berea nu avea gust fără țigările 

de rigoare, etc.;  

- dacă trebuia să dau niște examene, să citesc ceva sau, pur și simplu, să 

lucrez sau să realizez cea mai banală activitate nu puteam să o fac fără țigări, ș.a.  
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În acest mod chinuitor mi-am petrecut 15 ani din viață, până când situația a 

devenit extrem de supărătoare atât pentru familie, cât, mai ales, pentru mine.  

 

Ce se întâmplă de fapt ?  

Când începi să fumezi organismul este foarte viguros, suportă foarte ușor 

toxinele, gudronul și nicotina conținute de tutun și, de asemenea, cantitatea de fum 

inhalată este extrem de mică până când organismul ajunge la dependență chimică și 

nu se mai simte bine dacă nu este alimentat din ce în ce mai mult cu aceste substanțe.  

Pe măsură ce timpul trece, organismul obosește prematur din cauza 

fumatului, devine din ce în ce mai apatic dar, în același timp, pentru a menține 

aceiași așa-zisă ”stare de bine”, de ”relaxare” are nevoie nicotină din ce în ce mai 

mult.  

Așa cum știi deja, la început, în prima lună, ai fumat foarte puțin, te-ai 

”prostit” cu una, două sau trei țigări luate de la ”prieteni”. După primele luni 

”prostia” a devenit o chestiune foarte SERIOASĂ, ai intrat în rândul 

COTIZANȚILOR FIDELI ai firmelor producătoare de țigări.  

Pe lângă grijile achitării utilităților absolut necesare traiului cotidian, curent, 

gaze, întreținere, mâncare, etc. - lucruri absolut necesare traiului de zi cu zi – au 

apărut grijile ca permanent să își cumperi țigări sau tutun (voi vorbi mai târziu despre 

nevoile naturale şi nevoile artificiale).  

Cu alte cuvinte, pe lângă nevoile reale ale vieții tale de zi cu zi, a apărut o 

nevoie ”obligatorie” fără de care nu puteai trăi în acea zi, NEVOIA DE NICOTINĂ, 

mult mai ”importantă” chiar decât nevoia de mâncare. Spre exemplu, am avut zile 

când, datorită banilor foarte puțini, am preferat să nu mănânc dar să îmi asigur doza 

zilnică de țigări sau, mai bine zis, de drog.  

Ce vă prezint acum este un paradox. Cum poate un om creat de Dumnezeu 

pentru viață să renunțe la lucruri care îi aduc sănătate și prosperitate, în cazul de față 

mâncarea, pentru lucruri care îi aduc mai mult ca sigur moartea ? Foarte simplu, 

răspunsul este DEPENDENȚA DE NICOTINĂ și DEPENDENȚA MENTALĂ.  

Orice fumator dacă nu își ia doza zilnică de nicotină nu se simte confortabil, 

deoarece prin fumat și-a condamnat organismul la dependență și l-a făcut să „UITE” 

cum să se simtă confortabil și fericit în starea lui naturală, adică fără țigări. 

Acesta este mecanismul prin care ajungi ca în interval de aproximativ un an 

sau doi să ajungi să fumezi un număr considerabil de țigări, cu un cost extrem de 

mare care nu îți aduce niciun beneficiu.  

Eu ajunsesem să fumez 2-3 pachete de țigări pe zi în mod uzual, fără să iau în 

considerare ce se îmtâmpla dacă în ziua respectivă mă duceam la o petrecere sau 

ieşeam seara în oraş.  
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Mai concret, am ajuns în 15 ani să fumez o sumă frumuşică – la un cost 

mediu plătit pe zi pe țigări de 6 euro, înmulțit cu 365 de zile pe an, reprezintă 2.190 

euro, sumă care înmulțită cu 15 ani, reprezintă 32.850 euro, bani cu care aș fi putut 

face extrem de multe lucruri care mi-ar fi îmbunătățit considerabil viața.   

Secțiunea 2 

ÎŢI PLACE SĂ FUMEZI SAU DE CE FUMEZI ? 

 

De ce această întrebare ? Deoarece majoritatea fumătorilor pe care i-am 

întrebat de ce fumează mi-au răspuns că: 

 ESTE O PLĂCERE ! 

 MĂ SIMT BINE CÂND FUMEZ ! 

 DE ABIA AȘTEPT DIMINEAȚA SĂ ÎMI BEAU CAFEAUA ȘI SĂ FUMEZ ! 

 MĂ RELAXEAZĂ ! 

 MĂ FACE SĂ UIT DE PROBLEME ! 

 TREBUIE SĂ FAC ȘI EU CEVA ! 

 IMI UMPLE TIMPUL ! 

 MĂ FACE SĂ MĂ SIMT DEOSEBIT ! 

 MĂ FACE SĂ SCAP DE TIMIDITATE ! 

 NU POT LUCRA FĂRĂ ȚIGĂRI ! 

 NU MĂ POT DISTRA FĂRĂ ȚIGĂRI ! 

 ÎMI ESTE FRICĂ SĂ NU MĂ ÎNGRAȘ ! 

 TOȚI PRIETENII MEI FUMEAZĂ ! 

 MĂ CALMEAZĂ ! 

Iată niște răspunsuri pe care le cunoașteți deja. ORICE PRETEXT ESTE BUN 

PENTRU A NU FACE CEVA ! Evident toate nu reprezintă altceva decât pretexte 

pentru a nu renunța la o dependență, de FRICA ca nu cumva viața voastră să nu mai 

fie atât de BUNĂ fără țigări, uitând că viața noastră a fost EXTRAORDINARĂ  

înainte de a începe să fumăm sau, dacă nu a fost extraordinară, cel puţin a fost 

normală.  

Mai grav este că, datorită perioadei lungi în care fumăm, de multe ori nici nu 

mai știm cum a fost viața noastră înainte, cum ne simţeam fără ţigări.  

În acest sens, vreau să ne aducem aminte cum era viața noastră înainte de a 

deveni dependenți de nicotină, de a FUMEGA permanent, FĂRĂ ROST și de a ne 

AMORȚI SIMȚURILE: 

 NE TREZEAM ODIHNIȚI 

 MÎNCAM CU PLĂCERE CÂND NE ERA FOAME 

 ZÂMDEAM MAI MULT 

 ERAM MAI UMANI 

 PUTEAM SIMȚI MIROSURILE DIN JURUL NOSTRU  
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 NU OBOSEAM CÂND URCAM SCĂRILE SAU DANSAM 

 PUTEAM FACE ORICE ACTIVITATE FĂRĂ PAUZE  

 NU ERAM ”FORȚAȚI” SĂ IEȘIM IARNA ÎN FRIG PENTRU A FUMA 

 NU ÎI INTOXICAM PE CEI DIN JUR CU FUMUL NOSTRU 

 NU NE ÎNBOLNĂVEAM FAMILIA ȘI PE CEI DRAGI 

 AVEAM NEVOIE ZILNIC DOAR DE O SUMĂ MICĂ DE BANI 

 NU AVEAM PERMANENT MIGRENE 

 NU AVEAM PIELEA ȘI HAINELE ÎMBÎCSITE DE MIROS 

 INTERIORUL MAȘINII MIROSEA EXTRAORDINAR 

 PEREȚII CASEI NU MIROSEAU A BODEGĂ DIMINEAȚA 

 ERAM MAI OPTIMIȘTI 

 NE BUCURAM DE VIAȚĂ, ÎN GENERAL  

Îmi aduc aminte o întâmplare haioasă în care un coleg de serviciu, încă 

fumător fiind, mi-a pus o întrebare, după ce a auzit că m-am lăsată de fumat. 

Întrebarea a fost următoarea: ”Spune-mi, te rog. Am înțeles că după ce te lași de 

fumat începe să îți revină mirosul și gustul. Este adevărat ?”  

La prima vedere pare o întrebare normală pentru un fumător care, într-

adevăr, nu mai simte după o perioadă de timp gustul și bucuria de a savura o 

mâncare gustoasă sau o băutură. Dar întrebarea ascunde un ADEVĂR TRAGIC: 

ȚIGĂRILE ȘI FUMATUL NE DEZUMANIZEAZĂ. AJUNGEM SĂ NU MAI 

”SIMȚIM” ! 

Într-adevăr fumătorii, NEMAISIMȚIND, nu îl mai conștientizează, NU MAI 

SIMT ACEST ADEVĂR.  

Imi aduc aminte din perioada în care fumam că, atunci când mă duceam să 

iau masa, nu mă duceam pentru că îmi era foame, ci pur și simplu pentru că îmi era 

rău sau mă simțeam slăbit. Mai mult, organismul fiind ”alimentat”, ”savuram” mai 

bine țigările după masă deoarece nu mai era ”extrem de leșinat”.  

Chiar ar trebui să insistăm aici puțin asupra fenomenului care se întâmplă 

după masă sau de ce imediat după ce mănâncă fumătorii TREBUIE SĂ ÎȘI APRINDĂ 

O ȚIGARĂ ! .     

Ce se întămplă de fapt ? Fumatul inhibă pofta de mâncare deci, chiar dacă te 

organismul este obosit din cauza lipsei de substanțe nutritive, nu mănânci decât în 

momentul în care ești leșinat sau pur și simplu te ustură stomacul.  

În această fază nici tigările parcă nu mai sunt atât de bune pentru că 

organismul a ajuns la limită. Atunci, ce faci ? Evident mănânci ceva, de fapt, te 

alimentezi deoarece gustul fiindu-ți alterat de tutun nu mai simți cu adevărat gustul 

excelent al mâncării. Ce se întămplă după ce termini de mâncat ? Evident, 

organismul fiind alimentat, cât de cât cu substanțe nutritive, are vigoarea necesară 

pentru ca tu să poți fuma o țigară şi să o simţi de data aceasta (de fapt o simte 

organismul şi nu tu).  
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Iată de ce, foarte mulți fumători, nu numai că nu mănâncă dimineața, pot sta 

o zi întreagă fără mâncare, doar cu țigări și cafea. De fapt, de ce este asociată țigara cu 

cafeaua ? Deoarece, așa cum spuneam, organismul fiind ”leșinat” din lipsă de 

vitamine și nutrienți, cafeaua îți mai dă câteva ”stimulente” energetice ca să poți 

fuma în continuare.  

Mai important !  Fiind dependent, pe dușmanul din interiorul tău nu îl mai 

interesează dacă organismul tău mai rezistă sau nu asediului cu substanțe toxice, vrei 

nu vrei, dependența trebuie întreținută. Tu nu mai ai niciun cuvând de spus până 

când nu decizi să scapi din acest coșmar.   
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Secțiunea 3 

FILMUL UNEI ZILE DIN VIAȚA UNUI FUMĂTOR ! 

Să analizăm cum decurge viața de zi cu zi a unui fumător și cum ”trăiește” el 

cu adevărat. Surprinzător, veți observa că nu este foarte mult de scris.  

În primul rând, după ce se trezește dimineața, organismul fiindu-i 

”văduvit”de nicotină pe timpul nopții, evident primul gând al fumătorului este să 

fumeze o țigară. De multe ori, lipsa de nicotină fiind atât de mare, fumătorul nici nu 

mai are răbdare să își facă toaleta de dimineață ci, prima sa activitate, este să își 

potolească ”demonul din interior”, așa cum l-a numit Allen Carr sau dependența de 

nicotină, și să își aprindă o țigară, două, trei, zece, atât cât cere organismul.  

După ce fumează ”necesarul de trezire”, în organismul fumătorului se 

instaurează ”liniștea”, demonul din interior și-a primit doza, a adormit pentru o 

perioadă și îi permite fumătorul să își înceapă ziua, în sfârșit poate să își facă toaleta, 

să se îmbrace și să plece la serviciu.    

Următoarea etapă este drumul spre serviciu, în care fumătorul pentru a se 

elibera de ”stresul pregătirii pentru serviciu” mai fumează câteva țigări pe drum, 

pentru ”a-și umple timpul”.  

Ajuns la serviciu, fumătorul ia contact cu responsabilitățile zilei respective, 

eventual discută cu colegii despre ele ”la o țigară”, după care, pentru a trece peste 

stresul ”problemelor de serviciu” își asortează munca și activitățile din ziua 

respectivă, evident cu un set de țigări.    

Și tot așa, pe tot parcursul zilei, indiferent de ce face, fumătorul își umple 

așa-zisele ”goluri” sau pauze cu câte o țigară, până înainte de somn când trebuie să 

își ia ultima doză care să îi ajungă până dimineață când întregul proces este reluat.  

Întrebare ? Un fumător se poate distra fără țigări. Răspuns: NU. Deoarece 

toate celelalte plăceri ale vieții sunt estompate de fum și, mai mult, nu au timpul 

ocupat în programul fumătorului. Țigara fiind cea ca amorțește simțurile, normal că 

poate reprezenta un înlocuitor pentru orice, inclusiv pentru sex (nu de puține ori s-a 

afirmat că fumatul inhibă dorința sexuală și limitează libidoul și performanțele sexuale).  

Altfel spus, datorită faptului că dependenţa chimică ne forţează să facem 

toate activităţile zilnice fumând, în subconştient se formează „deprinderea” că nu 

poţi munci, simţi, iubi, urâ, etc. decât în compania ţigării. Cu alte cuvinte toate 

trăirile umane nu mai pot fi realizate decât în compania ţigării.  
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În concluzie, o zi din viața unui om condusă exclusiv de VICIU, zi în care 

personalitatea, conștiința de sine a acestuia sunt învăluite în fum, fără a avea nici un 

moment de răgaz, totul condus de nevoia constantă de țigări.  

Este, dacă vreți, unul din principalele motive pentru care m-am hotărât să fac 

toate eforturile pentru a mă lăsa de fumat. Mă săturasem pur și simplu ca permanent 

să fiu cu țigara în gură, să am grija să nu rămân fără țigări, să nu pot lucra la 

calculator decât cu scrumierea pe birou, și exemplele ar putea continua (la un moment 

dat, după nenumărate încercări de a mă lăsa, ajunsesm la disperare și credeam că sunt prins 

în capcană definitiv, fără scăpare. Dar ce revelație am avut după ce am reuși, în sfârșit).  

Este de netăgătuit că fumatul este un VICIU. Aici trebuie să vă reamintesc 

cum este definit în dicţionare acest termenul „viciu”, prin următoarele adjective: 

defect, cusur, neajuns (de construcție, de funcționare etc.); pornire nestăpânită și 

statornică spre rău, apucătură rea, patimă; desfrâu, dezmăț, destrăbălare, etc.  

Această caracterizare este perfect valabilă şi în cazul fumatului acesta 

reprezentând un neajuns al celui care fumează, un defect de funcţionare a 

organismului acestuia; o pornire nestăpânită, o reacţie pe care nu o mai poate 

controla, alegerea de a fuma nu mai depinde de acesta, dependenţa îi comandă să 

aprindă ţigara şi să inhaleze substanţele toxice care îi menţin aprinsă în organism 

flacăra stării de sclavie.  

Fumatul este o apucătură rea, o patimă, nu degeaba i se spune iarba dracului 

sau tămâia dracului.   
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Secțiunea 4 

FILMUL PRIMEI ZILEI CA NEFUMĂTOR ! 

 De ce este importantă prima zi ca nefumător ? Deoarece în prima zi iei 

contact cu adevărul crud, îți dai seama de nivelul tău de dependență. În prima zi în 

care nu mai hrănești cu nicotină ”demonul din interior” acesta începe lupta cu tine, 

își dă seama că este posibil să piardă controlul asupra ta, că este posibil să te 

ELIBEREZI.  

Din prima zi începe o luptă acerbă pe două planuri: cel fizic și cel psihic.  

Lupta pe plan fizic are loc în corpul tău. Organismului lipsindu-i nicotina 

reacționează, comandând creierului tău că îi lipsește ceva, te îndeamnă la anumite 

intervale de timp să îți aprinzi țigara sau sa faci cumva să își introduci nicotină în 

corp. De aceea foarte multi când își propun să se lase de țigări, pipă, etc. caută 

înlocuitori pentru a hrăni ”foamea” de nicotină a organismului.  

NU vă recomand nici un înlocuitor sau mijloc de a introduce nicotina în 

organism, nu fac altceva decât să vă mențină dependența de aceasta și să vă frustreze 

și mai mult. Mai bine continuați să fumați o perioadă dacă nu sunteți încă pregătiți și 

decideți într-un interval rezonabil să vă lăsați.   

Lupta pe plan psihic ține de suma tuturor obiceiurilor și activităților pe care 

le-ați făcut în compania țigărilor și am văzut că de la trezire până la culcare aproape 

că nu există activitate să nu aibă legătură cu țigările.  

Există și cazul fumătorilor care au job-uri statice, fără nici o implicare 

deosebită, pentru care fumatul în sine reprezintă o activitate; acel fumat ”din 

plictiseală”, aceștia uitând că timpul respectiv ar putea fi umplut cu activități mult 

mai plăcute și benefice cum ar fi să citească o carte, să se informeze asupra unor 

probleme care îl interesează cu adevărat, etc.  

Revenind la prima zi ca nefumător puteți să alegeți să o abordați în mai 

multe feluri: 

 să fiți dezorientați, bulversați, să vă simțiți fără scop, fără identitate sau 

 să o începeți cu optimism, ca pe o zi a eliberării, ca pe o zi a regăsirii 

propriei identități.  

De fapt, de ce fumatul este o mare ”păcăleală” ? Pentru că vă duce încetul cu 

încetul către inerție, lene, acceptare, totul în defavoarea intereselor dumneavoastră. 

Fumatul generează pretexte pentru a nu te dezvolta pentru a nu face mare lucru în 

viață.  
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Aşa cum spuneam la început, chiar dacă nu eşti cineva, fumând devii cineva 

şi atunci, logic, nu mai trebuie să întreprinzi nici o activitate pentru că deja ai ajuns 

cineva - aceasta este, pe scurt, formula insuccesului.    

