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Til mine kvindelige læsere
For læsbarhedens skyld har jeg gennem hele bogen
omtalt rygeren som en mand. Jeg beder venligst om
jeres forståelse for denne grove kønsdiskrimination.
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Har du betalt?
Som nævnt på denne bogs hjemmeside er e-bogen
solgt på tillidsprincippet og til samme pris som blot
én pakke cigaretter.
Dermed er det alene op til dig (og din samvittighed) om forfatteren skal belønnes for sit arbejde.
Hvis ”ja!” kan du gøre det ved brug af en af disse to
betalingsmuligheder:
MobilePay til nummer 42 45 66 03.
Bankoverførsel til: reg. nr. 1551 konto 0007724632.
Mærk venligst betalingen ”rygestop”.

Og hvis du allerede har betalt, så må du undskylde
denne påmindelse.

Bogen findes også som papirbog i såvel bogbutikker som webshops. Vejl. pris: kr. 200,-.
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Første del

Din sidste cigaret
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Fundament
Denne del af bogen er baseret på en erkendelse af,
at mislykkede rygestop skyldes en eller flere af følgende forhold:


Rygeren er ikke tilstrækkeligt motiveret.



Rygeren tør ikke træffe den endelige beslutning om at blive ikke-ryger.



Rygeren frygter eller forventer et nederlag.



Rygeren gør sig selv til offer frem for til
sejrherre.



Rygeren undervurderer sin fjende, Nikotindjævelen.



Rygeren tror, han kan klare sig med nikotinerstatninger.



Rygeren mangler de rette ”redskaber” til at
undgå tilbagefald.



Rygeren forsøger at blive festryger.



Rygeren mangler opbakning fra familie og
venner.



Rygeren tager på i vægt.
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Indledning
Syv grunde til fortsat rygning
Der findes som bekendt mange grunde til at kvitte
smøgerne, men der findes også grunde til at fortsætte som ryger, og det er ofte dem, vi kan lære mest
af, når målet er den sidste cigaret.
Af samme grund har jeg valgt at disponere denne
rygestopguide efter nedenstående syv af de mest
benyttede grunde til fortsat rygning.
Dermed ikke sagt, at du kan nøjes med at læse om
den eller de grunde, der passer bedst på dig. Det
kunne måske være nok til, at du holder op med at
ryge, men én ting er at holde op, en anden er at holde ud, og dét lærer du om gennem hele bogen.
1. Tør ikke stoppe
Den første grund til at fortsætte som ryger er, at
man ikke tør andet. Måske fordi man har hørt om
andres svære lidelser under et rygestop, herunder at
de tog på i vægt. Man har måske også hørt om xrygere, der blev stressede, triste, hysteriske eller
kedelige samt de mange, der begyndte at ryge igen
ved førstkommende fest.
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Dén slags kan naturligvis skræmme mange fra selv
at vove forsøget, og det samme kan for øvrigt udsigten til måske at fejle og dermed udstille sin egen
svaghed. Prøv blot at sammenligne disse to udsagn:
- Jeg ku’ da godt holde, hvis jeg altså ville!
- Jeg kan ikke klare mig uden cigaretter!
Det første udsagn udstråler styrke og selvkontrol,
det sidste svaghed – og hvad vælger man så?
Denne grund kan du læse om i kapitlet ”Den svære
beslutning”.
2. Vil ikke stoppe nu
Den anden grund er, at rygeren venter og venter på
det helt rigtige tidspunkt for at ryge den sidste cigaret. Et tidspunkt hvor der ikke er højtider, fester
eller ferie rundt om hjørnet, og hvor man samtidigt
er helt på toppen såvel psykisk som fysisk.
Læs mere om denne grund i kapitlet ”Hvornår skal
man stoppe?”
3. Vil ikke stoppe – nok
Den tredje grund er, at rygeren finder flere fordele
ved at ryge end ved at stoppe. Fordelene er først og
fremmest hygge og afslapning, og ulemperne er
14

økonomiske og praktiske. De fysiske skadevirkninger tror rygeren til gengæld ikke meget på. Måske
fordi han selv har en frisk, storrygende moster på 95
år, eller hans læge har erklæret ham for helt igennem sund og rask – på trods af rygningen. Dét burde
jo ikke være muligt, hvis hver af dagens tyve cigaretter indeholder så mange giftstoffer, som de velmenende helbredsfanatikere påstår.
Og hvis endelig det skulle være rigtigt, mon så ikke skaden allerede er sket?
Læs om denne grund i kapitlet ”Motivationen er et
og alt”.
4. Kan ikke stoppe selv
Den fjerde grund er, at man allerede har forsøgt at
kvitte cigaretterne, måske et utal af gange – og uden
succes. Så hvorfor ikke blot acceptere, at man åbenbart er ”dømt” til at leve sit liv som ryger – hvad
enten man vil det eller ej?
Denne grund ser vi på i kapitlerne ”De sidste cigaretter” og ”De første røgfrie dage”.
5. Kan godt holde op – men ikke ud
Den femte grund er, at det ikke nytter noget at kvitte
cigaretterne. Alle ens erfaringer viser nemlig, at det
kun er et spørgsmål om tid, før man ryger igen.
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Læs om denne grund i kapitlet ”Røgfri men endnu
ikke frelst”.
6. Kan ikke klare abstinenserne
Den sjette grund er, at man tidligere har oplevet
stærke fysiske eller psykiske abstinenser.
Det kan du læse om i kapitlet ”Den hårde kerne”,
men jeg vil stærkt opfordre dig til først at læse de
øvrige kapitler – selv om du nu føler dig overbevist
om, at du tilhører denne ”kerne”.
Denne grund er som nævnt omtalt i kapitlet ”Den
hårde kerne”.
7. Tager på i vægt
Den syvende og sidste grund er kropsvægten. Efter
et rygestop stiger den 2-3 kilo – hvis man ikke gør
noget for at modarbejde det. For nogle få rygere
stiger vægten dog langt mere, og dermed står de
blot med en anden helbredsrisiko. Så hvorfor ikke
beholde den risiko, man er vant til?
Det kan du læse om i bogens anden del ”Lær at
spise mindre og forbrænde mere”.
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Nikotindjævelen mod dit sunde jeg
Uanset om du vil kvitte cigaretterne for første eller
for syttende gang, har du ganske givet oplevet en
indre strid omkring din rygning. Nogle beskriver det
som en opslidende skal-skal-ikke-dialog, andre som
en kamp mellem deres sunde fornuft og behovet for
nikotin.
I denne guide har jeg valgt at se striden som en
regulær krig med rygeren i rollen som den forsvarende og ”Nikotindjævelen” som besættelsesmagt.
Prøv derfor, om du allerede nu kan danne dig et
levende billede af den djævel, der styrer din rygning. Se ham som en ydre fjende, der har taget plads
på din ene skulder og kæmper for at blive der, indtil
du engang – måske mange år for tidligt – bliver lagt
i graven.
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Den svære beslutning
At kvitte er at turde
For nogle rygere er der mere sandhed i ”At kvitte er
at turde!” end i ”At ryge er at turde!” Deres største
hindring på vejen til en røgfri tilværelse ligger i den
del af beslutningsprocessen, hvor de skal bevæge
sig fra stadiet ”Jeg-burde-nok-holde!” til ”Jeg-vilholde!”
Denne proces minder på mange måder om et farvel
til ens bedre halvdel. Man vejer for, man vejer
imod. Én dag er man mest stemt for skilsmisse, en
anden for ægteskabet. Og alt afhængig af humør,
stress og temperament svinger afgørelsen som et
pendul mellem fornuftens ”Ja” og følelsernes ”Nej”.
Dag efter dag, måske år efter år, kæmper disse to en
nedslidende kamp, som i sidste instans kan føre til
total handlingslammelse.

Beslutningen skal træffes
Vejen ud af dette kaos starter for både rygeren og
ægtefællerne med en beslutning. Og vel at mærke
en beslutning, der er både endelig og konkret. Ende18

lig på den måde, at man ikke længere stiller
spørgsmål ved rigtigheden af den, og konkret på den
måde, at man kan handle efter den.
Om beslutningen er for eller imod betyder i denne
henseende mindre. Dét, der tæller, er, at man fremover kan beskæftige tankerne med det praktiske
”hvordan” i stedet for det følelsesmæssige ”om”.
Det er dét, der giver det ekstra overskud, der kræves for at føre de valgte handlinger ud i livet. Blandt
andet de handlinger, som jeg anbefaler dig senere i
denne bog.
Hvor vigtig denne beslutningsproces er, bliver særdeles klart, når man anskuer alternativet, nemlig det
halvhjertede forsøg. Her indleder rygeren rygestoppet med et ”Jeg kan da godt prøve at kvitte!”, og i
dette ”prøve” ligger indbygget et ”Lykkes det ikke,
så har jeg dog gjort noget!”
Rygeren har med andre ord på forhånd accepteret
et nederlag som et acceptabelt resultat, hvilket det
absolut ikke er. Et nederlag er et tab både af den
helbredsgevinst, der var stillet i udsigt og af den
selvtillid, det giver at vinde over sig selv. Og det
kan ikke bruges til noget som helst. Jeg vil endda gå
så langt som til at sige: ”Hellere en forkert beslutning end ingen beslutning!” Det vigtigste er, at du
accepterer dit valg som værende endeligt og derpå
stræber efter at få mest muligt ud af den givne situa19

tion. Du må altså hellere beslutte dig for fortsat at
ryge og nyde det så meget som muligt end for at
stoppe og så alligevel ryge, men med dårlig samvittighed.
Acceptér det værste
Men hvordan træffer man så denne afgørende beslutning? Mit forslag er, at du, forud for dit rygestop, indstiller dig på de nedenfor anførte abstinenser og accepterer dem som den ”pris”, du i værste
fald må betale for et røgfrit liv. Kan du gøre dette,
har du intet yderligere at frygte.


Rastløshed: 3-5 uger.



Humørsvingninger: 3-5 uger.



Pirrelighed: 3-5 uger.



Koncentrationsbesvær: 3-5 uger.



Søvnproblemer: 3-5 uger.



Træthed: 3-5 uger.



Nervøsitet: 3-5 uger.



Vægtstigning: 2-3 kg aftagende over 6-12
måneder.



Milde influenzalignende symptomer, herunder koldsved: 6-8 dage.



Ømme gummer og tunge: 6-8 dage.



Forstoppelse: 6-8 dage.
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Med hensyn til risikoen for at du vil opleve disse
abstinenser, er der mig bekendt endnu ingen, der har
sat tal herpå. Men mine egne erfaringer – fra nu 32
år som professionel rygeafvænningsterapeut – er, at
risikoen er ganske ubetydelig. Det store flertal, inklusive mig selv, forbavses faktisk over, hvor let det
går og ærgrer sig over den tid, de brugte på at beslutte sig. ”Havde jeg bare vidst, det var så nemt, så
havde jeg stoppet langt tidligere!” er en ofte hørt
kommentar, og sammenligningen med drengen, der
ærgrede sig over de mange år, hvor han havde misundt de andre drenge for at turde skøjte på den
tommetykke is, er ganske træffende. Selv frygtede
han, at isen ikke kunne bære.

Beslutningen skal træffes, og den
skal være endelig og helhjertet!

Hvad frygter du?
Nuvel, du har måske hørt nogle rædselsberetninger
om rygere, der under et rygestop var ved at gå fra
sans og samling. Og disse beretninger kan godt være sandfærdige, men som det så ofte sker med
21

sjældne hændelser, så overdramatiseres der nemt.
Hvem har ikke hørt om rystende flyveture, hvor det
i virkeligheden kun var kaffekoppen, der rystede
lidt; eller om ”orkaner”, der blot væltede en skraldespand eller to?
Dermed ikke sagt, at der ikke findes rygere, for
hvem rygestoppet er en virkelig prøvelse; men årsagen hertil er oftest én af følgende tre:


Rygeren er storforbruger af kaffe.



