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Quantas vezes você já pensou em parar de fumar? Quantas vezes você já tentou dar um
pontapé no hábito apenas para ceder aos seus desejos e acender um cigarro novamente?Eu
mesmo já estive lá. Embora existam muitos livros que se concentram em ajudar as pessoas a
deixar de fumar, poucos foram criados por pessoas que realmente sabem o que é ser
fortemente viciado no estilo de vida do cigarro... e é realmente um estilo de vida, não é
mesmo?Nós fumamos para ser sociáveis, fumamos depois de uma boa refeição com os
amigos, fumamos para relaxar e até mesmo fumamos só pela alegria de fazê-lo... não importa
se é uma escolha ou não, não odiamos todos fumar, só sabemos como é incrivelmente
arriscado continuar fazendo isso.Então, colocamos o adesivo e fazemos o melhor para resistir
à tentação de acender o cigarro... quando isso não funciona, tentamos mastigar pastilha
elástica de nicotina, apenas para queimar nossas gargantas e ter mordaças do gosto que mal
substitui um cigarro... e depois dessas coisas falharem miseravelmente, nos tornamos cobaias
da hipnose, todas afirmando ser soluções instantâneas para jogar fora o último cigarro,
permanentemente.E ainda assim, quantas dessas coisas realmente funcionam?Nossos
desejos são mais fortes do que a maioria das ajudas e, apesar de seu sério compromisso de
desistir, sem um sistema sólido no lugar, você provavelmente continuará a gastar dinheiro
para tentar cada nova coisa que chega ao mercado, apenas para continuar na estaca
zero.Mas não tem que ser assim...Pela primeira vez, escrevi tudo o que sei sobre o fumo, as
razões pelas quais o fazemos, os métodos que podemos usar para parar de fumar e como
podemos nos libertar do poderoso controle que o fumo tem sobre nós, sem nunca ter que
sofrer uma retirada ou se preocupar com recaídas...Se você realmente quer desistir por toda a
vida, você precisa pegar um exemplar deste livro e colocá-lo em ação HOJE... você nunca
mais terá que lutar para tentar desistir por conta própria. Este guia é um sistema abrangente
que cobre todos os aspectos do fumo e revela os elementos críticos de um sistema eficaz
para deixar de fumar que você precisa saber se quer ser bem sucedido...Aqui está apenas
uma amostra de algumas das coisas reveladas:- Descubra porque você é realmente viciado
em fumar e use estas informações em seu benefício, desligando todas as razões pelas quais
você acende um cigarro! Esta é uma das maneiras mais fáceis de parar de fumar, não importa
o quanto você fume!- Descubra a verdade chocante sobre os auxiliares de cessação do fumo
e o que realmente funciona e o que não funciona. Nunca desperdice mais um centavo em
artifícios que só fazem você falhar toda vez que tenta desistir.- Estratégia passo a passo para
desistir definitivamente! Siga estas técnicas experimentadas e testadas para viver uma vida
mais saudável, mais feliz, livre de fumaça e NUNCA recaia.- Descubra como você pode dar
pontapés nos seus desejos instantaneamente e dar um pontapé no hábito mais rápido e fácil
do que você jamais pensou ser possível! Você realmente pode se tornar um não-fumante,
mesmo que você esteja fumando há muitos anos. Estas dicas dos "desistentes" lhe mostrarão
como!
