Eksperiment

Viie tunniga
igavesti

Märkamatult:
«Kui esimene suitsuvaba nädal täis
sai, siis võib-olla
mõtlesin esimest
korda, et ma vist
ei suitsetagi,»
imestab Ksenija.
Seminarile minnes
polnud tal plaaniski maha jätta, kuid
nüüd on temast
saanud endalegi
märkamatult
mittesuitsetaja.

suitsuvabaks!

Kas suitsetamist saab maha jätta tahtejõu,
nikotiiniplaastrite ja nõialoitsuta? Meie
katsejänes, 23aastane Ksenija Arnautova, läks
seminarile, kuulas viis tundi tarka juttu ja oli
pahest automaatselt prii. Kuidas nii?

O
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ma ning viis-kuus tundi kuulama. Ja suitsupaki kaasa võtma,
mis tundus veel eriti imelik. No
okei, ütlesin sõbrannale, võin ju
proovida, aga mingit plaani maha
jätta mul ei ole. Nii et süüdistagu
iseennast, kui sellest midagi välja
ei tule!
Pärast kodus mõtlesin, et millesse end jälle mässida olen lasknud, ning otsustasin internetist
uurida, mis ime mind ees ootab.
Allen Carri Easyway kodu
lehelt sain teada, et Eestis on see
meetod kasutusel olnud küll alles
aasta, kuid mujal maailmas juba
alates aastast 1983! See on vanem
kui mina!
Koduleht lubas, et suitsust loobumine pole olnud iial nii lihtne (seda räägivad nad muidugi
kõik!), selleks ei ole vaja tahtejõudu ja sellega ei kaasne kaalutõusu – see viimane, muide, on
paljude suitsetavate naiste suurim hirm mahajätmise ees.
Kui leidsin seminari maksumuse – 220 eurot –, pidin küll
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Täis suitsupause!
Astusin hommikul kell pool
kümme sisse Dzingeli hotelli
seminariruumi. Olin viies. Ees
ootasid juba seminari juht Henry
Jaksobson, minu ajakirjanikust
sõbranna ja veel kaks loobuda
üritajat.
Kohe esimese asjana küsis
Henry, kas kõigil on ikka suitsud
kaasas, sest päeva jooksul tuleb
õige mitu suitsupausi. Hmm...
Järgmiseks tõstis ta ruumi keskele läbipaistva kilekoti, pungil
täis sigaretipakke. Need olid kõigi nende inimeste pakid, kes olid
Henry juhendamisel konitamise
maha jätnud. Päris arvestatav
hulk!
Henry rääkis loo sellest, kuidas
ta aastaid tagasi Iirimaal elades
juhuslikult Allen Carri seminarile sattus. Seks ajaks oli ta olnud
ahelsuitsetaja 13 aastat. Ja kuulake nüüd – tänaseks on sellest
möödas neli aastat ja mees pole
tahtnud kordagi sigaretti ette
panna. Tänu oma uskumatule
kogemusele tahab ta nüüd eestlastelgi aidata sest pahest võitu
saada.
Loeng ise oli ülilihtne. Henry
lihtsalt istus ja rääkis suitsetamisest. Ei midagi sellist, mida
ma poleks juba teadnud, kõik oli
loogiline ja arusaadav. Põhiline,
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len suitsetanud
viimased
seitse aastat ja pole
kordagi mõelnud
maha jätta. Muidugi olen alati
teadnud, et ei tõmba igavesti, sest
nagu iga teinegi naine, unistan
ma lastest, aga lastega suits kokku ei sobi. Ent mullu oktoobrini
polnud mul plaanigi lähima paari
aasta jooksul loobuda.
Oktoobri lõpus käisin ajakirjanikust sõbrannaga kinos ja ta
lihtsalt huvi pärast küsis, kas ma
ei tahaks osaleda ühes eksperimendis. Eestis olevat uus Allen
Carri Easyway meetod, mis aitab
suitsetamist maha jätta.
Ei, aitäh, mul pole plaaniski
loobuda, vastasin esiti. Nautisin
suitsetamist ega näinud loobumiseks ühtegi head põhjust. Aga
sõbranna muudkui seletas, et selle meetodiga ei ole vaja vähimatki tahtejõudu, see ei sisaldavat
šokiteraapiat ega muid veidrusi.
Pidin lihtsalt seminarile mine-