În acest sens, am studiat și înainte să mă las de fumat și după, gradul de 

succes al oamenilor pe care îi cunosc; pe de o parte, al fumătorilor și, pe de altă parte, 

al nefumătorilor și am constatat că ponderea oamenilor de succes este mult mai mare 

în cazul nefumătorilor față de categoria nefumătorilor.  

De ce ? Nefumătorii au mult mai multă încredere în ei, sunt mai curajoși, au 

mai multă inițiativă, au relații personale și familiale mult mai reușite, sunt oameni de 

angajament, pe când fumătorii sunt anxioși, nervoși permanent, cu o stare de 

oboseală permanentă, cu randament scăzut în muncă și, mai grav, acceptă mult mai 

ușor inerția și rutina, nu sunt oameni orientați spre progres sau, chiar dacă sunt 

oameni de succes, consideră munca lor ca pe o corvoadă și au sentimentul că se 

sacrifică pentru ceea ce fac.  

Acestea sunt câteva argumente pentru care prima zi ca nefumător trebuie 

pregătită foarte bine și, de ce, de multe ori succesul sau insuccesul deciziei voastre de 

a fi liberi, depinde de această primă zi.  

Ce se întâmplă în prima zi ? De obicei este o zi foarte bună, plină de 

încredere, optimism și îți dai seama că ești pe cale să reușești. De fapt, din prima zi 

începi să simți beneficiile și starea de bine pe care ți-o dau lăsatul de fumat (nu 

renunțatul la fumat, cum folosesc unii termenul, pentru că nu renunți de fapt la nimic - 

Allen Carr).  

În prima zi, colegii, prietenii, apropiații, etc. iau contact cu noua ta stare:  

- unii te încurajează - evident cei care te iubesc și pe care vrei din tot sufletul 

să nu îi dezamăgești,   

- alții încep munca de descurajare, în general prin glume de genul ”I-a totuși 

o țigare ! M-ai reziști ? Nu te mai amăgi singur ! Nu ești suficient de puternic ! Să nu uiți să 

îți iei țigări mâine ! Trăiește-ți viața !, Ia un fum !, etc”.    

De ce grupul fumegătorilor vor să te descurajeze ? Tocmai de frica ca nu 

cumva tu să reușești iar ei să rămână foarte departe de realizarea acestui vis. Pentru 

că, de fapt, toți fumătorii vor să se lase, sunt conștienți de răul care și-l fac și ar dori 

ca prin minune de mâine să scape de dependență, să scape de acest vis urât.  

Aceştia vor să devină din nou nefumători dar își spun „NU ACUM” și 

amână fără termen momentul. În urma cercetărilor s-a constatat că, în mod 

paradoxal, mai mult de 90% dintre fumători își doresc să se lase de fumat.  

Știi care este diferența dintre foștii fumătorii și încă actualii fumători ?  

Foștii fumători sunt extrem de fericiți și mulțumiți că au făcut pasul și au reușit să se 

lase, pe când actualii fumători regretă și acum că s-au apucat.  
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Iată deci că fumătorii ajung la un moment dat SĂ FUMEZE DE NEVOIE, NU 

CĂ LE PLACE din cauza dependenței.  

De fapt, unul dintre secretele eliberării de dependența de țigări și nicotină 

este SĂ VORBEȘTI TU CU TINE ÎNSUȚI, să reîncepi să îți fii prieten, să reîncepi să 

faci lucruri în favoarea și înspre binele tău, să te convingi singur că ești o persoană 

extraordinară care merită mai mult, inclusiv să beneficieze de un interval de timp 

infim de mic în raport cu viața în care se produce SCHIMBAREA, respectiv 

ELIMINAREA NICOTINEI DIN ORGANISM și ELIBERAREA DE DEPENDENȚA 

MENTALĂ.  

Cel mai bun sfat pe care pot să ți-l dau la acest moment este ca, înainte să 

începi să te lași de fumat, să începi de fapt să te regăsești pe tine, să începi să te 

cunoști și să îți cunoști foarte bine DUȘMANUL. Aceasta este diferenţa majoră dintre 

această carte şi alte cărţi de profil, te ajută să te pregăteşti pentru momentul zero, te 

determină să îţi construieşti etapa de conştientizare.  

Cartea „În sfârşit nefumător !” a lui Allen Carr, foarte importantă de altfel, te 

ajută atât timp cât citeşti cartea, te face dependent de carte, pe când eu doresc să te 

ajut să-ţi construieşti singur metoda şi acţiunile prin care să te eliberezi, acţionând în 

prima fază asupra conştientului şi, ulterior, prin acţiune, asupra subconştientului 

unde se instalează dependenţa mentală faţă de ţigări şi tutun, în general.   
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Secțiunea 5 

CUNOAȘTEREA DUȘMANULUI ! 

 

Despre tutun și țigări ! 

Dușmanul împotriva căruia luptăm în această carte este TUTUNUL, 

indiferent în forma în care este ”consumat”.  

Tutunul, numit și ”iarba dracului” sau ”tămâia dracului”, nu ajută în 

”tămâierea” binelui ci a răului, numărându-se printre plantele otrăvitoare, precum 

ciumăfaia și mătrăguna.   

În momentul în care m-am documentat cu privire la ”dușman”, am găsit pe 

majoritatea site-urilor următoarele informații: 

 Se spune că țigările conțin un număr de aproximativ 4000 de substanțe 

chimice, foarte multe dintre acestea fiind extrem de nocive pentru organism. Dintre 

acestea sunt considerate ca fiind cele mai nocive următoarele:  

 NICOTINA reprezintă un drog puternic care afectează creierul și care 

provoacă dependență;  

 GUDRONUL este o substanță lipicioasă de culoare maro care se 

formează și se condensează în momentul în care țigara arde;  

 MONOXIDUL DE CARBON, gaz nociv produs în momentul arderii 

țigării care, în momentul inhalării, pătrunde în sânge și afectează 

funcționarea sângelui și îngroșarea arterelor. Sângele fumătorilor 

conține aproximativ 15% monoxid de carbon în loc de oxigen, vital 

pentru funcționarea creierului; 

 ACETONA, utilizată ca decapant; 

 AMONIACUL, utilizat ca agent de curățare; 

 DDT, folosit ca insecticid; 

 CIANID HIDROGENAT, utilizat ca substanță letală în închisorile din 

SUA;  

 PLUMB; 

 METANOL, utilizat ca și conbustibil pentru navele spațiale;  

 POLONIU 210, reziduu radioactiv;  

 RADON, gaz radioactiv și 

 ACID SULFURIC.  
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Dintre toate aceste substanţe nicotina este considerat duşmanul sau 

vinovatul principal pentru instalarea dependenţei chimice faţă de fumat.  

Despre efectele nicotinei ! 

În majoritatea documentelor găsite de mine pe diferite site-uri sunt 

prezentate următoarele efecte ale duşmanului nostru - nicotina:  

EFECTELE ASUPRA ORGANISMULUI uman sunt următoarele:  

 inițial nicotina are rolul de stimulent al funcțiilor celulelor, dar după ce 

SEACĂ rezervele celulelor, provoacă inhibiția lor; 

 de asemenea, reprezintă o otravă foarte puternică, dar fiind consumată 

zilnic, creează obişnuință; 

 doza zilnică inhalată de fumatori depășește de mai multe ori doza 

letală, dar nu ucide pe loc datorită obișnuinței;  

 semnele otravirii cu nicotină prin fumat sunt: puls crescut, 

hipertensiune, amețeli, greață;  

 afectează memoria, chiar și numai după două-trei zile de fumat; 

 adolescenții și tinerii care fumează ajung mai des la doctor sau la 

psiholog din cauza unor simptome emoționale sau psihologice; 

 în situații mai grave, nicotina poate fi letală.  

EFECTELE ASUPRA PSIHICULUI:  

 s-a constatat că, asemeni oricărui drog, lipsa dozei de nicotina îl face pe 

fumător să devină agitat;  

 fumătorul lipsit de nicotină nu își găsește locul până nu trage un fum, 

este în stare să fumeze inclusiv chiștoace găsite în scrumieră sau chiar 

să ceară țigări la străini pe stradă;  

 unii fumători înrăiți nu pot vorbi cursiv dacă nu fumează.  

Îmi aduc aminte că, pe la jumătatea perioadei mele de fumător, am fost în 

vizită la păriți. Cu această ocazie am ieșit seara în oraș la o cafea, mi-am terminat 

țigările și am uitat la întoarcere să îmi cumpăr țigări.  ”Obișnuit” fiind să fumez o 

țigară înainte să mă culc nu am reușit să adorm cu gândul la fumat. Am căutat prin 

scrumieră un chiștoc care să mai aibă ceva ”conținut” dar nu am găsit. Evident că am 

intrat în criză, am început să mă agit, tensiunea mi-a crescut și, la un moment dat, am 

avut o ”revelație”: mi-am adus aminte că văzusem cu câțiva ani în urmă în cămara 

părinților un pachet de țigări fără filtru rămase de la niște muncitori care făcuseră o 

lucrare. Am mers imediat în cămară, am căutat crispat pachetul și, surpriză, încă era 

acolo.  

Nu vă puteți imagina ce ”bucurie” m-a cuprins când am văzut țigările cu 

hârtia îngălbenită, uscată și care lua forma tutunului din interior datorită celor 3-4 ani 

decând pachetul fusese depozitat acolo. Am aprins imediat prima țigară care a căzut 

din pachet și am inhalat fumul iute, îmbâcsit, puturos. Dar ce satisfacție ? Demonul 
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din interior își primise doxa. Gâtul şi nările mă usturau dar mă puteam culca liniștit, 

îmi luasem doza.       

Mergând mai departe, s-a observat că, pe lângă efectele date de nicotină, 

mulți fumători motivează că nu pot să se lase de fumat datorită gesturilor reflex, 

devenite obicei. Alt efect psihologic, așa cum am spus anterior, ține de asocierea 

activităților predilecte cu fumatul, precum: scrisul, discuțiile cu prietenii, pauzele, 

ieșirile în oraș, petrecerile, etc.  

Despre alte efecte negative ale fumatului 

În alte materiale găsite de mine se precizează că nicotina este doar una dintre 

substanțele conținute de țigări, în fiecare țigară existând 15 substanțe cancerigene pe 

care le inhalăm zilnic.  

S-a constatat că un om care fumează un pachet de țigări pe zi va avea 

depozitat după un an un litru de gudron în plămâni.  

Printre alte efecte negative ale fumatului au fost amintite următoarele:  

 face ca pielea, respirația, hainele, mașina și casa să miroasă îngrozitor 

(nu de multe ori s-au destrămat relații frumoase dintre oameni datorită 

fumatului);  

 afectarea gustului și mirosului;  

 afectarea puterii de concentrare și a capacității de muncă; 

 apariția rapidă a ”tusei fumătorilor”, determinată de excesul de 

flecmă generat de fumat – tusea tabagică; 

 îngălbenirea și deteriorarea prematură a danturii;  

 scurtarea perioadei de viață a celui care fumează (s-a constatat că o 

țigară scurtează viața celui care o fumează cu aprozimativ 7 minute). 

Mai mult, s-a constatat că:   

 dupa 20 de ani de fumat, viața se poate scurta cu aproximativ 2-8 ani 

(cel puțin); 

 un fumător de circa 20 țigarete pe zi este expus de 3 ori mai mult la 

infarct miocardic decât un nefumator și de 20 de ori mai mult față de 

un nefumator la cancer pulmonar;  

 ritmul cardiac este la fumători cu circa 15 bătăi pe minut mai mare 

decât la nefumători, ceea ce face ca într-un an inima unui fumător să 

bată cu peste 5 milioane de bătăi mai mult decât în cazul unui 

nefumator, ceea ce duce la o îmbătrânire prematură a inimii;  

 atât morbiditatea (numărul de persoane afectate de incidența unei 

afecțiuni sau maladii), cât și mortalitatea (numărul de persoane care își 

pierd viața ca urmare a unei afecțiuni sau maladii) asociată multor boli 

este agravată (cu până la 65% în cazul bolilor vasculare) la bolnavii 

fumători;  
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 fumătorii inhalează doar 15% din fumul țigărilor, restul de 85% este 

inhalat de alte persoane; 

 fumatul pasiv poate spori cu circa 15% riscul cancerului de plămâni 

la nefumători;  

 un nefumător, care stă 20 de ani lângă un fumător care consuma un 

pachet pe zi, recoltează în plămânii săi 4 kilograme de funingine de 

care nu va putea scăpa niciodată;  

 doua picături de nicotină puse pe limba unui câine sunt absolut 

suficiente pentru a-l ucide; 

 circa 100 de țigări fumate în patru zile lasă în corp 28% dintr-un 

gram de nicotina; 

 țigara este considerată a fi o „seringă cu nicotină”; 

 nicotinei îi trebuie șapte secunde pentru a ajunge din alveolele 

pulmonare la creier; 

 un fumător pierde aproximativ opt ani din viață în raport cu un 

nefumător;  

 fumatul de la vârstă fragedă crește riscul de cancer la plămâni.  

 

Ce se întâmplă cu organismul tău după ce te-ai lăsat de fumat ? S-au 

constatat următoarele:  

 după 20 de minute de când te lași de fumat pulsul revine la valori 

normale; 

 după 8 ore nivelul de monoxid de carbon din plămâni se reduce la 

jumatate și nivelul de oxigen revine la normal;  

 după 48 de ore riscul de a avea un infarct scade și, mai mult, toată 

nicotina din corp a fost eliminată. Gustul și mirosul revin la normal; 

 după 72 de ore bronhiile se relaxează și nivelul de energie al 

corpului crește, te simți mai odihnit; 

 după 2 săptămâni circulația sângelui e mult ușurată și va continua să 

se îmbunătățească în următoarele 10 săptămâni; 

 între 3 și 9 luni după ce te lași de fumat, tusea, răgușeala și 

problemele de respirație dispar pe măsură ce capacitatea plămânilor 

se îmbunătățește cu 10%;  

 după 1 an de când te lași de fumat riscul de infarct scade la 

jumătate; 

 după 5 ani de când te lași de fumat, riscul de accident vasular este la 

fel ca la un nefumător; 

 după 10 ani de când te lași de fumat, riscul de cancer pulmonar este 

la fel ca la un nefumător; 
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 după 15 ani, riscul de infarct este ca la un nefumător. 

Acesta este graficul de evoluție al stării tale după ce te-ai lăsat de fumat, cu 

cât iei decizia mai repede, cu atât mai bine.  

Acestea sunt lucrurile pe care le vei simți pe perioade de timp începând cu 

momentul zero în care decizi că poți trăi și fără să inhalezi permanent substanțele 

toxice despre care am vorbit mai sus.  
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Secțiunea 6 

FUMATUL ȘI PROBLEMELE FUNDAMENTALE 

Am vorbit anterior de faptul că fumatul dă dependență atât fizică, datorită 

proceselor chimice, cât și psihică, datorită asocierii cu diferitele tale activităţi zilnice.  

În ce privește dependența psihică am vorbit de acele ”obiceiuri mentale” pe 

care le generează dar există și un al doilea aspect, valabil doar în anumite situații în 

care fumătorul începe să fumeze datorită unor probleme psihologice, numite 

probleme fundamentale ale acestuia pe care le avea înainte de momentul în care s-a 

decis să se apuce de fumat.  

Printre aceste probleme fundamentale se poate număra, spre exemplu, 

timiditatea. Viitorul fumător pentru a părea ”mai dur”, pentru a ”copia” 

comportamentul  celor pe care îi consideră ”modele de curaj” se decide că este mai 

macho cu țigara în gură.  

Cu alte cuvinte, în loc să își rezolve ”problema fundamentală” altfel, prin 

conștientizare, prin găsirea altor metode de eliminare a inhibițiilor, apelează la acest 

rezultat al marketingului, respectiv fumatul.  

Nu de puține ori am întâlnit în benzinării, baruri, magazine de tutun, etc. 

domnișoare extrem de sexi îmbrăcate care să ne întrebe ”dacă fumam și ce țigări 

fumam ?”. Mesajul către subconștientul celor ”acostați” este simplu ”femeile sexy își 

doresc bărbați care fumează !”   

Este relevant aici filmul ”Mulțumim că fumați !”, realizat de Twenty 

Century Fox şi apărut în anul 2005, unde este prezentat foarte sugestiv mecanismul 

subtil prin care să se reușească menținerea în stare de dependență a ”abonaților la 

țigări” (merită văzut filmul, veţi conştientiza multe lucruri).  

Având în vedere aceste aspecte, vă recomand ca, în situația în care aveți la 

un moment dat o problemă, poate considerată fundamentală pentru dumneavoastră 

să nu cădeți în capcana să vă reapucați de fumat, deoarece formula ”o singură țigară” 

până trece ”problema”, se traduce prin formula ”revenirea la dependență odată cu 

prima țigară fumată”, astfel:  

 FUMĂTORUL este persoana care a fumat prima țigară. 

 NEFUMĂTORUL este persoana care a eliminat fumatul din viața sa, cu 

condiția să nu mai fumeze niciodată ”o singură țigară” (Allen Carr 

tratează pe larg păcăleala de a fuma ”numai o singură țigară”). 

   Țin minte că, imediat după ce m-am lăsat de fumat prima oară, rezistam 

extrem de greu să nu cer o țigară la cea mai mică problemă cu care mă confruntam. 



26 
 

În acest sens, vă implor, nu cădeți pradă acestei capcane; după ce vă veți elibera de 

dependență nu numai că vă veți descurca net mai bine cu ”problemele”; mai mult, pe 

multe dintre ele nu le veți mai vedea ca probleme ci, pur și simplu, ca pe niște 

provocări, deoarece veți ieși din această experiență mult mai căliți și mult mai siguri 

pe voi, cu o personalitate mult mai puternică și mai flexibilă la provocările cu care vă 

veți întâlni.  

