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Det er Ingen eak A.vlae at Stump Røyken
kurset ved den nystartede TCM-kllnikken
pA.Frogner Ikke virker. Det er bare A.ta
BCgen røyk. Men behovet for sigaretten
minker etterhvert som man sniffer i seg
Illeluktende urter.

VA.rtest viser at problemet snarere blir
hvor vi skal gjøre av all den ekstra ener
gien. Begynner vi A.trene nA.ter det ikke
for å holde vekten, men for å kvitte oss
med de rastløse loppene som spretter
langs nervebanene og gjør et stillesitten
de kontorllv til en påkjenning. Ikke et hel
vete. hører du, men en påkjenning. Så ab
solutt. SaltpastIller, tyggegummi og
tannpirkere er nA heltllvurderllge hjel
pemldlcr I konkurranlltl mod IIcK'lobltln
Kon, 110m I!OklltlLV.,lIK'tlllttnlOr mod A ta
oV(ll'hA,ItI,

kfri med urter og nåler
Endelig er den kommet. Av

venningskuren som tar røyke

problemet på alvor, som tilbyr

nerveberoligende behandling,

individuell oppfølging hver

eneste dag, og ikke minst en

mikstur som fratar deg lysten

på røyk. Dette er vesentlige in

gredienser når den mest inn

barkede røyker vil bli ikke-røy
ker. Men motivert må du være.

Det er nemlig hardt å slå opp

med en livslang «kjæreste».

Selv om dere ikke passer

sammen lenger.

Stinkende, stikkende og lor all del stumpende. VI

snakker om et røykesluttopplegg som efter program

met skal få selve sigaretten til å lortone seg menings

løs. Illeluktende urter, spisse nåler samt oppbyggelige

klapp på skulderen er dr. Kimos resept.

Du lår to dager med (anti-hvetebrødsdager» lør hel

vetet er løs. Reisen mot en røyklri tilværelse er begynt.

Og til tross lor all verdens safety on board, er vi livred

de. Vi skal tross alt skilles Ira en lølgesvenn som har

stått oss bi i 25 år. Den har alltid vært der når vi tren

ger den, roet oss ned når vi var stresset, kvikket oss

opp når vi var slitne. En perfekt livsledsager. Hadde

det bare ikke vært lor hodepine, heshet, hoste, røyk

lukt, røyke loven og mobbing fra omgivelsene. Tiden er

inne for å avslutte et lidenskapelig, men destruktivt

kjærlIghetsforhold.

Vi har forberedt oss god tid i forveien ved å legge

på oss lem kilo i ren nervøsitet. Det kan være godt å

skylde på hvis vi løler en sterk trang til å begynne

Igjen. Vi har jo prøvd å slutte før, og vet hvordan dette

kan arte seg.

FØRSTE DAG

Vi har tllbragt en helg med nåler I ørene og diverse

m~tivasjonsøvolser. Røyk hvis du må, kos deg og ta

far.Jel med on gammol venn, har vært doktorens rAd.

Og vi har alleredo gMt ned fra 20 til 10 sigarener dag

lig/ Røyken smaker mlldoro onn vanlig efter dagens ur

te-snill, og hver gang vi tIllotor oss 0/1 blås. murror del

skikkelig i ørene, dor 3x2 nålor nA or plOSlrOllast. Idag

skal vi bare røyke det vi har behov for, samt fordoble

ka~einntaket, som Ikke må nydos sammen med røy

ken. Problemet er bare det at røykon hjolper Ikke. Be

ho~et er der fortsatt og vi kan selvfølgelig pøso på

med en to· tre røyk I slengen. men det blir jo for dumt,

nAr vii IlkM~1 SkAI Slutte helt om noen dager. Det er

Ikke lett.

ANDREDAG

Æsj. dette er ingen god idå. Våknet flere ganger Inatt

lurte på hvordan livet uten røyk skulle arte seg.

