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Autorské upozornění:
Tento ebook je mým informačním produktem a je součástí
projektu Nový dech, jehož vytvoření mě stálo hodně práce. Bez
souhlasu autora proto nesmí být tato publikace, ani žádná její
část kopírována, šířena nebo poskytována třetím osobám.
Chcete-li tento ebook sdílet nebo někomu doporučit, udělejte to
prosím tak, že zveřejníte nebo přepošlete svým kamarádům či
kolegům odkaz na stránky www.novydech.cz, kde si jej mohou
stáhnout zdarma.

Foto Bauer media – Žena a život

Chci vás také upozornit, že veškeré informace obsažené v ebooku
jsou založeny na mých znalostech a zkušenostech a jakékoli jejich
užití a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí jsou pouze vaším
dílem a autor za ně nenese žádnou zodpovědnost.
Děkuji, že respektujete toto sdělení! Pokud se mě budete chtít na
něco zeptat nebo mi napsat, jak se vám ebook líbil a zda vám
pomohl, napište mi prosím na info@novydech.cz.
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Kdo jsem? Váš průvodce ke svobodě!
Děkuji vám za zájem přestat kouřit. Od té
doby, co nekouřím, mi dělá ohromnou radost, když
někdo další přestane kouřit! Dříve mě to štvalo,
protože mi to ukazovalo mé neúspěchy a mou
slabost, dnes mi to naopak zdůrazňuje můj úspěch
a posiluje mě to.

Přitom jsem během těch 20 kuřáckých let
prošel velkým vývojem ke zdravému životnímu
stylu, přestal jsem pracovat v kanceláři,
odstěhoval jsem se do přírody, postavil dům,
založil rodinu a více a více jsem se věnoval svému
osobnímu rozvoji. Jen to kouření nade mnou stále
viselo jak Damoklův meč a každý další neúspěšný
pokus (i přes narození dítěte!) jen více a více
podlamoval mé sebevědomí.

Žiju to,
v co věřím.

Nejsem ani doktor, ani terapeut, ani prodavač
různých metod. Má hlavní kvalifikace k tomu, abych
vás provedl cestou ke svobodě od cigaret, plyne z
toho, že jsem 20 let kouřil krabičku denně a
mnohokrát jsem se za tu dobu pokusil přestat.
Různými způsoby a s úspěchy trvajícími od několika
hodin po několik týdnů. A vždy to byl boj, který
jsem nakonec vzdal.
Teď už ale vím, proč jsem bojoval zbytečně:
protože jsem bojoval. Protože jsem chtěl svou
závislost a své kuřácké programy přemoct silou
vůle. A to se podaří jen mizivému procentu kuřáků.

Jsem slaboch - tak zněla příchuť každé cigarety.

Věřím v to,
co žiju.

ÚSPĚŠNĚ PŘESTAT KOUŘIT není o správném způsobu JAK přestat, ale o pochopení PROČ vlastně kouřím.

Dnes jsem ale paradoxně rád, že jsem
nezvítězil nad nikotinem silou vůle. Protože bych
se nestal tím šťastným nekuřákem, který vědomě
prokouknul lest a klam cigaret, a nemohl bych
típnout tu svou poslední s radostí a úlevou a
spíše s podivem nad tím, že jsem nesmyslně
prokouřil tolik let. A jelikož jsem z toho tak
nadšený, chci se s vámi o svou radost podělit.
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Moji rádcové
Vše se změnilo díky několika metodám, s nimiž jsem se
seznámil postupně během pár měsíců a které se mi
„náhodou“ spojily v jeden funkční celek. Jelikož jsem jim
všem vděčný a nechci nikoho vykrádat nebo se chlubit cizím
peřím, rád je tu uvedu jako své hlavní inspirační zdroje:

Tato metoda změny návyků je výborně
zpracovaná , ale na kouření podle mě sama nestačí, protože
kouření není jen návyk, ale drogová závislost. Inspirovalo mě
zde několik podpůrných technik týkajících se práce s
motivací, prostředím a připomínkami.
Při absolvování 21 denního tréninku
Neurorestart J. V. Čmolíka jsem pochopil, jak efektivně
pracovat s našimi mozkovými programy a jakými technikami
ukotvit pevně a hluboko do života právě onu metodu Easyway, díky níž jsem nakonec přestal kouřit.

