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Självhjälp manuell för att sluta röka på ett helt naturligt och progressivt sätt. Mycket lätt att följa
och tillämpa på ett helt privat och personligt sätt som anpassar sig till din rytm och livsstil.Utan
att använda droger eller terapier, eller nikotinplåster eller godis, eller läkare eller kliniker, eller
hypnotisörer ... utan kostnad eller monetär investering.Denna metod och teknik, tillämpas
korrekt, återställer rökaren till det ursprungliga tillståndet innan start rökning, vilket gör snus
eller rökbara ämnen, de är likgiltiga och även obehagligt att använda, och därmed eliminera
abstinensbesvär och återfall.Los rökare gradvis överge vanan att röka genom automatisk
progressiv minskning av förbrukningen av vad rökning gärna utan negativa psykiska eller
fysiska förändringar, tills en dag inte längre känns som att få rök mer.Den fullständiga
avgiftningstiden beror på graden av missbruk och disciplinen i tillämpningen av handboken. Att
inte ha någon form av kalenderprogram eller träffa någon, eller läkarundersökningar, eller ta
eller kontroll av någon typ av läkemedel, eftersom allt som inte är nödvändig, rökaren till
ansluten till systemets livslängd och Han utför det när det passar honom bäst och han vill ha
det. eller när du verkligen vill ha det.Men det finns referenser som rökare med mer än 30 år av
rökning, har övergett det definitivt rökt i ca 6 månader med hjälp av sin personliga handen
mellan 10/20 minuter om dagen.



FÖRORD Rökare har aldrig haft det så svårt att göra deras missbruk som i de senaste
åren. Regeringarna i flera länder är långsamt hörna dessa människor med avsikt att "undvika"
patienter med andningsorganen. De har sedan länge insett att det inte längre är lönsamt att
hålla aktiva rökare. Skatterna på tobak är inte tillräckligt eller bara tillräckligt för att täcka
kostnaden för medicinsk behandling av kroniska rökare, ännu mer om rökaren klibbar sig till liv
och förlänger sin ångrande behandling i åratal. Rökning orsakar allvarlig, mycket allvarlig
respiratorisk sjukdom och cancer. Det är en sjukdom med lång resa och medicinska
behandlingar för att lindra, som inte botar, sjukdomen är dyr för den spanska stats
kuponger. Den kroniska och kroniska rökaren om han bor i många år sin obotliga sjukdom är
dyr eftersom de skatter han betalat för att köpa tobak under hela sitt liv som rökare täcker
knappt hälften av kostnaderna för behandling. Det är en enkel matematisk operation: En rökare
behöver cirka 25/35 års beroende av att bli kroniskt sjuk med tobak. Under den tiden betalar
han skatter på tobak och behöver vanligtvis inte medicinsk behandling fram till de sista åren
30/35, därför har han fett statens kuponger utan att använda social trygghet. Problemet är att
under de första åren av rökning var skatterna och tobakspriset mycket lägre och därför
jämfördes de gamla skatterna med de nuvarande skatterna. Dock är notera beskattningen
laddar den spanska staten under några år på paket av snus (78%) klart att en aktuell kronisk
rökare Om du har betalat mer än din medicinsk behandling. Varje rökare i Spanien som
konsumerar 1 paket cigaretter om dagen betalar i genomsnitt 3,25 euro per dag till staten. Det
är i genomsnitt ca 100 euro per månad och 1200 euro per år i skatt för staten. Därför har en
kronisk rökare betalat den spanska staten tusentals € endast i skatter på tobak. Det är mycket
tydligt att rökning är ett stort företag för alla utom rökaren som inte har någonting att vinna och
mycket att förlora. Du röker, som spenderar mellan 1000 och 2000 € per år på tobak och
tillbehör. Det ensamma; Om du har släktingar som också röker och går till din kostnad ... vill jag
inte ens tänka på det. Visst kan du tänka på bättre saker att göra med pengarna än att bränna
den. Kom ihåg när jag inte röka? Vill du inte återvända till den situationen? Vill du inte sluta att
tillhöra en marginal sektor av befolkningen? Tycker du om att vänta länge för att kunna fungera
i några sekunder på en toalett, på gatan med kyla eller värme? Kan inte njuta av bröllop,
middagar, evenemang, biografer, teatrar etc. med total lugn och avkoppling eftersom du måste
gå för att röka ensam eller med få vänner i bråttom och med ångest? Är det livet? Du vet