Spre exemplu, la o petrecere, soția s-a supărat din cauza unei cunoștințe iar 

primul impuls a fost să îmi ceară o țigară, ”să se liniștească”. Eu fumam la acel 

moment dar trecusem deja prin câteva încercări eșuate de a mă lăsa de țigări. Care 

credeți ca a fost reacția mea, știind cât de ușor te poți reapuca de țigări și cât de greu 

este să te lași ? Evident că am refuzat-o vehement, cu riscul de a o agasa și mai tare. 

Mai târziu mi-a mulțumit.  

Vă rog ! Ori de câte ori un prieten, un apropiat, oricine dorește să se apuce 

de fumat sau să se reapuce SĂ NU ÎL LĂSAȚI. Îi veți face cel mai frumos cadou din 

viața lui, chiar dacă nu conștientizează la acel moment.  

Ajutându-i pe ceilalți, de fapt vă ajutați pe dumneavoastră !    

Imi aduc aminte o poveste istorioară legată de ”problema fundamentală”. 

Am fost invitat acum mulți ani la masă la niște prieteni iar, după ce am mâncat, am 

ieșit evident afară să fumez o țigară. Stăpânul casei mi-a povestit despre un prieten 

de-al lui care se lăsase de fumat cu câțiva ani buni înainte de atentatul de la 11 

septembrie de la World Trade Centre din NewYork. Acesta, sub imperiul emoțiilor 

produse de eveniment s-a hotărât să se reapuce de fumat, pentru că ”oricum viața 

este nedreaptă și oricum mori într-un fel dacă este să mori, etc., etc.”. Din păcate 

istoria a avut un final tragic. După un an de zile de la momentul în care s-a reapucat 

de fumat acesta a făcut cancer, exact ca o ironie a sorții.    

O regulă pe care am putea-o formula aici:  

”Nu găsi în fumat rezolvarea problemelor tale !” 

De fapt, de foarte multe ori anumite probleme nu sunt probleme reale ci 

false, determinate de anumite convingeri sau refulări, dar aceasta este cu totul altă 

chestiune.  

Cu timpul veți reuși să eliminați așa-zisele probleme și să vă concentrați 

asupra lucrurilor cu adevărat importante.  

Cel mai elocvent este exemplul meu, în care, cu multi ani în urmă având copii 

bolnavi a trebuit să îi internez în spital. Din punctul de vedere al unui fumător, 

evident că nu poţi să treci peste aceste probleme decât cu ajutorul ţigărilor, cică „ele te 

ajută să treci peste problemă”. Analizând acum situaţia îmi dau seama că eu agravam 

de fapt problema deoarece, pe lângă stresul cauzat de situaţia copiilor eu îmi 

provocam alt stres, acela ca periodic trebuia să ies afară să imi iau „doza”, lucru care 
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mă agita şi mai tare şi, în loc să le dau încredere soţiei şi copiilor că lucrurile vor fi în 

regulă le amplificam şi mai mult starea de agitaţie şi nervozitate.  

În concluzie, veţi vedea, „fumatul nu rezolvă problemele, ci le amplifică” 

sau, altfel spus, tu ai ajuns în situaţia în care nu mai poţi rezolva nimic, nici o 

problemă, oricât ar fi ea de mică, decât în compania ţigărilor şi doar cu, așa-zisul, 

”ajutor” al acestora.    
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Secțiunea 7 

DE CE SĂ REVII LA O VIAȚĂ NORMALĂ ȘI FERICITĂ ? 

Spuneam la începutul cărții că fumatul îți amorțește, îți anesteziază simțurile. 

Nimic mai adevărat ! Fumând de fapt ajungi, încet, încet, pe nesimțite, să nu îți mai 

dai seama că nu mai trăiești normal, că de fapt nu mai ai o viață normală, că ești 

văduvit de acea bucurie de a trăi și de a simți. Devii un robot lipsit de voință, a cărui 

viață curge liniar şi previzibil.  

După aproximativ 2-3 luni după ce vă veți lăsa de fumat veți observa niște 

lucruri extraordinare care vi se întîmplă, o să începeți să vă readuceți aminte de voi 

așa cum erați înainte de a începe să fumați. Veți observa că veți avea o față mai 

luminoasă, că veți zâmbi mai mult și fără să vă forțați.  

De fapt, reîncepeți să deveniți normali, așa cum ar trebui să fiți, așa cum v-a 

făcut Dumnezeu, oameni sănătoși, veseli și prosperi; oameni care încep să aibă 

inițiative pentru că încep ”să simtă”, așa cum spuneam anterior.  

Cheia verificării că ați luat decizia bună este dată de cum vă simțiți după 

”eliberare” și vă veți simți extraordinar, vă garantez acest lucru și îmi veți mulțumi.  

Totul este să ai încredere în tine că vei reuși și în toți care s-au oferit să te 

ajute. Încrederea reprezintă, de fapt, cheia succesului pentru tot ceea ce întreprinzi.  

Privește lăsatul de fumat ca pe un proiect personal, ca pe o inițiativă 

personală, fă cunoscut tuturor celor dragi intenția ta, fără să ții secret de frica că vei 

eșua.  

Scapă de frică ! Asumă-ţi un eventual eşec şi ia-o de la capăt până la 

victorie !  

Eu cred că am avut mai bine de 10 încercări până am reușit să mă las 

definitiv. La final mi-am dat seama că toate aceste ”eșecuri” de fapt au fost etape 

foarte importante care m-au condus către succes, din toate aceste etape am învățat 

ceva, am experimentat.  

Așa că nu trebuie să îți fie frică de eșec ! Tot ce trebuie să faci este să începi 

drumul către eliberare și să fii conștient de ce ți se întâmplă și de ce faci tu să ți se 

întâmple ! 

Bucură-te, ești pe calea spre reușită ! Doar ai făcut primul pas. Ai început să 

cauți soluții să te eliberezi de fumat citind.  

Felicitări ! Urmeză să redescoperi cum este să trăiești normal.  
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Am citit într-un material rezultat în urma intervievării dependenților de 

droguri puternice precum heroina, cocaina, că aceștia considerau lăsatul de țigări ca 

și când te-ai lăsa de mâncat ciocolată sau de băut sucuri acidulate. Deci bucurați-vă, 

sunteți norocoși ! Fii hotărâți și mergeți întotdeauna mai departe ! 

 

Secțiunea 8  

CAUZELE CARE NE ÎMPIEDICĂ SĂ NE LĂSĂM DE FUMAT  

   

Pentru a ne putea lăsa este foarte important să cunoaştem cauzele care ne 

menţin în starea de dependenţă şi ne împiedică să ne lăsăm de fumat. Aceste cauze 

se coalizează toate împotriva ta şi a voinţei tale pentru a te descuraja şi pentru a nu te 

lăsa să scapi din capcana fumatului.  

Principala cauză este considerată DEPENDENŢA CHIMICĂ DE 

NICOTINĂ. Nicotina acţionează la nivel celular, aşa cum spuneam anterior, 

secătuind celulele.  S-a constatat că, în situaţia în care fumarea acestor substanţelor 

toxice conţinute de tutun devine o obişnuinţă aproape obsesivă se dezvoltă o 

DEPENDENŢĂ şi, evident că, dacă substanţa este ulterior oprită, fumătorii 

experimentează anumite simptome ale retragerii.  

Aceste simptome sunt normale, deoarece corpul uman, în mod natural, 

trebuie să-şi revină la funcţionalitatea normală, adică să fie „alimentat” cu 

substanţele toxice respective.  

În cazul meu, spre exemplu, pe lângă o stare de gol resimţită cam 6 săptămâni 

după ce m-am lăsat de ţigări, mi-a apărut o tuse constantă care, l-a început, m-a 

îngrijorat dar, studiind am constatat că, de fapt, este normală pentru că organismul 

începe să revină la starea iniţială, la starea normală.  

Allen Carr spune, în cartea sa dedicată lăsatului de fumat, următoarele 

lucruri despre nicotină: „... un compus uleios, incolor, este drogul din tutun care produce 

adicţia. Și, în comparaţie cu toate celelalte droguri cunoscute de omenire, o produce cel mai 

rapid: e suficient să fumezi o ţigară ca să devii dependent. De fiecare dată când tragi din 

ţigară, ajunge în creier, prin intermediul plămânilor, o mică doză de nicotină care acţionează 

mai rapid decât doza de heroină pe care toxicomanul si-o injectează în venă. Dacă tragi dintr-

o ţigară de 20 de ori, primeşti 20 de doze de drog la o singură ţigară. Nicotina e un drog cu 

acţiune rapidă şi de aceea nivelul ei în fluxul de sânge scade vertiginos, aproape la jumătate – 

la 30 de minute după ce ai stins ţigara – şi la un sfert – după o oră de la terminarea ţigării. 

Asa se explică faptul că majoritatea fumătorilor fumează 20 de ţigări pe zi. De îndată ce 

fumătorul stinge ţigara, nicotina părăseşte repede corpul si fumătorul începe să sufere chinul 

lipsei de drog” (În sfârşit nefumător, pag. 27). 
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Acelaşi autor spune că privaţiunea de nicotină produce, în esenţă, un 

disconfort fizic foarte mic, problema de bază care trebuie rezolvată vizează mai mult 

dependenţa mentală, obişnuinţa de a ne sprijini pe ţigară.  

Tehnic vorbind nicotina este eliminată complet din organism după numai 3-4 

zile. De aceea, primele 3-4 zile sunt cele mai importante, deoarece este perioada în 

care organismul are tendința să ”ceară” nicotină pentru a-și reface ”stocul”.  

NU VĂ LĂSAȚI, când simțiți nevoia de a introduce nicotină în organism 

relaxați-vă, trageți aer în piept și gândiți-vă la ceva frumos, gândiți-vă la viața 

frumoasă pe care o veți avea, fiţi bucuroşi de noul vostru statut, acela de 

NEFUMĂTORI.  

Da ! Începeţi să realizaţi nu că numai sunteţi fumători, ci că sunteţi DIN 

NOU NEFUMĂTORI, adică persoane normale, stăpâne pe ele şi pe viitorul lor.   

De fapt, starea de bine creşte progresiv din momentul în care te laşi de fumat, 

deoarece organismul revine la starea lui de normalitate şi evoluezi din bine în mai 

bine.  

La un moment dat discutam cu un prieten care se reapucase de fumat ţigări 

după ce se lăsase aproximativ 2 săptămâni şi l-am întrebat, evident, de ce s-a 

reapucat. Răspunsul lui m-a surprins total: „Aveam prea multă energie şi nu am ştiut 

ce să fac cu ea !” De fapt prietenul meu, datorită perioadei foarte mari în care fumase, 

uitase pur şi simplu cum este să trăieşti plin de energie sau, pur şi simplu, îi era lene 

în general şi nu avea la ce să folosească această energie sau nu știa cum să 

folosească această energie.  

Un exemplu personal aici este din perioada în care fumam. Într-un week-end 

am plecat cu socrul meu să plantăm 20 de pomi fructiferi la curtea pe care o dețin. 

Pentru aceasta trebuia să săpăm 20 de gropi cu o adâncime şi o circumferinţă de 

aproximativ 40 de cm. Ne-am apucat în acelaşi timp de săpat. Într-o oră socrul meu 

reuşise să sape 17 dintre cele 20 de gropi iar eu reuşisem de abia restul de 3, de fapt 

la ultima tot el m-a ajutat să o termin pentru că eu eram pur şi simplu epuizat. În 

condiţiile în care socrul meu este cu 30 de ani mai în vârstă de cât mine şi se lăsase de 

fumat cu 10 ani în urmă.         

Revenind la ideea dependenţei de nicotină, cercetările mai noi din SUA au 

scos la iveală că, ATENŢIE, nicotina nu ar da dependenţă ! Matthew Palmatier, 

profesor de psihologie la Universitatea Kansas State, a publicat o lucrare în revista 

„Neuropsychopharmacology” în care a demonstrat că „dependenţa de ţigări nu provine 

din nicotină, ci din faptul că acţiunea de a fuma este un fals stimulent al unei acţiuni, cel 

mai adesea, plăcute”. Profesorul explica faptul că: „Ţigara reprezintă o satisfacţie extra, un 

fel de premiu care se acordă atunci când te dedici unei activităţi plăcute şi relaxante”. Astfel, 

fumatul devine o acţiune care însoţeşte starea de bine.  

Nicotina, în schimb, nu poate fi considerată un drog puternic care să inducă 

starea de plăcere sau euforie astfel încât să provoace dependenţa. De aceea, spuneam 
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că decizia de a nu mai fuma, aşa cum afirmă dependenţii de droguri puternice, este 

echivalentă cu decizia de a nu mai consuma ciocolată sau sucuri gazoase. Este poate 

şi una din cauzele pentru care „cei care se lasă uşor se reapucă şi mai uşor”. În cazul 

celor care s-au lăsat greu de fumat, aceştia fiind SPERIAŢI şi SĂTUI de ţigări de cele 

mai multe ori nu se mai reapucă de fumat.    

Spre exemplu, un coleg de serviciu îmi spunea că a fost o bună perioadă 

dependent de un anumit tip de suc (bea zilnic aproximativ 5 litri din sucul respectiv) iar, 

în momentul în care şi-a dat seama că îi afectează sănătatea, a renunţat să îl mai 

introducă în organism. Îmi povestea că o bună perioadă după ce s-a „lăsat”, când 

mergea la cumpărături şi vedea sucul pe raftul magazinului intra într-un fel de 

„sevraj”.     

În cazul unora principala cauză pentru care ”nu doresc” să se lase de țigări 

este LENEA sau PLICTISEALA.  

Parte foarte ciudat ce spun, dar este adevărat. O parte dintre cei pe care i-am 

întrebat de ce nu se lasă de fumat mi-au dat următorul răspuns: ”Și eu ce o să fac după 

aceea ? Cu ce o să-mi omor timpul ?”. Este un răspuns la care am rămas perplex. 

Normal, sunt persoane care preferă, în loc să facă ceva constructiv pentru viața lor, să 

”pufăie” pur și simplu toată ziua și să se plângă la finalul zilei că toate l-au mers 

prost și că nu au succes, când ar putea să citească o carte, să se plimbe, să facă lucruri 

care să-i aducă beneficii. Aceasta înseamnă blazare în forma ei maximă.  

Unora le este pur și simplu prea lene să se lase.  

Le este lene și să se gândească la asta.     

Știți care este definiția lenei la fumători ?  

Următoarea: FUMÂND ”FAC CEVA”, DAR DE FAPT NIMIC! 

EXEMPLUL CELORLALŢI CARE „CERTIFICĂ” CĂ ”APUCĂTURA” 

ESTE BUNĂ. S-a observat și fiecare dintre noi am constatat că cei mai tineri fumători 

au fost influențați să-și formeze acest obicei deoarece i-au văzut că fumează pe 

prietenii lor sau pe cei din familie, percepând această ”îndeletnicire” ca fiind ”bună”.  

Întotdeauna anturajul determină la un tânăr comportamentul bun sau rău, 

pentru că anturajul este cel care creează ”modele”, indiferent dacă acestea sunt bune 

sau rele. Nu degeaba se spune că dacă bagi un măr stricat într-un coș cu mere bune și 

proaspete într-un timp relativ scurt le va strica și pe acestea. În schimb, evident, că 

vice-versa nu este valabilă.   

Mai grav este în situația în care tinerii văd fumând anumite persoane care 

reprezintă modele de viață pentru ei. Spre exemplu, părinții, unchiul sau mătușa 

preferată, anumiți profesori, persoane care au dobândit un succes financiar 

extraordinar, cântăreți, actori, etc. Aceaste situații sunt speculate și în marketing 

după cum vom vedea mai jos.  
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PUBLICITATEA SAU MARKETINGUL, de asemenea, încurajează și 

acționează pentru menținerea obiceiul fumatului. Tehnicile de marketing ale mass-

mediei pot crea impresia că fumatul este o regulă acceptată din punct de vedere 

social.  

Allen Carr vorbește în cartea sa despre acea ”SPĂLARE A CREIERULUI” 

(”În sfârșit nefumător !”, pag. 35). El spune că suntem produsul societății în care trăim 

în proporție de 99% și explică cum experții în publicitate știu să folosească puterea 

sugestiei asupra subconștientului pentru a ne determina ”nevoia” de a ne apuca de 

țigări. De exemplu, în filme actori renumiți, care ne plac și care sunt modele pentru 

noi, în momentul în care filmează în anumite scene cu țigara în gură, certifică că 

țigările sunt bune și ne încurajează indirect să fumăm. Subconștientul traduce acest 

comportament ca fiind ”BUN”.  

Din cauza imaginilor, reclamelor, oamenilor de succes care apar la televizor 

și care fumează, se creează la nivelul subconștientului convingerea că țigările sunt 

bune, că reprezintă un lucru extraordinar. 

 Aceasta reprezintă PĂCĂLEALA al cărei subiect suntem, din păcate, și 

continuăm să acceptăm de multe ori această păcăleală din prea multă comoditate.  

Cel mai relevant exemplu este acela al domnișoarelor foarte sexy pe care le 

întâlnim în benzinării și care, vezi doamne, realizează ”studii de piață” referitoare la 

”ce tip de țigări fumați” și care vă fac cadouri diverse pentru un pachet de țigări 

cumpărat; de fapt mesajul către subconștient este următorul: ”Numai noi fumătorii 

avem beneficiul să fim acostați de aceste domnișoare superbe, săracii nefumători nu 

sunt atât de interesanți, nu au acest ”beneficiu” .  

Deci, ”SĂ RĂMÂNEM FUMĂTORI !”. 