Autorem metody Easyway (Snadná cesta) je
Allen Carr. Jeho kniha obsahuje revoluční pohled
na to, co je kouření, respektive proč se kuřákům nedaří přestat
kouřit. Tato metoda je funkční, její úspěšnost však snižuje fakt,
že je staršího data, nereflektuje nové psychologické přístupy a
chybí jí způsob dlouhodobého zakotvení do běžného života.
Metoda WhyQuit je velmi podobná s tím
rozdílem, že pracuje hodně s rizikem relapsu a není atraktivně
zpracovaná. Kniha je sice zdarma ke stažení, ale má 300 stran.
Byl jsem tak ohromen a nadšen tím, jak se mi tyto
metody propojily a jak otevřely možnost pomoct obrovskému
množství kuřáků najednou přestat kouřit, že jsem neváhal ani
vteřinu a začal jsem vytvářet tento online trénink. Jsem
přesvědčen, že se jedná o dokonalou metodu „jak přestat
kouřit“. Její jedinou podmínkou je to, že chcete přestat kouřit.

ÚSPĚŠNĚ PŘESTAT KOUŘIT není o správném způsobu JAK přestat, ale o pochopení PROČ vlastně kouřím.
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Šli byste pěšky do Paříže?
Když chcete jet do Paříže, vyrazíte na blind
směrem na jihozápad a budete si věřit, že se
tam dostanete vlastními silami? Že až budete
brodit Rýn a budou vás bolet oteklé nohy, že se
spolehnete na sílu své vůle?
Myslím, že ne. Že si zjistíte různé možnosti
dopravy a porovnáte je z různých hledisek, ceny,
rychlosti, komfortu atd. a pak si vyberete tu pro
sebe nejvýhodnější. Může to být nakonec pěší
pouť, ale bude to vaše vědomá volba, že strávíte
měsíce na cestě, která vás obohatí, ale mnoho
jiného tomu budete muset obětovat.
Chci, abyste se i při přestávání kouřit
chovali stejně racionálně, jako při výběru cesty
do Paříže, při koupi nového auta nebo zakládání
bankovního účtu.
Abyste nemachrovali,
nepodceňovali svou závislost, ale naopak si
uvědomili, že právě můžete zásadně změnit svůj
život, a to stojí za odpovědnou volbu.

ÚSPĚŠNOST METOD „JAK PŘESTAT“
 METODA SILNÉ VŮLE: ve statistikách obvykle uváděna jako metoda
s nejnižší úspěšností, jen 3-5% kuřáků přestane kouřit čistě svépomocí.
Zkoušel jsem opakovaně marně.
 NÁHRADNÍ NIKOTINOVÁ TERAPIE (náplasti, žvýkačky): obvykle uváděná
úspěšnost 10%, takže nefungují. Používají se díky masivní reklamě.
Zkoušel jsem náplasti i žvýkačky, taky zbytečně.
 ELEKTRONICKÁ CIGARETA: už se nepovažuje za způsob odvykání, ale jinou
formu závislosti. Více než pochybná je i její zdravotní nezávadnost.
Pár měsíců jsem se díky e-cigaretě předávkovával nikotinem, zbytečně.
 BLOKACE ÚČINKŮ NIKOTINU (léky typu Champix): úspěšnost prý až 25%,
jsou to chemické látky obsazující v mozku vazebná místa nikotinu, mohou
mít silné nežádoucí účinky.
Děkuji, nechci…
 BIOREZONANCE, AKUPUNKTURA, HYPNÓZA apod. alternativní postupy,
úspěšnost 5-10%, fungují spíše jako placebo efekt.
Mé ženě nepomohla přestat biorezonance, mé sestře zas akupunktura.
 LÉKAŘSKÉ PORADNY: lékaři běžně doporučují zmíněné léky i nikotinové
náhražky, úspěšnost díky pravidelné konzultaci stoupá na 30%.
Nepotřebuji doktora, aby mi doporučoval léky a náplasti.
 KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE: vědomé a racionální odbourání
důvodů a motivací ke kouření, úspěšnost dle různých přístupů uváděna 5080%.
Zkusil jsem, funguje, a proto předávám dál 