Rygeren er eller har været psykisk syg.



Rygeren er under indflydelse af noceboeffekt.

Kaffe og medicin
Blandt kaffedrikkende rygere støder man ofte på
beretninger om, hvor forfærdeligt de led under et
rygestop. Deres hjerte galoperede, og kroppen rystede som et espeløv, indtil de igen tændte en cigaret. Disse farverige beretninger er ofte overdrevne,
men dog ikke helt uden hold i virkeligheden. Og
årsagen er oftest den, at disse rygere har haft et
uforholdsmæssigt stort kaffeforbrug. En ”luksus”
som kun rygere kan tillade sig, og dét takket være
tjærestofferne i tobaksrøgen. Disse stoffer gør det
nemlig muligt for leveren at omsætte 2-3 gange
mere koffein end normalt. Fortsætter rygeren derfor
22

med samme kaffeforbrug efter et rygestop, risikerer
han en koffeinforgiftning, som bestemt kan være
ubehagelig og føles som netop beskrevet. Løsningen
herpå er selvfølgelig at reducere indtaget af koffeinholdigt kaffe eller erstatte det med en kop te. Da
lignende problemer kan opstå ved visse former for
medicin, bør du som medicinbruger forhøre dig hos
din læge eller på apoteket, om de præparater, du
bruger, skal doseres anderledes efter et rygestop.
Psykisk syge
Denne gruppe rygere synes at have ekstra stor gavn
af nikotinen i cigaretterne, idet dette øger frigørelse
af dopamin i hjernen. Et stof, der kan hjælpe til at
dæmpe smertefulde psykotiske og depressive tilstande. Et rygestop kan derfor fremme eller forværre en depressiv tilstand.
Nocebo-effekt
Dette fine ord dækker over det fænomen, at noget
kan ramme os, blot fordi vi frygter det. Et slående
eksempel på styrken af denne effekt oplevede man
engang ved afprøvningen af en ny kemoterapi. Her
tabte 30 personer ud af 140 håret, udelukkende fordi
forsøgslederen advarede dem om, at det kunne ske.
De 30 var nemlig med i en ”kontrolgruppe”, der
(uden deres viden) havde fået et uvirksomt og helt
uskadeligt middel i stedet for det rigtige præparat.
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Tilsvarende vil mange rygere kunne opleve svære
abstinenser, alene fordi de frygter for det; og måske
fordi de uheldigvis har hørt en (kaffeelskende) storryger berette om de forfærdelige abstinenser, som
han har oplevet.

Abstinenserne set i bakspejlet
Nogle mennesker formår at finde trøst i deres erfaringer fra tidligere kriser eller sygdomme. Det gør
de ved at sammenligne oplevelsen af ubehaget,
mens det stod på, med den efterfølgende erindring
af samme. En influenza kan eksempelvis være ganske ubehagelig, når vi er midt i den, men set i bakspejlet, en måned eller to senere, virker den ikke
særligt skræmmende. Deres trøst er med andre ord,
at meget af det ubehag, vi oplever som ”store bølger”, mens det står på, blot er ”krusninger” på
vandoverfladen, når vi ser det i bagspejlet – og derfor ikke værd at lade sig skræmme af.
Måske kan du finde trøst i den samme tanke, fx ved
at forestille dig hvordan du om nogle få uger vil
erindre det mulige ubehag, som rygestoppet kan
give dig. Sandsynligheden taler for, at du knap nok
vil kunne huske det. Især ikke hvis du følger instrukserne i denne bog.
24

Rygeren forventer nederlag
Som netop nævnt er det afgørende vigtigt, at man
træffer en beslutning. Ligeså vigtigt er det, at man
tror på succes i det, man gør. Starter man sit afvænningstiltag med et ”Det lykkes nok ikke”, får man
utvivlsomt ret. En så pessimistisk holdning er nemlig ikke blot en forhåndsaccept af et nederlag, den er
på det nærmeste et skrig herom.
Det er altså troen på succes, der skal styrkes, og
dertil kan omstående overvejelser være nyttige men
først et lille eksempel på, hvordan troen på succes
kan påvirke evnen til at kunne.
Eksemplet handler om en dreng, der skulle tage et
idrætsmærke i højdespring. Han øvede og øvede, og
alt så lovende ud, indtil han en dag skubbede overliggeren ned to gange i træk. Herefter gik det helt
galt, og snart var det mere reglen end undtagelsen,
at overliggeren blev ramt.
Hans far, som havde fulgt forberedelserne, satte
derpå alt ind på at indgyde knægten selvtillid, og
snart klarede han igen springet med bravur. Alt var
derfor vel, da den store dag oprandt, og drengen
struttede af selvtillid, da han satte sig ved familiens
morgenbord. Her sad i forvejen storebroren, der selv
var dumpet til den samme test. Hans første og eneste kommentar til lillebrorens forehavende var den25

ne: ”Hvis du er så dygtig, som du tror, hvorfor
skubbede du så stangen ned to gange i træk?”
Dette angreb blev selvfølgeligt afvist som bare
misundelse, men på vej til skolen kom drengen alligevel i tvivl: ”Er det kun, mens far er der, at jeg
kan?” og ”Måske har jeg blot været heldig!” Langsomt men støt overbeviste han – igen – sig selv om,
at han ikke kunne og ganske rigtigt. Han kiksede
springet. Men ikke fordi han manglede evnen eller
viljen. Han manglede blot troen på succes. Og akkurat det samme gælder for dig som ryger.

Du har allerede prøvet værre
Prøv at tænke på, hvilke lidelser du allerede har
været igennem i dit liv. De fysiske lidelser du oplevede, mens du lå på langs med høj feber; de grimme
smerter, som dit hoved, dine ører eller tænder har
givet dig; ubehaget fra en forstoppet mave, et forstuvet ben eller en dårlig ryg. Og de sygdomme
eller svækkelser, du ellers har oplevet. Chancen for
at hver enkelt af disse oplevelser var langt værre
end det, du nu risikerer at opleve, er overordentlig
stor!
Prøv også at tænke på, hvilke personlige kriser du
hidtil har oplevet. Hvordan havde du det for eksempel op til eksaminerne i skolen eller i dit første job?
26

Og hvordan klarede du kærestesorgerne, fødslerne,
tabet af nære venner og familiemedlemmer osv.?
Igen: Det, du nu skal opleve, er formentlig intet at
regne sammenlignet med det, du allerede har gennemlevet!

Ingen dør af et rygestop
Skulle du være så uheldig at være blandt de meget
få, for hvem rygestoppet er virkelig ubehageligt, er
det værd at tænke på, hvilket enormt potentiale vi
mennesker har, når det kommer til smerte og personlige kriser. De tyske koncentrationslejre er et
godt eksempel herpå. I disse overlevede mange et
helvede så modbydeligt, at det dårligt kan beskrives
med ord. Og lidelser så pinefulde, at det får selv de
værst tænkelige rygeabstinenser til at ligne peanuts.
Var disse ulykkelige mennesker forud for deres
lidelser blevet spurgt, om de ville kunne overleve
disse, havde de utvivlsomt sagt: ”Nej, på ingen måde!” Ganske som du og jeg formentlig ville svare,
hvis nogen fx spurgte, om vi kunne leve uden vort
syn, vor hørelse eller evnen til at tale. Og alligevel
viser hverdagen, at de fleste mennesker har en fremragende evne til at komme ovenpå igen efter en
svær periode. Og det samme har du, uanset hvor
ubehagelige dine abstinenser måtte blive!
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Du er ikke alene
Hvis jeg fortalte dig, at der kun var 500 i Danmark,
der havde haft held med deres rygestop, ville det så
give næring til din pessimisme? Ja, højst sandsynligt! Men hvis jeg sagde, at der var 10.000 eller måske 100.000 for hvem, det var lykkedes? Kunne du
så stadig bevare pessimismen? Måske, men med
godt 1.300.000 tror jeg ikke, du kan – og det er vist
det seneste skøn herom. Ifølge en undersøgelse fra
Statens Institut for Folkesundhed har 63 % af dem
tilmed kvittet smøgerne uden nogen former for
hjælpemidler.
Det er altså ikke de få, viljesstærke eller særligt
udvalgte, vi taler om. Nej, det er et stort og bredt
udsnit af befolkningen, og du møder dem overalt. Er
der blot fire voksne samlet, er mindst én af dem
sandsynligvis x-ryger.
Kan du nu tænke på nogen som helst grund til, at
du ikke også skulle kunne blive x-ryger?

Du er allerede ”røgfri” det meste af tiden
En tilsyneladende fordel ved rygningen er beskæftigelsesmomentet. Her oplever rygerne det ofte som
om, at rygeaktiviteten fylder hele dagen. Dette er
imidlertid noget af et selvbedrag. På ”lagkagen”
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herunder ser du det typiske rygemønster ved 20
cigaretter i døgnet. Den viser, at rygeren er helt røgfri i 20 ud af de 24 timer. I de resterende fire timer
holder han cigaretten i hånden, og i blot 20 minutter
suger han på den. Altså kun 20 minutter ud af døgnets 1440 minutter! Mere drejer det sig ikke om, og
de tre timer og 40 minutter, hvor cigaretten blot
holdes i hånden eller ligger i askebægeret, kan let
tilgodeses med en sundere fingeraktivitet. Ja, uanset
hvad du måtte holde i hånden – måske bortset fra en
pistol – ville det være mindre farligt end cigaretten.
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Hvornår skal man
stoppe?
Undskyldningerne
En ting er at træffe beslutningen om at kvitte, men
hvornår skal den føres ud i livet? Findes der mon et
helt rigtigt tidspunkt for at kvitte smøgerne? Jeg tror
det ikke, men til gengæld findes der mange undskyldninger for at udskyde stoppet, fx disse:
- Jeg er presset på arbejdet!
- Jeg skal til en eksamen først!
- Jeg har personlige problemer for tiden!
- Jeg skal til en større fest om kort tid!
- Jeg skal lige have ferien overstået!
- Jeg venter til efter nytårsaften!
- Jeg skal lige ryge det karton, jeg har købt!
Mon du kan nikke genkendende til en eller flere af
disse undskyldninger? De er desværre ganske almindelige blandt rygere, og jeg skriver ”desværre”,
fordi flere af dem gør rygestoppet langt vanskeligere end nødvendigt.
30

En trofast ven
Ved at bruge én af de første tre undskyldninger gør
man fx cigaretterne til en værdifuld støtte i vanskelige tider. En slags ”ven” man kan regne med i en
stresset hverdag, og når verden er ond.
På denne måde bliver de sidste cigaretter ekstra
værdifulde og dermed ”endnu” vanskeligere at sige
endeligt farvel til – frem for på gensyn.
Hermed ikke sagt, at der slet ikke findes hændelser
så alvorlige, at de kan begrunde en udskydelse af
rygestoppet. Det gælder fx begivenheder, der forhåbentlig kun opstår ganske få gange i livet, herunder
tab af nærtstående, alvorlige sygdomme og andre
traumatiske kriser.
Fest og farver
De næste tre undskyldninger er lige så uheldige som
de første tre. Her slutter man rygekarrieren med at
”nyde” sine sidste cigaretter i godt selskab og med
sanserne påvirket af god mad, udsøgte vine, musik,
dans m.m.. Dermed bliver ens rygning forbundet
med alt det, man sætter størst pris på. Ja, cigaretterne bliver på det nærmeste identiske med eller symbol på livskvalitet – og hvem ønsker oprigtigt at
opgive dette? Ingen, nej! Og derfor begynder disse
rygere snart at spejde efter en (god) undskyldning
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for at ryge igen – og dén finder de nemt. Om ikke
før, så ved næste fest.
Det uheldige ved denne afslutning af rygekarrieren
kan bedst sammenlignes med en skilsmisse, hvor
parterne ”fejrer” deres sidste aften som ægtefæller
med romantik og elskov – frem for et ordentligt
skænderi. Dét kan synes som den bedste afsked,
men hvor længe går det mon, inden de to savner
hinanden – og genoptager forbindelsen?
Fuld valuta for pengene
Den sidste undskyldning ”Jeg skal lige ryge de cigaretter, jeg har købt!” synes tilsyneladende meget
fornuftig. Man smider jo ikke penge ud. Men ville
man mon tænke på samme måde, hvis man så på
cigaretten som 4000 kemiske forbindelser rullet ind
i et stykke papir? Så mange forbindelser er der angiveligt fundet i den røg, rygeren inhalerer!
Det er fristende at sammenligne denne undskyldning med at spise brød, der er blevet muggent, blot
fordi man har betalt for hele brødet.