toolilt maha kukkuma! Aga sellele järgnev pani mind esimest
korda mõtlema, et asi võib töötada. Korraldajad nimelt lubasid,
et kui hakkad pärast seminari
taas suitsetama, saad raha tagasi.
Muidugi tekitas see ka mõtteid,
kui palju on neid kelme, kes suitsust tänu sellele loobuvad ja pärast valetavad, et konitavad edasi. Mis muidugi oleks eriti imelik
viis raha välja petta ...
Aga siis jõudis kätte eksperimendipäev!
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mida ta rõhutas ja mis siiani mu
kõrvus kõlab, oli aga see, et suitsetamisest loobuda on nii naeruväärselt lihtne.
Pärast 45minutilist loengut
oli aeg esimeseks suitsupausiks,
kuklas kummitamas Henry märkus, et täna kell pool kaks teeme
oma viimase suitsu. Omakeskis
arutasime, et kuulge, see asi ei
saa nii lihtne olla.
Jätkunud seminari käigus ei
näidanud Henry meile ei
šokeerivaid pilte ega
lugenud moraali,
Võida tasuta
vaid nentis, et
pääse!
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ei olnud mul sika Rakveres.
garetti tõmmates
üldse traagilist tunnet, et vot, see on nüüd
polnud ausalt pahest
minu viimane suits. Ma polnud vabanemise tunnet!
ju siiani kindel, et suitsetamisest
Kas nii lihtne asi saab
loobun.
Kuulasin seminari lõpuni ning toimida?
sõbranna käest hiljem koju sõites Olin oma katsest ka teistele sõpveel uurisin, et mis tema ekspe- radele rääkinud, nii et paaril
rimendist ja loost saab, kui jälle järgneval päeval pommitasid
suitsetama hakkan.
kõik mind küsimustega à la kuiÜhe plussi leidsin selles küll. das siis oli ja mis imet tehti ja kas
Juba enne mainitud garantii tä- käed värisevad ning kas mõjub
hendab seda, et kui esimesest juba. Ma ei osanud midagi vastaseminarist ei olnud abi, siis tuleb ta, ise aga vaikselt imestasin.
raha tagasi saamiseks läbida ka
Seminar toimus laupäeval. Tol
kuni kaks individuaalset lisase- õhtul ma ei suitsetanud. Pühaminari. Kui needki ei aita, saad päeviti käin tavaliselt trennis ja
raha tagasi. Nii et leidsin, et on ju siis ka suitsu ei tee. Ootasin põhea, kui taas suitsu ette panen – nevusega nädala algust, sest oma
siis saame eksperimendi hüvan- põhilised suitsud teen töö juures
guks veel Henryga kohtuda. Mul suitsuruumis juttu ajades.
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Staarid jumaldavad
Allen Carri
Sir Anthony Hopkins:
«Mõned mu sõbrad
on suitsetamise maha
jätnud, kasutades Allen
Carri meetodit ja soovitasid minulgi proovida. Olin
hetkega vaba sõltuvusest ja
see oli tohutu kergendus.»
Sir Richard Branson:
«Tema meetod on täiesti
unikaalne. Ta eemaldab
sõltuvuse ajal, kui sa
jätkad suitsetamist. Mul
on hea meel öelda, et see
on toiminud ka paljude mu
sõprade ja alluvate puhul.»
Näitlejanna Anjelica
Huston: «Allen Carri
Easyway programm suutis midagi, mida pidasin
võimatuks – vabaneda
sellest halvast harjumusest üleöö pärast rohkem
kui 30 aastat suitsetamist. Minu
jaoks on see täielik ime.»

Tervist aina
rohkem: Ksenija
on juba aastaid
tervislikult toitunud ning käinud
viis kuni kuus korda nädalas trennis.
«Aga nüüd tunnen,
et jaksu on natuke
rohkem. Ja see, et
pärast suitsetamise mahajätmist
kaal tõuseb, on
täielik müüt. Kaalun täpselt sama
palju kui kaks
kuud tagasi.»
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Oprah Winfrey: «Kui see
on küllalt hea Oprah’le
… siis on see küllalt hea
ka sinule.» Ta soovitas
oma ajakirjas O Allen
Carri Easyway kliinikuid
palavalt. Need said kümme
punkti kümnest, kui kõrvutati erinevaid suitsetamisest loobumise
meetodeid.

Ei mingit emotsiooni: Oma vana suitsupakki
nähes ütles Ksenija, et ta kisub hea meelega need
puruks. Mõeldud, tehtud.
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Peale selle on Allen Carri meetodi abil suitsetamise maha
jätnud Ellen Degeneres, Johnny
Cash, Ashton Kutcher, Ronnie
O’Sullivan, Liam Neeson, David Cameron, Lisa Stansfield,
Martin Clunes, Sean Bean … ja
paljud teised, kes on soovinud
jääda anonüümseks.
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Eksperiment
Kui aga märkamatult oli käes
kolmapäev ja mu sõbranna helistas ning muu lobisemise kõrval
päris, et kas lisaseminarile läheme, vastasin, et pole siiani suitsetanud. Endal oli ka naljakas mõelda, et ma polnud juba neli päeva
suitsule mõelnud. Aga jätkasin
veendumusega, et ei hakka suuri
eesmärke seadma. Kui suitsuisu
tuleb, siis suitsu ma ka teen.
Kusjuures, mu samuti suitsetajast parimal sõbrannal ei olnud
sellesse projekti üldse usku. Tema
peamine ( ja toona väga loogilisena tundunud!) argument oli see,
et no vaatame, nädalavahetusel
peol murdud sa kindlasti.
Jõudiski kätte reedeõhtu ja
meie leidsime end klubist. Südames teadsin isegi, et alkohol tekitab suitsuisu. Ja öösel kell kaks
avastasingi end ööklubi suitsuruumist ... ilma suitsuta! Olin nii
jutuhoos seisnud seal vähemalt
viisteist minutit ja mul polnud
pähegi tulnud suitsu teha. Vaatasin oma sigaretita paremat kätt
ja olin nii imestunud, kui üldse
annab olla.