ÚSPĚŠNĚ PŘESTAT KOUŘIT není o správném způsobu JAK přestat, ale o pochopení PROČ vlastně kouřím.
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Proč se vám nedaří přestat kouřit?
Jsem přesvědčen o tom, že
 skoro všichni kuřáci by chtěli být raději nekuřáky,
 každý kuřák má schopnost zvládnout přestat kouřit,
 na vině selhání většiny kuřáků není jejich slabá vůle, ale
chybná metoda,
 příčinou volby nefunkčních metod je celospolečensky
akceptovaná a podporovaná lež, že přestat kouřit je těžké,
 přitom přestat kouřit je snadné, když víte jak!
Stokrát opakovaná lež se stává pravdou, to víte. A co teprve
milionkrát opakovaná lež? Myslím, že jste slyšeli, že
PŘESTAT KOUŘIT JSOU GALEJE, JE TO BOJ, JE TO TĚŽKÉ,
HROZNÉ, PŘÍŠERNÉ, JE TO PEKLO, UTRPENÍ, NESNESITELNÝ
ABSŤÁK, MUKA…
A taky jste už slyšeli, že
JEN MÁLOKDO ZVLÁDNE PŘESTAT KOUŘIT, MÁLO KUŘÁKŮ
VYDRŽÍ NEKOUŘIT, ÚSPĚŠNOST ODVYKÁNÍ JE MALÁ,
VĚTŠINA KUŘÁKŮ SELŽE, JE TO JAKO HEROIN…

ÚSPĚŠNĚ PŘESTAT KOUŘIT není o správném způsobu JAK přestat, ale o pochopení PROČ vlastně kouřím.
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Kterou ze tří cest si zvolíte?
METODA SILNÉ VŮLE
● Je založená na víře, že přestat kouřit je těžké.
● Je to ta nejčastější metoda, s úspěšností od 3 do 30%
podle toho, jestli k tomu berete léky, používáte nikotinové
náhražky, chodíte za doktory apod.
● Principem této metody je, že se snažíte potlačit svou
potřebu kouřit a přebít své důvody ke kouření silnějšími
důvody k nekouření. Zůstává ve vás konflikt motivací.
● Selháváte proto, že vám zůstanou důvody pro kouření,
cítíte se ochuzeni o jejich naplnění a nemůžete v určitých
momentech být šťastní (u piva, kávy, ve stresu, u moře…).
● Pozitivní motivace (zdraví, peníze, rodina…) v krizových
momentech nepřebije potřebu kouřit (jsem zdravý, peníze
mám, rodina tu není…), dáte si cigaretu a už se vezete.
SLEPÁ VÍRA
● Sem spadají metody typu akupunktura, hypnóza nebo
biorezonance, u nichž můžete jen věřit, aby fungovaly.
● Kuřák v těchto případech neví, proč se mu přestat kouřit
podařilo nebo nepodařilo. Víra Tvá Tě uzdraví, nebo taky ne.

METODA POCHOPENÍ
● Je založena na víře, že přestat kouřit je snadné.
● Je to metoda s nejvyšší úspěšností uváděnou 50-80%.
● Nazývá se kognitivně-behaviorální nebo racionalizační
metoda, já jsem ji nazval metodou pochopení.
● Principem této metody je pochopit, proč kouřím, zjistit a
pojmenovat, jaké jsou mé potřeby a důvody ke kouření, a
následně tyto potřeby a důvody vědomě a racionálně
vyvrátit a odstranit, nejlépe otočit na důvody pro nekouření.
● Tato metoda vychází z toho, že kuřák je narkoman, který si
realitu překrucuje tak, aby mu namlouvala, že kouření je pro
něj přínosné a že mu zas tak neškodí.
● Cílem této metody je sundat si z očí růžové kuřákovy brýle
a nahlédnout, v čem všem mě cigarety klamou a lžou a že
kouření cigaret je obyčejná drogová past.
● Pro absolvování této metody je vhodné mít průvodce,
který se sám touto metodou vyléčil. Je to důležitější, než
aby byl doktorem. Proto jsou autory metod jako EasyWay
nebo WhyQuit bývalí silní kuřáci, a proto i já vám nabízím
své služby průvodce v rámci Nového dechu.