Tid til planlægning
I mangel af det måske perfekte tidspunkt for et rygestop foreslår jeg, at du bruger højst en uge på at
læse denne bog og derpå vælger en dato 6-8 dage
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frem og helst en dag, hvor du ikke er i selskab med
rygere, og hvor du begrænser et eventuelt indtag af
alkohol til et absolut minimum.
Jeg foreslår tillige, at du benytter de 6-8 dage til at
motivere dig selv mest muligt, analysere dit rygemønster, som nævnt under ”Rygerprofilen”, samt
forberede de strategier, der er nævnt i kapitlet ”De
første røgfrie dage”. De strategier kan meget vel
blive afgørende for, om du får succes med dit rygestop.

Straf eller belønning
Grunden til at mange udskyder deres rygestop er
ofte, at de betragter et rygestop som en straf frem
for en belønning. Hvis det også gælder dig, vil jeg
foreslå, at du allerede nu øver dig i ændre dette tankesæt. Prøv fx at tænke:
 Heldige mig. Jeg gider ikke ryge mere!
- og
 Jeg giver mig selv lov til at kvitte!
- frem for
 Stakkels mig. Jeg må ikke ryge mere!
33

Motivationen er et og alt
Prøv engang at forestille dig, at din egen læge, efter
at have undersøgt dig nærmere, sagde ”Kære ven, vi
bliver nødt til at amputere dit højre ben inden for en
uge, såfremt du ikke straks lægger cigaretterne på
hylden!”
Hvor længe tror du, at du ville ryge efter sådan en
melding? En time, en dag eller en uge? Jeg gætter
på, at du ville holde op straks – ja sågar midt i en
cigaret. Og mon ikke den samme effekt kunne opnås, hvis nogen stillede dig en million i udsigt, såfremt du straks kvittede cigaretterne?
Begge eksempler viser, at du kan kvitte, hvis du
virkelig vil, og at du virkelig vil, såfremt ”pisken”
eller ”guleroden” er stor nok. Manglende motivation
er derfor grunden over alle grunde til, at rygerne
fortsat må arbejde en måned eller mere per år blot
for at kunne købe et produkt, der til overflod har
vist sig at være dødsensfarligt. Jeg vil derfor, så
indtrængende som muligt, bede dig læse nærværende kapitel med særlig opmærksomhed og åbenhed.
Det kan meget vel vise sig, at dette alene kan få dig
til at stoppe. I så fald, tillykke! Men læs alligevel
resten af bogen. En ting er, som tidligere sagt, at
holde op, en anden er at holde ud.
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Sådan motiverer du dig selv
Grundlæggende er det at motivere et spørgsmål om
at skabe et stærkt ønske om eller en stor frygt for, at
noget skal ske, fx ønsket om at få en million eller
frygten for at få benet sat af. Motivationens styrke
er dermed afhængig af både det, man ønsker eller
frygter skal ske, og chancen eller risikoen for, at det
vil ske.
Det er altså disse to størrelser, der skal afvejes
overfor hinanden, og her er rygeren ganske godt
stillet mht. til det økonomiske. Her er chancen for
gevinst jo 100 %, og for en 20 per dag-ryger er gevinsten godt 15.000 per år – skattefrit. Til gengæld
er risikoen for helbredsskader også ganske stor.
Hvor stor kan du se på omstående tegning. Den forestiller den ”have”, som rygerne bevæger sig i. De
runde felter er dog ikke synlige blomsterbede, men
derimod skjulte ”landminer”, og deres størrelse svarer nøje til den risiko, der er for at træde på dem.
Prøv en gang at sammenligne denne have med din
egen have derhjemme – eller den kommunale park.
Hvor mange og hvor store landminer kunne du acceptere der? Ville du lukke dine børn – eller din
hund – derud, dersom der var blot én? Og ville det
være nogen trøst, dersom nogle af minerne ”nøjedes” med at sprænge et ben eller to af?
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Hver anden ryger træder på mindst en af minerne!
Dermed er risikoen for at træde på en mine tre gange større end risikoen for at dø ved russisk roulette
med en seksløber!!
Hvis det var dig
Med hensyn til konsekvenserne af at træde på en
eller flere af disse miner er det mest motiverende,
hvis man forestiller sig situationen i ens hverdag.
Tag for eksempel et tyndt sugerør i munden og
træk vejret gennem det, mens du bevæger dig rundt
i dit hjem, udfører dine daglige gøremål, leger med
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børnene eller svinger dig op på cyklen. Så får du en
særdeles realistisk oplevelse af en emfysem-patients
hverdag, hvad han formår, og hvilken livskvalitet
han har.
Et kik på kurven herunder kan også styrke motivationen. Den viser, hvordan den typiske rygers og ikke-rygers lungekapacitet udvikler sig gennem livet.
Den stiplede linje, der går parallelt med ikkerygerens, er rygernes redningsline, idet den viser
forløbet efter et rygestop.

Mens vi er ved lungerne, så prøv også en gang at
puste din cigaretrøg gennem sugerøret, mens du
holder en hvid serviet for enden af røret. Servietten
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vil herefter vise, hvad det er, du udsætter dine lunger for 200-300 gange dagligt, 365 dage om året.
Hvad mon lungerne ville sige til dét, hvis de kunne
tale?

Ét sug af en
cigaret pustet
på papir gennem et 2 millimeter sugerør.

Nikotinens virkninger kan du også levendegøre.
Blot tag din puls henholdsvis før og 7-8 sekunder
efter, at du har røget. Den stigning, du herved kan
konstatere, skyldes, at nikotinen får blodkarrene til
at trække sig sammen. Og disse er desværre, grundet rygningen, mere skrøbelige og forkalkede end
hos ikke-rygeren. Der er med andre ord for lidt
plads. Dette, sammenholdt med at blodpladerne hos
rygeren er mere tilbøjelige til at danne propper, gør
disse til rygerens største fjende. Sætter de sig i hjernen, kan de blandt andet føre til slagtilfælde (og
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lammelser), og sætter de sig i benets vener, kan de i
værste fald føre til koldbrand og amputation.
Det første kan du forestille dig ved blot én dag at
gennemføre nogle af dine daglige rutiner ved hjælp
af kun en arm. Lad fx højre arm hænge slapt, mens
du vasker dig, tørrer dig, børster tænder, klæder dig
på og snører skoene. Prøv også at skære et stykke
brød af, smøre det og vaske op efter dig.
En times kommunikation udelukkende ved hjælp
af tegnsprog kan også anbefales, idet talecentret
tillige kan påvirkes af slagtilfælde.
Med hensyn til de mulige ben-problemer foreslår
jeg, at du prøver at bevæge dig rundt i dit hjem eller
din have på ét ben eller endnu bedre – lån en kørestol for en dag eller to.
Omgivelserne
En sidste ting, som du bør forestille dig, er din families, dine venners, din arbejdsgivers eller dit firmas
situation, såfremt du trådte på en af minerne?
Hvordan ville de mon klare sig økonomisk, menneskeligt og socialt? Og nok så vigtigt for dig:
Hvordan ville de have det med at skubbe din kørestol, bære din iltflaske eller aflæse dit tegnsprog?

En rygers skæbne er også
familiens skæbne
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Prisen for et ryger-liv
Er du efter ovenstående stadig i tvivl om, hvilken
pris rygerne betaler for deres last, så følger her de
kolde og barske kendsgerninger om rygere set i forhold til ikke-rygere*.
Sygedage: Rygere har 25-50 % flere sygedage, og
de sidste 10 år i en rygers liv er ofte præget af sygdom og stærkt nedsat livskvalitet.
Levealder: Hver anden ryger mister i gennemsnit
10-15 år af sit liv.
Blodpropper - med risiko for lammelser og afasi:
Kvindelige rygere har fem gange større risiko for
blodpropper. Bruger kvinden tillige p-piller er risikoen 39 gange større. Blodpropper er den næsthyppigste dødsårsag blandt kvinder under 65 år.
Kræft: Rygere har 20 gange større risiko for at udvikle lungekræft, og godt halvdelen af dem dør heraf inden for et år.
Rygere har fire gange så stor risiko for mundhulekræft og seks gange så stor risiko for kræft i svælg
og spiserør.
* Alle oplysninger er publiceret inden for de seneste 15 år.
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Knogler: Knoglebrud hos rygere heler kun halvt så
hurtigt som hos ikke-rygere, og risikoen for knogleskørhed øges ved blot fem cigaretter pr. dag.
Rygningen nedsætter ernæringen til ryggens bruskskiver, der derved mister smidighed.
Impotens: Storrygere har dobbelt så stor risiko for
impotens.
Sædkvalitet: Børn af rygende fædre har 30 % større
risiko for at udvikle kræft.
Menstruationssmerter: Kvindelige rygere har 2-3
gange så stor risiko for menstruationssmerter.
Graviditet: Rygere har dobbelt så stor risiko for
ufrivillig barnløshed. Omvendt nedsætter rygningen
p-pillernes præventive effekt ganske væsentligt.
Spontan abort: Risikoen for spontan abort er 1/3
større for rygende kvinder.
Barnedød: Pludselig barnedød er otte gange hyppigere hos børn af mødre, der ryger mere end 15 dagligt. Ved blot seks per dag er risikoen fordoblet.
Modermælk: Mælkeproduktionen falder til det halve hos rygende mødre.
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Udvikling og intelligens: Børn af rygende mødre
har en lavere fødselsvægt og udvikler sig langsommere.
Passiv rygning og børn: Spædbørn af rygende forældre har dobbelt så stor risiko for bronkitis, astma,
mellemørebetændelse, halsbetændelse og bihulebetændelse.
Hvert fjerde barn under 1½ år, som udsættes for
passiv rygning, vil få astmatisk bronkitis. Hvert
tredje af disse vil senere få astma.
Infektion og luftvejssygdomme er tre gange hyppigere.
Hvis både faderen og moderen ryger, fordobles
barnets risiko for at få lungekræft som voksen – selv
om det aldrig har røget.
Passiv rygning og kvinder: Kvinder med rygende
mænd har tre gange større risiko for livmoderkræft.
Passiv rygning generelt: Passiv rygning fordobler
risikoen for hjerte-kar-sygdomme, og risikoen for
lungekræft er 30 % højere.
Hår: Rygere har fire gange større risiko for at blive
tidligt gråhårede.
Mandlige rygere har tillige dobbelt så stor risiko
for at miste håret.
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Hud: Rygere er fem gange så udsatte for at blive
tidligt rynkede. Huden hos kvindelige storrygere
kan fra kvindens 25. år ældes med dobbelt hastighed. En 40-årig ryger kan således meget vel have rynker som en 55-årig ikke-ryger.
Ar: Rygeres ar bliver bredere og lysere.
Syn: Rygere har dobbelt så stor risiko for grå stær
og makuladegeneration (tabt læsesyn).
Tænder, tunge og ånde: Rygning misfarver tænderne (check selv!), giver dårlig ånde og risiko for
behåret tunge. Rygere har tillige tre gange så stor
risiko for at få løse tænder.
Smags- og lugtesans: Rygning hæmmer smags- og
lugtesansen ganske drastisk.
Sexappeal: Sammenligningen ”At kysse en ryger er
som at slikke et askebæger!” er accepteret i vide
kredse.
I en undersøgelse om dating var der sågar 61 %,
der angav, at de ikke ville date en ryger.
Social status: Hyppigheden af storrygere er dobbelt
så stor blandt ufaglærte, førtidspensionister og arbejdsløse som blandt funktionærer.
43

Alle kneb gælder
Den rette motivation er som nævnt af afgørende
betydning for dit rygestop, men ingen kan på forhånd sige, hvad der skaber den helt rette motivation
for den enkelte ryger. Nogle gange skal den bygges
op af indtil flere elementer, og andre gange kan et
enkelt, måske overset eller komisk element, vise sig
at være det, der netop tipper balancen til fordel for
et rygestop frem for et liv som nikotinslave.
Jeg vil derfor stærkt anbefale, at du benytter ethvert af nedenstående elementer inklusive dem, du
umiddelbart finder overflødige, pjattede eller for
tidskrævende.