În acest caz, companiile respective nu fac altceva decât să vă mențină trează 

convingerea că, fumând, faceți foarte bine; nu sunt interesate nici pe departe să își 

facă reclamă pentru a-și vinde ”drogul”. De ce credeți că nu sunt interesate să își facă 

reclamă ? Pentru că nu au nevoie. Ați ajuns atât de dependenți, încât chiar dacă 

schimbă conținul sau prețul pachetului de țigări sunteți dispuși, indiferent de 

condiţii, să-l achiziționați.  

Consider că mai bine de jumătate dintre actualii fumători ”datorează” 

această stare de dependență campaniilor publicitare care le-au transmis 

subconștientului lor așa-zisa nevoie de țigări, le-au transmis mesaje de genul ”fii 

liber”, ”tărâmul făgăduinței”, ”fii ce vrei să fii”, ”fii puternic”, etc. dar ce dezamăgire 

după câțiva ani de fumat, numai liber sau puternic nu te poți numi. Vei vedea în 

acest sens spre finalul cărții câteva statistici globale cu efectele dezastruoase ale 

fumatului.   

Toți fumătorii știu că nu îți poți recâștiga libertatea decât în momentul în 

care redevii nefumător. Acesta este SECRETUL !  
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Cred că majoritatea fumătorilor, care au ajuns la etapa în care efectele 

negative ale țigărilor sunt vizibile, și-ar dori acum să nu se fi apucat niciodată de 

fumat; nu mai zic de cei care au încercat de mai multe ori să se lase de fumat prin 

metode nepotrivite.    

Ce este și mai interesant este faptul că în cazul majorității campaniilor de 

luptă împotriva fumatului se folosește publicitatea negativă, prin publicarea pe 

pachetele de țigări a unor imagini dramatice ce reprezintă efecte ale fumatului.  

Care a fost efectul ? În scurt timp au apărut pe piață acele huse care să ascundă 

pozele hidoase. De ce ? Pentru că ”nevoia de țigări” fixată la nivelul subconștientul și 

organismului ”nu trebuie contrazisă” prin aceste imagini care reprezintă în mod 

obiectiv EFECTE REALE ALE FUMATULUI.  

Dar fumătorii ce fac ? Caută toate metodele care să păcălească evidența. De 

fapt, deoarece în viața reală există foarte multe semnale negative despre fumat care le 

strică ”buna-dispoziție” își caută fel de fel de metode prin care să modifice realitatea 

astfel încât să corespundă nevoii de a-și menține dependența și de a reveni în starea 

de ”confort”.  

Iată cum funcționează mecanismul. Pe pachetele de țigări au apărut 

următoarele categorii de mesaje: 

”Fumatul dăunează grav sănătății !” 

”Fumatul produce cancer !” 

”Fumatul duce la impotență !” 

Care credeți că a fost ”soluția” de contracarare a acestor mesaje, reale, 

obiective și foarte serioase de altfel ? S-a găsit soluția bagatelizării pericolului prin 

glume de genul: Un fumător se duce la magazin pentru a cumpăra un pachet de țigări și îl 

întreabă pe vânzător ce inscripții au pachetele de țigări de pe raft. Acesta îi răspunde că are 

două categorii: cu ”cancer” și cu ”impotență”. La care fumătorul îi spune vânzătorului să îi 

dea un pachet cu ”cancer”.  

Iată un exemplu foarte evident în care, pentru a menține starea de 

dependență, se ajunge inclusiv la glume despre moarte. Mai mult, majoritatea 

fumătorilor, pentru a se ”încuraja” că nu vor păți nimic fumând, prezintă în 

discuțiile dintre ei cazuri a unor persoane care au fumat până la o vârstă înaintată și 

nu au pățit nimic. În schimb statisticile arată altceva referitor la numărul persoanelor 

care au suferit boli grave din cauza tutunului.   

OBICEIUL sau credința că este un obicei este o altă cauză care justifică 

menținerea stării de dependență față de fumat și țigări.  La acest obicei de ajunge tot 

prin spălarea creierului datorat campaniilor publicitare. Allen Carr militează pentru 

ideea că ”fumatul nu este un obicei, ci este dependență de nicotină”.  
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Indiferent cu ar fi, fumatul este o ”ocupație” a ta, așa cum am văzut anterior, 

de la trezire, până la culcare. De fapt este mai mult decât un obicei, ESTE UN MOD 

DE VIAȚĂ extrem de dăunător pentru tine și pentru cei dragi.  

Tu ești cel care decizi dacă acest mod de viață este bun sau nu pentru tine și 

dacă te decizi să revii la modul de viață normal.  

Este la fel ca în cazul mașinilor care merg cu motorină și în care bagi benzină. 

După ce mergi câțiva kilometri motorul se strică, se ard anumite piese. Așa este și cu 

organismul uman. El funcționează natural fără țigări și fără tutun. În momentul în 

care îi introduci aceste substanțe nenaturale mai devreme sau mai târziu o ”piesă” 

din organismul tău va ceda. Avantajul în cazul mașinilor față de oameni este că 

piesele se pot schimba.   

”INCAPACITATEA DE A MUNCI FĂRĂ COMPANIA ŢIGĂRII” este un 

din scuzele și argumentele care m-au ținut inclusiv pe mine dependent o bună 

perioadă de timp. Când m-am lăsat prima oară nu m-am putut apropia de calculator 

o săptămână întreagă. Mă simțeam bine fizic și mental dar nu puteam lucra nimic.  

Reacția evident a fost de revoltă, m-am enervat, mi-am zis ”nu se poate să nu reușesc 

să lucrez în condițiile acestea” dar evident nu am reușit. Aplicând ”metoda voinței” 

sau ”a luptei cu viciul” sau ”a îndârjirii” AM CLACAT CU BRIO.  

Evident m-am reapucat de fumat, în loc să folosesc acel principiu din aikido, 

de utilizare a energiei şi forţei adversarului. În loc să las reacțiile adverse să curgă, să 

treacă pe lângă mine, eu mă împotriveam, eram din ce în ce mai îndârjit, ca și când aș 

fi vrut să mut un perete.  

Ultima ora când m-am lăsat de fumat am muncit doar cât și cum am putut. 

Trei săptămâni nu mi-am folosit calculatorul decât să îmi citesc mail-urile și am 

așteptat liniștit să-mi revină cheful de lucru, ceea ce s-a și întâmplat ulterior.  

La momentul actual pot lucra la calculator și două ore încontinuu fără să iau 

vreo pauză.  

  FRICA DE PERIOADA DE „SEVRAJ” sau FRICA, pur și simplu. Aceasta 

este, la fel, o cauză foarte întâlnită la cei care încă nu s-au eliberat, mai ales la cei care 

au mai încercat să se lase.  

Sunt două tipuri de sevraj aici: 

- SEVRAJUL FIZIC PUR CHIMIC și 

- SEVRAJUL MENTAL SAU PSIHOLOGIC.  

Așa cum am mai spus, sevrajul chimic mai vizibil ține DOAR 3-4 ZILE. Se 

spune că doar trei sau patru zile îi trebuiesc organismului tău să elimine nicotina din 

corp. În aceste zile, în special, și pe toată perioada, trebuie să vă relaxați, să faceți 

sport, să vă ocupați timpul cu activități plăcute, plimbări în aer liber, să munciți fizic, 

etc. Ca o paranteză aici, am observat că le este mai ușor să se lase celor care fac munci 

fizice, deoarece este ”eliminată” mai repede ”adrenalina” din organism. Deci, faceți 
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sport sau munci fizice (eu la ora 7.30 dimineața eram în sala de forță pentru a-mi calma 

nervii). 

Deci veți observa că veți avea o stare de nervozitate puțin exagerată primele 

zile după ce v-ați lăsat. Ignorați-o, respirați adânc și calmați-vă (eu, când m-am hotărât 

să mă las pentru ultima oară mi-am anunțat familia, prietenii și colegii că mă voi lăsa de 

fumat și că este posibil să reacționez exagerat și să mă scuze anticipat).  

În general, vă recomand să vorbiți cu cei din jurul vostru că într-o anumită 

perioadă de timp, două, trei săptămâni sau o lună vă veți lăsa de fumat. Nefumătorii 

și cei care vă iubesc vă vor încuraja, fumătorii nu pentru că, așa cum spuneam, le va 

fi frică ca nu cumva dumneavoastră să reușiți iar ei vor rămâne în lanțuri.  

Sevrajul mental sau psihologic ține 2-3 luni, în funcţie de persoană. Dacă 

considerăm fumatul un obicei care se formează pe subconștientul nostru, știm că 

dacă un obicei se formează în 21 de zile, pentru eliminarea acestui obicei ne trebuie 

tot 21 de zile în care să nu mai ”exersăm” acel obicei.  

Una peste alta, luați-vă o marjă de 3 luni în care, încet, încet, veți scăpa de 

stresul revenirii organismului la starea sa naturală și după care veți începe să simțiți 

din nou beneficiile vieții de nefumător.  

Nu lua prea în serios sau prea în tragic lăsatul de fumat, zâmbește în fiecare 

zi, fii relaxat, nu pierzi nimic ci, din contră, câștigi enorm pe toate planurile (inclusiv 

în plan sexual, viața ta va fi mult mai bună).  

Îți dau un pont aici ! Când ești în perioada în care ai decis să te lași de fumat 

și au trecut câteva zile fără țigări și simți că efectiv nu mai poți fără țigări îți 

recomand SĂ ÎȚI APRINZI PUR ȘI SIMPLU O ȚIGARĂ, chiar dacă te simți vinovat 

pentru faptul că ai reușit să te abții nu știu cîte zile. Fumând acea țigară rezolvi două 

probleme: 

1. elimini pentru moment frustrarea organismului care nu mai are nicotină și 

2. activezi sentimentul de vinovăție.  

Am testat această metodă întâmplător cu un coleg de serviciu care se lăsase 

de fumat de 2-3 zile, dar îl simțeam foarte anxios, agitat, cu o doză foarte mare de 

frustare, suferea în el. L-am întrebat ce se întâmplă la care el îmi răspunde că s-a 

blocat și nu se poate gândi decât la o țigară. La acel moment i-am recomandat să 

fumeze pur și simplu o țigară. Acesta a rămas contrariat. I-am explicat că degeaba se 

mai chinuie acum să se ambţină, nu face altceva decât să se chinuie degeaba. Zi și 

făcut ! Și-a aprins o țigară, pe care nici nu a avut chef să o termine, a fumat-o doar 

jumate, după care nu a mai fumat nici o țigară până în ziua de azi.  

Ce se întâmplase de fapt ? Ca în cazul majorității oamenilor, a funcționat 

psihologia inversă. El rămase setat pe ideea fructului oprit, respectiv că nu mai are 

voie să facă ceva, în cazul nostru să fumeze. Credeți că ar fi reușit să se abțină, în 
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condițiile în care psihicul era împotriva lui ? Cu siguranță nu. Ce am făcut eu ? Am 

folosit psihologia inversă dar de data aceasta în favoarea lui.  

De fapt el nici nu suferea de lipsa nicotinei, suferea însă de dependența 

mentală de a face gestul aprinderii țigării, de activitatea în sine care era interzisă 

pentru el. Odată rezolvată problema subconștientul s-a liniștit, nu a mai intrat în 

conflict cu conștientul, după cum vom vedea.  

După ce a fumat acea jumătate de țigară a activat sentimentul de vinovăție, 

respectiv acela că ”a gustat din fructul oprit”.   

De ce este importantă activarea sentimentului de vinovăție ? Deoarece, chiar dacă, 

la prima vedere, este un eșec în încercarea ta de a te lăsa de fumat, de fapt vei fi mai 

întărit deoarece la următoarea încercare îți vei da seama de fapt că nu mai ai nevoie 

de acea țigară nenorocită, care te-a amețit deja și pe care nici măcar nu ai putut-o 

fuma toată.  

Începi astfel să îți dai seama că fumatul nu este decât o mare păcăleală, iar tu 

ești păcăliciul iar data viitoare când te vei lăsa vei fi mult mai rezistent și vei reuși să 

treci mai ușor și conștient peste ispită.  

Incepi să iți dai seama că lăsatul de fumat nu este altceva decât un maraton și 

nu un sprint, așa cum spuneam. ”Important este să faci primul pas cu încredere” 

(M.L. King).  

Când te vei lăsa a doua oară (sper să nu mai fie cazul) și când, la fel, după 

cîteva zile de abstinență vei fi tentat să mai aprinzi o țigară, sentimentul de vinovăție 

va spune STOP (vei spune în minte ”nu vreau să mă mai simt vinovat”) va acționa ca 

o forță interioară de două ori mai puternică decât acest prost obicei.  

LIPSA DE MOTIVARE este o altă cauză, mai ales în cazul celor tineri. Mulți 

spun ”De ce să mă las ? Mă simt foarte bine ? Nu mă doare nimic. Analizele mi-au 

ieșit foarte bine”.  

Răspunsul mi l-a dat tot un fumător, mai în glumă, mai în serios: ”O țigară 

nu îți poate face nimic, cu condiția să nu fie ultima !”.  

Adevărul este că, mai devreme sau mai târziu, vei deveni ”clientul” durerilor 

de cap, migrenelor, durerilor în piept, etc. Mai bine ar fi să previi aceste lucruri și să 

utilizezi o motivare pozitivă și nu una negativă.  

Motivarea pozitivă apare atunci când, singur devii conștient că nu ești pe un 

drum bun. Prin studiu, prin decizie personală, hotărăști să faci pasul și nu aștepți 

motivația negativă.  

Ce este motivația negativă ? Este acea motivație care vine din exterior, care 

nu mai depinde de tine, este MOTIVAȚIA IMPUSĂ DE DOCTOR de care le este frică 

de fapt tuturor fumătorilor. Pentru mine a fost, de fapt, unul dintre principalele 

motive pentru care m-am lăsat de fumat.  
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Auzisem în perioada de aproximativ un an de zile în care tot m-am chinuit să 

mă las de fumat de tot felul de cazuri, de genul: ”Vezi că ginerele lui X doamnă nu mai 

are voie să fumeze pentru că ia fost tăiat jumătate de plămân ! Am fost la spitalul X și ... nu 

vrei să vezi ce este acolo. Ai grijă. Gândește-te bine !”.  

Știți ce mi-a venit în minte la un moment dat ?  Mi-am zis: ”Nu vreau să 

ajung în situația SĂ NU MAI AM VOIE SĂ FUMEZ. Trebuie să decid eu singur când 

mă voi lăsa”. 

Mă gândeam atunci la situația în care, fără niciun fel de pregătire, să-mi 

spună cineva: ”De mâine nu mai ai voie să fumezi dacă mai vrei să trăiești !”. Cum aș 

fi reacționat ? În acest sens, m-am hotărât singur TREBUIE SĂ FAC ACEST LUCRU 

CÂND ÎNCĂ SUNT SUFICIENT DE TÂNĂR, CÂND ORGANISMUL SE POATE 

REGENERA ȘI POT LIMITA FOARTE MULT ORICE RISC.  

Deci, folosiți motivarea pozitivă, decideți voi ce veți face cu viața voastră și 

nu alții, pe care, de multe ori, nu îi interesează persoana voastră. Pentru ei nu sunteți 

altceva DECÂT UN ALT CAZ.  

Sfatul meu este să vă iubiți pe voi înșivă deoarece nu ştiţi sigur dacă alții vă 

vor iubi. Când este vorba de sănătatea voastră, fiţi egoişti.  

La un moment dat am auzit și între soți vorbe de genul: ”Treaba lui sau treaba 

ei, este viața lui sau viața ei”. La prima vedere vorbe care sună urât sau imoral, dar sunt 

cât se poate de adevărate: FUMĂTORII NU SUNT VICTIMELE NIMĂNUI, SUNT 

VICTIMILE PROPRIEI LOR NEHOTĂRÂRI.  

Sfatul meu este următorul: ”Recapătă-ți demnitatea. Decide ce este bine 

pentru tine. Nu te lăsa influențat de nimeni, de reclame, de mediul în care trăiești !” 

Acordă-ți respectul pe care îl meriți ! Știu că ți se pare greu de realizat dar vei 

reuși, sunt sigur de asta. Dacă am reușit eu care, fie vorba între noi, nu sunt o 

persoană foarte hotărâtă, vei reuși sigur și tu.  

Fumatul te îndepărtează de tine, fumând îți ucizi simțurile și rupi legătura cu 

adevăratul TINE. După ce te vei elibera, te vei redescoperi așa cum ești cu adevărat. 

Nu-ți fie frică, ai curaj și te vei bucura nespus.  

Trebuie să îți spui permanent: ”NU VREAU SĂ RĂMÂN UN SIMPLU 

DEPENDENT AL SOCIETĂȚII DE CONSUM, FĂRĂ NICIO REACȚIE !” 
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Secțiunea 9 

CUM ÎȚI AFECTEAZĂ FUMATUL VIAȚA ȘI VIITORUL 

 

Fumatul te lovește în multe puncte sensibile ale vieții tale, fie că îți dai 

seama, fie că nu îți dai seama. Vom analiza împreună câteva dintre acestea pentru a 

le observa și pentru a conștientiza cât de rău ne facem dacă nu decidem să ieșim din 

întuneric.  

Cum îți afectează viața personală ? Foarte simplu. În primul rând, fumatul 

afectează sănătatea membrilor familiei voastre. Așa cum am rezentat anterior, 85 % 

din fumul țigării se împrăștie în jurul tău, în casa unde locuiești, se impregnează în 

pereți, mobilier, haine, etc.  

Chiar ! Am observat un fenomen interesant în ultima vreme. Majoritatea 

fumătorilor care se mută la casă nouă nu mai fumează în casă și nici nu permit altora 

să o facă, din două motive: să nu afecteze sănătatea copiilor lor și să nu afecteze casa 

și bunurile din ea.  