ÚSPĚŠNĚ PŘESTAT KOUŘIT není o správném způsobu JAK přestat, ale o pochopení PROČ vlastně kouřím.
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1. krok: Jsem narkoman.
Jestli volíte metodu pochopení, jste tu správně, vítám vás na lodi a mám pro vás první úkol.
Také si jako většina ostatních kuřáků malujete skutečnost na růžovo tím, že
kouření považujete za svůj zlozvyk? A myslíte si, že když fakt budete chtít nebo
když fakt půjde do tuhého, přemůžete se a tento (zlo)zvyk odbouráte?
Sundejte si růžové brýle a podívejte se pravdě do očí: jestli pravidelně
kouříte tabák, jste narkoman. Narkoman znamená drogově závislý, a to každý
pravidelný kuřák je. Možná se vám to nelíbí, ale tato metoda pracuje s pravdou.
CVIČENÍ 1: JSEM ZÁVISLÝ?
Nevíte, jestli jste závislí? Možná kouříte jen výjimečně a závislí nejste. Poznáte to
například pomocí tohoto cvičení:
Jako všichni kuřáci určitě preferujete nějakou značku tabáku, sílu cigaret,
možná příchuť nebo způsob kouření. A jsou druhy cigaret, které považujete za
nechutné. Nikdy byste si je nekoupili. Kupte si v trafice místo svých ty
nejnechutnější. Když kouříte červený máčka, kupte si mentolové Petry. Nebo ten
nejlevnější tabák na balení. A nic jiného kouřit nesmíte. Jak dlouho vám bude
trvat, než si dáte cigaretu, která vám nechutná? 2 hodiny? 2 dny? Nikdy? Pokud
nikdy, pak nejste závislí, gratuluji a rovnou přestanete kouřit. Pokud jakoukoliv
kratší dobu než nikdy, pak jste závislí a kouříte, abyste doplnili nikotin do těla.

ÚSPĚŠNĚ PŘESTAT KOUŘIT není o správném způsobu JAK přestat, ale o pochopení PROČ vlastně kouřím.

CVIČENÍ 2: SEZNÁMENÍ
Zavřete oči a představte si narkomana.
Svého typického narkomana, který se sám
ukáže při tomto slově. Možná se válí sjetý
na ulici, jí prášky v herně, nebo je to boháč
a dělá si lajnu kreditkou. Běžte k němu a
tak, aby to slyšel, aby se na vás i podíval,
představte se mu jménem a řekněte mu: Já
jsem taky narkoman, jsem taky závislý na
droze. A možná vám i něco odpoví.
CVIČENÍ 3: JSEM NARKOMAN!
Běžte do koupelny a podívejte se na sebe
do zrcadla. Řekněte si: Jsem narkoman.
Můžete několikrát a můžete i nahlas.
Zakřičte na sebe: JSEM NARKOMAN! Jsem
závislý na droze! Opakujte to, dokud s tím
nebudete souhlasit.
www.novydech.cz © Tomáš Kramár 2018
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Nepotřebujete si jít náhodou
zakouřit, abyste mohli číst dál v klidu
a plně soustředěni?
Klidně běžte 

Kdo jste vy? Kuřák? Takže narkoman.

Drogová závislost na nikotinu, co to je, jaká je, rychlý nástup,
rychlý ústup, srovnání s ostatními drogami v různých
parametrech, ale ten hlavní a nejparadoxnější parametr je:
kouření Vám nic nedává. Po trávě, kokainu č heroinu jste
sjetý, a je to super nebo je to příšerné, ale něco to s vámi
dělá. Vtip cigaret je v tom, že žádný „drogový“ účinek, kvůli
kterému by stálo za to se stát závislým, nemají.
Když nemají motivační účinek (chtěl bych se sjet) a přitom
mají krátkou a slabou odvykací fázi, jaktože je tedy tak těžké
přestat???

Není zvláštní, že nekuřáci si mohou číst
v klidu a soustředěně mnohem déle
než kuřáci?
Že by cigarety klid a soustředěnost spíš
rušily než podporovaly?

