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SLUTA RÖKA

bli rökfri p~ sex timmar!
Har du försökt sluta röka med alla hjälpmedel men ändå fa llittillbaka efter några
dagarlTanker du »En gång rökare - alltid rökare«lTankom l Easywaymetoden,
som nu kommittill Sverige, gör dig rökfri på bara några timmar.
Hennes åkte på kurs med Malin - inbiten rökare och gravid i sjätte månaden.
av Louise Örve!l foto:$tefan Nilsson och Louise Örvell
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l""" ",ro blickar, glåpord och
tj:lt från kompisarna kan

Malin ime sIma röka. Hon är
grovid i sjäne månaden och

haT länge längtat efter att bli
mma, men ändå kan hon inte låta bli
t

röka tio cigarenerom dagen.
Enligt henne är nikOlinberoendet
Starkt 3(1 hon inre kan leva utan sina

garencr.
-Allt tjat gör bara au jag B.rång~t.
tina kompisar säger saker som att jag
dödar milt barn.
~d

Det gör bara au jag blir

och tänder ännu en cigarett. Jag

lJ\~r vilken självisk och hemsk människa

tag är, men jag kan inte formå mig au
ura, säger hon.
Malin började röka när hon var 12 år.
Vtd l} års ålder Von hon en inbiten rökare

Namn: Malin Nilsson

Alder:33
Bor: Stodholm
Civilsdnd: Sambo med Andy

rökte CH paket om dagen.
- Jag ville Vllr:l cool i skolan. Jag var
«10011 tjej och balla tjejer rökte. Då hade
,ag ingen aning om att jagskulle fonsätta
röka i n år. Tills for en månad sedan
ffi

och ett barn DA vag.
Gör: Driver nöjesportalen region
46.com

rökte jag en paket om dagen, men den
senaste tiden har jag rökt kanske !O~ 15 cigarCllcr. Nu inscr jag an jag behöver hjälp
om jag ska kunna sl uta röka, säger Malin.

NERVÖST
Vid JUSt det här tillfallet halls w)""'Iy.
kUI'SCn p~ Ulvsunda Slol!. Den rarscx
timmaroch är vid en enda tillf.ilk. På
\ig upp mOl slottet är Malin väldigt
nervös.
- Det klnns som jag ska säga adjö
till en vän som jag känt i nästan hela
mitt liv. Jag vet inte om jag kommer an
klara det. Ciggen har alltid funnits där
for mig, b.ide nlr jag va rit ledsen och
när jag varit glad. Cigaretterna har varit
min liv. Jaghar rökt en gång i timmen i
över 20 år, säger Malin.
I dörren möter vi Nina Ljungqvisl
som håller i kursen. Hon ärtare dena
rökare och rökte upp mot [Va paket om
dagen.
- Det fOTSta jag vill forklara for alla er
som är här idag är an ni Fakciskt inte ger
upp någol. Det finns inga fordelar med
act röka. Den här kursen tar bort alla
tvivel om all man har Fa[[;1( rätt beslut.
Meningen är an det ska vara enkelt an
sluta röka, säger hon.
Kursen sätter igang. Vi far flera
instruktioner av Nina och den forsta in·
struktionen äran lyssna och verkligen ta
in det hon säger.

- Den här metoden handlar om aH slå
hål på alla myter om rökning. Den vanligaSte myten äratt rökningen hjälper oss
:m känna oss koncentrerade och all del
gör oss avslappnade. Cigaretter kan aldTlg
göra att man känner sig avslappnad. Det
är cigaretten som skapar oro och gör aft
man kännerenlomhet, säger Nina
- En annan myt är att man tTor art
man ska gå upp i vik t av att sluta röka.
Man kan ga upp i vikt om man sima r
med viljestyrka, men med Easywaymetoden går man inte upp i vikt. Den
gör att man forstår att man inte ger upp
något och därtar blir den här tonI hetSkänslan ime en problem.
- Varfor röker ni egemligen? frigar
Nina.
- För an del är g011 och for alt jag
behöver det. Jag planerar hela mittliv
efter cigarenerna. Jag kan bli sur när jag
åker hem till kompisar som ime röker,
säger Malin.
- Är det verkligen gott? Minns du
fOTSla dgarenen du rökte? frigar Nina.
- Ja, den en smakade jätteäckligt. Jag
kommer ihag an det tog tid an vänja sig
vid an röka. I början stod jag bara och
buffade Ut rök. Sedan san jag hemma
och tränade på halsbloss. Jag gjorde allt
for att se ball ut. menar Malin.