Curios, nu ? Fumătorii țin atât de mult la casă și bunurile lor, le protejează 

nefumând dar nu își iubesc deloc propriul corp intoxicîndu-l minut cu minut, oră de 

oră, zi de zi, lună de lună și an de an cu toate substanțele acelea nocive.  

Altă situație: fumatul în mașină. Evident că nu este nimic mai plăcut decât 

să te bucuri de plăcerea unui drum cu țigara în mână, uitând că fumul se 

impregnează în tapițeria mașinii iar, ulterior, când duci copii în anumite locuri, chiar 

dacă nu mai fumezi cu ei în mașină, aceștia inhalează substanțele toxice. Nu mai 

spun de situația în care fumătorul își cumpără o mașină nouă. O perioadă, ținând 

foarte mult la aceasta, nu fumează în mașină. Este un alt exemplu că, de multe ori 

iubim mai mult obiectele pe care le deținem, decât propiul corp sau propriul 

organism.  

Nu mai spun de certurile permanente pe care le ai cu partenerul de viață 

dacă acesta este nefumător (eu cel puțin le aveam constant), de genul: ”nu faci decât să 

stai toată ziua cu țigara în gură”. Indiferent dacă partenerul te roagă frumos să te lași 

sau urlă la tine, evident că nu te vei lăsa pentru că, nu-i așa, un fumător devine și mai 

înverșunat și fumează în continuare mai cu patimă.  

Fac aici o paranteză. Citeam azi un material despre patimi și cum „datorită 

faptului că nu ne mai iubim și nu îi mai iubim pe cei din jurul nostru, devenim sclavii 

diferitelor dependențe, inclusiv dependența de droguri, mai ales datorită faptului că 

nu mai înțelegem viața și contextul în care trăim iar aceste ”adjuvante”, precum 
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țigările, alcoolul, drogurile au ajuns să reprezinte adevărate SOLUȚII la AȘA-ZISELE 

NOASTRE PROBLEME ZILNICE.       

Mai mult, unii au ajuns la un așa nivel de dependență, încât își prioritizează 

banii zilnici în funcție de ”importanța dependenței”. Am avut această revelație într-o 

zi în care, așteptând în fața unei ceasornicării până să vină proprietarul, am asistat la 

o discuție între doi vecini care stăteau peste drum. Unul îi cere altuia o țigară iar 

celălalt îi spune că nu are, la care primul îl întreabă: Ce ai făcut cu banii ? iar celălalt îi 

răspunde: Nu am putut cumpăra țigări pentru că nu îmi mai ajungeau pentru băutură ! 

Iată un exemplu de prioritizare, în sensul în care, în societatea modernă nu 

mai sunt prioritizați banii pentru alimente, ci banii pentru dependențele noastre, fie 

că este vorba de ţigări, fie că este vorba de alcool.  

Revenind la viața personală, FUMATUL ÎȚI FURĂ IDENTITATEA. De 

fapt, nu mai ești doar un simplu om normal, cu nume și prenume ci ești acum UN 

FUMĂTOR, adică o altă persoană, decât a vrut Dumnezeu să fii. De aceea se spune 

că dacă Dumnezeu și-ar fi dorit să fim fumători ne-ar fi făcut probabil cu un coș 

pentru fum în vârful capului.    

Și, atenție, fumând în fața copiilor tăi nu faci altceva decât să ”îi educi” să 

devină niște fumători de succes.  

Cum vă afectează bugetul ? Este cel mai sigur credit. Nu câștigi nimic dar 

dai toată viața rate. Din acest punct de vedere fumatul poate fi definit ca IMPOZIT 

PE PROSTIE sau PE LENEA DE A NE LĂSA.  

V-am arătat anterior că am calculat cam ce sumă de bani am cheltuit în cei 

aproximativ 15 ani de fumat. Am cheltuit aproximativ 33.000 euro, o sumă frumușică 

pentru a mă intoxica. Ce am primit în schimbul acestor bani NIMIC, doar frica de a 

nu mă înbolnăvi între timp.  

Dacă stau bine să mă gândesc, cam o cincime din timp am lucrat pentru 

țigări, fără niciun beneficiu, ci doar pentru a-mi inocula în minte frica ca nu cumva să 

mă îmbolnăvesc.  

 Cum îți afectează fumatul performanțele profesionale și succesul în viață 

? Nimic mai simplu de răspuns. Până să mă las de fumat nici nu-mi dădeam seama 

cât de mult timp am pierdut. Mă ducem la serviciu iar prima oră o pierdeam 

deoarece trebuia să particip la ”ritualul cafelei” și să stau la taclale cu ceilalți 

fumători. De fapt, acum îmi dau seama. Noi nu stăteam la taclale pentru că aveam 

neapărat ceva să ne spunem ci, pur și simplu, trebuia să facem ceva până când ne 

luam ”doza” necesară de nicotină.  

Este cunoscut că dimineața este ”nevoia” cea mai mare de țigară sau 

”plăcerea” cea mai mare, cum vreți să îi spuneți, deoarece pe timpul nopții, așa cum 

spuneam, organismul este ”privat” de nicotină, cu excepția acelora care se trezesc 

săracii și noaptea să fumeze. Chiar îmi aduc aminte, acum mulți ani, am asistat la o 
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discuție cu o doamnă care spunea că de abia așteaptă să vină dimineața să fumeze și 

să bea cafeaua. Săraca nu își dădea seama că ”plăcerea” era, de fapt, nevoia 

organismului de nicotină, de fapt: ”ORGANISMUL UMAN DEPENDENT DE 

NICOTINĂ NU SE MAI POATE SIMȚI  BINE FĂRĂ NICOTINĂ”.  

”Plăcerea” nu este altceva decât aducerea nicotinei la nivelul ”normal” cerut 

de organism.  

Ce legătură are cu performanțele profesionale ? Foarte mare deoarece, mai ales în 

situația în care munca pe care o faci, nu o faci, în  general, cu plăcere, cu atât mai 

mult nu o vei putea face în lipsa ”alimentării periodice cu țigări”. De aici rezultă 

acele ”pauze” periodice impuse de monstrul din interior: NEVOIA NICOTINĂ DIN 

ORĂ ÎN ORĂ sau la diferite intervale.  

Nu știu dacă ați observat că, indiferent cât ar fi de importante problemele 

dintr-o ședință, nu vă puteți concentra decât 15-30 de minute, cât timp mai există 

nicotină în organism. După ce a trecut ”efectul țigării” trebuie să cerem neapărat ”o 

pauză de o țigară”. De fapt un om normal nu are nevoie de astfel de pauze, nici 

măcar nu are nevoie să iasă din sala de conferință, spre exemplu.  

Un nefumător poate fi ”prezent” la majoritatea activităților importante ale 

firmei sau se poate implica 100% în activitățile pe care și le propune, pe când 

fumătorului țigara îi pune permanent ”frână”. Este una din explicațiile pentru care 

majoritatea oamenilor realizați din toate punctele de vedere SUNT NEFUMĂTORI.  

Tot referitor la această problemă, veți observa că nefumătorii rezistă mult 

mai bine la stres. Când fumătorii au o problemă, fumează țigară de la țigară, 

considerând că țigara este un sprijin -  din contră mai mult îi agită.  

De aceea, vă recomand să nu vă lăsați de fumat ca în perioadele dificile ale 

vieții dumneavoastră. Pare ciudat, nu ? Este foarte corect sfatul din următoarele 

motive: având probleme, fumați în exces iar nicotina vă agită în exces; dacă vă lăsați 

de fumat, pe lângă agitația anterioară, apare o frustrare și mai mare, a lipsei bruște 

de nicotină, introdusă în exces anterior. Rezultatul: UN FIASCO TOTAL.  

Sfatul meu este următorul: liniștiți-vă, așteptați să treacă problema sau 

problemele, după care lăsați-vă de fumat pentru totdeauna.     

Revenind la performațele scăzute, am un alt exemplu. Anul trecut am făcut o 

extindere la casă. Muncitorii care îi aveam deja la lucru erau nefumători amândoi iar 

treaba mergea din plin. La un moment dat, am chemat un electrician, fratele unui 

prieten, fumător de astă dată. Care a fost diferența ? Electricianul a venit în prima zi la 

lucru dar a uitat să își ia la el toate sculele necesare, în schimb, ce nu a uitat ? Țigările 

evident. A pierdut jumătate de zi fumând și stând la taclale cu mine și mimând că 

face ceva, până când l-am trimis acasă. Credeți că îl voi mai recomanda cuiva ? 

Răspunsul îl dați dumneavoastră.   
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Mai mult, spuneam că fumatul ne omoară simțurile. De fapt ne omoară 

voința și capacitatea de a fi inventivi și creativi. Fumatul, făcând casă bună cu 

comoditatea, ne afecteză performanțele profesionale și succesul pe termen 

nedeterminat, doar dacă nu ne hotărâm să oprim acest drum fără sens.  

 

Secțiunea 10 

METODE FOLOSITE DE MINE PENTRU A MĂ LĂSA DE FUMAT 

   

Spuneam la început că avantajele acestei cărți sunt date de faptul că eu am 

încercat toate metodele de a mă lăsa de fumat la care am avut acces.  

De foarte multe ori am încercat metoda reducerii numărului de țigări. Vă 

spun sigur că NU FUNCȚIONEAZĂ.  

De ce nu funcționează ? Deoarece, chiar dacă reduci numărul de țigări, îți 

menții totuși dependența de nicotină și de viciu.  

Ce am învățat de la această metodă ? Deoarece introduceam în organism o 

cantitate de nicotină mai mică decât avea nevoie organismul, a apărut o formă mai 

ușoară de sevraj, care m-a pregătit cumva pentru succesul final.  

Același lucru mi s-a întîmplat și în cazul folosirei metodei voinței sau 

îndârjirii, când pentru perioade de la câteva zile, săptâmâni, până la o lună și ceva, 

am renunțat complet la țigări dar până la urmă cedam.  

Poate aș fi reușit dar, necitind, neinformându-mă referitor la fumat și 

neânțelegând procesul am luptat cu arme mult prea slabe față de un dușman așa de 

puternic. Imi aduc aminte că am început procesul de lăsare de țigări împreună cu 

câțiva colegi iar unul dintre ei spunea că, dacă reușește, dovedește că este o persoană 

extrem de puternică care după aceea poate face orice, nimic nu îi va părea prea greu. 

Tot el spunea, în glumă, că a reușit să se lase de țigări datorită mie pentru că eu până 

la ora 11.00 îmi fumam pachetul iar după aceea ”împrumutam” de la el și îi afectam 

bugetul. 

   O altă metodă a fost aceea de a apela la un tratament cu un medicament 

oferit gratuit printr-un program al Ministerului Sănătății (nu ii dau numele din motive 

comerciale). O mare prostie. Medicamentul nu făcea altceva decât să îmi dea o stare de 

somnolență, înțepături la inimă și, cumva, insesizabil să mă ferească de sevrajul de 

nicotină, dar nu m-a scăpat de sevrajul mental, de dependeța psihologică de țigări.  

De fapt, din această metodă am învățat că ea combate cumva efectul dar, în 

niciun caz, cauza; lucru care îi intersează pe fumători.  

O altă metodă încercată este metoda ușoară a lui Allen Carr care a contribuit 

semnificativ, dar nu definitiv în a mă lăsa de fumat. Această metodă, în schimb, chiar 
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dacă nu a avut efect la început, m-a luminat, mi-a oferit o altă perspectivă cu privire 

la fumat prin înțelegerea fenomenului şi a cauzelor.  

De ce nu a mers această metodă în cazul meu ? Deoarece, fiind profesor 

universitar în domeniul juridic, sunt foarte atent, în general, la detalii. Allen Carr 

prezintă la începutul cărții cum nu a reușit să se lase de țigări prin metoda voinței, 

după care explică cât de ușor este să te lași de țigări. În schimb nu face legătura între 

metoda lui și modalitatea prin care s-a lăsat el însuși de țigări.  

Din contră el spune că a trecut de la 100 de țigări pe zi la 0 țigări pe zi după ce 

a fost la hipnoterapeut. Deci a apelat la hipnoză și de abia după aceea a înțeles 

procesul lăsatului de fumat.  

Acesta este elementul care m-a împiedicat pe mine să mă las de țigări la 

început prin metoda lui Allen Carr. În schimb cartea este de excepție iar Allen Carr 

este un deschizător de drumuri în acest domeniu. 

Ce credeți că am făcut ? Singura metodă care nu o aplicasem era aceea a 

hipnozei.  

La ce te ajută hipnoza de fapt. Îți înlocuiește din subconștient acele informații 

care s-au fixat în timp, ca efect al spălării creierului tău prin publicitate, anturaj, 

mediu, etc. conform cărora ”fumatul este bun”, cu opusul benefic pentru tine, 

respectiv că: 

- ”fumatul nu este bune”; 

- ”nu ai nevoie de țigări”; 

- ”vei fi mai fericit fără țigări”; 

- ”lăsatul de fumat îți dă o stare generală de bine”, etc.  

Folosirea metoda hipnozei este, așa cum spune și autorul de mai sus, destul 

de delicată și trebuie să apelezi la o persoană pe care o cunoști și în care ai pe deplină 

încredere pentru că nu ai garanția altfel cu nu îți transmite informații dăunătoare ție.  

Hipnoza acționează asupra subconștientului, acolo unde se formează prin 

repetare zi de zi ideea că avem nevoie de fumat, că fumatul este bun şi unde se 

formează „obiceiul fumatului”.  

Cum am făcut eu ! Neavând încredere în hipnoterapeuți, am căutat pe 

internet și am găsit un CD audio care, ascultându-l, m-a adus într-o anumită transă, 

gen relaxare, meditație, cum vreți să îi spunem, stare propice pentru a fixa ideile noi 

transmise de vocea de pe CD, idei de genul: ”fumatul nu este o activitate plăcută, ... nu 

este bun, ... voi avea o viață mult mai bună fără țigări, .... imi afectează viața și sănătatea”.  

La începutul CD-ului mi s-a recomandat să-l ascult zilnic, o anumită perioadă 

de timp, până când obiceiul fumatului se va ”șterge” din subconștient.  

Pentru mine nu a fost nevoie să îl ascult decât de 2 ori, deoarece, trecând prin 

atâtea încercări eșuate îmi ”curățasem” deja parțial subconștientul, CD-ul a fost doar 

avântul final de care aveam nevoie.  
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De fapt, dacă stau şi mai bine să mă gândesc, dacă Allen Carr nu ar fi vorbit 

în carte despre hipnoză sigur aş fi reuşit să mă las încă de la acel moment dar CD-ul 

de fapt mi-a rezolvat problema lipsei de hipnoză ca şi condiţie obligatorie pentru a 

mă lăsa de fumat.  

Așa am descoperit METODA ”CONȘTIENTIZEAZĂ ȘI ACȚIONEAZĂ” 

despre care vom vorbi mai târziu și pe care vi-o recomand.  De fapt lucrurile sunt 

mult mai simple: prin metoda „metoda conştientizează şi acţionează” vei reuşi să îţi 

„ştergi” conştient din subconştient „obiceiul fumatului” şi nu prin hipnoză sau alte 

metode complexe.  

De fapt chiar după ascultarea de 2 ori a CD-ului cu metoda hipnozei am 

stabilit momentul zero, respectiv data de 15 noiembrie, şi de atunci nu am mai fumat 

nici o ţigară, nici un trabuc, ţigară electronică, plasturi cu nicotină, etc. doar am citit 

zilnic materiale despre cum să te laşi de fumat pentru a-mi menţine o stare pozitivă 

şi pentru a rămâne încrezător.  

De fapt, sistemul psihic uman este un ansamblu de funcţii şi procese psihice 

senzoriale, cognitive şi reglatorii, ce se află în interacţiune şi care funcţionează pe 3 

niveluri: 

- CONȘTIENTUL sau ceea ce fac, văd, gândesc, analizez acum, de care 

sunt conștient acum; 

- SUBCONȘTIENTUL, care reprezintă acele obiceiuri formate prin 

repetare o perioadă de timp în conștient, definit şi ca „acea formaţiune sau 

un nivel psihic ce cuprinde actele care au fost cândva conştiente, dar care în 

prezent se desfaşoară în afara controlului conştient”   și 

- INCONȘTIENTUL, constituie cel mai controversat nivel de organizare a 

vieţii psihice și care a suscitat multe discuții, dar care nu face obiectul 

acestui demers.  

Exemplul cel mai concludent este cel referitor la șofat. La început când ați 

învățat să conduceți autovehiculul vă gândeați la toate mișcările pe care trebuia să le 

faceți, deci foloseați CONȘTIENTUL. Exersând zi după zi, lună de lună, ați ajuns să 

realizați mișcările mecanic, fără să vă mai gândiți, deoarece acestea s-au fixat la 

nivelul SUBCONȘTIENTULUI, făceați aceste mișcări fără să le mai conștientizați.  

Așa se întâmplă și cu fixarea fumatul, prin repetare. Imi aduc aminte că într-o 

zi am luat cu mașină o colegă fumătoare deoarece i se stricase mașina. Care credeți că 

a fost primul ei gest când s-a urcat la mine în mașină ? Fără să își dea seama, și-a scos 

din poșetă pachetul de țigări și bricheta și a stat cu ele în mână mai bine de jumătate 

de drum. Ce se întâmplase de fapt ! Știind că eu nu mai fumez și, evident, la mine în 

mașină nu se fumează subconștientul i-a comandat totuși să scoată pachetul de țigări 

și bricheta, fără ca ea să își dea seama. De fapt și-a dat seama numai după ce am 

întrebat-o.   

Lupta pentru eliminarea sevrajului mental se duce cu subconștientul prin 

utilizarea drumului invers față de cel în care s-a format obiceiul. 
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Cu alte cuvinte, dacă obiceiul mental al fumatului s-a format în 2-3 luni, tot 

atât durează până la eliminarea acestuia din subconştient prin nerepetare şi prin 

neluare în considerare la nivel conştient. Deci redirecţionaţi-vă acţiunile şi gândurile 

pro-fumat timp de 2-3 luni şi veţi scăpa definitiv de acest viciu.  