ÚSPĚŠNĚ PŘESTAT KOUŘIT není o správném způsobu JAK přestat, ale o pochopení PROČ vlastně kouřím.
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Moje kuřácká mapa
Jako další krok si zmapujte své kuřáctví. To neznamená, že
si budete psát, kdy kde a kolik kouříte. Kuřte, co hrdlo ráčí! Ale
musíte zjistit a zvědomit si, co si o kouření myslíte. Proč vlastně
kouříte? Co vám kouření dává? Co by vám chybělo, kdybyste
přestali kouřit? S čím máte kouření spojené? Co by vám bez
cigaret nešlo? Buďte co nejkonkrétnější!

PRO
 chutná mi to
 lépe se soustředím
 jsem sexy, když kouřím
 moji nejlepší přátelé kouří
 neumím si představit pivo bez cigára
 kouřit a pozorovat hvězdy je největší relax

Vezměte si jeden list A4 na výšku, odshora dolů ho
přepulte čárou, levý sloupec nazvěte Mé důvody pro kouření a
pravý sloupec Mé důvody proti kouření. A pište. Napište jich co
nejvíc, desítky… Vlevo jaké máte důvody pro to, abyste kouřili
dál, vpravo jaké máte důvody pro to, abyste přestali.
Například:

PROTI






nedělá to dobře mému zdraví
stojí to dost peněz
skrývám to před dítětem
smrdím
společensky si někdy připadám jako vyvrhel nebo idiot,
když si musím jít jako jediný někam pryč zapálit

Když máte vypsané opravdu všechny důvody, začíná trénink, během něhož procházíte postupným pochopením,
že všechna vaše PRO, jedno po druhém, jsou lži a klamy. Sundáváte si kuřákovy růžové brýle a programujete se
zpět na nekuřáka. A svou poslední cigaretu ve stylu šťastného nekuřáka, jak to učím já, si dáte teprve tehdy, až
vám vlevo nezůstane ani jediný důvod PRO.
ÚSPĚŠNĚ PŘESTAT KOUŘIT není o správném způsobu JAK přestat, ale o pochopení PROČ vlastně kouřím.

www.novydech.cz © Tomáš Kramár 2018

10

Jak funguje droga jménem nikotin?
Kuřáckou závislost způsobuje nikotin a jeho drogový mechanismus
je v několika ohledech velmi specifický:
 Nikotin vyvolává závislost nejrychleji ze všech známých drog. U
mnohých kuřáků může být závislost konstatovaná už po několika
málo cigaretách.
 Nikotin je prudký jed a přirozená reakce na jeho požití je pocit
odporu a nevolnosti. Každý kuřák prochází obdobím překonávání
nechutnosti cigaret a zvykání si, budování rezistence.

 Nikotin má velmi slabý, téměř zanedbatelný efekt příjemnosti, ve
srovnání s jinými drogami není kuřák nijak zfetovaný.
 Nikotin se dostává extrémně rychle po vdechnutí kouře do mozku,
úplně stejně rychle se ale nikotin vyplavuje z těla ven, za 8 hodin
je polovina nikotinu pryč, za 24 hodin není v těle téměř žádný.

 Abstinenční příznaky nastupují okamžitě po dokouření, protože
okamžitě začíná klesat hladina nikotinu.
 Abstinenční příznaky nedostatku nikotinu jsou velmi slabé, jsou to
jen takové pocity hladu a prázdnoty.
ÚSPĚŠNĚ PŘESTAT KOUŘIT není o správném způsobu JAK přestat, ale o pochopení PROČ vlastně kouřím.
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Velký cigaretový podvod
Ano, i běžný doktor nebo expert na kouření vám potvrdí, že fyzická závislost na nikotinu není to nejhorší, že ta se dá poměrně
snadno zvládnout (byť vám pro jistotu doporučí aplikovat drogu nějakým náhradním způsobem). Mnohem horší je podle nich
to, co nazývají psychosociální závislostí. Tedy nutkavá potřeba kouřit v určitých psychických stavech, při určitých společenských
aktivitách, při setkávání s kuřáky, apod. Prý je to ta horší část závislosti na nikotinu.
BLBOST! Nevěřte jim! Nic jako psychosociální závislost na nikotinu neexistuje!
Nejedná se o vaši závislost na nikotinu. Jedná se o celospolečenskou lež, o mýtus, cigaretovou propagandu, které věříte.
Allen Carr, autor metody EasyWay, to nazývá vymývání mozků. Vtip je v tom, že tomu věří i nekuřáci (a proto začínají
kouřit). Co je to za lež? No přece, že