Kõik on paremini
Kõige rohkem kartsin loobuda
töö juures suitsetamisest. Olin
harjunud, et kui midagi ära lõpetan, siis lähen teen suitsu. Ja
muidugi kuulis ju suitsunurgas
alati kõige põnevamaid uudiseid.
Esimesel nädalal harjutasin aga
end suitsetamise asemel teed või
kohvi jooma. Algul oli küll tunne, et päevas on nüüd nii palju
«tühje auke», aga paari nädalaga
kadus see tunne ära.
Tunnistan ausalt, et paar korda
on mõte suitsust minu peast läbi
käinud küll, aga see pole tähendanud ränka võitlust endaga. Niikuinii on see olnud pigem «kambavaim» kui soov päriselt suitsu
teha. No näiteks, kui varem tegin
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vähemalt seitse suitsu päevas, siis nüüd mõtlen sellele ehk korra nädalas.
Ma ei tee kalendrisse riste, et nüüd olen
olnud suitsuta nädala ja nüüd kaks. Täna,
kui hakkasin oma emotsioone kirja panema,
võtsin ette kalendri ja lugesin huviga üle, et
mitu päeva olen nüüd mittesuitsetaja olnud.
Tõehetk: seitse nädalat ja kolm päeva. 22. jaanuaril saab täis kaks kuud.
Kui takkajärele sellele ajale mõtlen, võin,
käsi südamel, öelda, et midagi hirmsat pole
minuga juhtunud. Trenni tegin ka enne palju,
selles osas pole midagi muutunud. Vahepeal
tundus, et söön pisut rohkem, aga see tulenes
vist vahepeale jäänud pühadest. Kehakaal on
jäänud samaks. Raha olen muidugi säästnud.
Kindlasti on paranenud tervis ja mis eriti hea
– mu riietel pole enam suitsuhaisu! Tunne on
hea ja veel parem on öelda: «Ma ei suitseta!»
Ei, ma ei suhtu suitsetajatesse halvasti, aga
olen uhke, et ei kuulu enam nende hulka. Jah,
loobumine on möödunud üllatavalt märkamatult.
Nagu Henry ütles: naeruväärselt lihtsalt.

Säästad raha: Ksenija lemmiksuitsud
 aksavad 2.50 pakk. Nii et ta säästab nädalas
m
umbes 12 eurot.

Mida aeg edasi,
seda vähem eestlasi
suitsetab! Ja paljud
plaanivad loobuda!
Tervise Arengu Instituudi (TAI) andmetel on nende viimase, 2008. aasta uuringu kohaselt Eestis täiskasvanud rahvastikust ehk 16–64aastastest igapäevaseid suitsetajaid
26 protsenti (39 protsenti mehi ja 17 naisi). TAI avalike
suhete juhi Maris Jakobsoni sõnul suitsetas 2006. aasta
sama uuringu järgi 28 protsenti ning 2004. aasta uuringu
järgi 32,8 protsenti elanikest. See tähendab, et suitsetamise levimus on vähenemas. Kusjuures, meeste seas
väheneb see kiiremini kui naiste seas!
«Mittesuitsetajaks loetakse loobujat alles siis, kui ta ei
ole aasta jooksul pärast loobumispäeva tarvitanud ainsatki
tubakatoodet,» täpsustab Jakobson.
Kõige enam igapäevasuitsetajaid on meil siiski nii
meeste kui naiste seas vanuserühmas 35–54, juhusuitsetajaid on aga kõige rohkem kõige mooremas vanuserühmas
ehk 16–24aastase seas.
Sama uuring ütleb sedagi, et 60 protsenti igapäevasuitsetajatest on tahtnud sellest pahest loobuda!
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trendikad värvid
& moekad mustrid

www.Buum24.ee
Edukas: Tänu Henry Jakobsonile
on Eesti juba 74 mittesuitsetaja võrra
rikkam. Tema ees laual on suitsupakid,
mille on talle pärandanud kõik tema
seminaridel käinud suitsust loobujad.
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Moekaup
parima hinnaga!
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