
Movimento
hora de parar de fumar

É fácil tomar essa decisão, dificil é colocá-la em prática. Aprenda a controlar sua vontade
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O hábito de fumar em geral inicia-se quando
o adolescente ou o adulto jovem passa a se espe-
lhar em outro indivíduo que usa o cigarro numa
comunicação não verbal, reforçada pela propa-
ganda dos fabricantes. Nesses casos o fumante é
visto como uma pessoa de bela aparência, corajo-
sa, saudável ebem sucedida social  fmananceira-
mente. Mostra-se um atleta, comum sorriso lindo
e se esquece do enfisematoso que mal consegue
subir um lance de escadas, chegando ao alto quase
ofegante e com um sorriso amarelo.

Às vezes parece relaxante e até bonito o dese-
nho que a fumaça faz no ar. Porém, antes dele, a
tragada já deixou quase 4.000 (quatro mil) subs-
tâncias na circulação. Algumas vão lesando
gradualmente as artérias, facilitando o apareci-
mento da angina e do infarto, desencadeando a
bronquite, o enfisema e até o câncer de pulmão.

Sabe-se que mulheres que nunca fumaram
têm duas vezes mais chances de desenvolverem
câncer no pulmão, caso tenham convivido com
fumantes. Essa é a conclusão de um estudo publi-
cado pelo Instituto Nacional do Câncer dos Estados
Unidos. São chamadas de "fumantes passivas".

Tome uma decisão inteligente! Deixe de fu-
mar! Você irá descobrir que passou a respirar
melhor, que aquela tosse irritante desapareceu,
que seus dentes se tornaram mais claros, seu
paladar mais refinado, seu hálito agradável, seus
dedos menos amarelos, seus amigos apreciarão
mais a sua companhia, seus filhos terão menos
doenças respiratórias e que sobrou dinheiro para,
no final do mês, você poder comprar um presente
para si mesmo.

Infelizmente, até o momento não existe um
método totalmente eficaz para deixar de fumar. O
que dá resultado é , a autodecisão.

Sugestões da Sociedade Americana do Câncer:

1. Decida fumar apenas unia vez por hora ou
decida abster-se do cigarro por uma hora intei-
ra e comece a acrescentar frações de meia hora
a esse período.

2. Dificulte o seu acesso ao cigarro. Embru-
lhe o maço e envolva-o com uma cinta de
borracha. Fume com a mão esquerda se estiver
acostumado a fumar com a direita.

3. Passe para uma marca que não lhe agra-
de. Compre um maço de cada vez.

4. Se o cigarro sempre acompanhar seu
cafezinho, passe a tomar chá ou suco de frutas.

5. Cuide de seu corpo. Recupere a forma
fisica. O exercício ajuda muito a acalmar.

6. Chame os seus amigos e diga-lhes que
está deixando de fumar.

7. Quem deixa de fumar durante um dia
pode deixar de firmar no outro. Tente.

8. Economize todo o dinheiro que teria
gasto em cigarros e compre algo de útil. Você
merece.

9. Se a vontade for muito mais forte do que
a intenção, não se preocupe. Muita gente ten-
tou várias vezes antes de conseguir deixar de
fumar.

Procure em você o não fumante que você é.