na kouření musí být něco dobrého!
Desítky let je naše společnost vystavena obrovské cigaretové propagandě, a to jak formou placené reklamy, tak zejména, což je
tisíckrát silnější, formou neustálého vidění kuřáků ve filmech a v reálném životě. Filmy sehrávají obzvlášť smutnou roli, neboť
když se identifikujeme s nějakou postavou, která kouří, podvědomě se identifikujeme i s jejím kouřením. A jaké zanechá v
divákovi poselství odpověď většiny odsouzených k smrti nebo umírajících, že jejich posledním přáním na tomto světě je
cigareta…?? Mladý člověk, který vidí tolik dospělých kouřit v reálu i ve filmech, nutně musí nabýt dojmu, že jim to kouření vedle
všech negativ, o kterých slyšel, musí přece dávat i něco pozitivního. A jako každá drogová závislost i kouření si vytváří pohádky o
tom, co všechno dobrého cigarety kuřákovi přinášejí. Pro získání další dávky nikotinu vymyslí mozek cokoliv. Lživá propaganda je
racionalizována: kuřák uvěří, že na kouření je něco dobrého. Proč by jinak kouřil?
ÚSPĚŠNĚ PŘESTAT KOUŘIT není o správném způsobu JAK přestat, ale o pochopení PROČ vlastně kouřím.
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Kuřákovy pohádky
Všichni kuřáci si myslí, že jim cigarety
něco pozitivního dávají, poskytují
nějakou úlevu, podporu, radost,
uvolnění, uzemnění, soustředěnost,
zkrátka vždycky něco podle toho, co
zrovna člověk potřebuje. Většina
kuřáků je přesvědčena o pravdivosti
tohoto grafu:

CIGARETY
POMÁHAJÍ
ZVLÁDAT STRES

PŘINÁŠEJÍ
UVOLNĚNÍ
PODPORUJÍ
KONCENTRACI

Přitom je to ta nejsměšnější drogová pohádka. Kuřák je vystaven permanentnímu stresu jakožto abstinenčnímu příznaku při
úbytku nikotinu v těle, který začíná okamžitě po dokouření cigarety. Tento stres znesnadňuje koncentraci a znemožňuje uvolnění a
volá po další cigaretě, která na chvilku zažene absťák (sníží stres a přinese uvolnění). To je celé. Nekuřáci nemají tuto zvýšenou
hladinu stresu z absťáku, proto se mohou soustředit a uvolnit i bez cigarety.
Tyto i mnohé další kuřácké klamy, lži a pohádky (chutná mi to, uzemňuje mě to, zahání to nudu, zjednodušuje sociální kontakt,
zpříjemňuje požitek z dobrého jídla, pití a tak dále a tak podobně) si rozebereme a prokoukneme v rámci online tréninku Nový
Dech. Zjistíte, jak vám cigarety nenápadně organizují život a proč na vás působí typické reklamy na cigarety, i když si to vědomě
nepřiznáváte.
ÚSPĚŠNĚ PŘESTAT KOUŘIT není o správném způsobu JAK přestat, ale o pochopení PROČ vlastně kouřím.
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JE TO PAST!
„Poskytnutí drogy závislému, byť bývalému, zapříčiní obnovení chemické závislosti na návykové látce.“
Zákon závislosti

Proč se odnaučení, vyléčení kuřáci, exkuřáci, tak často
vracejí ke kouření? A to často i po letech nekouření? Proč
upadají znovu do staré závislosti? Mohou si za to sami.
Porušili základní zákon nikotinové závislosti: dali si šluka.
Tento zákon nikdo nevymyslel, je to zákon fyzické závislosti,
který říká, že vpravením drogy do těla (byť bývalého)
závislého se obnoví závislost na této látce. U nikotinu navíc
v podstatě okamžitě. Takže když si dá odnaučený kuřák
šluka, okamžitě se v něm spouští abstinenční příznaky a
může buď znovu začít kouřit, nebo znovu nastoupit odvykací
proces.