Fixarea fumatului la nivelul subconştientului este motivul pentru care în cazul  

majorităţii foștilor fumători aceştia visează în somn că fumează o bună perioadă de 

timp după ce s-au lăsat. Acest lucru mi s-a întâmplat şi mie dar eram extrem de 

fericit dimineaţa după ce mă trezeam din coşmar şi constatam că a fost doar un vis.   

Cu alte cuvinte, pentru a schimba SUBCONȘTIENTUL, trebuie să schimbi 

CONȘTIENTUL de zi cu zi, adică, pur și simplu, să încetezi să mai fumezi și să îți 

spui în fiecare zi că nu ai nevoie de țigări, că sunt un obicei prost care îți afecteză 

viața și te subjugă, că poți scăpa de acest coșmar cu fiecare zi care trece ca nefumător.  

De fapt folosirea metodei hipnozei nu reprezintă altceva decât o 

SCURTĂTURĂ pentru eliminarea fumatului din subconștient, poți face acest lucru 

mult mai ușor repetând în fiecare zi că nu mai ai nevoie de țigări, că au dispărut 

definitiv din viața ta.     

Încearcă să nu fii anti-fumător, ci pro-nefumător, negaţiile nu te ajută de loc, 

doar gândeşte şi simte pozitiv.  

O metodă ușoară de a elimina din subconștient fumatul este să citești zilnic 

din această carte măcar 10 pagini, să mărești numărul paginilor progresiv iar, după 

ce termini de citit cartea, să o recitești de atâtea ori de cât este nevoie până la 

eliberarea de fumat.  
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Secțiunea 11 

PRINCIPALELE INFORMAȚII DESPRE FUMAT ”FIXATE” LA NIVELUL 

SUBCONȘTIENTULUI  

 

Principalele informații pe care trebuie să le ”ștergi” şi să le înlocuieşti din 

subconștient sunt următoarele:  

- Că fumatul ar fi bun (DE FAPT, ESTE NOCIV);  

- Că fumatul mă ajută să mă concentrez (DE FAPT, MĂ BLOCHEAZĂ); 

-  Că este plăcut să fumez (DE FAPT, MĂ USTURĂ GÂTUL ȘI MĂ 

ÎNȚEAPĂ ÎN PIEPT CÎND FUMEZ); 

- Nu pot să beau cafeaua fără țigară (BA DA, POT ȘI O VOI SAVURA 

MULT MAI BINE); 

- Nu rezist să fac un drum lung cu mașina fără compania țigărilor (BA DA, 

ȘI VOI REUȘI SĂ ADMIR PEISAJUL ACUM, SĂ ACULT CU 

ADEVĂRAT MUZICA, SĂ MĂ GÂNDESC LA TOATE LUCRURILE CU 

ADEVĂRAT BUNE PENTRU MINE, SĂ IMI FAC PLANURI); 

- Nu mă pot distra când ies în oraș fără compania țigării (BA DA, VOI FI 

MULT  MAI JOVIAL, MULT MAI VESEL ȘI MAI ODIHNIT CÂND VOI 

PLECA ACASĂ);  

- O să-mi lipsească țigara cât timp aștept ceva sau pe cineva (BA NU, VOI 

CITI O CARTE SAU O REVISTĂ, VOI ADMIRA LUCRURILE 

FRUMOASE DIN JUR, VOI AVEA O CONVERSAȚIE PLĂCUTĂ); 

- O să-mi lipsească discuțiile la o cafea cu colegii (BA NU, NU SUNT 

DISCUȚII CI DOAR ”TACLALE”, POT AVEA DISCUȚII 

CONSTRUCTIVE ATÂT CU FUMĂTORII, CÂT ȘI CU NEFUMĂTORII, 

POT SĂ CITESC CEVA ÎN ACEST TIMP);  

- Mă voi plictisi fără țigări (NU, FUMATUL ESTE RUTINĂ ȘI BLAZARE, 

EU SUNT O PERSOANĂ DINAMICĂ CARE ARE UN SCOP CLAR); 

- Nu îi voi mai putea ține companie partenerului meu de viață fumător 

(BA DA, DAR VOI FACE DIN LĂSATUL DE FUMAT UN PROIECT 

COMUN CARE NE VA UNI MULT MAI MULT); 

- Îmi va fi frică să trăiesc fără țigări, voi fi o persoană singură (BA NU, MĂ 

VOI DESCOPERI AȘA CUM SUNT CU ADEVĂRAT ȘI VOI LUPTA CU 

ADEVĂRATELE MELE PROBLEME);  

- Nu voi rezista când mi se va oferi o țigară (BA DA, ȘI VOI REFUZA 

POLITICOS ȘI CU ZÂMBETUL PE BUZE);  

- Nu voi mai putea ”savura” o țigară după clipele de dragoste (BA DA, 

ȚIGARA DE DUPĂ ESTE UM TIPAR CREAT DE PUBLICITATEA 
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MASCATĂ DIN FILMELE DE DRAGOSTE, VOI SAVURA CEVA, DAR 

ALTCEVA, O CIOCOLATĂ CALDĂ, DE EXEMPLU);  

- Mă voi plictisi când voi face orice fel de muncă/activitate fără compania 

țigării (BA NU, VOI FI MAI IMPICAT, MAI ENERGIC ȘI, INFINIT, MAI 

CREATIV);  

- Nu voi mai putea lucra la calculator ( BA DA, VOI FI MULT MAI ACTIV 

IAR BIROUL ȘI MEDIUL MEU DE LUCRU VA MIROSI MAI BINE ȘI 

VA FI MAI PLĂCUT).  

Îți poți face un exercițiu în perioada pregătitoare înainte de a decide că vrei 

să te lași de fumat din a citi această secțiune în fiecare zi timp de 2-3 săptămâni.  

Acest exercițiu te poate ajuta să începi să te ”trezești”, să aduci fumatul din 

zona subconștientului, în zona conștientului și să începi să îți dai seama pe zi ce trece 

că, într-adevăr, ai o problemă.  

Aceasta înseamnă să fii inteligent ca un șarpe și să ”păcălești” fumatul până 

îl elimini din viața ta definitiv. 
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Secțiunea 12 

METODA TA DE A TE LĂSA DE FUMAT:  

”CONȘTIENTIZEAZĂ ȘI ACȚIONEAZĂ” 

  Da, am zis bine, într-adevăr este acum metoda ta de a te lăsa de fumat. De 

ce ? Deoarece prin dialogul nostru de până acum, dublat de dialogul tău cu tine 

însuți, ai ajuns aici: la descoperirea metodei sau căii de a te lăsa de fumat fără să 

suferi. Ai descoperit până la urmă secretul: METODA CONȘTIENTIZEAZĂ ȘI 

ACȚIONEAZĂ.  

Tot drumul nostru de până acum nu a făcut altceva decât să te ajute să 

conștientizezi ce se întâmplă cu tine, să înțelegi păcăleala în care ai fost atras ca și 

”consumator disciplinat” al societății ”moderne” orientată exclusiv către profit, care 

nu ține cont în nici un fel de sănătatea ta fizică, nici de sănătatea ta psihică.  

Mai mult, cei care ar trebui să te apere nu te mai apără sub nici o formă, tu 

ești sigurul care poate să aibă grijă de tine. Dacă tu nu o faci nu o va mai face nimeni.  

Această metodă pe care am descoperit-o împreună își face efectul eliberator 

după parcurgerea celor 2 ETAPE SIMPLE:  

- Etapa conștientizării  

și 

- Etapa acțiunii.  

 

Aceste două etape se află în relație absolută una cu cealaltă și reprezintă 

revelația pe care am avut-o în identificarea celei mai facile căi de a scăpa de această 

dependență dăunătoare ție și celor dragi ție.  

De fapt, despre ce este vorba. În cazul majorității metodelor care te ajută să 

te lași de țigări sau de fumat, în general, toate sfaturile, toate indicațiile încep cu 

momentul zero, adică cu ziua din care te-ai decis să nu îți mai introduci nicotină în 

organism, prin nici o modalitate .  

Aceste două etape pot fi asemănate cu un castel care se oglindește în lacul 

din fața sa, indiferent unde te uiți, ori sus, ori jos, imaginea este aceiași dar efectul 

vizual este extraordinar. Cu alte cuvinte, cu cât îți pregătești mai bine temele până la 

momentul zero, când începi propriu-zis eliberarea, cu atât mai ușor vei reuși să 

parcurgi drumul relativ scurt până la eliminarea definitivă a dependenței. 

 

ETAPA UNU 
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sau  

ETAPA DE CONȘTIENTIZARE 

Nici o altă metodă nu face vorbire despre etapa de pregătire, de 

conștientizare și, de aceea, foarte mulți dintre cei care se decid să se elibereze din 

coșmarul fumatului clachează de foarte multe ori până să reușească, așa cum s-a 

întâmplat și în cazul meu, până am descoperit că poți reuși și fără să îți produci 

foarte mult stres, totul este să iei acest proces, așa cum spuneam, ca pe un marș la pas 

și nu ca pe un sprint.  

Această etapă se derulează în stare de dependență, este etapa în care încă 

fumezi iar toate demersurile tale se fac învăluite în fum, pentru a ”conștientiza” mult 

mai bine și în profunzime ce se întâmplă cu tine. Altfel spus, ”stai la masă cu 

dușmanul” sau cu țigara în mână în timp ce citești și te pregătești pentru ceea ce va 

urma și începi să îți dai seama că ai fost păcălit ani buni la rând, că ți-au fost furate 

timpul, banii și munca printr-un mecanism extrem de perfid.   

Acum îmi dau seama că eu trecând prin atâtea încercări nereușite de a mă 

lăsa, de fapt am parcurs inconștient etapa de conștientizare dar, din păcate, cu 

eforturi mult mai mari decât în cazul metodei de care vă vorbesc acum.  

De fapt, în ce constă această etapă ?  

Ea se parcurge pentru o perioadă de 2-3 săptămâni, depinde cât ai nevoie să 

te pregătești. Aceasă etapă încă din momentul în care ai început să citești această 

carte. De fapt, chiar acum ești, fără să îți dai seama, la începutul etapei de 

conștientizare. De ce ? Deoarece ai cumpărat această carte. Ai realizat acest lucru 

extraordinar pentru că ai început deja să conștientizeze fundătura către care te 

îndrepți.    

Odată cu etapa de conștientizare, de fapt: 

- Ai început să conștientizezi că ai o problemă; 

- Ai început să îți dai seama că, datorită fumatului, viața ta devine din ce 

în ce mai urâtă, mai searbădă, că trăiești deja în frică;  

- Ai început să citești din ce în ce mai multe materiale și articole despre 

fumat și efectele sale nocive; 

- Ai început să fii mult mai atent, că vrei sau că nu vrei, la poveștile despre 

persoanele care au avut de suferit de pe urma țigărilor;  

- Ai început să nu mai râzi la glumele despre fumat; 

- Ai început să discuți cu persoanele care s-au lăsat de fumat și să le întrebi 

cum au reușit;  

- Ai început să fii mai atent la nefumători, să îți dai seama că au o viață 

mult mai bună decît tine;  
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- Ai început să te studiezi mai mult atunci când fumezi și să îți analizezi 

reacțiile de fumător în toate aspectele vieții tale de zi cu zi de la trezire, 

până la culcare;  

- Ai început să-ți analizezi toți acei factori declanșatori ai fumatului, să 

conștientizezi care sunt situațiile care generează mai mult pe parcursul 

zilei ”nevoia” de a aprinde o țigară; 

- Ai început să-ți dai seama că în multe din momentele zilei fumezi pur și 

simplu aiurea, fără să ai vreun ”motiv”, doar ”pufăi„ de dragul 

”pufăitului”;  

- A început să îți fie frică de succes, deoarece începi să conștientizezi că 

dacă nu vei mai fuma vei fi obligat de noul TU să devii un om mai bun, 

mai implicat, mai responsabil, cu mai mulți bani și mai fericit;  

- Ai început să îți dai seama că fumatul este una dintre cele mai 

iresponsabile acțiuni ale tale care îți afectează atât prezentul cât, și mai 

grav, viitorul tău și al celor dragi;  

- Ai început să conștientizezi că nu mai ești responsabil doar pentru tine ci 

și pentru cei din jurul tău;  

- Ai început să îți dai seama că prin lăsatul de fumat nu scapi doar de un 

viciu, scapi de un mod de viață păgubos și care îți aduce din ce în ce mai 

multă fericire;  

- Ai început să te imaginezi ca nefumător; 

- Ai început să vizualizezi cum ar decurge o zi din viața ta ca nefumător; 

- Ai început să îți imaginezi cât de liberă va începe să devină viața ta ca 

nefumător;  

- Ai început să conștientizezi că vei deveni, în sfârșit, un om liber.  

Etapa de conștientizare reprezintă perioada de pregătire a momentului 

ZERO, a acelei zile din care numărul de țigări fumate va fi ZERO, când te vei 

transforma dintr-o afumătoare vie, într-o persoană liberă, stăpână pe ea, chiar din 

momentul în care te-ai ridicat din pat cu zâmbetul pe buze și plin de încredere.  

În această etapă citește și recitește această carte de cât mai multe ori poți, 

ascultă în maşină CD-ul audio, meditează asupra vieții tale, gândește-te la lăsatul de 

fumat ca la o eliberare, ca la o victorie împotriva dependenței fizice și mentale, dar 

nu ca o victorie obținută cu sacrificii, ci ca pe o victorie inteligentă, obținută ușor, 

doar folosindu-ți mintea și experiența de viață.  

Cel mai bun exemplu ar fi cel pe care l-am găsit într-o carte acum ceva timp în 

urmă, în care autorul explica ce se întâmplă dacă dai mâncare unui pui de găină care 

se află în spatele unui gard de sârmă și ce se întâmplă dacă dai mâncare în aceleași 

condiții unei vulpi. Puiul, văzând mâncarea de după gard, va alerga toată ziua pe 

toată lungimea gardului, crezând că astfel mâncarea va ajunge la el, pe când vulpea 

va căuta o spărtură în gard sau va face o groapă pe sub gard pentru a ajunge la 

mâncarea respectivă.  
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Aceasta trebuie să faceți și dumneavoastră, să ”găsiți spărtura în gard” și să 

ajungeți la libertate. Doar conștientizând întregul proces perfid al fumatului puteți 

face acest lucru.  

În această etapă de conştientizare, de fapt, începeţi să vă treziţi, începeţi să 

studiaţi, să căutaţi materiale despre fumat, sfaturi,  să vă reevaluaţi viaţa pe care o 

duceţi, să realizaţi că nu vă duceţi pe drumul bun ci pe un drum fără direcţie şi fără 

ieşire.  

În etapa de conştientizare trebuie să vizualizaţi ce veţi face după momentul 

ZERO, cum vă veţi curăţa organismul, cum vă veţi reconstrui viaţa şi preocupările de 

zi cu zi.  

Făceţi-vă un plan de evadare. Aţi văzut probabil foarte multe filme cu 

oameni aflaţi în închisoare. Aşa sunteţi şi dumneavoastră. Sunteţi un deţinut în 

celula fumatului. Orice deţinut din filme care vroia să evadeze îşi făcea un plan de 

evadare. Asta trebuie să faceţi: FĂCEŢI-VĂ UN PLAN DE EVADARE care să 

răspundă următoarelor întrebări:  

- voi avea o viaţă mai bună fără ţigări ? 

- voi reuşi să trec uşor peste perioada de 2-3 luni în care apare disconfortul 

până la eliminarea dependenţei chimice şi mentale ? 

- voi fi suficient de determinat/ă să îmi schimb, de fapt, viaţa ? 

- voi fi destul de curajos/asă să imi iau viaţa în propriile mâni ? 

- voi putea renunţa la blazare şi la „omorâtul” inutil a timpului ? 

- voi începe să iau în serios efectele nocive ale fumatului în raport cu 

organismul meu ? 

- voi începe să conştientizez capcana în care am picat fără voie şi 

mecanismele perfide care mă ţin captiv/ă ? 

- voi reuşi să mă reapuc de activităţi sportive sau plimbări pentru a-mi 

detoxifia organismul ? 

- voi reuşi să îmi ţin sub control agresivitatea din primele 3-4 zile după ce am 

fumat ultima ţigară din viaţa mea ? 

- voi reuşi să îmi schimb obiceiurile păguboase dobândite în perioada în care 

fumam ? 

- alte întrebări care vă preocupă.  

 Încercaţi în această perioadă pregătitoare de 2-3 săptămâni să 

VIZUALIZAŢI  10-15 minute pe zi cum va fi viaţa dumneavoastră după ce vei 

redeveni nefumător. Imaginaţi-vă ce beneficii vă veţi aduce şi imaginaţi-vă cât de 

uşor veţi trece peste micile neplăcere a perioadei de 2-3 luni.  
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Un alt sfat atât pentru perioada de pregătire sau de conştientizare: citiţi sau 

vizualizaţi pe internet cât mai multe materiale despre gândirea pozitivă, vă vor ajuta 

enorm în sensul că vă vor menţine o stare ridicată a încrederii şi vă vor dezinhiba; vă 

vor ajuta să vă schimbaţi viaţa pe mult mai multe planuri decât în ce priveşte 

fumatul; vă vor deschide noi orizonturi şi vă vor ajuta să vă bucuraţi mai mult.     