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perdido sua popularidade entre muitas pessoas em praticamente todas as áreas demográficas
ao redor do mundo.Antes deste ponto, parecia que todos iriam se iluminar em quase qualquer
lugar. Você entrava em uma sala de emergência do hospital e assistia médicos e enfermeiras
fumando cigarros no lobby, ao lado de pacientes feridos e doentes que também estavam
fumando cigarros.Aqui estão alguns fatos a serem considerados:1. O fumo é a principal causa
de morte na América, sendo responsável por quase 400.000 fatalidades por ano.2. Quando
dieta pobre, estilo de vida sedentário e obesidade são combinados, isso resulta em cerca de
400.000 fatalidades a cada ano.Até recentemente, as pessoas tinham que confiar em uma
variedade de medicamentos de reposição de nicotina, prescritos por seu médico ou
comprados no balcão. Estes são alguns exemplos:3. Goma de mascar Nicotina4. Adesivos de
Nicotina5. Pastilha (comprimidos de nicotina)6. Inalador ou spray nasal7. Medicamentos
antidepressivos, como Wellbutrin, que foi renomeado, e ZybanQuando você entrou em um
restaurante, a primeira pergunta que lhe fizeram foi: "fumando ou não fumando"?Na tela
grande e na televisão, as celebridades fumavam. Havia comerciais para cada marca de cigarro
no mercado. Era típico ver até mesmo os jovens se iluminarem sem pensar nisso.As mães
amamentariam seus filhos enquanto fumavam um cigarro. Fumar era a última loucura, e todos
faziam isso.As corporações de tabaco quase garantiriam um cliente a longo prazo, trazendo
muito dinheiro, se eles visassem jovens e adultos jovens.No passado, as pessoas que
fumavam eram retratadas como heróis em numerosas campanhas publicitárias de cigarros.
Naqueles dias, o Homem Marlboro era retratado como um homem que desfrutava de uma boa
fumaça após um longo dia de alcance.Joe Camel tornou-se recentemente o ícone dos
cigarros Camel, com uma persona muito suave e sofisticada destinada a atrair consumidores
mais jovens e "modernos".Esta forma de marketing tem ajudado a manter as pessoas
envolvidas com o fumo, e muitos começam a fumar antes de terem idade suficiente para votar.
É muito mais difícil mudar um hábito que começa enquanto uma pessoa é jovem.Os jovens
têm menos controle sobre os sensores de prazer que são estimulados pela nicotina, e o vício



pode se desenvolver consideravelmente mais rápido em uma pessoa mais jovem do que em
um fumante mais velho.As empresas de tabaco quase sempre garantiriam um cliente a longo
prazo que lhes traria muito dinheiro se visassem jovens ou adultos jovens.Estes tipos de
anúncios são extremamente antiéticos e foram reduzidos nos últimos anos devido ao número
de jovens menores de idade que estavam começando a fumar. Como resultado desta
epidemia, o cigarro ultrapassou a maconha como a principal droga de entrada.Crianças que
começam a fumar desde cedo têm mais probabilidade de experimentar com álcool e drogas
mais tarde na vida. Ao comercializar o tabaco para os jovens, a probabilidade desses jovens
se voltarem para outras drogas e substâncias aumenta dramaticamente quanto mais cedo
começarem a fumar.Aqueles que fumaram com tanta persistência durante os últimos trinta
anos começaram a desenvolver uma variedade de cânceres e morreram como resultado.
Aqueles que fumavam pareciam ser os que corriam maior risco de morrer de câncer.Mais e
mais pesquisas foram realizadas sobre os efeitos do tabaco no organismo e os danos que o
fumo de cigarro estava causando a milhões de indivíduos em todo o mundo.Fumar não era
mais tão "legal" como era antes. Fumar está se tornando menos popular, e fumar agora é
proibido em muitos países em áreas públicas.As pessoas estão procurando cada vez mais por
soluções para parar de fumar e se tornar não-fumantes.De acordo com estudos, não apenas
fumar é perigoso para os fumantes, mas o fumo passivo pode prejudicar os indivíduos que
não fumam.Viver com um fumante e respirar fumaça em casa pode causar danos
irreversíveis, e os não-fumantes correm um risco maior de desenvolver câncer.O fumo foi
identificado como a principal causa de câncer tanto em fumantes quanto em não-fumantes.