nej. Rökning har förlorat all glamour, distinktion och socialt syfte med njutning som en gång
tillhörde den. Det har reducerats till en ohälsosam vana att träna varje dag färre människor och
att varje dag ser mer ut som en avvikande åtgärd som den typiska bilden i amerikanska filmer
som kommer ut berusade människor som dricker alkohol i en flaska i en påse med
ogenomskinligt papper. Hur trevligt skulle det vara om rökning inte skulle göra ont! Tobak har
alltid varit ett material att dela och njuta av, men nu börjar det bli defenestrerat och uteslutet
från samhället. Det är definitivt inte längre trevligt att röka och veteranrökaren känner sig
misshandlad och marginaliserad av det nya och blomstrande samhället "utan dålig rök" Du
borde inte lida allt det om du inte vill.Du måste leva utan oro eller oro.Du måste glömma att
rökaDu måste återställa hälsanDu får INTE bränna dina pengarDu måste vilja lösa allt
detta. Om du vill kan du sluta röka. Denna handbok är baserad på personliga erfarenheter,
familj och vänner som började använda det till deras fördel så fort de verifierade det fantastiska
resultatet jag fick med det. De vet att jag alltid har varit omringad av rök från rökare i flera
timmar om dagen. Från 14 års ålder har jag jobbat som bartender och bartender med 10
timmar om dagen och en ledig dag.



FÖRORD Rökare har aldrig haft det så svårt att göra deras missbruk som i de senaste
åren. Regeringarna i flera länder är långsamt hörna dessa människor med avsikt att "undvika"
patienter med andningsorganen. De har sedan länge insett att det inte längre är lönsamt att
hålla aktiva rökare. Skatterna på tobak är inte tillräckligt eller bara tillräckligt för att täcka
kostnaden för medicinsk behandling av kroniska rökare, ännu mer om rökaren klibbar sig till liv
och förlänger sin ångrande behandling i åratal. Rökning orsakar allvarlig, mycket allvarlig
respiratorisk sjukdom och cancer. Det är en sjukdom med lång resa och medicinska
behandlingar för att lindra, som inte botar, sjukdomen är dyr för den spanska stats
kuponger. Den kroniska och kroniska rökaren om han bor i många år sin obotliga sjukdom är
dyr eftersom de skatter han betalat för att köpa tobak under hela sitt liv som rökare täcker
knappt hälften av kostnaderna för behandling. Det är en enkel matematisk operation: En rökare
behöver cirka 25/35 års beroende av att bli kroniskt sjuk med tobak. Under den tiden betalar
han skatter på tobak och behöver vanligtvis inte medicinsk behandling fram till de sista åren
30/35, därför har han fett statens kuponger utan att använda social trygghet. Problemet är att
under de första åren av rökning var skatterna och tobakspriset mycket lägre och därför
jämfördes de gamla skatterna med de nuvarande skatterna. Dock är notera beskattningen
laddar den spanska staten under några år på paket av snus (78%) klart att en aktuell kronisk
rökare Om du har betalat mer än din medicinsk behandling. Varje rökare i Spanien som
konsumerar 1 paket cigaretter om dagen betalar i genomsnitt 3,25 euro per dag till staten. Det
är i genomsnitt ca 100 euro per månad och 1200 euro per år i skatt för staten. Därför har en
kronisk rökare betalat den spanska staten tusentals € endast i skatter på tobak. Det är mycket
tydligt att rökning är ett stort företag för alla utom rökaren som inte har någonting att vinna och
mycket att förlora. Du röker, som spenderar mellan 1000 och 2000 € per år på tobak och
tillbehör. Det ensamma; Om du har släktingar som också röker och går till din kostnad ... vill jag
inte ens tänka på det. Visst kan du tänka på bättre saker att göra med pengarna än att bränna
den. Kom ihåg när jag inte röka? Vill du inte återvända till den situationen? Vill du inte sluta att
tillhöra en marginal sektor av befolkningen? Tycker du om att vänta länge för att kunna fungera
i några sekunder på en toalett, på gatan med kyla eller värme? Kan inte njuta av bröllop,
middagar, evenemang, biografer, teatrar etc. med total lugn och avkoppling eftersom du måste
gå för att röka ensam eller med få vänner i bråttom och med ångest? Är det livet? Du vet
nej. Rökning har förlorat all glamour, distinktion och socialt syfte med njutning som en gång
tillhörde den. Det har reducerats till en ohälsosam vana att träna varje dag färre människor och