 Fjendebilledet
 Dialog med Nikotindjævelen
 Fjern sporene
 Et spil om ære
 Det rette vink
 ”Guleroden”
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Fjendebilledet
Nikotindjævelen
Som et led i motivationsfasen kan det være nyttigt
at styrke kampmoralen ved at fremelske et regulært
og dybt følt had til ”fjenden”. Prøv derfor at forbinde førnævnte helbredsrisici med Nikotindjævelen på
din skulder. Se det som hans største ønske at nedbryde din krop, ødelægge dit udseende og fastholde
dig i en evig angst for din fremtidige skæbne.
Giv ham også skylden for mulige overtræk på lønkontoen, spinke/spare-måneder, nedslidte køretøjer
og manglende ferier. Og tænk på, hvor mange dage
du skal arbejde årligt blot for at tilfredsstille denne
djævel.
Tobaksindustrien
Prøv også at se Nikotindjævelen som repræsentant
for tobaksindustrien. Disse store industrier, der gnider sig i hænderne, hver gang du suger deres røg
ind. Dem, der fylder cigaretterne med diverse tilsætningsstoffer blot for at gøre dig endnu mere afhængig. Ja dem, der foregøgler unge mennesker
verden over, at det er sejt at ryge.
Er denne nikotindjævel virkelig værdig til at sidde
på din skulder? Er han værd at høre på? Værd at
adlyde? Eller skal han bekæmpes med alle midler?
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Naboen
En tredje mulighed er at se fjenden som en trofast
nabo. En, der byder dig indenfor, hver gang du vil
ryge, uanset tid på døgnet og uanset dit humør.
Hvordan ville du have det med at skulle sige farvel
til ham – for altid? Skidt selvfølgelig, men hvad
hvis du nu opdagede, at det var ham, der havde svinet din have til med minerne på side 36 – uden at
sige ét ord om det? Mon ikke det ville lette afskeden
ganske betydeligt!
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Dialog med Nikotindjævelen
Som alternativ eller supplement til ”fjendebilledet”
kan du prøve at bekæmpe Nikotindjævelen med
argumenter og fakta, ganske som du ville gøre, hvis
det drejede sig om en politisk modstander.
Til det brug kan du finde inspiration i dialogerne
og kommentarerne herunder. Her går jeg imod alle
de argumenter, jeg selv var tilhænger af, dengang
jeg røg mine 40 daglige cigaretter.
- Rygning er da blot et spørgsmål om livskvalitet!
- Javel, og derfor har du selvfølgelig anbefalet dine børn og gode venner at ryge – eller har du? Og
hvis ikke, hvorfor så ikke?
Dette modargument kan fælde selv den mest stivnakkede fortaler for rygning. Prøv det selv, når du
engang møder en rigtig inkarneret ryger.
- Det er hyggeligt at ryge!
- Javel og hvorfor er det så lige, at du inhalerer?
Når rygerne forbinder rygning med hygge, skyldes
det ikke, at de hygger sig, hver gang de ryger. Nej
det skyldes, at de ryger, hver gang de hygger sig.
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Hvis de i stedet spiste, drak, lyttede til eller så det
samme, hver gang de hyggede sig, så ville det også
snart blive forbundet med hygge.
- Rygere er mere selskabelige end ikke-rygere.
Derfor går ikke-rygerne med rygerne ud, når der
skal ryges.
- Nej, ikke-rygerne går med ud, fordi de kan være,
både hvor der må ryges, og hvor der er rygeforbud.
Uden denne fleksibilitet ville samtalen mellem rygere og ikke-rygere blive afbrudt ved hver rygepause.
Jo flere rygeforbud der indføres, des mere føler rygerne et fælleskab om deres last, og med dette fælleskab – såvel som alle andre fælleskaber – kan der
naturligvis følge selskabelighed.
Prøv i øvrigt at iagttage de rygere, der nu står
udenfor i såvel regn som kulde og blæst. Ligner de
nogen, der er selskabelige – eller hygger sig?
- Jeg nyder bare at ryge!
- Hvis jeg fortalte dig, at jeg drak 20 øl om dagen
og den første inden for de første 10 minutter om
morgenen, ville du så tro på, at dét blot var for
nydelsens skyld?
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Hvis rygning blot var en nydelse, ville det nok være
den eneste nydelse, der ikke kunne undværes uden
at gøre nyderen urolig – eller panisk.
- Rygning får mig til at slappe af!
- Ja, det er rigtigt! Nikotinen i cigaretten lader dig
slappe af nogle få minutter, men derpå skaber den
selv samme nikotin de abstinenser, som den næste
cigaret skal fjerne!
Hvis der fandtes en ”Nobelpris” for geniale salgstrick, må den nødvendigvis gå til tobaksindustrien.
At skabe et produkt, som fjerner det ubehag, det
selv kort forinden har skabt, er dog genialt. Havde
spiritus haft den samme virkning, ville man kunne
fjerne tømmermænd ved blot at snuppe et par genstande ekstra.
- Jeg kunne godt kvitte, hvis jeg altså ville!
- Du tør ikke, din tøsedreng!
Den største enkeltårsag til fortsat at ryge er den, at
rygeren ikke tør andet. Han har det som parterne i et
dårligt ægteskab, hvor begge fortsætter ”kampen” af
frygt for, hvad alternativet kunne blive.
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Devisen ”Man ved, hvad man har, men ikke hvad
man får” er utvivlsomt Nikotindjævelens bedste
”spillekort” og bør imødegås med dens modpol,
nemlig ”Intet vovet, intet vundet!”
- Jeg er ikke afhængig af rygningen!
- Fint med mig. Skal vi så ikke lige tage en rygepause – blot i dag!
Har du nogensinde – uden problemer – været røgfri
i flere timer, blot fordi du havde glemt at købe cigaretter? Hvis ja, ville du nok ikke sidde med netop
denne bog i hånden!
- Det med farligheden er jo blot statistik, der kan
fortolkes, som man vil!
- Vil du vædde dit liv på det?
Der findes bestemt meget statistik, der bygger på et
spinkelt grundlag, eller som kan fortolkes, som man
vil, men der findes også statistikker, der bygger på
så enkle observationer som dødsalder og rygestatus,
og de viser desværre, at mænd, der ryger over 15
cigaretter per dag, dør 11 år tidligere end ikkerygende mænd, og for kvinder er det tilsvarende tal
10,1 år.
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- Der er så meget andet, der er farligt!
- Nævn blot én ting, der er lige så farlig!
Faktum er, at der i Danmark dør dobbelt så mange
af rygning som af ulykker, alkohol, selvmord, luftforurening, bilulykker, narko, AIDS/HIV, fedme og
salmonellaforgiftning tilsammen.
- Døden skal have en årsag!
- Rygerens problem er ikke den tidlige død – men
måden det sker på!
Hvis du ikke er udpræget masochist, så bør du ikke
bruge dette argument for fortsat rygning. De store
ryger-dræbere, så som blodpropper, kræft og emfysem, er alle karakteriseret ved, at livskvaliteten
står på meget lavt blus i de sidste år af patientens
liv.
- Hvad betyder fem eller 10 år mere eller mindre,
når man er over 60?
- Spørg dine forældre, dine bedsteforældre eller
enhver ryger som ikke-ryger, der er fyldt 60.
For mange er den tredje alder faktisk livets bedste alder.
51