Foi demonstrado que fumar é insalubre e pode até mesmo matar indivíduos que fumam.Pouco
depois, os esforços anti-tabagismo começaram e o fumo era visto como perigoso e não um
hábito que alguém deveria pegar. Proibições de fumar estão sendo implementadas em um
número crescente de cidades ao redor do mundo.Então as cidades e estados começaram a
colocar restrições sobre onde o fumo era permitido.Para a segurança dos não-fumantes,
qualquer local público onde as pessoas se reuniam era rotulado como não-fumante, e os
fumantes eram forçados a ir para a periferia da sociedade.A nicotina demonstrou ser uma das
substâncias químicas mais viciantes conhecidas pelo homem, tornando mais difícil o sucesso
daqueles que realmente queriam desistir.Antes de você saber, havia uma infinidade de
produtos no mercado que permitiriam que as pessoas parassem de fumar através da terapia
de reposição de nicotina.Assim como um viciado em heroína requer metadona para passar
por retiradas, muitos fumantes exigiram uma reposição de nicotina para parar de fumar com
sucesso.***Usando este padrão, eu acredito que é melhor não confiar em mim. Mas, antes de
você pular fora, há mais um conjunto importante de pessoas que você pode encontrar que me
apoiarão e que já são bastante confiáveis para você. Indivíduos da sua unidade familiar e
conhecidos da vida real que deixaram de fumar com sucesso e que já não usam produtos de
nicotina por pelo menos um ano ou mais.Saiba como as pessoas que você conhece que são
ex-fumantes de longa data realmente param de fumar. Indivíduos que estão livres de nicotina
há pelo menos um ano ou mais são considerados pessoas de longo prazo. Você
provavelmente descobrirá que muito poucos, se algum, sabem quem eu sou.Você vai notar
que muitos deles tiveram desistências anteriores e regrediram, utilizando uma variedade de
estratégias apoiadas por profissionais, e talvez até mesmo alguns deles tiveram assistência
profissional com tentativas anteriores. Você vai notar que quase todos eles não seguiram o
que se pensa ser a orientação convencional oferecida sobre como parar, mas eles pararam e
continuam fortes.Você descobrirá que eles provavelmente pararam de fumar um dia por uma
razão ou outra e foram capazes de ficar lá, mantendo um compromisso que eles assumiram



com eles mesmos de não fumar novamente. Fale com todos os ex-fumantes que você puder
encontrar. Realize sua própria pesquisa.Fale com qualquer fumante atual que você conheça
enquanto estiver fazendo isso. Considere quantos deles já usaram produtos e seguiram
orientação profissional. Tenha em mente que muita literatura profissional irá aconselhar as
pessoas a usar assistência farmacológica, como medicamentos substitutos da nicotina.
Examine quantos desistentes eficazes a longo prazo em suas interações na vida real
seguiram esta orientação.Um conselho diferente incluído na maioria dos livros sobre a
cessação do fumo é que erros transitórios são comuns e que você não deve permitir que um
erro o leve de volta ao fumo. O vício não é compreendido por aqueles que escrevem tais
conselhos. Os indivíduos devem entender que fumar apenas um trago matará quase
certamente suas tentativas de parar de fumar.Se você ouvir o conselho, "não deixe um lapso
fazer você voltar a fumar", você pode descobrir, tragicamente, que uma vez que você dá
aquele sopro, você tem pouco controle sobre a situação.Se você quiser parar de fumar com
sucesso, nosso conselho é simplesmente parar de fumar. Nossa sugestão para parar de fumar
é simplesmente comprometer-se a nunca mais pegar outro cigarro. Então converse com ex-
fumantes de longo prazo para descobrir como eles pararam de fumar e como eles
conseguiram ficar longe dos cigarros.Você vai perceber rapidamente que não é uma questão
de colocar todos os melhores do mundo contra mim. Torna-se uma questão de colocar todos
os ex-fumantes de longo prazo que você conhece e que conseguiram deixar de fumar contra
os melhores do mundo. Faça a pesquisa, e então eu serei apenas mais uma voz na massa de