I rll\Møyken smakte knapt. Har vært oppfarende og

le dag, mon så har vi da også syndet med

.11) bacon. I ter gJoldor dot tydeligvis A følge

,rar III~llil punkt og prikke.

Nå også

:Iten røyk
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pA. 1<'I'OKnllrIkke virker. Det er bare å ta
1101(' 011rllyk. Men behovet for sigaretten
minker etterhvert som man snIffer I seg
Illoluktendeurter.

Vår test viser at problemet snarere blir
hvor vi skal gjøre av aU den ekstra ener
gien. Begynner vi å trene nå, er det ikke
for å holde vekten, men for å kvitte oss
med de rastløse loppene som spretter
langs nerve banene og gjør et stIllesItten
de kontorllv Ul en påkjenning. Ikke et hel·
vete, hører du, men en påkjenning. Så ab
solutt. SaltpastIller, tyggegummi og
tannpirkere er nå helt uvurderlige hjel·
pemldler I konkurranse med negleblUn
gen, som bokstavelig talt truer med å ta
overhånd.

-. ~--

Sivert Roness har forsøkt å slutte på egen hånd uten å lykkes. Men duften av.
denne urleblandingen som trekkes dypt ned i lungene i20 minutter daglig, gjør

at du mister lysten på sigaretter.

tesnltt ••.Så er røykesuget over nok en
gang, lover de som har prøvet det.

Pust dypt
Uten plager med Irritasjon, oppfaren

het, røyksug og denslags, er det klart let
tere å venne seg av med sigaretter. Hos
dr. Kimo lærer du å puste dypt Istedenfor
- 20 minutter foran urteavkoket er god
trening. Du lærer at kjøtt gjør deg ag
gressiv, mens fisk virker beroligende.
Farris stimulerer munnhulen. Kaffe og
te er gode erstatninger for sigaretten. Og
vin smaker faktisk godt uten røyk. Det
får du daglig anledning til å konstatere
før du kvitter deg med røyken for godt.
Kurslederen ber nemlig røykeren fordob·
le Inntaket av slikt som stimulerer til

røyking så lenge behandlingen foregår.
Dermed vII man lettere venne seg til å
nyde kaffe, te og vin uten sigaretter sene
re.

Poenget er å gjøre en røykfri tilværelse
attraktiv. Dr. Kimo legger vekt på mor
gendagen og aUe fordelene man vII opp
nå. Og litt efter litt skal sigarettene bli en
uvesentlig del av tilværelsen.

Det finnes massevis av folk som virke

lig ønsker å slutte med røyken. De vet
bare Ikke hvordan de skal få det til. I lø

pet av tre måneder har TCM-kllnikken
hatt 86 pasienter på sitt røykeavven
ningsprogram. Av dem har 82 stoppet
fullstendig, to har redusert radikalt,
mens to fortsatt røyker ..

- Hvis man bruker for mye alkohol, er
det vanskelig, fordi det er umulig å ta be
visste valg. Og det er du nødt til i denne
perioden. VI kan Ikke slutte å røyke for
deg. Men vi kan gjøre det adsklllig lette
re, lover dr. Klmo.

Line Beck og Sivert Rones,~er beggerøykfTie takket være faglig bistand fra doktor Kimo. Iler e-rhan iferd med å frita nok

en røyker for abstinenser vcd hjelp av akupunktur.
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Lei av sigaretter
- Det er mange faktorer som virker

Inn på røykeadterd, derfor får man også
altomfattende reaksjoner når man slut
ter. VI påvirker så mange som mulig av
disse ved vårt avvenningsprogram. Rent
fysisk ved å lindre uro og abstinensen ef
ter nikotinen. I tillegg sørger vi for at du
føler deg syk og lei av sigarettene. Tre
akupunkturnåler I øret roer ned nerve
systemet, stimulerer til dypere pust,
samt tørker ut munnhulen slik at behovet
for vann blir sterkere enn behovet for ni

kotin, lover doktor Klmo, som på Ingen
måte har trukket forhastede slutninger.