Ønsker du at vide, hvor meget du allerede – statistisk set – har forkortet dit liv, så regn med 15 minutter for hver cigaret, du ryger. I dage per år svarer
det til 3,8 gange antal cigaretter per dag.
- Bedstefar blev 90 år, og han var storryger!
- Ja, og det huskes, fordi han var en sjældenhed!
En rygers levetid siger ikke meget om, hvor gammel
han kunne være blevet, eller hvilken livskvalitet han
kunne havde haft, såfremt han ikke havde røget.
Men der findes bestemt rygere, der bliver meget
ældre end forventet. Ganske som der også findes
mænd, der er meget højere end de 180 centimeter,
der nu er gennemsnittet for danske mænd.
- Hvorfor skulle det lige ramme mig? Det kunne jo
lige så godt ramme naboen!
- Ja, og det samme siger den nabo, som du selv er
nabo til!
Egentlig et pragtfuldt argument, der viser vores fantastiske evne til at forsvare egne handlinger. Den
samme ryger ville måske uden tøven købe en lodseddel med argumentet ”Én skal jo vinde, så hvorfor
ikke mig?”
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- Jeg ryger ikke så meget!
- Godt, så er jeg kun lidt gravid!
Denne replik holder måske ikke helt, men noget er
der om sammenligningen. Risikoen for blodpropper,
som står for over 40 % af de tobaksrelaterede dødsfald, er fx mere afhængig af, hvor mange år du ryger, end hvor meget du ryger per dag. Så forestillingen om, at man kan ryge på en ufarlig måde, er lige
så illusorisk som forestillingen om, at man kan være
bare lidt gravid.
- Jeg holder, når det begynder at plage mig fysisk!
- Bravo, så er det måske 20 år for sent!
Stort set alle alvorlige helbredsskader i tobakkens
kølvand er længe undervejs. Derfor mærkes de først
for alvor i 40-60 års-alderen, hvor Nikotindjævelen
for længst har sat sine skarpe kløer i rygeren. Meget
af det nedbrudte bygges dog op igen; men at tro, at
man kan holde, lige før det går galt, det er for optimistisk.
Sammenligningen med manden, der sprang ud
uden faldskærm, er rammende. Hans sidste ord var:
”Indtil nu går det meget godt!”
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Fjern sporene
Som ryger efterlader man som bekendt spor, hvor
man ryger. Et ”rigtigt” rygerhjem lugter således
konstant af røg, og vægge, lofter, karme, lamper
m.m. tenderer den samme matte og nikotingule nuance. At bibeholde denne farve og lugt efter et rygestop er bestemt ikke motiverende – eller behageligt.
Dels er farven kedelig, og dels forbedres x-rygerens
lugtesans hurtigt så meget, at lugten af røg kan blive
særdeles generende. Læg derfor allerede nu en plan
for, hvordan disse spor kan fjernes, og mens du er i
gang med planlægningen, var det måske også værd
at overveje en tandrensning og tandblegning. Dét
kan især mindske lysten til igen at udsætte tænderne
for røg.
Psykologisk set kan det være en fordel at lade planen strække sig over nogle dage og gerne helt op til
dit rygestop. Dermed understreger du nemlig igen
og igen, at Nikotindjævelen skal helt ud – denne
gang.
OBS: En sådan plan forudsætter selvfølgelig, at en
rygende samlever udskiftes med en ikke-rygende.
ELLER at samleveren accepterer planen, eventuelt
begrænser egen rygning til enkelte (fjerntliggende)
rum eller endnu bedre: til under åben himmel.
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Et spil om ære
Mange rygere foretrækker at tie om deres rygestop.
”Sæt jeg nu ikke kan gennemføre det, hvor ville det
være pinligt!” tænker de. Men det er hamrende forkert. Ikke at det vil være pinligt, men at fortie forsøget. Det er jo netop udsigten til det pinlige, der
motiverer og gør, at vi er villige til at anstrenge os
endnu mere, holde ud endnu længere og ikke
mindst, tåle endnu flere af de abstinenser, der måtte
komme.
Jeg foreslår derfor, at du fortæller vidt og bredt om
dit kommende rygestop. Og ikke nok med det. Du
skal samtidig afgive løfter om, hvad din familie,
dine venner og dine kollegaer kan forlange af dig,
hvis dit rygestop mislykkes. Men vælg hellere en
handling end noget, du kan betale dig fra.
Fra min klinik kan jeg nævne et eksempel, hvor en
ryger højtideligt lovede sine kollegaer, at han fremover, som det første om morgenen, skulle pudse
deres sko, hvis han nogensinde røg igen. Det virkede. Han røg aldrig mere, og kollegaerne måtte fortsat pudse deres egne sko.
I et andet eksempel lovede en mor lige så højtideligt, at hun fremover skulle rydde op på ungernes
værelser, såfremt hun igen tændte en cigaret. Det
virkede også og tilmed til børnene store glæde.
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Det rette vink
For en gruppe af rygere er det en enkelt kommentar,
tanke, oplevelse eller handling, der motiverer dem
til at kvitte smøgerne. Nedenstående lille udpluk
viser, hvad der virkede for nogle rygere:
Teenager efter at havde hørt om tilsætning af stoffer, der skal gøre rygerne endnu mere afhængige:
- De skal ikke længere tage røven på mig!
Mor efter deltagelse i konfirmation:
- Jeg vil ikke selv være skyld i, at mine børn ikke
har mig, når de skal konfirmeres!
Betjent efter afhøring af en narkoman:
- Hvordan kan jeg foreslå ham at droppe stofferne,
når jeg selv sidder med en cigaret i hånden?
Far efter at hans 6-årige dreng havde spurgt ham
om, hvem der skulle lege med ham, hvis faderen
døde af rygning:
- Det skal ingen, for dette er min sidste cigaret!
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Ejendomshandler ved besøg i handicapvenlig bolig:
- Ingen cigaret skal få mig ind i sådan én!
Storrygende flyttemand til kollega efter at have båret et iltapparat ud i flyttevognen:
- Hvis jeg nogensinde tænder en cigaret igen, så
slå mig i hovedet med den her!
Hundeejer efter at dyrlægen fortalte ham, at tobaksrøg er yderst sundhedsskadeligt (også) for kæledyr.
- Min hund skal ikke lide på grund af mig!

Korsvejen
Da jeg selv kvittede cigaretterne, forestillede jeg
mig en korsvej som vist på omstående tegning. Jeg
stod midt i krydset, og dér skulle jeg vælge min
mulige fremtid. Vejen til venstre var ensrettet og
delvis spærret af en sygeplejerske med en iltflaske,
som måske bar mit navn. Vejen til højre førte over
til min familie og mine venner, og de vinkede alle
kærligt til mig.
Dét billede gjorde mit valg nemt. Måske kan det
også gøre dit nemt.
57

58

”Guleroden”
Bedre helbred
Den største belønning ved et rygestop er selvsagt et
bedre helbred, og her viser fordelene sig meget hurtigt. Morgenhosten aftager, vejrtrækningen forbedres, blodtrykket falder, og smags- og lugtesansen
styrkes inden for ganske få dage. Dertil kommer, at
risikoen for blodpropper (den største mine i rygerens have) falder drastisk på ganske få år. Selv risikoen for lungekræft halveres på blot fem år, og fem
år senere er den på niveau med en ikke-rygers.
Alle disse fordele bør du også forestille dig virkningen af i din hverdag. Fx at du klarer trapperne
eller går rask til uden efterfølgende at gispe efter
vejret; at du nyder smagen af god mad, duften af et
glas god vin, eller at du får din manddomskraft tilbage.
Bedre økonomi
Den næststørste belønning er for de fleste de sparede tobakspenge. Her foreslår jeg, at du forestiller
dig de ting, du kan købe eller gøre for disse penge.
Fx at du er på vej til et eksotisk ferieparadis (de
fleste rygere vil kunne gøre dette én gang om året
for de penge, de bruger på tobakken!), kører din nye
bil, bærer dit nye tøj eller sidder i dine nye møbler.
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Sørg for at vælge fantasier, som er realistiske og
relevante for dig, og gør dem så levende som muligt. Ser du for eksempel dig selv gå på stranden i
dit ferieparadis, så prøv om du også kan mærke
varmen, fornemme havluften, føle sandet mellem
dine tæer og høre fuglene eller bølgerne komme ind.
Jo flere sanseindtryk du får med, jo bedre.
Genvej til fantasien
Hvad enten du vælger at motivere dig selv med pisk
eller gulerod, kan det være en stor fordel at forbinde
dine fantasier med en enkelt sanseoplevelse: en lyd,
et billede, en duft, en smag eller en berøring.
Dette gøres ganske enkelt ved, at du afslutter din
fantasi med at fokusere på netop denne sanseoplevelse. Er det eksempelvis et billede, så slut med at
fastholde dette billede i din fantasi, blot et lille minuts tid. Gentager du denne proces nogle få gange,
vil sanseoplevelsen snart minde dig om hele forløbet; ganske som et enkelt ord eller billede kan minde dig om en hel historie eller vittighed.
Denne proces er både enkel og effektiv, og den gør
det muligt at trække dine bedste ”kort” når som
helst og hvor som helst.
Daglig opsparing
Apropos de mange penge, som din last koster dig,
så foreslår jeg, at du lægger dem til side fra din før60

ste røgfrie dag og gerne i en stor klar skål, hvor du
kan se dem – hver dag. Vedlæg eventuelt en brochure om det feriested, du helst vil besøge eller de
ting, du gerne vil anskaffe. Og gerne med angivelse
af hvornår, der er penge til denne ”belønning”.
Hvis du har børn derhjemme, kan du eventuelt lade
dem stå for deponeringen af den daglige opsparing.
Dét vil ganske givet motivere dig langt mere, end
hvis du selv gør det – uden andres viden.

61

Rygerprofilen
Selv når eller hvis motivationen er i top, kan det
være nyttigt at analysere din rygeadfærd. En sådan
analyse kan nemlig afsløre, om din rygning dækker
over problemer eller behov, der måske kunne klares
på en langt bedre måde. Er rygning fx et middel til
at dæmpe stress, kunne det være fornuftigt at lære
afstresning, inden du ryger din sidste cigaret (se
herom på side 96). Ryger du blot for at fylde tiden
ud, kunne det være, du skulle se dig om efter en god
hobby, og hvis cigaretterne er en trøst i en ensom
hverdag, kunne du måske have glæde af at læse min
bog om at blive populær som samtalepartner (se
side 236).
Analysen kan også afsløre, hvilke cigaretter du ryger alene på grund af en kædereaktion, dvs. de cigaretter, der altid tændes lige før eller efter en bestemt
handling eller sanseoplevelse (se herom under ”Afliv plejer” på side 84).
Og endelig kan analysen vise, hvilke cigaretter du
nemmest kan undvære, hvilket kan vise sig meget
nyttigt, hvis det skulle blive nødvendigt at kvitte
over nogle dage eller uger (se herom under ”Den
hårde kerne” på side 133).
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Rygeadfærdsanalysen
Jeg foreslår, at du benytter skemaerne på de næste
sider til din rygeadfærdsanalyse.
Skemaet kan du også finde som PDF-fil på siden
www.osea.dk. Klik på ”Rygeadfærdsanalyse”.

Brug følgende fremgangsmåde:
1) Stop op et øjeblik, lige før du tænder cigaretten,
og ”lyt” intenst til den lille Nikotindjævel på skulderen: Hvad er det, han bruger som igangsætter
netop denne gang? Er det en bestemt stemning, tilstand, handling, eller benytter han ydre stimuli som
fx andres røg?
2) Vurdér derpå, hvor meget netop denne cigaret
betyder for dig. Brug eventuelt en skala fra 1-10 til
denne vurdering. Lad vurderingen ”10” stå for den
cigaret, du ville søge hele byen rundt for at finde,
om det så var midt om natten. Og ”1” for den cigaret, du dårligt gider at rejse dig for.
3) Prøv til sidst, om du kan skelne mellem de cigaretter, du virkeligt nyder (N), dem, du ryger af behov (B), og dem, du blot ryger af vane (V).
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Ændret adfærd
Hvis du under analysens gennemførelse skærer
kraftigt ned på dit forbrug, er det ganske normalt.
Men du bør i så fald notere, hvordan du normalt
ville have røget. Gør det eventuel med en anden
farve, så at du straks kan se, hvilke cigaretter du
åbenbart havde nemmest ved at undvære.
Normalperiode
Du vil ganske givet være meget klogere på dit rygemønster allerede efter én dags analyse, og alligevel vil jeg opfordre dig til at fortsætte 3-4 dage og
helst i en normalperiode, der også rummer en eller
to fridage.
Husk at notere tidspunktet for hver cigaret. Dette
kan få betydning senere hen.

I skemaet benyttes følgende forkortelser:
Kl: Tidspunkt
S: Styrke 1-10
N: Nydelse
B: Fysisk behov
V: Blot vane
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De sidste cigaretter
Lyst- og viljesprincippet.
I kapitlet ”Hvornår skal man stoppe” frarådede jeg
dig at forbinde de sidste cigaretter med noget som
helst positivt, og den dybereliggende begrundelse
herfor er selvfølgelig den, at det kræver viljestyrke
at opgive noget, man sætter pris på. I tilfældet med
cigaretter skal du jo billedligt talt slå dig selv over
fingrene, hver gang du fristes til at genoptage rygningen, fx til en fest, på en ferie eller når du er
stresset på arbejde. Og hvor længe er du mon villig
til at gøre det?
Ville det ikke være langt bedre, hvis du i stedet for
denne kamp mod dig selv kunne nå dertil, hvor du
ikke længere har lyst til at ryge? Hvor du ser frem til
at ryge den sidste cigaret – frem for at frygte det, og
hvor holdningen ”Stakkels mig, jeg vil gerne ryge,
men må ikke!” bliver til ”Heldige mig, jeg må godt
ryge, men vil ikke!”
Det kan måske synes som ønsketænkning – og dog.
At gøre rygningen til noget negativt ligger jo lige
for. Du skal nemlig gøre præcis det modsatte af de
mange, der planlægger at stoppe efter en fest, fx
nytårsaften.
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De ryger deres sidste cigaretter i festlige omgivelser. Altså skal du nu finde nogle kedelige omgivelser til din rygeaktivitet.
De ryger sammen med deres familie og bedste
venner. Altså skal du nu stå helt alene og forladt.
De forbinder rygningen med positive sanseoplevelser. Altså skal du nu forbinde rygningen med
negative sanseoplevelser.
Med hensyn til det tidsmæssige i denne proces, vil
jeg foreslå, at du afsætter 5-7 dage og gerne i en
periode, hvor du ikke er under ekstra stort pres eller
deltager i sociale sammenkomster med rygere.
Når datoen er valgt, bør du notere den i din kalender og samtidigt orientere din familie, venner og
kollegaer herom. Dermed får du forhåbentlig deres
opbakning og forståelse for din måde at afslutte
rygekarrieren på.