Život pro exkuřáky, kteří přestali kouřit silou vůle, se
může občas měnit doslova v peklo, protože na jedné misce
vah mají touhu nekouřit podloženou tímto zákonem závislosti,
ale na druhé misce vah mají touhu kouřit sice iracionálními,
ale o to silnějšími domněnkami o chutnosti a částečné
prospěšnosti cigaret. Mají konflikt v motivaci.
Ale vy, když absolvujete mou cestu šťastného nekuřáka,
nebudete bojovat s žádnými domněnkami a chutěmi. Budete
moc dobře vědět, že to jsou klamy. Vaše motivace bude jasná.
A naučíte se jednoduše, okamžitě a bez námahy odhánět
pochybovačné myšlenky jednoduchou formulkou:

Tento zákon nemá žádné díry, nedá se obejít. Naopak pro
mnohé je porušení tohoto zákona trestané trestem
nejvyšším – předčasnou smrtí. Takže nesnažte se podvádět:
Nikdy už ani šluka!

ÚSPĚŠNĚ PŘESTAT KOUŘIT není o správném způsobu JAK přestat, ale o pochopení PROČ vlastně kouřím.
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Strachy, které zná jen kuřák
Máte strach, že vám dojdou cigára v situaci, kdy nebudete moct sehnat další.
Máte strach, že nakonec fakt onemocníte, že vám najdou rakovinu.
Máte strach přiznat si, že jste drogově závislí.
Máte strach přiznat si, že nemáte na to se z toho sami dostat.
Máte strach nechat si pomoct.
Máte strach, že bez kouření budete ochuzeni, strádat a trpět.
Máte strach, že už nikdy nebudete tak veselí a uvolnění,
jak to umíte jen s cigaretou.
Máte strach, že to zase nezvládnete, že zase selžete.
Máte strach, že budete ještě větší slaboch, ještě větší lůzr než teď.
Máte strach, že se vám kamarádi kuřáci vysmějí, že zase přestáváte.
Máte strach, že o své kamarády kuřáky přijdete, když fakt přestanete.
Máte strach, že budete muset změnit své zvyky, že vše budete muset dělat jinak.
Máte strach z absťáku, strach, že vám bude zle a budete zlí na své okolí.
Máte v sobě spoustu strachu jen proto, že kouříte.
Strach vás oslabuje a způsobí, že při pokusu přestat selžete. Potvrdí vám, že měl pravdu, a budete mít ještě větší strach…

ÚSPĚŠNĚ PŘESTAT KOUŘIT není o správném způsobu JAK přestat, ale o pochopení PROČ vlastně kouřím.
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Sebedůvěra a sebeúcta
Strach je stav mysli, je to vaše emoce, není to nic reálného.
K tomu, abyste típli svou poslední cigaretu jako šťastný nekuřák, musíte svůj
strach transformovat v motivaci a v sebedůvěru.
Toto je podstatná část kurzu Nový dech, kterou Vám tu na jedné stránce
nepředám. Součástí je vytváření si osobních gest a afirmací, hesel, která Vám
pomohou v odvykací fázi okamžitě transformovat energii strachu a
pochybností do síly, sebedůvěry a radosti.

Pochybnosti jsou strach. V online kurzu se budete učit nikdy nezpochybňovat
vaše rozhodnutí nekouřit. Nikdy! Při každé návštěvě pochybovačné myšlenky,
při každém chutném pohledu na cigaretu musí okamžitě nastoupit vědomá
reakce ve formě například mávnutí rukou, zasmání se nebo zatnutí pěsti do
vítězného gesta a následné automatické navození libého pocitu vítězství a
sebeúcty. Myšlenku na cigaretu nikdy nezahánějte a nepotlačujte, naopak
využijte ji pokaždé k posílení své motivace. Zareagujte svým vítězným gestem
a načerpejte z ní energii!