pessoas reais que mostraram a você que a melhor maneira de parar de fumar e permanecer
livre de fumo é - nunca pegue outro cigarro e deixe de fumar hoje...largue-os!3. A
Escolha de Fumar ou Parar de FumarCada uma de nossas vidas é o resultado de nossas
decisões. Sim, nós temos uma palavra a dizer na maioria dos aspectos de nossas vidas. Nós
selecionamos o que vamos vestir, o que vamos comer, quem será nosso parceiro de vida,
qual será nossa carreira, e sim, nós escolhemos se vamos fumar ou não.Sim, você tem a
opção de fumar ou não fumar. Os cigarros não entram na sua boca por conta própria. Você
optou por colocar cada cigarro que você já fumou em sua boca. Você até mesmo escolhe
comprar os cigarros do varejista.A partir do momento que você sente a necessidade de fumar
um cigarro, você toma decisões que levam a um eventual consumo desse cigarro. Você leva
seu dinheiro para a loja e compra um maço de cigarros de sua escolha. Você abre o maço de
cigarros, tira um, acende-o e fuma aquele que você escolher. Com que freqüência você já fez
uma viagem especial até a loja simplesmente para conseguir cigarros? Não é um grande
esforço para um maço de cigarros?Você quer uma fumaça e está de saída. Você poderia optar
por não comprar esse novo maço de cigarros hoje ao invés de passar por todo esse esforço
apenas para conseguir um maço de cigarros. Por que não decidir ou preferir parar de fumar
naquele momento e ali? Que melhor momento do que agora?Nossas vidas são
verdadeiramente o resultado de todas as decisões que tomamos no dia-a-dia. E quase todas
as decisões que tomamos quando temos total liberdade para escolher o que queremos.Essas
escolhas podem nos trazer riqueza ou pobreza; podem nos deixar tristes ou satisfeitos,
contentes ou insatisfeitos, fumantes ou não-fumantes.Sua decisão de parar de fumar pode ser
inspirada por um desejo de melhorar sua saúde, melhorar sua condição financeira, evitar o
cheiro de fumaça ou ter mais energia. Quando você decidir parar de fumar, você deve decidir
o que vai fazer para satisfazer seus anseios. Você pode se exercitar, falar com um membro de
sua equipe de suporte, mastigar chicletes, ter uma comida saudável e ajudar outra pessoa.
Faça seu próprio conjunto de alternativas ao fumo em sua vida.Você não se levanta pela
manhã com um cigarro na boca. Você toma a decisão de colocar aquele cigarro em sua boca,



e você pode usar o mesmo poder de escolha para decidir não fumar. Tenha em mente que
você tem uma escolha. Você vai optar por continuar fumando ou você vai parar de fumar hoje?
***Os fumantes são frequentemente entusiastas e ansiosos para parar de fumar. Fumar tem
colocado as pessoas em risco para uma variedade de doenças como ataques cardíacos,
câncer e enfisema. A maioria dos fumantes está ciente de que fumar está prejudicando seus
corpos por dentro e começou gradualmente a deteriorar sua atratividade física. Fumar ainda é
seu amigo, e ainda é um problema. Nós devemos investigar a causa de sua existência.Muitos
fumantes relacionam seu fumo com uma variedade de atividades. O fascínio de continuar
essas atividades os estimula a fumar também. Estas atividades fazem parte de sua rotina
regular. Ser um não-fumante significa que a vida perdeu seu significado para eles. Os
fumantes também acreditam que, para parar de fumar, ele deve experimentar sintomas
dolorosos. Estes fatores proíbem um fumante de adotar hábitos saudáveis. Eles podem morrer
por fumar, mas estão aterrorizados em parar.Se cada um de nós começar a pensar como os
fumantes acima mencionados, a vida, sem dúvida, perderá seu sentido sem fumar. Mas a
verdade é que todos eles estão vivendo em ilusão. Eles viverão uma vida melhor depois de
parar de fumar do que teriam se continuassem a fumar. A alegria que um fumante sente
depois de dar algumas passas é um prazer enganador causado pela nicotina, o que dificulta o
nosso poder cognitivo. Convencer os fumantes a isso pode ser difícil às vezes. Estas alegrias
servem como um dissuasor para os fumantes.Quando os fumantes saem da cama, eles têm
