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(2)ای ترک سیگارمراهن  

 ) شما می توانید(

اگر پس از ترک سيگار يک بار ديگر سيگار را شروع 
كرديد دلسرد نشويد. خود را سرزنش يا تنبيه نكنيد.                                                    

با خود فكر كنيد كه چرا مجدد سيگار كشيده ايد و 
تصميم بگيريد كه مرتبه بعدی كار متفاوتي را انجام 
دهيد.                                                        
در وقت مناسب ديگری مجددا ترک سيگار را شروع 
كنيد.                                                         

با خود قراردادی را امضاء كنيد كه مجددا سيگار 
 نخواهيد كشيد. 

لذت زندگی بدون سیگار را از دست ندهید.        

 شما می توانید  

با خود كبريت و فندک حمل نكنيد و سيگار را 

 دور از دسترس خود نگهداريد. 

 84سعي كنيد برای يكبار هم كه شده به مدت 

 ساعت سيگار نكشيد. 

با ترک سيگار ممكن است ميل شديد به 
كشيدن سيگار پيدا كنيد در اين صورت انجام 

 كارهای زير به شما كمک مي كند:
 دوبار پشت سرهم يک نفس عميق بكشيد.

 يک ليوان اب يا نوشدني ديگر بنوشيد.
كار ديگری انجام دهيد و به عنوان مثال از 
خانه بيرون برويد و قدم بزنيد به ضرر های 

 سيگار كشيدن فكر كنيد.
اگر كسي با شما سيگار تعارف كرد بدون ترديد 

 بگوئيد نه من سيگاری نيستم.
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 چه کارهایی برای ترک سیگار انجام دهیم ؟ 

پيش از ترک كامل سيگار، سعي كنيد مكان هايي -5

را به عنوان مكان های ممنوعه برای استعمال سيگار         

قلمداد كنيد، سپس در اين مكان ها مثالً منزل، محل 

كار و يا اماكن عمومي، به هيچ عنننوان سنينگنار                

نكشيد.همسر و فرزندان فرد سيگاری، افراد بسنينار           

استفاده از اينن     مناسبي برای كمک به ترک هستند. 

دو اهرم، هنگام ترک سيگار، بسيار كمک كننننده و         

  مفيد است.

برای ترک سيگار بايد ايجاد انگيزه كرد. اننگنينزه       -2

يعني تالش برای رسيدن فرد سيگاری به اينكه خود         

بخواهد نه ديگران.به عبارت ديگر اطرافيان تنها مي          

توانند در ايجاد انگيزه، كمک كننده باشند و اين خود          

 فرد است كه بايد انگيزه را در خود ايجاد كند.

  

ليستي از معايب و فوايد سيگار را تهيه كنيد. آن            -9

را منصفانه بخوانيد. با توجه به كليه جزيينات، اگنر             

تمايل به ترک سيگار پيدا كرديند، آن را عنقنب               

 نيندازيد و حتماً شروع كنيد.

زمان و نوع كاری را كه با آن سيگار مي كشيند،            -4

مشخص كنيد و به داليل سيگار كشي خود در آن           

زمان، و احساسي كه بعد از مصرف سيگار داشته ايد، 

 فكر كنيد.

در پايان هر روز،     -1

الننگننوی سننيننگننار    

كشيدن خود را مرور    

كرده ببينيد كه چنه      

چيزی شما را وادار      

به سيگار كشيدن مي كند؟ كار سخت؟ عصبانينت؟         

كسالت؟ تفريح و تفنن؟ بي كاری و يا موقعيت های          

خاص ديگر؟ بعد از شناخت آن، روش های ديگری          

را برای رو به رو شدن با احساسات و شراين  خنود         

   جستجو كنيد.

 چرا ترک سیگار سخت است؟  

 

 

 

 

اصوالً انسان ها از هر تغييری در زندگي خود هراسان 

هستند چرا كه هر تغييری، انرژی و وقت آنان را بنه      

طور مضاعف گرفته و نياز به تالش و حركتي فزاينده 

را بيشتر مي كند، پس انسان ها از هرگونه تغييری در 

ابتدا گريزان اند. اين اصل در همه اجزای دنيا حكنم            

فرماست بنابراين عيب محسوب نمي شود. چه بسنا           

ماشيني كه در حال هل دادن آن هستيم،در چند ثانيه 

  اول حركت، انرژی و وقت بيشتری را مي طلبد.

پس بايد تالش كنيم و صادقانه و قاطعانه نسبت بنه           

 ترک سيگار تالش كنيم. 