I fem år var han med på å utvikle dette
programmet ved forskjellige Institutter
for moderne kinesisk medisin. Et pro

gram som vant gullmedalje I Bl11ssels
verdensomspennende oppfinnerkonkur
ranse 11988.

Den er altså fersk fra Kina, avven
ningskuren med tilnavnet «Magic Smo
king Quittlng Program ••, og dr. Kimo har
store planer for det fremtidige Røyke
Norge. Han ønsker å samarbeide med
Helsedirektoratet, Statens tobakkskade
råd og andre eksperter på røykeslutt her
til lands. Målet er å få lært opp flere serl
øse helsearbeidere I gjennomføringen av
behandlingen. Slik at folk kan slutte - og
forbli ikke-røykere - uten å savne seg ly
segrønne efter en sigarett. Den intensive
behandlingen følges nemlig opp med kon
sultasjoner efter to uker, fire uker, osv,
Skulle den onde lyst melde sin ankomst,
er det bare å ringe efter en ny runde «ur-
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mod en lo-tre røyk I slengen, men det blir jo for dumt,

nAl VIIlIkAvAl skal slutte helt om noen dager, Det er

Ikko leit.

ANDREDAG

Æsl, dette er ingen god idå. Våknet tiere ganger inatt

og lurte på hvordan livet uten røyk skulle arte seg.

TrøsIerøyken smakte knapt. Har vært oppfarende og

irritabel I hele dag, men så har vi da også syndet med

kjøttkaker og bacon. Her gjelder det tydeligvis å følge

programmet til punkt og prikke.

TREDJE DAG

Merkelig godt å stå opp efter å ha røkt bare syv siga

retter dagen i forveien. Røkte ingenting før kl. 12.00,

og selv da hadde vi igrunnen Ikke behov for dDt. Maton

smaker bedre og vi føler oss bemerkelsosvordlg opp

lagt. Røyken, derimot, gjør oss svimmel og slå Il ut.

Men vi røyker likevel mens vi har sjanson til dDt.

FJERDE DAG

Nå er det alvor, idag får vi bare lov til å røyke tre siga

retter. Vi tenner en litt før de to timene vi egentlig skulle

vente efter den daglige urte-sniffingen, og ganske rik

tig; vi blir akkurat så dårlig som aller første gang vi

prøvde oss på røyk. Men det er noe beroligende og

velkjent over denne svimmeiheten. Og det kan komme

godt med på denne (siste dagen i vårt forrige IiYl.

FEMTE DAG

Første røykfrie dag på ni årt (Siste gang vi forsøkte å

slutte.) Og det har gått adskillig bedre enn forventet. VI

våknet tre-fire ganger i løpet av natten - skrekkslagen

ved tanken på en morgendag uten røyk. Men selve da

gen har gått glatt. Vi har vært snill, glad, sliten og nok

så distrå. Som om to tredjedeler av hjernen er opptatt

med å røyke.

SJETTE DAG

Godt å våkne opp oten å ha røykt og uten å skulle røy

ke. Jeg er fryktelig stolt og nikjenner efter alle positive

signaler fra kroppen. Det kjennes som endelig å sykle

nedover efter en laaaang og seig motbakke. Men rast

løs blir man jo av alle disse ekstra kreftene. Her gjelder

det å løpe, sprette, strikke og fremfor alt puste dypt

når det røyner på. For man har lo ikke helt glemt å røy

ke. Man har bare funnet ut at det går an å la være.
l

SYVENDE DAG,
Siste dag hos dr. Kimo. Siste runde med urter og ut

m/ld ørenålene. Det kjennes faktisk greit nok å være

u~n sigaretter. Vi har øyeblikk da vi virkelig savner

den - men de går fort over. Dessuten har vi like man

g~ øyeblikk av virkelig glede over å ha sluttet med noe

som vi egentlig ikke vil.,


