
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te rog NU citi ce scrie mai jos pe fugă! Citeşte când ai timp, nu în grabă, ci cu atenţie,  

fără preconcepţii şi cu mintea deschisă! 

Am cheltuit din banii mei de buzunar ca să xeroxez aceste bileţele şi pentru ca tu să afli această 

informaţie. Deci nu-ţi bate joc de acest bileţel, aruncându-l fără să îl citeşti până la capăt. 

Sunt două lucruri pe care vreau să le menţionez, şi cu care tu ar trebui teoretic să fii de acord: 

1.TU NU EŞTI DUMNEZEU TATĂL! Nefiind Dumnezeu, înseamnă că NU ştii absolut tot ce se 

întâmplă pe acest Pământ, mai exact, nu cunoşti toată informaţia care există pe Pământ. Nimeni 

nu o cunoaşte! 

2. În acelaşi timp, nefiind Dumnezeu, o parte dintre informaţiile pe care tu le ştii deja, POT FI 

GREŞITE. Trebuie să înţelegi şi să accepţi acest lucru. 

Deci, acum că ai în minte faptul că NU cunoşti toate informaţiile de pe acest Pământ, şi că 

anumite lucruri pe care tu le ştii (sau în care crezi) pot fi greşite, dă-mi voie să te rog să citeşti 

cu atenţie ce scrie mai jos, până la capăt: 
Foarte mulţi fumători cred cu tărie în foarte multe iluzii, pe care şi le alimentează singuri mental 

pentru că le este frică (în subconştient) să se lase de fumat. Şi le este frică pentru că au credinţa 

că să te laşi de fumat este greu, dureros şi chinuitor. Din păcate (sau din fericire), cele mai multe 

lucruri pe care fumătorii le cred despre fumat sunt greşite. Sunt fie iluzii, fie concluzii eronate. 

Principala iluzie pe care o trăiesc fumătorii este că ţigara îi ajută într-un fel sau altul: „fumatul 

mă ajută să mă relaxez”, „fumatul mă ajută să mă concentrez”, „fumatul mă ajută să nu mă 

stresez”, „fumatul mă ajută la nervi”, „fumatul mă ajută să nu mă plictisesc”, „fumatul mă ajută 

să socializez” etc etc etc – minciuni/iluzii de care se agaţă fumătorii conştient sau inconştient ca 

să nu trebuiască vreodată să se lase de fumat. Principala concluzie eronată pe care au tras-o cei 

mai mulţi fumători este că: să te laşi de fumat este foarte greu. Continuare pe partea cealaltă. 
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CITEŞTE ÎNTÂI CE SCRIE PE PARTEA CEALALTĂ! 

Fumătorii au concluzionat că este foarte greu să te laşi de fumat pentru că au văzut alţi fumători 

cum încearcă să se lase de fumat, se chinuie şi nu reuşsesc, sau pentru că au încercat chiar ei să 

se lase, s-au chinuit degeaba cu multă voinţă, şi nu au reuşit. Vestea bună este că, în realitate, 

să te laşi de fumat este de fapt foarte uşor şi nici nu-ţi trebuie voinţă multă, cum recomandă 

greşit toată lumea. Trebuie doar să aplici metoda care trebuie.  

Cea mai eficientă, rapidă şi ieftină metodă prin care te poţi lăsa de fumat este citirea integrală 

(din copertă în copertă), cu atenţie, fără preconcepţii şi cu mintea deschisă a cărţii 

În sfârşit nefumător. Metoda uşoară a lui Allen Carr (ed. Humanitas 2009).  
Metodă rapidă, uşoară, ieftină, eficientă şi permanentă; Fără sevraj, dureri sau chin; Fără stres; 

Fără efecte adverse; Fără medicamente; Fără plasturi şi fără gume cu nicotină; Fără ţigară 

electronică toxică; Fără ameninţări de genul „o să te îmbolnăveşti!”, „o să faci cancer!”, „o să 

mori!” dacă nu te laşi de fumat; Fără schimbarea stilului de viaţă sau evitarea fumătorilor; Fără 

eliminarea altor vicii (cafea, alcool etc); NU necesită voinţă aproape deloc! Poţi să fumezi cât 

vrei în timp ce citeşti cartea!; ORICINE se poate lăsa de fumat prin Metoda uşoară a lui 

Allen Carr! ESTE SUFICIENTĂ CITIREA CĂRŢII PENTRU A DEVENI 

NEFUMĂTOR! 

Detalii despre metoda Allen Carr şi un mini ghid gratuit despre cum să vă lăsaţi de fumat cu 

ajutorul cărţii lui Allen Carr, găsiţi pe internet, pe blogul meu Ce-i cu noi? – un blog educativ 

despre comportamentul uman (www.ceicunoi.wordpress.com).  

(p.s.: nu am niciun avantaj material din promovarea acestei cărţi; o promovez pentru că este cea 

mai eficientă metodă prin care fumătorii se pot lăsa de fumat foarte uşor, şi pentru că foarte 

multă lume nici măcar nu a auzit de ea). Succes! Emilian. 
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