att varje dag ser mer ut som en avvikande åtgärd som den typiska bilden i amerikanska filmer
som kommer ut berusade människor som dricker alkohol i en flaska i en påse med
ogenomskinligt papper. Hur trevligt skulle det vara om rökning inte skulle göra ont! Tobak har
alltid varit ett material att dela och njuta av, men nu börjar det bli defenestrerat och uteslutet
från samhället. Det är definitivt inte längre trevligt att röka och veteranrökaren känner sig
misshandlad och marginaliserad av det nya och blomstrande samhället "utan dålig rök" Du
borde inte lida allt det om du inte vill.Du måste leva utan oro eller oro.Du måste glömma att
rökaDu måste återställa hälsanDu får INTE bränna dina pengarDu måste vilja lösa allt
detta. Om du vill kan du sluta röka. Denna handbok är baserad på personliga erfarenheter,
familj och vänner som började använda det till deras fördel så fort de verifierade det fantastiska
resultatet jag fick med det. De vet att jag alltid har varit omringad av rök från rökare i flera
timmar om dagen. Från 14 års ålder har jag jobbat som bartender och bartender med 10
timmar om dagen och en ledig dag. 1973 och i många år spanska sociallivet gjordes i barer
och kaféer. Alla röktes i dessa anläggningar inklusive personalen. Det röktes i köket, i salarna, i
barerna ... det röktes överallt och hela tiden.Det fanns ingen begränsning alls, även servitörer



vid bord som serverade med brickan, arbetade med cigaretten i munnen medan de
tjänstgjorde orderna. I mitt arbete fanns det till och med ett kortspel och domino som varje
eftermiddag fylldes med kunder som tillbringade eftermiddagen att leka och röka. Det fanns
alltid en dimma rök framför allt på grund av cigarrer. De röktade cigarrer, rör och cigaretter
kontinuerligt. Rökvätskan var liten på bara 20x20 cm. Det bestod av ett litet fläkt som blåste in i
gatan utan att kunna evakuera det överskott av rök. Jag har som någon servitör av dessa år
slukat rök passivt i tusentals och tusentals timmar i åratal tills förbudet mot rökning på
offentliga platser kom. Dessutom började jag röka regelbundet från och med 14 år både på
jobbet och på gatan eller hemma. Sedan omkring 30 år blev jag också intresserad av cigarrer
och rörrökning. Han spenderade mycket pengar på tobak och hans tillbehör. Cigaretter behöver
inte tillbehör. Cigarrer, piptobak och rör behöver inte specialiserade och dyra tillbehör. Med allt
detta menar jag att jag var rökare i maximal omfattning av konceptet och användningen. Det
var hela dagen andas in röken både i mitt arbete och privatliv i en miljö med kontinuerlig
rökning och har slutat röka naturligt och permanent utan ytterligare trauma, så kan lämna dig
som de har gjort andra. Denna metod och teknik kommer att ge dig regler och uppföljning så
att du lämnar din vana att röka i din personliga takt, sätt och form. Ta det när du går till
körskolan: Du måste lära dig några regler, koder och träna träningskurser för att få ditt körkort,
men i kombination med ditt schema, tempo och livsstil. Du kommer att börja i "Körskola" för
Metoden och Tekniken för att automatiskt sluta röka på ett naturligt och progressivt sätt. Precis
som körskolan i fordon, när han passerar, får han sin licens och på kort tid kör han automatiskt
utan att någonsin glömma. När du avslutar assimileringen och övningen av denna metod och
teknik kommer rökning att vara likgiltig och du röker inte automatiskt, helt enkelt för att du inte
vill ha det och det kommer aldrig att ändras. Du behöver inte droger, läkare, terapeuter,
hypnotisörer, nikotinplåster eller sötsaker, eller recensioner, möten eller besök. Han kommer
inte att spendera eller investera pengar i något, tvärtom; Börja spara pengar när du inte längre
röker. Vad mer, bli förvånad; Du behöver inte ens viljestyrka. Vad du behöver du har till ditt
förfogande när du vill och hur du vill och ovan är gratis. Det finns ingen teknisk eller särskild
utbildning eller utbildning behövs för att använda denna handbok.Det är enkelt, lätt att följa och
förstå, till och med överraskande för att dess effektivitet är så "grundläggande och koncis" Jag
rekommenderar att du startar denna teknik så snart som möjligt, för innan du kommer att vinna
i att återställa hälsa, pengar, beundran, självkänsla du