ÚSPĚŠNĚ PŘESTAT KOUŘIT není o správném způsobu JAK přestat, ale o pochopení PROČ vlastně kouřím.
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Proč byste měli zvolit mou metodu?
Proč ne? V nejhorším vám to nevyjde a budete kouřit dál. Nic
neriskujete! Dávám vám totiž jedinečnou garanci vrácení peněz do
180 dnů po skončení online tréninku!!! Dávám vám půl roku na to,
abyste zjistili, že fakt nepotřebujete kouřit. Já této metodě
absolutně věřím a jako jediný předpoklad jejího fungování uvádím,
že musíte chtít přestat kouřit. To sebou obnáší i to, že si 21 dní po
sobě uděláte zhruba půl hodiny denně čas na sledování videí a
plnění úkolů a že budete mít přístup k internetu.
 Nový Dech je komplexní propracovaná metoda kombinující různé psychologické techniky tak, aby
byla funkční pro co nejširší okruh kuřáků.
 Trénink Nový Dech je vedený, budete mít k dispozici mě, svého průvodce, pro jakékoliv otázky. Vše
probíhá online v členské sekci webu novydech.cz, takže nemusíte nikam jezdit a trénink můžete
absolvovat v pohodlí domova nebo třeba na horách či u moře.
 Zároveň se díky členské sekci svezete na obrovské vlně energie, neboť tu je velká skupina lidí, kteří
prošli a procházejí tím samým co vy. V členské sekci jsou stovky komentářů.
 Nový Dech pracuje i se změnou vašeho prostředí, s vaším sebevědomím a sebedůvěrou, s
ukotvením nově nabytých znalostí.
 Dozvíte se, jak podpořit a urychlit detoxikaci, a tím zkrátit dobu odvykání a abstinenčních příznaků.
ÚSPĚŠNĚ PŘESTAT KOUŘIT není o správném způsobu JAK přestat, ale o pochopení PROČ vlastně kouřím.
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21 denní online trénink Nový Dech
PŘESTAŇTE KOUŘIT S RADOSTÍ!

Vaše jistota
● Trénink vychází z bezkonkurenčně nejúspěšnějších metod
přestávání kouřit EasyWay a WhyQuit.
● Povedu vás online, osobně celým 21 denním procesem a
pak ještě 90 dní přes SMS a emaily. Váš přístup do kurzu
vám zůstane zachován i po jeho skončení.
● Garance spokojenosti: do půl roku po skončení tréninku
můžete zažádat o vrácení peněz, pokud začnete kouřit.

Váš růst
● Váš úspěch vám ukáže, že umíte zdolávat výzvy, posílí
vaše sebevědomí a začnete si sebe více cenit.
● Nový Dech je víc než jen metoda „jak přestat kouřit“.
Naučí vás např. techniky mozkového programování,
pozitivní motivace či postupy detoxikace.
● Tento způsob přestání kouřit je silně energetizující: čeká
vás více radosti a elánu, více energie a chuti do života.

Vaše komunita
● Zbavíte se asociálního zlozvyku, který je otravný pro vaše
okolí. Přestanete smrdět. Kouření dávno není společenské.
● Přizvěte do tréninku i další kuřáky z řad svých blízkých,
rodiny, přátel či kolegů. Když přestanete kouřit spolu,
prohloubí to Vaše vztahy.
● V členské sekci tréninku vás čeká sdílení se stejně
motivovanými účastníky tréninku, sledujícími stejný cíl.

Vaše vítězství
● Jediným vítězem budete vy, protože vy přestanete kouřit!
Bez náhražek a doplňků! Já vám jen ukážu cestu, kterou
půjdete vy sami.
● Aby bylo vítězství jisté, provedu vás ještě 90 dní po
skončení kurzu motivační podporou přes SMS a e-maily.
● A dám vám k dispozici několik unikátních audionahrávek
pro posílení motivace a zvládnutí těžkých chvil.

ÚSPĚŠNĚ PŘESTAT KOUŘIT není o správném způsobu JAK přestat, ale o pochopení PROČ vlastně kouřím.
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21 denní online kurz Nový Dech
Obě foto Bauer media – Žena a život

PŘESTAŇTE KOUŘIT S RADOSTÍ!

Tímto ebookem jsem vám chtěl ukázat, že:

● přestat kouřit můžete i vy,
● přestat kouřit můžete skutečně snadno
a s radostí,
● vím, jak na to, a dovedu vás k úspěchu.
Stovky kuřáků se díky kurzu Nový Dech
znovunarodili jako nekuřáci.
Teď je řada na vás.
Vstupte na www.novydech.cz

← PŘED
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