Ensom og forladt
Første skridt i denne proces er som nævnt at finde
de passende rygesteder. Ét derhjemme og ét på arbejdet. Stederne må på ingen måde kunne forbindes
med fest eller hygge. En kælder, garage, trappe eller
et affaldsrum er som regel velegnet hertil.
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Når stederne er valgt, bør du lade dine cigaretter og
lighter blive der og kun have det på dig, mens du
skifter mellem stederne. Kører du meget i bil, kan
du vælge at lægge dit rygegrej i bilens bagagerum
og forblive bag ved bilen, mens du ryger. Og hvis
du er i byen, så tving i det mindste dig selv til at gå
udenfor.
Bryd vanerne
Når du herefter benytter disse steder, er det overordentligt vigtigt, at du intet andet foretager dig, mens
du ryger. Altså intet at læse i eller på, intet at lytte
til og absolut ingen at kommunikere med. Undlad
også at indtage nogle former for nydelsesmidler; i
særdeleshed kaffe og alkohol.
Denne isolering af din rygning tjener ikke kun til
at gøre rygningen til en kedelig og ensom oplevelse.
Målet med den er også at gøre dig bevidst om din
rygeaktivitet samt at bryde med dine rygevaner.
Bevidst bliver du i kraft af, at du nu skal bevæge
dig til et andet sted, end du plejer, når du vil ryge.
Og vanerne bryder du ved at undlade de sædvanlige
aktiviteter under rygningen.
Dermed lærer du også lidt efter lidt at kommunikere, at følge med på de sociale medier, at læse avis,
at se tv, at nyde drikkevarer og at være social uden
at holde en cigaret i den ene hånd. Kort sagt: du
lærer at være ikke-ryger.
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Selverkendelse
Denne særdeles kedelige måde at ryge på sætter
selvfølgelig en masse tanker og følelser i gang. Ét
øjeblik føler man sig fjollet, dum og ulykkelig. Og
det næste øjeblik griner man måske af sig selv og
længes efter den dag, hvor den sidste cigaret skal
ryges.
Disse følelser er naturlige, og betydningen af dem
bør på ingen måde undervurderes. Alene dette ”at
længes” er af overordentlig stor værdi. Alternativet
er jo at grue for denne dag, hvilket i sig selv kan
fremme et nederlag. Holdningen ”Jeg klarer den
aldrig” har det, som tidligere nævnt, med at blive
selvopfyldende.
Dertil kommer, at ens afhængighed bliver sat i perspektiv. Frem for at se sig selv som ”hyggeryger”
med kontrol over situationen, ser man nu sig selv
som en forhutlet narkoman, der må og skal have
endnu et fix for at klare sig dagen igennem. Et
skræmmende billede ja, men desværre realistisk.
Følg sporene
Betydningen af disse tanker og følelser kan og bør
du forstærke ved under rygningen at ”følge” røgen
rundt i din krop og minde dig selv om, hvilke spor
den sætter.
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Start med dine tænder. Forestil dig, hvordan de lidt
efter lidt misfarves af røgen. Se derpå din tunge for
dig – gerne i et spejl. Her lægger tobakken også et
pænt lag affaldsstoffer. Næste stop luftrøret. Forestil dig de millioner af fimrehår, der gerne skulle
holde din hals ren og pæn. Se dem eventuelt for dig
som korn, der svajer i vinden. Deres arbejdsevne
reduceres til godt og vel det halve efter blot få sug
af cigaretten, og efter nogle års rygning uddør de
lidt efter lidt. Derefter kommer lungerne. Prøv at
forestille dig dette system som et træ med roden
opad. Stammen er så luftrøret og grenene bronkierne. For enden af grenene sidder bladene, svarende
til alveolerne, hvorfra ilten – og i rygernes tilfælde
også kulilten – føres over i blodet. Se også disse
blodbaner for dig samt de små blodkar, og forestil
dig, hvordan nikotinen klemmer dem sammen blot
syv sekunder efter et sug.
Forestil dig alt dette så levende som du kan og
tænk samtidigt på, hvordan din krop med rygestoppet bliver befriet for disse skadelige påvirkninger.
Mangler du stof til nævnte fantasirejse, kan du finde
det tidligere i bogen under ”Prisen for et ryger-liv”.
Vejrtrækningen
Apropos lungerne vil jeg meget stærkt anbefale dig
at forbinde din rygeaktivitet med tidligere omtalte
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vejrtrækning gennem et sugerør. Det kan du gøre
ved en gang imellem – eller hver gang – at benytte
sugerøret på vej ud til dit rygested. Dét er en meget
skræmmende oplevelse – og særdeles motiverende.

Brændt barn skyr ilden
Ideen med at påvirke sanserne i negativ retning er
selvfølgelig at få dig til at reagere på cigaretter,
ganske som det brændte barn reagerer på ild. Disse
sansepåvirkninger skal derfor være virkelig ubehagelige, og det bliver de, når blot du følger instrukserne herunder.

Lugtesansen
Tager vi lugtesansen først, drejer det sig her om at
få cigaretterne til at lugte rigtig ubehageligt. Spørgsmålet er derfor, hvilken lugt du finder ubehagelig, ja
gerne ulidelig. Er du i tvivl om det, så brug mit forslag, nemlig lugten af et godt gammelt, surt askebæger. Denne lugt holder dine tanker på cigaretterne, og den er nem at producere. Alt, hvad du behøver hertil, er et glas med skruelåg og en tår øl. Øllet
hælder du i glasset, blot en eller to centimeter op.
Derpå bruger du glasset som askebæger, indtil det
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stinker tilstrækkeligt. Gør det ikke dét inden for et
par dage, er det måske din lugtesans, der er svækket. Prøv da, om du kan finde en anden lugt, som du
finder tilstrækkelig ubehagelig.
Lugten fører du herpå over på din cigaret ved blot
at snuse til ”askebægeret”, inden du ryger. Ok, dette ”blot” er lidt af en underdrivelse. For helt så enkelt er det ikke. Vi taler nemlig om at skabe et nyt
hukommelsesspor i din hjerne og helst et spor så
dybt, at det stadig vil være der om 5, 10 eller 20 år;
selv om sporet forbliver uberørt i mellemtiden.
Med få undtagelser er denne proces afhængig af, at
følgende betingelser er opfyldt:


Samtidighed



Gentagelser



Konsekvens

– og alle tre er lige vigtige.
Samtidighed
Kravet om samtidighed opfylder du ved, at du ryger
i samme øjeblik, som dine lugteceller registrerer
lugten fra askebægeret. Det betyder i praksis, at du
holder askebægeret op til næsen, snuser til det (ja,
det er ubehageligt!), og skyndsomt tager et sug af
cigaretten. Kun derved kan og vil din hjerne accep75

tere, at disse to oplevelser hænger sammen og ”kvittere” herfor med et nyt hukommelsesspor.
Gentagelser
At sporet skal holde i mange år gør, at du må og
skal gentage handlingen igen og igen, selv om lysten til det efter blot få gange kan være forsvindende lille.
Om du gentager 10, 50 eller 100 gange dagligt er
ikke altafgørende. Det er det derimod, om du bruger
din viljekraft på at reducere rygningen. Altså om du
stritter imod, når Nikotindjævelen hiver i dig. I så
fald gør du nemlig cigaretterne mere værd i stedet
for mindre. Og hvordan det? Jo, ved at trække tiden
mellem cigaretterne mere end du bryder dig om,
bliver cigaretten, når du endelig giver efter, en belønning for, at det lykkedes dig at holde ud. Altså
noget positivt, som du endda fortjener. Og det er
bestemt ikke hensigten med øvelsen. Så ryg, når du
føler behov for det og uden nogen tøven eller udskydelser. Det svarer til, at du lader den lille nikotindjævel bestemme, ”hvornår” du skal ryge, mens
du selv bestemmer ”hvordan”.
Konsekvens
Konsekvens er nødvendig dels for at undgå ”smutveje” i din hjerne og dels for at undgå problemet, at
den ”normale rygning” bliver en slags belønning
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for, at du så og så mange gange har lugtet til det
fæle askebæger.
Med konsekvens menes selvfølgelig, hver eneste
gang du ryger. Selv når du er på arbejde, på besøg,
kører bil eller venter på bussen. Og jeg ved godt, at
det nogle steder er alt andet end praktisk med dette
”askebæger”, men tro mig, det er det mulige alternativ heller ikke. I værste fald er det otte år frem for
otte dage og et iltapparat frem for et stinkende askebæger, der skal slæbes på. Og skulle askebægeret
endelig være for stort eller besværligt at transportere, så kan du godt nøjes med et par skodder fra
askebægeret. Put dem blot i en plasticpose eller en
rimelig tæt beholder. Så har du stanken med dig.

Smagssansen
Smagssansen skal også påvirkes i negativ retning,
og det kan meget heldigt ske, samtidigt med at du
påvirker din følesans. Endda så effektivt, at du ikke
vil tage mere end 2-3 sug ad gangen og højst 2-5
cigaretter pr. dag.
Fremgangsmåden er den enkle, at du lægger nakken helt tilbage, når du inhalerer, og derpå hoster du
røgen op – stadig med nakken tilbage. Det smager
grimt, det gør ondt, og det lyder ikke særligt smukt.
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Men det er drøneffektivt – og dit liv er så rigeligt
den smerte værd.
Som med lugtesansen gælder det også her, at du
skal være konsekvent. Altså nakken tilbage ved
hvert eneste sug og husk: Du gør det ikke, på trods
af at det gør ondt, men fordi det gør ondt.

Syns- og høresansen
Synet af dit askebæger og lyden af din egen hoste
skulle være fuldt ud tilstrækkeligt til at påvirke
syns- og høresansen i negativ retning.

Hold dig til planen
Under ovennævnte om-programmering vil du ganske givet se frem til at slukke din sidste cigaret og
måske overveje at gøre det førend planlagt. Det er
imidlertid ikke klogt. Længslen efter at måtte (ikke
skulle!) slutte rygekarrieren er af overordentlig stor
psykologisk betydning. Prøv derfor at holde ubehaget ud, når Nikotindjævelen trækker i dig, og tag dit
sidste sug på den valgte dag og gerne efterfulgt af et
ekstra kraftigt host.
78

Dermed er kampen imidlertid ikke ovre, for nu drejer det sig om at holde ud, og det kan du læse om i
de næste to kapitler. Af hensyn til nyttige forberedelser bør du dog læse dem allerede nu.

Resumé:


Vælg nogle kedelige steder at ryge og ryg
kun dér.



Undlad al anden aktivitet, mens du ryger.



Se dig selv som en forhutlet narkoman.



Følg røgen rundt i din krop.



Træk vejret gennem et sugerør på vej ud
til dine cigaretter.



Lugt til dit askebæger hver gang og ryg
straks derefter.



Læg nakken tilbage, inhaler og host røgen
op – hver gang.



Forsøg ikke at begrænse dit forbrug.



Ryg sidste gang som planlagt.