kan. hälsningar MYNDIGHETEN PROLOG Jag började röka vid 12 år med
mina vänner från skolan på lördagar när vi åkte till våra helgenhem. Vi var interna och vi var
desperata för att göra samma sak som våra lärare gjorde i klassen med stor glädje, att röka
Ducados, en svart tobak som tydligen gav stor glädje åt rökaren, eftersom alla lärare
röktes. Det fanns en kiosk med godis och tidningar bredvid huvudskoldörren som även sålde
cigaretter per enhet.Vi köpte 6 cigarett märke Bison och Ducados gick direkt till Can Tunis,
som gränsar till norra sidan av skolan, för att röka utan att någon ser oss. Vi var halva yriga
sitter ovanpå en grav i marken, särskilt på grund av Bison, en tobak utan ett smutsigt blont
filter. Det var en dålig fysisk upplevelse, men vi kände oss "äldre" eftersom vi redan hade
"rökt". Jag lärde mig att röka i hemlighet från min familj med en hyrd man som vi hade hemma
och som också röktes Ducados. Han lärde mig att röka för att jag insisterade mycket och jag
lovade honom hjälp med en granne som han tyckte om mycket och med vilken han knappast
vågade tala. Det var så jag var; Rökning endast på helgen. Ett par år senare slutade jag
skolan, jag började arbeta och ha en veckotillägg,Jag började röka med välsignelse av min
familj som om de visste att han rökte, och var nu "officiella" eftersom jag var "bli vuxen" genom
att hämta hem en lönecheck. Vid 14 års ålder arbetade och röktes jag. Sedan dess och i mer



än 30 år har jag aldrig funnit att jag slutar röka. Det blev bortsett från en vice, en hobby.Jag
hade en gång en representation av cigarrmärket "EL COTO". Jag prenumererade på EPICUR-
tidningen och specialiserade mig på cigarrer. Vi skapade en liten grupp i min cigarrrökare
restaurang. Vi anordnade stora festmålningar för att smaka det bästa vinet, sprit och röka den
bästa tobaken i världen. Vi var gäster på bästa vattentäta 5 cigarr kategorin är liknande den för
de hotell och restauranger, som mäts av stjärnor, som tobaks mäts genom "cigarrer". Jag har
alla tillbehör som omger tobak. fräsar av olika former, kolvar hårda cigarrer, tändare, rör lådor
humidor ceder, cigarr källare, städredskap rör, maskiner för tillverkning av cigaretter och även
tjänat mina restauranggäster deras perfekt tända cigaretter om jag frågade , så att de sparar
dem, tändens initiala dåliga känslor. Jag vill säga med allt detta att jag var rökare som åtnjöt
tobak i hela sin förlängning; Jag röka om 20/30 Marlboro cigaretter, 2 cigarrer och vissa rör
dagligen. Detta var kontinuerligt i flera år.Fram till en dag blev jag rädd. I åldern 40 år började
jag märka på allvar vad varje rökare vet eller borde veta, bröstet "laddat", lätt
andningssvårigheter vid simning, klättring i trappor, jogging etc. Men eftersom det inte
väsentligt skadade mitt sätt att leva blev jag självbedragen och fortsatte med min vice. Fram till
en dag gick min far, en före detta ex-rökare, in på sjukhuset för att få ett lik. Han hade inte
kunnat röka i flera månader och hade ständigt på sig syrgasmasken. Han sov väldigt lite, som
sitter på kanten av sängen eller stående lutad mot fönsterbräda, alltid med syrgasmasken. Han
hade mycket försämrad bronker och den slutliga var avskyvärda, då drunknade i sitt eget blod
på grund av en dödlig bronkial blödning. Självklart har det påverkat mig mycket. För första
gången slutade jag att tänka seriöst om min framtid bredvid tobak.För första gången såg jag
det här hemliga ansiktet på den vice.För första gången visste jag att jag var tvungen att agera
allvarligt för att sluta röka. Men hur? Det fanns och det finns hundratals produkter som lovar
eller hjälper till att sluta röka.Personligen godkänner och godkänner jag inte heller.Jag har känt
och känner till personer bland släktingar och vänner som har provat det, vissa har inte kunnat
göra det, andra har uppnått det för en tid eller till och med några år, men deras karaktär har
förändrats och till slut gav de sig till frestelsen. De försöker röka mindre, lägga på lappar eller
mediciner etc. etc.Men det är INTE den slutgiltiga lösningen. Den slutliga lösningen att
lyckligtvis sluta röka är den som låter dig få ett liv som är lika med vad du hade innan du
röker. Det vill säga helt likgiltigt med avseende på tobak. 