Nina fr.igar sedan om vi har någ Tadga retter som är godare och mer speciel la
än andra.
- Jag kb.rar mig inte utan min morgonclgaten. Jag roker del forSla jag gör
när jag vaknar, säger Malin.
- Ska jag berätta en hemlighet? Del
finns inga cigaretter som är godare än
andra. Alla cigarener smakar likadant
och alla cigaretter smakar som den forsta cigarencn du tog. Det är ba ra kroppen som har vant sig vid den här äckliga
smaken, fonsätter hon.
Nina ber ossalt gå UI och röka och
verkl igen tänka på hurcigareuen smaka r.

NJUTNING
När vi kommer tillbaka fr.igar Nina
vilka fordelardet finns med att röka.
- Allt rum omkring rökningen är lite
mysigt. När man tar fram sin lilla cigareltClui och sin fina lända re. Jag gillar
ime au röka, men jag tycker aTt allt rum
omkring är lite festligt, säge r en kvinna.
- Du tycker det är festligt for au du
\·ill tillfredställa din lilla nikotlnmonster, komrar Nina
- Nej, jag rycker om allt TUnt omkring, hela proceduren liksom. fonsälteT kvinnan.
- Det handlar inteom del . •
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Det handlar om att du vjll fl i dig nikOlin. Annars hade du kunnat pilla med
askkoppen och din tändare utan all be·
höva tända cigarenen, säger Nina.
Kvinnan nickar till slul och haller

med.
- Rökar(': (ror an rökningen guden)
njurning, men del kan d en ald rig göra,
menar Nina.
Hon hcross an gå Ut och röka igen.
Vi reser oss lite morl/llligt.
När \'i kommer tillbaka berät tar

Nina om hur det vaTfor henne näT hon
slutad e röka.

- Jag läSle Allen C3rrs bok lOÄ mIige n
an jag faktisk,

icke·rökare!~ och forslad

inte behövde röka. I 29 års tid trodde jag
att jag behövde cigarenerna for alt fung~ och dCI \";lr~ sadan befrielse: nir jag
insåg.m jag faktiskt jOlt' var beroende.
Det som gör D» beroende if vå r tro om
an vi ärdet. Nikotinbegäret går ur kroppen efter några dagar och efter tfe veckor

är det helt borta. Dc fysiska :lhstin('nshcm ren man känner när man slutar röb är
så diffusa all man kan likna dem vid elI
lilel nyp i arm~. Del största problenlel
siller i huvudet och uppstår när du s lutar
med andra metoder. Dagen ef[(~r jagslu.
tade röka vaknade pg upp och uncle mig
lycklig. Nä r j;agstörcr på problem nu ror

tiden känner jagat! jag är mycker bättre:
rustad an hameta dem. Som till exempel
när min pappa dog. då visste jagan hade
en jänejobbig period frnmror mig. Jag
minns an jag tänkte atr dcr var sköm arr
jag inre var rökare längre. Förda hadc jag
inte OO/'ll haft en $Organ bearbeta, utan
hade åven haft det lilla nikotinmonstret
an slåss med heb. tiden. Och del hade
imespelaI någon roll hur myckcr jagän
rökte. Jag hade aldrig kunnat stilla den
där en/'ll oron i k roppen som man känner
som rökare. Nu njuler jag mcr av lin!l.
Jag kan sina påen restaurang med min
pojkvän dler mina kompisaroch njuta
av maten man an behöva tänka p5 an de
andra ska äm upp så an jag kan fi gå UI
och röka, sager hon.
-Som rökare blundar man oft;a ror
hur dåligt m;an mår. J;ag hade rökhosra
och min röst sprack ofta när jag pratade.
Idag kännet jag mig hd som människa.
Jag behöver ingen krycka ror al1 orka
med livet och den lomma känslan är
borta.