Şi, nu uitaţi, sunteţi în perioada de conştientizare, deci PUTEȚI SĂ FUMAŢI 

în această perioadă pentru a conştientiza foarte bine lucrurile pe care vi le aduce 

fumatul în viaţă: 

- pierdere inutilă de timp;  

- mirosul înţepător şi îmbâcsit al fumului; 

- mâinile şi hainele urât mirositoare; 

- stresul „găsirii” unui loc la restaurant sau cafenea pentru fumători;  

- stresul fumatului în frig, în afara clădirii de la serviciu; 

- înţepăturile din piept ; 

- migrenele periodice; 

- mizeria şi praful din casă şi maşină; 

- hainele găurite din greşeală de scrum; 

- gândul îmbolnăvirii iminente, etc.  

Veţi conştientiza că NU TREBUIE SĂ VĂ LUPTAŢI cu fumatul, aşa cum se 

întâmplă în cazul metodei voinţei, CI LĂSAŢI-L SĂ PLECE ÎNCET, ÎNCET DIN 

VIAŢA VOASTRĂ şi nu vă supraevaluaţi dependenţa de ţigări, aveţi toată puterea să 

scăpaţi definitiv şi fără stres de ele.  

Pentru a scăpa definitiv de fumat trebuie să-l ignori o anumită perioadă 

după momentul ZERO la care te-ai decis să nu mai fumezi deloc.  

De fapt, în perioada de conștientizare veți reuși prin efortul personal să faci 

cunoștință cu cea mai importantă persoană din viata ta – TU ÎNSUȚI.  

De ce spun acest lucru ? Deoarece este o ocazie să te gândești mai bine la tine 

ca persoană, care sunt interesele tale, ce îți dorești; să evaluezi fumatul, să vezi dacă 

mai este în acord cu ceea ce vrei tu sau cu ce vor cei apropiați ție.  

Vei observa că fumatul nu te ajută să te dezvolți, nu te ajută să ai o viață mai 

bună, mai fericită ci, din contră, îți stopează dezvoltarea și îți inhibă trăirile normale 

care în trecut te făceau fericit și plin de viață.  

Chiar dacă ai vrut anterior ca prin fumat să pari o persoană mai matură, mai 

interesantă, vei ajunge, dacă nu te oprești la timp, să îmbătrânești prematur și să te 

blazezi.  
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Chiar dacă viața ta înainte de a te apuca de fumat nu era fericită, poate acum 

este momentul să înveți cum să fii fericit, prin demersurile tale de a deveni liber față 

de țigări și, de ce nu, liber în general.  

Vă recomand ca etapa conștientizării să o parcurgeți atunci când sunteți în 

concediu sau când aveți o perioadă mai puțin stresantă pentru a asimila mai bine 

informațiile și sugestiile pe care vi le dau.  

Ia foarte în serios această etapă, ca pe ceva foarte important pentru tine; mai 

mult poți să începi să te iei în serios și pe tine.   

Relevant pentru această perioadă sau etapă de conștientizare este tipul de 

fumător în care te încadrezi.  

Eu am identificat două categorii: 

- Fumătorul leneș 

și 

- Fumătorul activ.  

 

Fumătorul leneș este leneș în general, nu este interesat să progreseze, să se 

implice mai mult și, de aceea, mai mult ca probabil, nici nu va ajunge să citească 

această carte sau orice alt material care să-l ajute să scape de viciul care-i afectează 

viața. Pentru unii fumatul reprezintă munca în sine și, mă gândesc câteodată, dacă 

nu cumva și-au ales inconștient un anumit tip de serviciu care să le permită să 

fumeze.   

Fumătorul activ este o persoană care își dorește mai mult de la viață (de fapt 

își dorește o viață), dorește să aibă parte de fericire, de bucurie, de mai mulți bani, de 

sănătate pentru a se putea bucura de tot ceea ce are sau va avea. Fumătorii activi sunt 

cei care își dau seama primii că au fost păcăliți și caută prin toate mijloacele să se 

elibereze din capcană.  

Dintre cele două categorii de mai sus, rata de succes este net superioară în 

cazul fumătorilor activi. De ce ? Deoarece fumătorilor leneși le este de fapt lene să 

meargă până la magazin să-și ia o pâine, cu atât mai mult să ia inițiativa să își 

schimbe eliminând fumatul din viața lor.    

Mai mult, dacă vă uitați în jurul vostru veți observa că nu prea vei găsi 

fumători în categoria oamenilor pozitivi, a oamenilor care au încredere îi ei, mulți 

dintre aceștia au intrat în capcană din greșeală sau au fost păcăliți de mediu, mai ales 

că poți deveni dependent imediat după ce ai fumat prima țigară, indiferent dacă ai 

mai fumat sau nu înainte.    

Dacă îți este dificil sau lene să parcurgi această etapă îți propun următorul 

EXERCIȚIU:  

Imaginează-ți doar ce ai face dacă Dumnezeu ți-ar da două vieți: 

- VIAȚA UNU, cea pe care o ai și o fumezi și  

- VIAȚA DOI pe care o începi ca nefumător.  

Cum ai decide să-ți trăiești cea de a doua viață ?  
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Vei rămâne nefumător sau vei decide să devii fumător prin ”conectarea” la 

acea primă țigară ?  

RĂSPUNSUL ȚI-L DAI SINGUR ! 

Din păcate, așa cum vei vedea în cadrul unei secțiuni ce va urma, în secolul 

XX aproximativ 100 de milioane de oameni nu au reușit să se bucure nici de această 

primă viață pe care le-a dat-o Dumnezeu, toți aceștia au murit din cauza tutunului.  

Mulți fumători spun că dacă este să mori tot vei muri de ceva, dar depinde la 

ce moment din viața ta și mai este o întrebare: De ce să îți asumi riscuri atât de mari 

plătind pentru aceste riscuri și neprimind nimic ? Este numai și numai alegerea ta ! 

ETAPA DOI 

sau  

ETAPA ACȚIUNII 

 

Această etapă începe cu momentul ZERO, când după parcurgerea etapei 

unu, după ce conștientizezi ce s-a întâmplat până acum tu tine, decizi ca din acea zi 

să nu mai fumezi pur și simplu nimic.  

În această etapă vei trece de la INTENȚIE la ACȚIUNE, ușor, fără stres, pe 

nesimțite, așa cum vine o adiere ușoară de primăvară.   

În această etapă vei ACȚIONA și vei face să se întâmple următoarele: 

- Nu vei mai fuma nicio țigară;  

- Nu vei mai trage niciun fum;  

- Vei evita să mai stai la taclale cu fumătorii;  

- Vei evita să mai stai în compania fumătorilor (vor încerca să te descurajeze, 

vor deveni invidioși);  

- Vei evita să mai mergi în mașină cu fumători;  

- Nu vei folosi nicio formă de a introduce nicotină în corp;  

- Vei reciti această carte când te vei simți descurajat (de obicei dimineața vei fi 

foarte hotărât, dar spre seară, datorită oboselii de vei descuraja puțin – tot ce 

trebuie să faci este să te relaxezi, să te uiți la televizor, să citești o carte, etc.);  

- Îți vei spune în fiecare dimineață imediat după ce te trezești că vei începe 

o zi extraordinară ca nefumător;  

- Vei evita o perioadă să consumi cafea, sucuri, băuturi alcoolice sau alte 

băuturi pe care le asociai înainte cu țigara, dacă crezi că îți vor aduce 

aminte de țigară;  

- Vei fi mai receptiv la activitățile nefumătorilor și vei vedea de ce aceștia 

nu se plictisesc fără țigară;  

- Vei încerca să eviți situațiile tensionate, de aceea momentul zero trebuie 

ales în acea perioadă a anului care este mai puțin stresantă pentru tine;  
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- Vei evita, cel puțin la începutul perioadei, să mai mergi la petreceri unde 

se fumează, deoarece visul lăsării de fumat, ca orice vis, este cel mai 

șubred la început (vei avea răbdare până când primele semne de succes vor 

apare; acestea vor fi combustibilul care te va duce la victoria finală); 

- Vei realiza orice acțiune care să elimine obiceiul păgubos din viața ta.  

 

IMPORTANT ! ”Înlocuitorii de țigară” îți mențin dependența, nu îi 

introduce în viața ta. Aici intră: țigările electronice, guma de mestecat cu nicotină, așa-zisa 

”medicație anti-fumat”, plasturii cu nicotină, etc.  

Apropo de țigarea electronică, am un prieten care a ”pufăit” din ea 3 luni, 

atenție, FĂRĂ NICOTINĂ în ea, numai cu abur, dar și-a menținut dependența 

mentală de țigară, iar după cele 3 luni s-a reapucat de fumat, pretextând că, de fapt, 

s-a îngrășat. Bla ! Bla ! Pe cine păcălim ? Spuneam că orice pretext este bun să nu faci 

nimic. Deci dacă nu vrei să te lași de fumat vei găsi orice tertip, orice motiv sau 

argument convenabil pentru tine.  

Allen Carr, spre exemplu, recomandă să nu folosiți nici gumă simplă de 

mestacat sau bomboane. Eu nu sunt de acord cu acest lucru, cel puțin la mine nu a 

mers. Eu am mâncat vreo lună de zile bomboane cu mentă, gumă de mestecat, etc. 

care, datorită gustului bun, mi-au luat gândul de la fumat și m-au ajutat să îmi 

formez un nou obicei, acela de a nu mai băga țigarea în gură, ci o bomboană aromată 

și mentolată cu un gust extraordinar. 

Să recapitulăm !  

În etapa acțiunii numărul de țigări fumate vor deveni ZERO, practic vei 

deveni nefumător.  

În această etapă vor fi: 

- 3 - 4 zile mai dificile, până se va elimina toată nicotina din corp și te vei 

elibera de dependența nicotică (mulți zic că sunt puțin mai dificile, dar vei ”supraviețui” 

fără nicio problemă) și  

- o perioadă de la 2 la 3 luni, în funcție de fiecare persoană, în care încet, 

încet, vei scăpa de dependența mentală față de țigări (cele 2-3 luni reprezintă 

perioada magică în care treptat vei ajunge la libertate).  

Un SFAT aici ar fi să îți notezi în calendarul telefonului data de la care ai 

început să nu mai fumezi și să îl planifici să sune când a trecut câte o săptămână 

pentru a te bucura de fiecare săptămână trecută ca nefumător ca de cel mai neprețuit 

dar. Eu așa am făcut și mă simțeam din ce în ce mai extazit pe măsură ce treceau 

săptămânile. Când mi-a sunat alarma telefonului după a treia lună ca nefumător mi-

am dat seama că am scăpat din capcană și că nu voi mai face drumul înapoi nicodată.  
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Înlocuiți în această perioadă fumatul cu cartea, citește zilnic câteva pasaje 

măcar din ea. Vizualizează cum te vei fi și cum te vei bucura când vei împlini câteva 

săptămâni ca nefumător.  

Vizualizează-te de pe acum în fiecare dimineață sau când ai timp ca și când 

ai fi nefumător. 

În această perioadă puteți discuta cu oricine care să vă ghideze pașii, de 

exemplu cu persoane care au reușit în trecut să se lase de fumat, să le întrebi cum se 

simt acum și ce au câștigat.  

Fiți atenți cel puțin un an la tentații pentru că o țigară fumată aiurea te poate 

întoarce din drum. Fiți hotărâți, cu zâmbetul pe buze și mergeți înainte.  

Puteți să vă abateți gândurile de la fumat în această perioadă şi să vă 

schimbaţi starea de spirit şi tonusul făcând zilnic următoarele lucruri:  

- după ce v-ați trezit faceți câteva exerciții fizice 10-15 minute înainte de a 

pleca la serviciu (cîteva mișcări de înviorare, cîteva genoflexiuni și flotări) – vă va da 

încredere în dumneavoastră și va alunga lenea; 

- eliminați pentru o perioadă băuturile pe care înainte le asociați cu țigara, 

precum cafeaua, sucurile, etc.  

- beți multe ceiuri, în special ceai verde, este antioxidant și tonifiant, vă ajută 

la detoxifierea organismului (eu beam 5-6 căni pe zi din diferite categorii), de preferat ar 

fi să le beți fără zahăr, eu am reușit și vă va fi foarte ușor, mai ales după ce ați 

suportat ani în șir gustul oribil al țigărilor; 

- ascultați în mașină o muzică frumoasă și admirați peisajul. Chiar dacă este 

urban, identificați doar lucrurile frumoase;  

- citește sau ascultă materiale pe internet despre gândirea pozitivă, te vor 

ajuta foarte mult (o persoană pozitivă va reuși mult mai ușor să se lase de fumat);  

-  mănâncă multe fructe în această perioadă de detoxifiere, în special banane, 

deoarece, conform ultimelor studii, acestea inhibă dorința de a fuma;  

- bea mult lapte sau iaurt, te va ajuta foarte mult pentru detoxifierea rapidă 

(nu știu dacă știți, dar muncitorilor din fabrici, care lucrau în aer toxic sau minerilor li se dă 

o rație zilnică de lapte tocmai pentru a contracara toxinele din aerul pe care îl inspiră în 

timpul programului);  

- plimbă-te în aer liber, aleargă sau mergi la sala de fitnes – sportul 

contribuie semnificativ la eliberarea subconștientului de dependența mentală față de 

fumat, îți redirecționează gândurile;  

- învață să zâmbești mai mult, bucură-te de drumul eliberării tale;  

- studiază-i pe nefumători, vezi cum este viața lor, vei observa că este net 

mai bună decât a fumătorilor; 
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- fă schimb de idei cu persoanele care au reușit în trecut să se lase de țigări 

sau de fumat;   

- evită orice situație care să îți orienteze gândul către fumat; 

- fă orice altă activitate care te ajută să te simți bine și să te elibereze: 

pictează, muncește fizic, cântă, fă orice care te face să te simți bine.  

Fiți încrezători și veți reuși !  

Fiți chiar puțini nebuni dacă este cazul ! 

Revendicați-vă libertatea !  

Decideți că vreți sănătate ! 

Nici unul dintre noi nu este mai slab sau mai puternic. Toți putem să reușim, 

totul este să avem încredere și să nu ne descurajăm după primul eșec. Aici este de 

vină școala în general deoarece ne educă după modelul ideal, unde nu ești perfect 

dacă ai greșit o dată, ori nu poți ajunge să te perfecționezi dacă nu greșești de mai 

multe ori înainte. Spre exemplu nu am fi învățat să scriem niciodată dacă ne-am fi 

descurajat după prima literă scrisă greșit.  

Am înțeles că Edisonn, inventatorul becului electric, a încercat peste 800 de 

tipuri de filamente până a găsit soluția bună; încearcă toate variantele, până vei reuși. 

Eu la momentul când scriu aceste rânduri, de fapt, le rescriu pentru că mi s-a virusat 

fișierul cu textul integral al cărții și am pierdut 10 pagini, noroc că am salvat corpul 

mare al cărții.  

Deci salvați-vă cu fiecare zi care trece, fără să simțiți mirosul oribil al 

țigărilor în gură și fără să vă mai intre fumul toxic din organism.  

În această etapă, vei observa că, pe măsură ce trec zilele, te vei simți mult 

mai odihnit, vei începe să îți simți organismul din ce în ce mai vioi, toate celulele 

corpului se regenerează, toate îți zâmbesc, se bucură că nu mai sunt inundate de 

otrăvurile toxice din țigări, ci de substanțe nutritive și de vitamine.  

Vei observa ce izvor de bucurie și de liniște interioară te va inunda după ce 

vor trece cele 2-3 luni ale etapei de acțiune. Acest lucru se va întâmpla deoarece 

organismul se va revitaliza iar toate organele tale își vor relua activitatea normală, 

neafectată de lupta permanentă cu toxinele.  

După această perioadă, până ce vei împlini un an din momentul zero de la 

care ai DEVENIT DIN NOU NEFUMĂTOR viața ta va deveni din ce în ce mai bună 

și te vei simți exact la fel ca înainte de a deveni fumător: vei ajunge la stadiul 

maximal la care te vei întreba cum ai putut suporta în trecut țigările în viața ta.  

Eu, după ce au trecut cam 5 luni ca nefumător, ajunsesem la stadiul la care 

nici nu mai simțeam mirosul de țigară când se fuma lângă mine, singura problemă pe 

care o aveam era atunci când mă uitam la o persoană care fuma și-mi imaginam cum 

îmi intra și mie fumul în plămâni când fumam și îmi provocau acele înțepături în 
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piept. În acele momente îl compătimeam pe săracul fumător și îl întrebam de ce încă 

mai fumează.  

Vă recomand ca atunci când veți face un an ca nefumător să dați o petrecere, 

să vă bucurați așa cum merită un astfel de eveniment capital pentru dumneavoastră.  

Un secret aici ! Vei vedea că etapa a II-a va dura pe vecie, vei fi pe veci 

nefumător, cu condiția ca niciodată, dar niciodată să nu mai tragi nici măcar un fum.  

Și încă un lucru important ! După ce vei reuși să câștigi bătălia, ajută-i și pe 

alții să reușească, încurajează-i, dă-le încredere în ei, arată-le cum ai reușit, numai așa 

succesul tău se va transforma dintr-un simplu succes personal într-un succes colosal, 

deoarece există o lege universală care spune că:  

”CE OFERI ZI DE ZI, ACELAȘI LUCRU VEI PRIMI !” 

Astfel: 

Dacă oferi dragoste vei primi dragoste ! 

Dacă oferi ajutor vei primi ajutor ! 

Dacă reacționezi mereu violent vei primi violență ! 

Dacă trăiești în ură vei primi mereu ură! 

Dacă nu dai nimic tot nimic vei primi ! 

 

În acest sens, după ce vei reuși, ajută-i și pe alți fumători să se bucure de 

viața plină și fericită pe care o vei avea la momentul respectiv. Fii deschizător de 

drumuri și rupe, încă o dată, lanțul dependenței sociale de țigări.  
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Secţiunea 13 

ÎNŢELEGEREA LEGĂTURII DINTRE NEVOIE, INTERES, ACŢIUNE, PE DE O 

PARTE, ŞI FUMAT, PE DE ALTĂ PARTE 

 

La prima vedere, pentru un fumător ar exista cumva o legătură între nevoile 

sale, interesele sale, acţiunile sale, pe de o parte, şi fumat, pe de altă parte.  