1973 och i många år spanska sociallivet gjordes i barer och kaféer. Alla röktes i dessa
anläggningar inklusive personalen. Det röktes i köket, i salarna, i barerna ... det röktes överallt
och hela tiden.Det fanns ingen begränsning alls, även servitörer vid bord som serverade med
brickan, arbetade med cigaretten i munnen medan de tjänstgjorde orderna. I mitt arbete fanns
det till och med ett kortspel och domino som varje eftermiddag fylldes med kunder som
tillbringade eftermiddagen att leka och röka. Det fanns alltid en dimma rök framför allt på grund
av cigarrer. De röktade cigarrer, rör och cigaretter kontinuerligt. Rökvätskan var liten på bara
20x20 cm. Det bestod av ett litet fläkt som blåste in i gatan utan att kunna evakuera det
överskott av rök. Jag har som någon servitör av dessa år slukat rök passivt i tusentals och
tusentals timmar i åratal tills förbudet mot rökning på offentliga platser kom. Dessutom började
jag röka regelbundet från och med 14 år både på jobbet och på gatan eller hemma. Sedan
omkring 30 år blev jag också intresserad av cigarrer och rörrökning. Han spenderade mycket
pengar på tobak och hans tillbehör. Cigaretter behöver inte tillbehör. Cigarrer, piptobak och rör
behöver inte specialiserade och dyra tillbehör. Med allt detta menar jag att jag var rökare i
maximal omfattning av konceptet och användningen. Det var hela dagen andas in röken både i
mitt arbete och privatliv i en miljö med kontinuerlig rökning och har slutat röka naturligt och



permanent utan ytterligare trauma, så kan lämna dig som de har gjort andra. Denna metod och
teknik kommer att ge dig regler och uppföljning så att du lämnar din vana att röka i din
personliga takt, sätt och form. Ta det när du går till körskolan: Du måste lära dig några regler,
koder och träna träningskurser för att få ditt körkort, men i kombination med ditt schema, tempo
och livsstil. Du kommer att börja i "Körskola" för Metoden och Tekniken för att automatiskt sluta
röka på ett naturligt och progressivt sätt. Precis som körskolan i fordon, när han passerar, får
han sin licens och på kort tid kör han automatiskt utan att någonsin glömma. När du avslutar
assimileringen och övningen av denna metod och teknik kommer rökning att vara likgiltig och
du röker inte automatiskt, helt enkelt för att du inte vill ha det och det kommer aldrig att
ändras. Du behöver inte droger, läkare, terapeuter, hypnotisörer, nikotinplåster eller sötsaker,
eller recensioner, möten eller besök. Han kommer inte att spendera eller investera pengar i
något, tvärtom; Börja spara pengar när du inte längre röker. Vad mer, bli förvånad; Du behöver
inte ens viljestyrka. Vad du behöver du har till ditt förfogande när du vill och hur du vill och ovan
är gratis. Det finns ingen teknisk eller särskild utbildning eller utbildning behövs för att använda
denna handbok.Det är enkelt, lätt att följa och förstå, till och med överraskande för att dess
effektivitet är så "grundläggande och koncis" Jag rekommenderar att du startar denna teknik
så snart som möjligt, för innan du kommer att vinna i att återställa hälsa, pengar, beundran,
självkänsla du kan. hälsningar MYNDIGHETEN PROLOG Jag började röka
vid 12 år med mina vänner från skolan på lördagar när vi åkte till våra helgenhem. Vi var
interna och vi var desperata för att göra samma sak som våra lärare gjorde i klassen med stor
glädje, att röka Ducados, en svart tobak som tydligen gav stor glädje åt rökaren, eftersom alla
lärare röktes. Det fanns en kiosk med godis och tidningar bredvid huvudskoldörren som även
sålde cigaretter per enhet.Vi köpte 6 cigarett märke Bison och Ducados gick direkt till Can
Tunis, som gränsar till norra sidan av skolan, för att röka utan att någon ser oss. Vi var halva