Giv dig selv lov til at kvitte.
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De første røgfrie dage
Vær på vagt!
Mangen en krigsherre har tabt slag, fordi de undervurderede deres fjende. Og ligeså har mange rygere.
Overbeviste om at de aldrig mere skal tænde en
cigaret, bevæger de sig nemlig enfoldigt og ubevæbnet rundt i ”fjendeland”. Ser hverken fælder
eller miner og pludselig – som et lyn fra en klar
himmel – sidder cigaretten igen i deres hånd. Måske
er der blot gået nogle dage eller uger, siden de sidst
førte cigaretter til munden. Men der kan også være
gået flere år.
Selv erindrer jeg et tilfælde, hvor en klient begyndte igen efter 12 røgfrie år. Han havde netop fået en
parkeringsbøde, og uheldigvis mens der sad en rygende kollega ved hans side. Denne kollega rakte i
vanvare en cigaretpakke frem mod min klient, og
som ved magi sprang der en cigaret op i hans hånd,
tændte nærmest sig selv og derpå de 10, der fulgte
samme dag og dagene derefter.
Denne klient havde ellers forsvoret, at han nogen
sinde ville ryge igen. Han havde tilmed tilladt andre
at ryge i sin bil, for det kunne da umuligt friste ham.
Men i sit hovmod undervurderede han altså fjenden.
Denne fjende, der i skikkelse af Nikotindjævelen
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formår at få millioner af mennesker til dagligt at
gøre noget, som deres sunde fornuft burde forbyde
dem at gøre. En sådan fjende er en ”værdig” fjende
og må på ingen måde undervurderes, og da slet ikke
når han kæmper for at generobre pladsen på din
skulder.
Hermed ikke sagt, at han forfølger alle x-rygere
lige energisk. Der er bestemt store forskelle, men
desværre kan ingen forudse, hvem han vil forfølge,
og hvem han vil lade gå. Ligeledes er det umuligt at
vide, hvem han vil bruge som ”medspiller”. Er det
et familiemedlem, en kollega, som i tilfældet ovenfor, kammeraterne fra vinstuen, veninderne i kortklubben, eller er det den gode gamle ”plejer” – eller
måske din ”livrem”. Hvor meget skal den klemme,
førend du bliver et nemt offer?
En hjælp er der dog at hente med hensyn til Nikotindjævelens mulige strategier, og den finder du i
den tidligere omtalte rygeadfærdsanalyse. Af denne
skulle gerne fremgå, hvor og hvornår du er svagest,
samt hvilke aktiviteter, stemninger og følelser, der
kan udløse din rygning.
Dit studie af denne analyse er derfor bedst at sammenligne med krigsgeneralernes analyse af fjendens
stilling og udrustning. Men i modsætning til generalerne kan du desværre aldrig udradere din fjende,
kun beskytte dig mod ham.
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Rygerens forsvar
Dit bedste forsvar mod Nikotindjævelen er så ubetinget at indstille dig på de tidligere omtalte abstinenser. Dermed undgår du i hvert fald de værste
”overraskelsesangreb”.

Fjern cigaretterne
Det næstbedste forsvar er at holde ”fjenden” på afstand. Det vil sige væk fra dine lommer og tasker,
din arbejdsplads, din bil og din bolig. Og skulle du i
din hverdag omgås andre rygere, så bed dem høfligt
men bestemt om at holde deres cigaretter for sig
selv.
Dette forsvar strider ganske vist mod manges ønske om at beholde nogle få cigaretter for at afværge
tilfælde af panik. Men prøv at sammenligne det med
alkoholikeren, der netop er holdt op med at drikke.
Hvad ville der mon ske, hvis han beholdt blot en
enkel flaske i hjemmet, sådan bare for en sikkerheds
skyld? Den ville ganske givet ligge som en tikkende
”bombe” – og det selvsamme kunne meget vel blive
tilfældet med en cigaret.
Skulle du derfor have cigaretter til overs på din
sidste rygedag, så gør du klogt i at smide dem i
skraldespanden, skylle dem ud i toilettet, brænde
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dem eller grave dem ned bagerst i din have. Det
sidste ville tilmed være en udmærket, symbolsk
handling, og den ville måske også dæmpe din mulige angst for at gå i panik. Nu har du jo på en måde
cigaretter ”liggende”!
Et udmærket alternativ til ”begravelsen” kunne være at pakke cigaretterne ind i så meget plastik og
tape, at det vil tage mindst 8-10 minutter at pakke
dem ud, eller at placere cigaretterne så fjernt eller
ubekvemt, at det vil kræve en større indsats at
komme til dem.
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Afliv ”Plejer”
Som et tredje led i dit forsvar bør du ”aflive” en af
Nikotindjævelens dygtigste medspillere, nemlig
”Plejer”. Det er ham, der får os til at gentage dagligdags handlinger (herunder rygning) uden at være
bevidste om det. Han sælger sig selv på, at han gør
livet nemt for os. Og med rette. Uden ham skulle vi
hver morgen tage stilling til, hvordan vi kommer ud
af sengen, vasker os, barberer os, tager tøj på, spiser
m.m. Med ham derimod kan vi blot slå autostyringen til og koncentrere os om andre og vigtigere ting.
Og netop deri ligger faren for rygeren. Mens han
koncentrerer sig om andre ting, har ”Plejer” nemlig
chancen for helt ubemærket at liste en cigaret ind i
hans hånd. Forudsat, selvfølgelig, at der er cigaretter til stede!!
”Plejers” bedste tidspunkt at angribe på er som
regel om morgenen. Her overlader vi mest muligt til
autostyringen. Om det så er morgenmenuen, så står
den for de fleste på det samme – 365 dage om året,
og den bliver spist på samme sted og tidspunkt. Senere på dagen er det rutiner som bilkørsel, telefonering, faste arbejdsopgaver og kaffedrikning, som
”Plejer” styrer – og ofte med stor succes. Jeg har
sågar hørt klienter sige: ”Jeg bemærkede ikke cigaretten, førend jeg var godt i gang med at ryge den!”
og ”Jeg glemte helt, at jeg var blevet x-ryger!”
84

Bryd kæderne
Disse mange rutiner kan bedst sammenlignes med
en kædereaktion, hvor hver enkel handling udløser
den næste (i dette tilfælde rygning), og hvor fraværet af blot én handling kan forstyrre eller stoppe hele
processen.
Dit bedste forsvar imod denne automatik er derfor
at ændre eller fjerne de led, der udløser din rygning.
Prøv derfor allerede nu at analysere de rutiner, der
ligger umiddelbart forud for din rygning. Overvej,
hvordan de kan undgås eller laves på en anden måde, et andet sted eller et andet tidspunkt. Er det eksempelvis lige efter morgenmaden eller middagen,
at du plejer at ryge, så rejs dig og forlad bordet, så
snart du har tømt din tallerken. Er det i forbindelse
med avislæsning, så læs avisen på en anden måde
end du plejer, for eksempel stående eller liggende.
Risikoen for at du vil forbinde det med rygning, er
sikkert meget lille. Og hvis det er den allestedsnærværende smartphone, du forbinder med rygning, så
flyt den til den hånd, du plejer at holde cigaretten i.
Kort sagt: Brug din fantasi.
OBS: Hvis du skulle synes, at de nye rutiner virker
besværlige, så trøst dig med, at det kun er et spørgsmål om ganske få uger. Derefter vil de synes lige så
naturlige, som de gamle rutiner er nu.
85

Led dig ikke i fristelse
Foruden rygning i forbindelse med hverdagshandlinger er ”Plejer” også ansvarlig for rygning forbundet med følelser og stemninger. Spørgsmålet er blot
hvilke, og det skulle gerne fremgå af din rygeadfærdsanalyse og tidligere erfaringer. Jeg vil derfor
foreslå, at du allerede nu overvejer, hvordan du
bedst kan undgå disse følelser og stemninger i de
første par uger efter dit rygestop. Er det fx alkohol
og selskabelighed, som skaber den ”rigtige” rygerstemning, så tak nej til den slags invitationer. Er det
stress, så prøv om du kan planlægge din hverdag
derefter. Tag om nødvendigt – og muligt – et par
fridage, eller udskyd de opgaver, der kan udskydes.
Er det derimod kedsomhed, der styrer din rygning,
så sørg for ekstra mange arbejdsopgaver og gerne
opgaver, der kræver både fysisk og mentalt beredskab.
Hellere en udskydelse end et nederlag
Vær især opmærksom på allerede planlagte fristelser eller byrder. Er de meget store eller umulige at
undgå, kan løsningen være at udskyde rygestoppet.
Men pas på! Der er mange rygere, der forbliver rygere, fordi de altid finder en ”god” anledning til at
udskyde stopdatoen.
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Flødebolleprincippet
Blandt rygerens forsvarsmidler er også et, der tillige
er brugt mod et af de fysiske fænomener, der afstedkommer flest gode råd, nemlig hikke. Næsten
alle har et forslag til, hvordan man kan stoppe det,
men det bedste af alle forslag er efter min mening
”flødebolleprincippet”. Navnet har jeg selv fundet
på, men idéen stammer fra min skoletid og gik i al
sin enkelhed ud på at belønne den elev, der hikkede,
med en flødebolle, såfremt han eller hun – foran
hele klassen – kunne hikke blot én gang mere. Det
stoppede (så vidt jeg husker) enhver ægte hikken
næsten på sekundet.
Det fysiske fænomen, som hikke er – nemlig ufrivillige krampetrækninger i mellemgulvet – blev
altså ændret til et mentalt fænomen i hovedet og
dermed underlagt nogle helt andre stopmekanismer.
Bare jeg får lyst til at ryge!
Nuvel, det er ikke hikke, du skal af med, derimod
trangen eller lysten til at ryge. Men fælles for begge
situationer er, at det fysiske fænomen kan minimeres eller helt fjernes blot ved at ønske ubehaget
(hikken eller rygetrangen) frem for at frygte det.
Spørgsmålet er derfor blot, hvor stor ”belønningen” skal være for at holde din rygetrang på afstand.
En flødebolle er jo nok i underkanten, men fra min
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klinik kan jeg nævne to eksempler, der begge viste
sig særdeles effektive.
1) I det første eksempel blev ”flødebollen” erstattet
med en laksemad. Den var pyntet med både kaviar
og rejer og anbragt under en osteklokke, så den var
synlig for min klient. Derpå lovede denne klient sig
selv, at han kun måtte spise laksemaden, såfremt
han fik trang eller lyst til at ryge.
Og ganske rigtigt, det fik han ikke. Selv efter 14
dage og lige så mange laksemader lykkedes det ham
ikke at få spist en eneste af dem. Men kattene i området, de nød godt af det.
2) I et andet eksempel begyndte en klient at optage
sin favoritserie fra tv’et og derpå gemme afsnittene,
indtil hun følte trang eller lyst til at ryge. Hun opnåede samme gode resultat, nemlig 14 dage uden rygetrang – og de tv-programmer, hun meget gerne
ville se.
Find din ”flødebolle”
Altså, brug din fantasi og find et eller andet, som du
meget gerne vil spise, drikke, se, høre eller gøre, og
lov så dig selv kun at nyde eller gøre dette, såfremt
Nikotindjævelen banker på. Finder du det ”rigtige”
for dig, kan det meget vel vise sig at blive dit allerbedste forsvar i kampen for et røgfrit liv.
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Tanker om rygning
Som endnu et led i dit forsvar bør du acceptere tanker om rygning. Ganske som nyskilte ægtefæller
også må acceptere tanker om deres afsluttede ægteskab. Det kan ikke undgås, men du bestemmer heldigvis selv, om disse tanker skal være en byrde eller
en glæde. Tillader du dig selv at tænke på dine glæder ved rygningen, bliver det ganske givet en byrde,
men vælger du at tænke på de mange fordele, du nu
skal opleve, bliver det helt sikkert en glæde. Det
sidste svarer ganske godt til de fraskiltes fokusering
på deres forhåbentligt gode grunde til at gå hvert til
sit frem for deres grunde til at blive sammen.