LU RADE
Vid det här laget kan man se an de
flesra deltagarna på kursen har börjaI
rorstå au d e faktiskl är lurade.
- Jag vill;au ni ska \'cra au det intc

finns någonting som heter t rappa
Man måSle sluta tvärt . D et år di
jag blir så sur på reklamen om n&
tuggummi so m si ger att niko rin
gummit hjälper dig att u;appa nel.
enda det gör är att det får d e cigam
man röker all fr.amnå som ännu
fantastiska. Vissa kommer hit med
känsl;a av sorg, men det är bäure;al
länka att man faktiskl blir fri fdn
slaveri.
Nina her oss la upp vara ciglreu
kel. På paketen stå r sa ker som _Rök·
ning dödar. och _Tobaksrök skadar
din hälsa allvarligt •.
- Tilla på cigarettpaketen. Det
här är lobaksbolagens och Socialstyrel se ns sä tt att f:!. ou att sluta rö ka.
Vi romår att rökning är farligt , vi är
illle dumma. Men sådan här skrä msdpropagand;a gör bara au vi blir så
oroliga och Br så mycket ångesl au \'j
m:lsle dämpa oron med all la ännu en
cigarett.
Kursen är nästan slut och Malin
känner sig nöjd.
- Det känn s bra. DCI går inte;all
säga precis vad d et är. Jag känner igen
myckel av del hon säge r. Jag får må nga
aha-upplevelse r. Jag se r fram emot eu
rökfritt liv, säger Malin.

Dagbok från en nybliven icke-rökare!
erkänna au,ag varit
Nra flera g.}l'I9er. Det
var inte direkt som
Nina sa attjagvakna·
de imorse och kande
mig lycklig. Jag ska
verkligen ge det här
ett försök, men det
är svArt Jag tanker
pAalIt hon sa
under kursen. Saker
som attabstinensen lir sa diffus
och att det mesta siuer i huvudet

aE
Jag harvarit på vag ut an röka flera gAnger
av ren ruM och dA siArdet mig anjag fak100 www.tidnlngenhennes.se

tiskt har slutat röka. Jag kan Inte saga att jag
inte har varit roksugen - för det har Jag. Nina
sa ju att jag kommer Iltta pA alla rOkare
med medlidande. men)it9 tanker bara:
.Shit, vad gon.c 5,} den grejen funkar
inte alls.

lIiIIEI

Jag harknappI varit röksugen på
morgonen. Min kille har ocky
" slutat. Han sa:.om du grejer
det här slutar jag oc;ksa .• Jag
tanker jättemycket på det som
sades på kursen, sar;kilt det om att man
inte fÖfIOfat en vlln. utan besegw sin varSta
fiende. Jag kan tanka aujag saknar mina
cigg. men sa tänker jag att saknar jag verkligen Mget som skadar mig sj.1lv? Hur knäpp
fAr man vara egentligen?

el;)

FtW!
Det känns som det gAr lättare och lättare
hela tiden. Alla mina kompisar
ar helt chockade.
Jag lrodde aldrig all
kursen skulle funka.
Jag trodde an jag skulle
vilja kl.'ittra pAväggama,
men jag har faktiskt känt
mig lugn. Jag känner alla
lukteroch smaker båtlle
lin förut. Jag kanner an
det luktar ganska inpyrt
hemma hos oss nu,sa;ag
har börjat skura vaggar och tvatta gardiner.
Jag ar jatteglad Over att Jag inle röker. men
jag inser att jag borde ha slutat mycket tidi·
gare.Jag tAnker annorlunda nu.Och i morse
var det lile kul när det kom förbi några tjejer
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'''',n Malin testat ka llas Easyway
grundades av All en (arr som idag an...., en av världens främsta experter på
man h}älper människor au sluta röka. AIIvvar en gång en inbiten rökare som
'le uppemot lOOcigaretter - om dagenl

Jag hilde astma och hostade varje dag.
YIS~te att jag skulle bli sjuk om jag fort11'1t\k.1. mM ilnd~ k"nde ja<) inte ~Iuta Jag
dde helt enkelt inte att jag kunde.

en dag laste Allen en medicinsk bok om
Ing. Där stod det tydligt att nikotin ar ett
• $DfI1 går direkt pA det centrala nervsyste~t och bland annal ger Q<,S ökad puls.
rn förstod jag au en cigarett aldrig kan
a mig avslappnad. Det var början på en
,ns kler som till slut gjorde att jag ins.1g
•• JiIg val lurad som rökare. 1983 slutade
Ig röka hE'lt.
Allen började snart hålla kurser i Easy-

och frAgade omjag hade
ogg och jag kunde svara:
_Nej,jag röker inte.c Det
ar första gången jag nå·
gonsin har sagt det.