uma pequena dor de cabeça e estão infelizes, o que os leva a desejar um cigarro e ir atrás
dele. Quando ele está deprimido, ele anseia por uma fumaça ou duas para acalmar suas
ansiedades. Como resultado, ele começa a ampliar sua amizade com esta droga letal. No
entanto, estes são os sintomas que levarão ao seu desaparecimento.Se um fumante começar
a criar espaço para a realidade, ele será capaz de parar de fumar. Ele, também, ficará
surpreso com as mudanças. Ele se sentirá como se estivesse pegando as coisas mais rápido
do que antes. Ele vai sentir uma sensação diferente de frescor pela manhã. Reações de
pânico sob estresse que foram causadas por uma diminuição do nível de nicotina não o
assustarão mais. E, gradualmente, ele vai perceber a verdadeira face do fumo, que antes era
seu amigo mais querido. Qualquer ex-fumante pode desfrutar de maior força e níveis de
energia em comparação com quando ele era um fumante.Até mesmo seu pavor de sintomas
de abstinência passará em questão de dias. Eles alcançariam seu auge em três dias e então
desapareceriam nas próximas duas semanas. Ele terá uma vida mais simples, mais feliz, mais
limpa e, o mais importante, mais saudável à sua frente.4. Tabagismo - Um Vício ou
FobiaFumar, um tópico muito mais discutido hoje em dia, está rapidamente se tornando um
vício entre os fumantes. Talvez você nunca tenha considerado essas possibilidades desde que
você acredita que fumar é uma parte crucial do seu estilo de vida.Você pode não se lembrar
quando você começou a fumar; pode ter sido quando você era muito jovem, ou você ficou
extasiado quando viu seus amigos fumando. Após um curto período, você pode ter sentido
que não poderia passar sem fumar, o que deve ter causado estresse.Mais tarde, você pode ter
acreditado que o que seus pais tentaram lhe ensinar sobre os perigos do fumo em sua saúde
estava correto. Você deve ter tentado parar de fumar, mas não foi capaz de fazer uma escolha
sobre o que aconteceria com as suas pausas para fumar.As conclusões dos fatos revelam que
existem disparidades no tabagismo como uma adição com cada fumante. Um fumante se
referiria ao fumo como um "estimulante", ou como algo que lhe dá maior energia. O fumante é
completamente alheio ao fato de que o estimulante é simplesmente um vício que o obriga a
ficar viciado e não permite que ele se liberte.Adote uma atitude positiva enquanto aprende
sobre os efeitos nocivos e bons efeitos do fumo em você. Agora, se você está realmente



interessado, considere o que acontece com você quando você não fuma ou não compra
cigarros. Você pode se sentir sozinho ou entediado; você pode se sentir errático; você pode
sentir a necessidade de retocar com brilho quando você acende um cigarro, e assim por
diante. Os não-fumantes, por outro lado, relaxam naturalmente e não precisam de um cigarro
aceso para fazê-lo. Você pode seguir os passos simples descritos abaixo para aprender mais
sobre o que você é viciado e como superá-lo.Por um dia ou dois, sempre que você fuma,
anote seus sentimentos antes de cada cigarro. Não importava se eu estava entediado,
cansado e com fome, exausto ou estressado.Faça uma lista das "vantagens" que você
experimentou depois de fumar o cigarro. Você pode ter se sentido cansado, pode ter ajudado
você a se levantar cedo ou pode ter diminuído seu tédio.Se você revisar sua lista novamente,
você pode notar um padrão para o seu vício.Uma distração completa de seus pensamentos
sem dúvida ajudará você a se desviar da necessidade de fumar.Se você está falando sério
sobre parar de fumar, não é difícil.***Apesar da compreensão generalizada dos efeitos
negativos da nicotina, o fumo parecia estar perseguindo a todos, em todos os lugares. Ele tem
um impacto não apenas em nosso estilo de vida, mas também nos estilos de vida de nossos
colegas de trabalho e membros da família. Eles também podem se tornar parte deste hábito
ou das questões psicológicas que podem surgir como resultado deste vício.Anteriormente,
fumar era popular apenas entre adultos, mas agora os adolescentes já abraçaram a prática.