yriga sitter ovanpå en grav i marken, särskilt på grund av Bison, en tobak utan ett smutsigt
blont filter. Det var en dålig fysisk upplevelse, men vi kände oss "äldre" eftersom vi redan hade
"rökt". Jag lärde mig att röka i hemlighet från min familj med en hyrd man som vi hade hemma
och som också röktes Ducados. Han lärde mig att röka för att jag insisterade mycket och jag
lovade honom hjälp med en granne som han tyckte om mycket och med vilken han knappast
vågade tala. Det var så jag var; Rökning endast på helgen. Ett par år senare slutade jag
skolan, jag började arbeta och ha en veckotillägg,Jag började röka med välsignelse av min
familj som om de visste att han rökte, och var nu "officiella" eftersom jag var "bli vuxen" genom
att hämta hem en lönecheck. Vid 14 års ålder arbetade och röktes jag. Sedan dess och i mer
än 30 år har jag aldrig funnit att jag slutar röka. Det blev bortsett från en vice, en hobby.Jag
hade en gång en representation av cigarrmärket "EL COTO". Jag prenumererade på EPICUR-
tidningen och specialiserade mig på cigarrer. Vi skapade en liten grupp i min cigarrrökare
restaurang. Vi anordnade stora festmålningar för att smaka det bästa vinet, sprit och röka den
bästa tobaken i världen. Vi var gäster på bästa vattentäta 5 cigarr kategorin är liknande den för
de hotell och restauranger, som mäts av stjärnor, som tobaks mäts genom "cigarrer". Jag har
alla tillbehör som omger tobak. fräsar av olika former, kolvar hårda cigarrer, tändare, rör lådor
humidor ceder, cigarr källare, städredskap rör, maskiner för tillverkning av cigaretter och även
tjänat mina restauranggäster deras perfekt tända cigaretter om jag frågade , så att de sparar
dem, tändens initiala dåliga känslor. Jag vill säga med allt detta att jag var rökare som åtnjöt
tobak i hela sin förlängning; Jag röka om 20/30 Marlboro cigaretter, 2 cigarrer och vissa rör
dagligen. Detta var kontinuerligt i flera år.Fram till en dag blev jag rädd. I åldern 40 år började
jag märka på allvar vad varje rökare vet eller borde veta, bröstet "laddat", lätt
andningssvårigheter vid simning, klättring i trappor, jogging etc. Men eftersom det inte



väsentligt skadade mitt sätt att leva blev jag självbedragen och fortsatte med min vice. Fram till
en dag gick min far, en före detta ex-rökare, in på sjukhuset för att få ett lik. Han hade inte
kunnat röka i flera månader och hade ständigt på sig syrgasmasken. Han sov väldigt lite, som
sitter på kanten av sängen eller stående lutad mot fönsterbräda, alltid med syrgasmasken. Han
hade mycket försämrad bronker och den slutliga var avskyvärda, då drunknade i sitt eget blod
på grund av en dödlig bronkial blödning. Självklart har det påverkat mig mycket. För första
gången slutade jag att tänka seriöst om min framtid bredvid tobak.För första gången såg jag
det här hemliga ansiktet på den vice.För första gången visste jag att jag var tvungen att agera
allvarligt för att sluta röka. Men hur? Det fanns och det finns hundratals produkter som lovar
eller hjälper till att sluta röka.Personligen godkänner och godkänner jag inte heller.Jag har känt
och känner till personer bland släktingar och vänner som har provat det, vissa har inte kunnat
göra det, andra har uppnått det för en tid eller till och med några år, men deras karaktär har
förändrats och till slut gav de sig till frestelsen. De försöker röka mindre, lägga på lappar eller
mediciner etc. etc.Men det är INTE den slutgiltiga lösningen. Den slutliga lösningen att
lyckligtvis sluta röka är den som låter dig få ett liv som är lika med vad du hade innan du
röker. Det vill säga helt likgiltigt med avseende på tobak. Det har varit år sedan jag har haft det
där livet. Min fru är rökare, röker in, bilen, i sovrummet ... som vi alltid har gjort.
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