7~~

känns det. Den stora skillnaden
är att det känns som jag kan
andaslångrener i lungorna nu.
Jag kånner mig frä<;chare. Jag har
haft s!emhosta och det har kommit upp slem med svarta prickar
i som jag tror är tjära. Skitackligt! Och sA kdnns
det som art bbddrkulationen har kommit
igång. Jag år inte sA kallom händer och fötter längre.

FOR NOT
SMOKING

Det är nästan inga problem. Jag är knappt röksugen. men vissa rutiner
sitter kvar. som nllr jag
kommer hem. I vanliga
fall brukar jag all tid såt-

B._--

icke-röka re!o: bleven succe som idag har
s.!lt i över sex miljoner exemplar. över tio
miljoner m<in1iskor har slutat röka med
hjälp av metoden, bland andra An thony
Hopkins, Anna Wahlgren, Tintin Anderzon och Mona Seilitz.lvår hålls de första
kurserna i Sveige [I Stockholm, Göteborg
och Malmö). fasyway-metoden g:1r ut ~
an ta bortalla falska förestallningarom rökningens fördelar. Under en sextimmarskurs
går man bland annat igenom alla my ter och
vanföreställningar som man som rökare trOf
på Till skillnad mot många andra metoder
tittar man ime på varför man inte ska röka,
istället koncentrerar man sig på frågan #arför rökerdu?c_ Syftet är att komma fram till
att man <ir lurad av lobaksindustrin.
Metaden skiljer sig på många sätt från
traditionella rökawänjningsmetader. Bland
annat slipper man abstinensbesvär, viklökning och hjälpmedel. De som har plOvat
säger dessutom al t de varken kanner oro
eller saknad efter cigaretterna.
Easyway-metoden passar lika bra för
kvinnor som män, men många frågor som
galler rökning uppfattas annorlunda av
kvinnor,menar Allen Cau. D<irför har han

tamiginnanfördörren
och ta en cigg innan
}ag börjar laga mat. Omjag kanner
röksug så vet jag att det går CNer på två
röda.Jdg får jättemycket beröm frAn kompisarna. De tyCker att det iir helt otroligt att
jag harslutat röka. Nu känner jag att jag vill
bli »rer_. Jag skulle vilja spola mina tungor. så

!!lE
Det är helt underbart all
vara rökfri. Jag kånner mig
fri, men min kille håller
på alt krypa ur skinnet.
Han tycker art det år
riktigtjobbigI. Han har
ju också röktett paket
om dagen s':' länge jag minns. Men jag
försöker peppa honom. Jag ska försöka fA
honom att läsa boken.

RÖKA

skrivit boken _Äntligen icke-rökare för
kvinnor! " som kommer på svenska i vår.

Easyway i siffror
90 procent lyckas sluta med metoden,
lyckas man imefår rr.an sina pengar tillbaka. Efter ett år är 50 procent fortfarande
rökfria. Motsvarande siffra för Nicoretteär
6 procent.
läs merom Easyway i AlIenCarrs böcker
~Änt ligen icke-rökare!c och »Muigen ickerökare förkvinnor!c (Storm Förlag), samt på
www •• U.nt.n.se
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Det har gått en hel
ve<:ka. Jag trodde
aldrig det skuUe gå
så här bra. Jag mår
jättebra. Jag kommer fonslIna vara
rökfri. Jag kanner
mig mycket klarare och
det känns tattare
att andas. Nu kan jag bli förbannad på mig själv för att jag inte har
slutat tidigare och för anjag har
vari t så självisk som har rökt nar jag
ar glavid. Mendet kan jag inte göra
nAgot åt nu.
Jag.lir jllueglad. När jag tänker tillbaka på hur det kandes föm n<ir jag kom
lill kursen, så trodde jag aldrig att Jag
skulle lyckas sluta. Det är ju helt fantastiskt
att det fakt iskt funkar! _
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