Os adultos são mais propensos a parar de fumar quando solicitados por amigos, família e
conselheiros, mas encorajar os jovens a parar de fumar é mais difícil. Eles começam a fumar
sob a influência de seus colegas ou amigos, e mesmo que eles tentem parar de fumar, as
mesmas forças os impedem de ter sucesso. Os adolescentes estão bem presos, e não é
simples para eles escapar.O fumo tem se infiltrado em todos os aspectos de nossas vidas,
incluindo escolas, casas e locais de trabalho. Por ser mais um vício do que um hábito,
ninguém pode escapar de seus limites na primeira tentativa.Fumar não só é ruim para a
saúde, mas também é ruim para o próprio dinheiro. Extensas pesquisas sobre o custo de um
maço de cigarros têm mostrado resultados surpreendentes. Com o dinheiro gasto com esses
itens, pode-se facilmente ter uma vida agradável. Mas a verdade é que nós nunca
consideramos as implicações de nossas ações, que têm um impacto significativo em nossas
vidas.Os funcionários nos Estados Unidos não estão mais autorizados a fumar no trabalho. Se
um funcionário não obedecer às regras, a empresa tem o poder de demitir esse funcionário. A
empresa não cobrirá tais fumantes. Este tem se tornado um tópico popular nos talk shows
americanos.A maioria dos fumantes está trabalhando duro para parar de fumar, mas apenas
um punhado deles é bem sucedido. Muitos conselheiros criaram um programa que provou ser
eficaz para voluntários interessados. Este método de cessação do fumo é baseado na Teoria
do Comportamento. Ele difere de outros programas por ensinar uma pessoa a não depender
de cigarros em todas as situações estressantes de sua vida. Isto ensina o fumante a resistir
ao impulso de dar outra passa.Tornou-se crítico tomar as ações necessárias para conter o
fumo antes que tivéssemos mais vítimas em suas garras. Amigos, parentes e conselheiros só
podem fazer sugestões; para adotar um estilo de vida saudável, é preciso tomar a iniciativa.5.
Tabagismo e Doenças ConectadasDe acordo com uma revisão da pesquisa, o fumo e a
perda de peso são incompatíveis. A obesidade é o tópico mais discutido hoje em dia. Pessoas
na área de saúde estão trabalhando arduamente para criar alternativas eficazes para pessoas
obesas, assim como membros-chave da comunidade. Uma variedade de soluções já foram
propostas para lidar com a obesidade tão rapidamente quanto possível.Algumas verdades
tangíveis sobre o tabagismo e seu remédio relacionado ao problema do excesso de peso
corporal são discutidas no próximo parágrafo.De acordo com dados do Centers for Disease



Control and Prevention nos Estados Unidos, as mulheres estão deixando de fumar em maior
número do que os homens. Dados dos centros mostram que a porcentagem de mulheres
fumantes caiu para 20%, até mesmo abaixo do número de 19,2% em 2003, em comparação
com os fumantes masculinos de 24,1%.De acordo com a opinião, fumar cigarro pode
prejudicar a fertilidade de uma mulher. Foi realizado um estudo sobre a qualidade do embrião
e a fertilização, que foi dividido em três grupos. De acordo com o estudo, havia evidências
claras de disparidades nas taxas de gravidez por transferência embrionária, com os não-
fumantes tendo uma taxa de cerca de 48%, os fumantes tendo uma taxa de cerca de 19%, e
os demais tendo uma taxa de cerca de 20%.O fumo e a impotência do cigarro quase não têm
correlação. O cigarro tem sido ligado a uma série de doenças letais, incluindo câncer de
pulmão, doenças cardíacas, enfisema, disfunção erétil, e outras. As conseqüências negativas
do fumo podem ter um impacto no sistema digestivo e podem ser uma causa de importância
humana.Para generalizar, parar de fumar não vai diminuir o significado. Homens que
experimentam problemas de ereção podem tentar melhorar sua situação parando de fumar.
Entretanto, uma vez que a área tenha sido ferida, ela não pode ser curada parando de fumar,
de acordo com os médicos. Porque todos são diferentes, ela pode ou não melhorar. O mundo
inteiro está ciente do Viagra para erecções. Ele pode não funcionar para algumas pessoas,
particularmente pacientes cardíacos, e o Viagra é absolutamente proibido.Deixar de fumar é
possível se você estiver disposto a considerar as razões listadas abaixo.
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