De ce este important să clarificăm această legătură ? Deoarece acesta reprezintă 

mecanismul general după care noi funcţionăm ca oameni şi după care ne ghidăm 

deciziile şi acţiunile.  

Cu alte cuvinte, interesele noastre sunt determinate de nevoi iar pentru a ne 

promova aceste interese trebuie să derulăm anumite acţiuni pentru a ni le realiza.  

Nevoile sunt de două categorii, din punctul meu de vedere:  

- NEVOILE NATURALE - nevoia de a te alimenta, de a bea apă, de a dormi, 

nevoia de a fi fericit, nevoi spirituale, nevoia de dragoste, nevoia de a avea un confort 

financiar şi material, nevoia de dezvoltare personală, etc. şi 

- NEVOILE ARTIFICIALE - sunt cele induse de mediu, de anumite programe 

media, de anturaj, de publicitate, cum ar fi: ţigările, alcoolul, anumite produse de lux, cele ce 

speculează ego-ul tău, „nevoia de a fi cineva”, etc..  

Diferenţa majoră dintre nevoile naturale şi cele artificiale este aceea că, 

pentru a fi fericit sau fericită, este suficient să ţi le satisfaci doar pe primele; celelalte, 

respectiv nevoile artificiale, fiind create, nu îţi aduc fericire, ci doar o anumită 

satisfacţie de moment care, de cele mai multe ori, în timp se transformă în frustrări 

care duc ulterior la nefericire şi depresie.    

Aceasta nu înseamnă că nu este bine să avem bani, este foarte bine, nu 

putem trăi practic fără bani dar aveţi grijă ce nevoi vă inventează alţii prin reclame 

pentru a vă lua banii şi sănătatea.  

Cel mai elocvent exemplu aici al nevoilor artificiale este evident acela al 

ţigărilor. Înainte să te apuci de fumat nu aveai nevoie de ţigări. După ce s-a instalat 

dependenţa, fie că ai chef, fie că nu ai chef trebuie să te duci să cumperi ţigări pentru 

că demonul care s-a instalat în tine nu te lasă.   
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De aceea, secretul fericirii poate fi să elimini din viaţa ta toate acele nevoi 

artificiale, pe care dacă nu le vei mai avea te vor duce către nefericire.  

Un exemplu aici foarte elocvent. Un vecin de al meu, o un om deosebit a 

trebuit să se lase de fumat la sfatul medicului. De fapt ce s-a întâmplat, a început să 

tuşească câteva zile la rând. A mers la meci, acesta i-a făcut o radiografie la plămâni 

şi i-a descoperit opt nodului pe plămâni. Ce credeţi că a făcut ? Evident nu a mai 

fumat nici o ţigară din acea zi. De ce ? Pentru că i s-a activat sentimentul de 

autoconservare, i-a apărut cea mai mare nevoie naturală pe care o au oamenii de la 

naştere până la moarte: NEVOIA NATURALĂ DE A TRĂI,  de a-ţi vedea copii 

mari, de a te bucura de viaţă şi de libertate.  

De multe ori, indiferent câte probleme avem, nu ne dăm seama de fapt cât 

de binecuvântaţi suntem, câte oportunităţi se deschid în faţa ochilor noştri dar, 

datorită mediului în care trăim, nu reuşim să mai vedem pădurea de copaci.    

În concluzie: 

 nu tu ai nevoie de nicotină, ci organismului tău intrat în stare de 

dependenţă şi 

 nu tu ai nevoie de obiceiul fumatului, ci subconştientul tău unde s-a 

format această apucătură.  

Deci, de tine depine să iei decizia potrivită şi să acţionezi atât în beneficiul 

corpului tău, cât şi în beneficiul minţii şi gândurilor tale.   

Astăzi am discutat la serviciu cu un coleg care încă fumează și i-am spus, 

știind că o să apară în curând cartea pe piață, că îl voi ajuta să se lase de fumat la care 

el mi-a răspuns: ”Nu tu poți să mă ajuți să scap de fumat, ci doar eu. Eu trebuie să 

mă conving pe mine de termin pentru totdeauna cu țigările !” 
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Secţiunea 14  

DEFINIŢIA ŞI/SAU EFECTELE GLOBALE ALE FUMATULUI 

 

 Aceasta este o secţiune foarte scurtă dar extrem de relevantă pe care am 

preluat-o de pe site-ul  Wikipedia unde apare următoarea definiţie:  „Fumatul este 

acțiunea de a aspira și a trage fumul de tutun din țigară sau din pipă, acțiune denumită 

regional și a bea tutun sau a duhăni. Prin combustia tutunului sunt eliberate diverse 

substanțe active, în special nicotina, care ajung astfel să fie absorbite de organismul uman 

prin intermediul organelor interne. Efectul sigur al fumatului este tabagismul”.  

Conform informaţiilor postate pe acelaşi site, „în august 2011, numărul 

fumătorilor din întreaga lume era estimat la 1 miliard. În afară de acest tip de fumat 

activ, medicii constată existența și nocivitatea fumatului pasiv, care constă din inhalarea 

involuntară a fumului de țigară de către persoane care se află în aceeași încăpere cu fumători 

activi. Conform unui studiu global din 2010 al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), 

circa 600.000 de oameni mor anual din cauza fumatului pasiv, o treime din ei fiind copii 

care sunt expuși fumului de țigară acasă. Totodată, fumatul pasiv poate cauza pierderea 

auzului. 

În secolul XX, aproximativ 100 de milioane de oameni au murit din cauza 

tutunului. Organizația Mondială a Sănătății a declarat ziua de 31 mai "Ziua Mondială fără 

Tutun", în anul 1987, tocmai pentru a-i face pe fumători să conștientizeze pericolul utilizării 

tutunului, nu numai pentru ei, ci și pentru societatea în care trăiesc”. 

Robert Proctor, profesor de istorie la Universitatea Stanford, a scos pe piaţă 

cartea cu titlul şoc "Golden Holocaust" în care dezvăluie ravagiile tutunului şi 

publicitatea din industria tabacului în perioada 1940–1990 pentru atragerea unui 

număr imens de consumatori (sursa, Le Matin). 

Autorul spune că "ţigara este cea mai ucigătoare invenţie din întreaga 

istorie a umanităţii". Acesta a estimat ca în secolul XX, ţigara a ucis de sute de 

milioane de ori. În secolul în curs, profesorul estimează ca „UN MILIARD DE 

OAMENI VOR MURI DIN CAUZA FUMATULUI”. 

Acestea sunt doar câteva date globale. Veţi găsi pe internet mult mai multe 

informaţii despre efectele nocive ale fumatului dar, aşa cum vă spuneam la început, 

nu mi-am propus să vă determin să vă lăsaţi de fumat prin frică, ci mi-am propus să 

vă ajut să vă lăsaţi de fumat în mod conştient, ca pe o mare schimbare din viaţa 

voastră, printr-o abordare pozitivă şi cu efecte extraordinare pe termen lung.   
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Secţiunea 15  

ACUM POŢI ÎNCEPE ACŢIUNEA  

„DRUMUL MEU CĂTRE LIBERTATE” ! 

 

După ce ai trecut de etapa de conştientizare şi ai decis să te bucuri în 

continuare de viaţă fără fumat şi ai ajuns la momentul ZERO începe şi bifează cu un 

X fiecare nouă zi extraordinară din viaţa ta ca nefumător, bucură-te de fiecare 

săptămână care trece în libertate. Ţi-am pregătit mai jos un calendar care conţine un 

număr de 3 luni în care să aplici toate sfaturile care ţi le-am dat pentru etapa acţiunii.  

Numele şi prenumele tău  

Ocupaţia DIN NOU NEFUMĂTOR 

Starea de spirit EXTRAORDINARĂ 

Graficul meu de eliberare de fumat început la data de ……….. 

LUNA 1 LUNA 2 LUNA 3 

ZIUA BIFEZĂ  ZIUA BIFEZĂ ZIUA BIFEZĂ 

1.   1.   1.   

2.   2.   2.   

3.   3.   3.   

4.   4.   4.   

5.   5.   5.   

6.   6.   6.   

7.   7.   7.   

8.   8.   8.   

9.   9.   9.   

10.   10.   10.   

11.   11.   11.   

12.   12.   12.   

13.   13.   13.   

14.   14.   14.   

15.   15.   15.   

16.   16.   16.   

17.   17.   17.   

18.   18.   18.   

19.   19.   19.   

20.   20.   20.   

21.   21.   21.   

22.   22.   22.   



62 
 

23.   23.   23.   

24.   24.   24.   

25.   25.   25.   

26.   26.   26.   

27.   27.   27.   

28.   28.   28.   

29.   29.   29.   

30.   30.   30.   

31.   31.   31.   

Cele trei luni corespund cu perioada de eliberare iar primele 4 zile le-am 

colorat puţin deoarece reprezintă, aşa cum zic majoritatea foştilor fumători, cele mai 

delicate zile pentru că organismul se curăţă de nicotină.  

Mai mult: în fiecare zi din această perioadă, după ce te trezeşti şi după ce 

ţi-ai făcut toaleta de dimineaţă, poţi să te uiţi în oglindă şi să îţi spui că vei începe o 

nouă zi extraordinară fără ca fumul înnecăcios să-ţi mai intoxice mintea, corpul şi 

sufletul, să te feliciţi pentru decizia şi acţiunile pe care le-ai făcut până acum de a lăsa 

în urmă acest viciu devastator şi să mulţumeşti tuturor acelora care te-au ajutat direct 

sau indirect să ajungi aici.   

Şi mai mult: menţineţi permanent, atât cât de mult poţi o stare pozitivă, 

chiar cu riscul de a cădea în penibil, fă orice lucru care să te ajute să gândeşti pozitiv, 

conform sfaturilor mele anterioare (sport, plimbări, ceiauri, etc.) .  

 Şi menţineţi decizia şi încrederea, chiar dacă vei claca o dată sau de două 

ori, ia-o de la capăt până când vei reuşi.   

La început aceste trei luni ţi se vor părea foarte lungi dar nu este adevărat 

de loc, vor trece fără să îţi dai seama.  

Un alt sfat: notează-ţi în lista de mai jos câteva lucruri referitoare la cum 

te simţi în diferitele momente pe care le trăieşti până la eliberarea definitivă de viciu, 

te vor ajuta enorm şi după eliberare şi recitindu-le la diferite perioade de timp te vor 

feri să te mai reapuci vreodată de fumat (este suficient să descrii doar câteva stări prin 

care treci dar nu le lua prea mult în serios, poţi chiar glumi cu tine însuşi pe seama lor).  

Jocul stărilor – descrie stările pe care le ai (pe mine m-a ajutat foarte mult, 

cu cât sunt mai puţine cu atât eşti mai aproape de eliberare): 

Starea a)  

 

Starea b)  

 

Starea c)  

 

Starea d)  

 

Starea e)  
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Etc.  

 

 

 

 

Secţiunea 16 

SFATURI DE FINAL  

 

Special am lăsat câteva lucruri pentru final, tocmai pentru a nu vă plictisi. 

Cartea are darul de a vă simplifica viaţa şi de a vă ajuta să treceţi cu efort minim 

peste perioada de timp necesară corpului şi psihicului dumneavoastră de a se 

reîntoarce la normalitate şi la starea de bine pe care o merită.  

Veţi vedea că după ce vor trece aceste 2-3 luni (depinde de cât au nevoie corpul 

şi psihicul dumneavoastră) vi se vor întâmpla lucruri extraordinare. Important este să 

vă redescoperiţi pe dumneavoastră ca persoană şi să vă stabiliţi, de astă dată, scopuri 

clare şi precise pe care vreţi să le atingeţi în viaţă sau, dacă le aveţi deja, să le 

reanalizaţi şi să le reconsideraţi în acord cu noua dumneavoastră stare de bine.  

Acum veţi putea observa mai bine emoţiile pozitive pe care le aveţi şi veţi 

reuşi mult mai uşor să le eliminaţi pe cele negative şi să vă construiţi un viitor mai 

bun fără stres sau cu stres mult mai redus.  

Prin lăsatul de fumat de fapt te REFORMEZI ca persoană, treci dintr-o stare 

fără prea mari perspective, inclusiv perspective ce ţin de sănătate, într-o stare care îţi 

poate aduce beneficii maximale, redevii TU.  

Ideal al fi să te gândești la o SCHIMBARE profundă a ta, în sensul 

eliminării, pe cât posibil, a tuturor lucrurilor negative din viața ta și care nu îți aduc 

beneficii și care, din păcate, majoritatea au legătură cu fumatul. 

Important este să nu te întorci la vechile obiceiuri care fie au generat 

fumatul, fie au creat premise favorabile instalării viciului.  

De asemenea, trebuie să te gândești la etapa posteliberare, când ți se vor 

deschide foarte multe oportunități pe care acum le poți valorifica fără efort și pentru 

care vei avea toată energia care îți trebuie.  

Vei vedea: lăsatul de fumat te va transforma într-o persoană stăpână pe 

sine, cu mult mai mult curaj și mai multă inițiativă, căreia nu-i va mai fi frică să facă 

sau să spună ceea ce crede că este corect și care va acționa în consecință.  
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De fapt, eliminând fumatul din viața ta este ca și cum ai reamenaja o casă, 

ca și cum ai face ordine în ea; tu asta vei face, îți vei face ordine în viață, stabilindu-ți 

alte priorități, de astă dată benefice pentru tine. 

Citind această carte ai generat un dialog interior tu cu tine, dialog pe care 

oricum îl ai zi de zi cu tine, pe teme benefice ție sau, din contră, dăunătoare ție. Tot ce 

trebuie să faci este să-ți canalizezi acest dialog interior către lucruri bune pentru tine, 

cel mai important la acest moment fiind eliminarea fumatului din viața ta.  

Lăsatul de fumat îți va aduce în viață găsirea liniștii, condiție obligatorie 

pentru a avea parte de succes și fericire (uitați-vă la nefumătorii din jurul vostru, ei 

există, analiza-ții, vedeți ce viață au, vedeți dacă sunt mai fericiți, dacă au o față mai senină și 

mai liniștită).  

Folosește această perioadă de 2-3 luni ca pe o perioadă a regăsirii propriei 

identități și a redefinirii scopurilor pe care le ai.  

Vei reuși cu siguranță ! Mult succes și încredere deplină ! 
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Secţiunea 17  

ȘI ÎNCĂ CEVA: TALISMANUL TĂU  

 

La final îţi recomand ca după ce ai reuşit să te laşi definitiv de acest viciu 

inutil din viaţa ta să păstrezi undeva în biblioteca ta această carte, împreună cu 

audio-book-ul ca pe un talisman al succesului extraordinar pe care l-ai avut în faţa 

unui duşman foarte slab, de altfel, dar foarte perfid care a dispărut 100 % din viaţa ta.  

Păstrând cartea îţi vei aduce permanent aminte succesul repurtat şi că 

niciodată nu vei mai cădea în această capcană.  

Poţi chiar periodic să revezi zilele bifate în calendarul completat de tine mai 

sus în drumul eliberării.  

Ajută-i şi pe alţii să îşi creeze propriul calendar şi să se elibereze. Explică-le 

cum ai reşit şi cât de bună este viaţa ta acum.  

De fapt, rolul cărţii a fost foar să te ghideze către succes iar metoda 

„conştientizează şi acţionează” să te determine să vezi mult mai limpede ce se 

întâmplă cu tine şi să reprezinte o rampă care să te propulseze către libertate şi către 

regăsirea adevăratei tale identităţi: ACEEA DE NEFUMĂTOR, aşa cum te-a creeat 

Dumnezeu.   

 

- // - 
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IMPORTANT ! 

 

Pentru a primi sprijin și informații pe perioada de eliberare 

poți participa la ședințele de consiliere organizate de  

Centrul de Consiliere ”DIN NOU NEFUMĂTOR” 

din cadrul Asociatiei Universitare Columna – www.asociatiacolumna.ro  

sau contactează-mă direct la adresa de mail gabriel.moinescu@columnatraining.ro  

 

MULT SUCCES ȘI BUCURĂ-TE DE DRUM ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.columnatraining.ro/
mailto:gabriel.moinescu@columnatraining.ro
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Câteva lucruri despre mine:  

Sunt profesor universitar, am absolvit studiile doctorale în domeniul drept,  

am coordonat compartimente de învățământ cu frecvență redusă; centre pentru 

cercetare științifică; predau în cadrul mai multor programe de masterat; am fost 

cadru didactic asociat în cadrul mai multor universităţi; sunt trainer în domeniul 

”administrație publică”; am coordonat departamente de training şi coordonez în 

prezent programele de perfecționare și de dezvoltare personală ale Asociaţiei 

Universitare Columna, Columna Training & Consulting şi Univers Training.  

Am publicat mai multe lucrări de specialitate în domeniul dreptului 

administrativ, contenciosului administrativ, istoriei dreptului și teoriei generale a 

dreptului dar, în paralel, m-au preocupat foarte mult cursurile de dezvoltare 

personală, neștiind că acestea mă vor ajuta indirect, la un moment dat, să scap de 

dependența de țigări.  

În acest context, această carte este, la prima vedere, una atipică pentru mine 

dar poate, obiectiv vorbind, este extrem de tipică în ceea ce mă privește, deoarece 

reprezintă sinteza lucrurilor trăite, citite și experimentate de mine în mod direct timp 

de 15 ani.  

O carte autentică în acest domeniu nu poate fi scrisă decât trăind efectiv aceste 

lucruri. În esență, această carte reprezintă istoria vieții mele ca fumător care mă 

bucur din suflet că s-a încheiat și nu o voi repeta niciodată.    

 

 

 

 

 

 

 