Resumé:


Indstil dig på nogle få dage eller uger,
hvor du ikke er på toppen.



Smid cigaretterne ud eller grav dem ned.



Bryd dine daglige rutiner.



Undgå stemninger og følelser, som udløser rygetrang.



Find og brug din ”flødebolle”.



Tænk positivt om dit rygestop.
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Hvis trangen melder sig
Afledningsmanøvrer
Selv om Nikotindjævelen skulle trænge igennem
alle dine forsvarslinjer, er der ingen grund til panik.
Du kan stadig vinde krigen og ad flere veje. Én af
dem er at benytte afledningsmanøvrer, når fjenden
dukker op. Det vil i denne forbindelse sige aktiviteter, som du meget hurtigt kan gå i gang med, og
som enten vanskeliggør rygning eller fjerner opmærksomheden fra cigaretter.

Fysiske aktiviteter
Den bedste blandt de fysiske afledningsmanøvrer er
så absolut et smut under den kolde bruser. Det sætter selv den skrappeste nikotindjævel til vægs.
Dernæst kommer motion af næsten enhver art,
herunder en rask gåtur eller hurtig gang op og ned
ad trapper.
De mest nyttige manøvrer er dog huslige opgaver.
Det vil sige alt fra at slå græs og vaske bil til at
skrælle kartofler eller rydde op på loftet. Det afgørende er alene, at det er hurtigt at gå til, og at du
ikke forbinder det med rygning.
90

Vælger du huslige opgaver, vil jeg foreslå, at du
laver en liste med såvel små som større opgaver og
medbringer den, hvor du går. Dét virker langt bedre,
end hvis du først skal til at overveje, hvad du eventuelt kunne gå i gang med – denne gang.

Tænk på noget andet
For de manøvrer, der blot skal aflede opmærksomheden, gælder det først og fremmest om at finde
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nogle, der kan beskæftige dine tanker i mindst 5-10
minutter ad gangen, men hvis de samtidigt kan tjene
et ekstra formål, fx træning af færdigheder, kreativitet eller hjernegymnastik, er det bestemt at foretrække.
Her er nogle forslag, som mange har haft glæde af:


Krydsord, sudoku, kabale og puslespil.



Diverse computer- og brætspil.



At tegne, male, strikke, sy og brodere.



Læsning af poesi, digte, vers, sange, vittigheder m.m. Dét kunne kombineres med at
træne din hukommelse.



Bliver du træt af at læse, hvad andre har
skrevet, kan jeg varmt anbefale dig at udfordre din kreativitet ved selv at skrive.



Indlæring af nye færdigheder. Fremmedsprog og fremmedord er særdeles velegnede
til mindre pauser. Hvor mange nye gloser eller talemåder kan du fx lære pr. pause, dag
eller uge?
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Er du hjemme, kan din nye færdighed være
af musikalsk karakter. At synge eller øve på
et instrument kan sagtens udfylde de tidligere rygepauser og samtidig give dig en varig
glæde.

OBS: Hvis der er en afledningsmanøvre, som du
meget gerne vil i gang med, kan du med fordel benytte den som tidligere omtalte ”flødebolle”. Altså
noget du kun må gøre, hvis du får lyst til at ryge.

Orale afledningsmanøvrer
Foruden ovennævnte manøvrer findes der også nogle, der koncentrerer sig om munden. De udmærker
sig ved at virke her og nu:


Børst tænder.



Bid i en tændstik eller andet uskadeligt. Men
undgå plastikcigaretter eller andet, der kan
minde om en cigaret. Det holder blot mindet
om Nikotindjævelen i live.



Spis eller drik noget, du aldrig nyder sammen med rygning. Det vil for mange sige
frugt og grønt samt diverse mejeriprodukter.
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Brug pastiller, tyggegummi (uden nikotin)
eller andet til at give en frisk smag i munden. Japanske pebermyntedråber er også velegnede til dette formål. Kom blot en enkelt
dråbe på håndfladen, overfør det til din tunge og tag derpå en kraftig indånding. Derpå
er det ikke særligt behageligt at ryge.
Physio-JHP, som dråberne også kaldes, bør
dog benyttes med måde, hvis du har astma
eller nedsat nyrefunktion.

Vær beredt
Fælles for alle afledningsmanøvrer er, at de skal være lette og hurtige at gå til, og at de skal passe til de
aktuelle situationer. Jeg vil derfor foreslå, at du allerede nu overvejer, hvilke materialer, rekvisitter eller
værktøj du kan have gavn af, hvis Nikotindjævelen
angriber dig, mens du kører bil, venter på bussen,
arbejder i haven, drikker din morgenkaffe, ser tv,
hygger dig med familien – og alle de andre situationer, som du nu forbinder med rygning.
Sørg også for at anskaffe det, du herefter skal bruge,
og gerne lidt til. I denne situation er det bedre at
smide ud end at mangle.
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Udfordringen
Hvis du trods dine afledningsmanøvrer stadig føler
lyst eller trang til at ryge, må du tage udfordringen
op, og det kan du gøre såvel mentalt som fysisk.

Tænk positivt
Positive tanker vil alt andet lige gøre et muligt ubehag nemmere at acceptere. Prøv derfor, om du kan
erstatte negative tanker som: ”Jeg klarer det aldrig”
og ”Det bliver bare værre og værre!” med positive
tanker som: ”Når 1.300.000 rygere i lille Danmark
har klaret det, så kan jeg også!” og ”Ubehaget forsvinder om nogle få uger, ja måske nogle få dage,
og så vil jeg glæde mig over, at jeg holdt ud!”
Prøv også at tænke på de mange fordele, du snart
skal til at nyde, fx bedre vejrtrækning, kondition,
smags- og lugtesans, økonomi samt friheden til at
bevæge dig overalt uden at bekymre dig om, hvornår du kan ryge den næste cigaret.

Fem minutters motion
Udfordringen kan også imødegås med fysisk aktivitet. Denne viden stammer fra USA. Her opdagede
man, at rygere, som hævede pulsen i 4-5 minutter,
fik den samme grad af opkvikning, som når de røg
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en cigaret. Forklaringen herpå skulle være den, at de
biokemiske ændringer, der sker i kroppen under
øget puls, minder så meget om dem, nikotin skaber,
at rygerne ikke kan skelne mellem dem. Fem minutters motion lukker altså munden på Nikotindjævelen
lige så godt som en cigaret.
I det eksperiment, undersøgelsen bygger på, blev
pulsen hævet på en rask gåtur, men det kunne lige
så godt have været fem minutter op og ned ad trapper, små hop på stedet eller knæbøjninger ved skrivebordet.

Forkæl dig selv
Nikotinens virkning på hjernens belønningssystem
– og dermed humøret – kan ligeledes efterlignes.
Dette system påvirkes nemlig, hver gang du forkæler sig selv, og det uanset om forkælelsen består i
gourmetmad med udsøgte vine, din favoritmusik,
kropsmassage, sex eller shopping. Blot det er noget,
du virkelig nyder. Et rygestop er dermed den bedst
tænkelige undskyldning for selvforkælelse!

Panikknappen
Hvis rygetrangen opstår i forbindelse med en pludselig ophidselse, er der ofte behov for en ”panikknap”, dvs. noget, du kan gøre på ganske kort tid.
96

For eksempel de få minutter, der går, fra du får den
tredje fartbøde på én måned, til en ”venlig” ryger
prøver at trøste dig med en cigaret.
Panikknappen skal med andre ord slå det forhøjede
alarmberedskab fra, inden du når at række ud efter
en cigaret, og det mål kan du nå ad to veje: 1) Blokér for de tanker, der satte alarmen i gang, og 2)
Koncentrér dig om din vejrtrækning og muskler.
Jeg foreslår, at du gør begge dele – samtidigt:
1. Slå tankerne fra
Det første kan du gøre ved at lukke dine øjne og
derpå vende dit ”indre blik” opad, som skulle du
kikke på indersiden af din pande. Dette vil hurtigt få
dine øjenlåg til at sitre og dermed gøre det praktisk
talt umuligt at tænke på noget som helst, herunder
rygning. Skulle der alligevel komme en forstyrrende
tanke op, kan du supplere denne teknik med en
mental opgave, der kræver al din koncentration. Sig
fx alfabetet bagfra igen og igen eller tæl ned fra
tusinde med overspringelse af hvert syvende tal.
2. Afspænd kroppen
Når tankerne er slået fra, lader du – fra siddende
stilling – din krop falde forover, således at dine arme kan svinge frit mellem benene. Lad dem gøre
dette nogle sekunder, og ret derpå ryggen langsomt
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op, mens du samtidigt fylder dine lunger. I siddende
stilling og mens du holder vejret, strammer du nu på
én gang så mange muskler som muligt. Dette gøres
bedst ved, at du placerer dine hænder på indersiden
af dine knæ og presser dem kraftigt udad, mens du
holder igen med knæene.
Hold dette pres nogle sekunder, og lad derpå kroppen falde forover igen, mens du presser luften ud af
dine lunger. Herpå lader du igen dine arme svinge
frit og denne gang lidt længere tid end forrige gang.
Gentag dette mønster, indtil du føler din krop totalt
afslappet. I begyndelsen kan det godt tage 5-10 minutter, men med 1-2 daglige gentagelser vil du efter
få dage kunne klare det på 1-2 minutter.
Vær opmærksom på,


at dine tanker er slået fra under hele øvelsen.



at dine bevægelser er langsomme.




at du afspænder totalt, når du er nede.
at du gradvist spænder kortere tid og afspænder længere tid.
at du fortsætter, indtil din krop føles helt afslappet.



Genvej til panikknappen
For at få fuldt udbytte af panikknappen, herunder at
kunne benytte den overalt, bør du forbinde den med
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en sanseoplevelse, ganske som beskrevet under
”Guleroden” på side 60. Dermed kan du efter få
ugers træning slå dit alarmberedskab fra blot ved at
gentage denne sanseoplevelse.
Brug eventuelt følesansen til dette formål, fx ved
at afslutte hver øvelse med at lade de samme to
fingre køre langsomt rundt om dit håndled – et lille
minuts tid.

Resumé:
 Planlæg nogle aktiviteter, der er uforenelige med rygning.
 Planlæg ligeledes nogle aktiviteter, der
får dig til at tænke på andet end rygning.
 Vær parat med noget, der kan stimulere
dig oralt.
 Tænk positivt om mulige abstinenser.
 Sæt pulsen op, hvis du får lyst til at ryge.
 Forkæl dig selv.
 Skab en panikknap.
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Blandt rygere
Med- eller modspillere
Når du nu i nær fremtid har røget din sidste cigaret,
vil alle dine stadigt rygende venner, bekendte og
kollegaer selvfølgelig stå i kø for at ønske dig tillykke – eller vil de? Hvad hvis du i stedet for cigaretter havde kvittet flødekager med henblik på at
tabe dig nogle kilo? Hvilken reaktion ville du så
forvente fra dem, du tidligere spiste flødekager
sammen med?
- Rart at se dig og godt du tog diætkiks med til dig
selv. Det generer os bestemt ikke, at du holder dig
til dem, mens vi andre spiser vores flødekager!
- Det er sørme dejligt, at det endelig lykkedes dig at
erstatte de fedende flødekager med noget meget
sundere. Måske kan du hjælpe os andre med at gøre
det samme!
eller:
- Gider du lige gå et andet sted hen med de diætkiks. Her spiser vi flødekager – alle sammen!
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Den dårlige samvittighed
Risikoen for den sidste kommentar – eller tanke – er
overordentlig stor. Ikke blot når det gælder det fedende, men også når det gælder cigaretter. Ved at
afholde dig fra det, som de andre inderst inde godt
ved, at de også burde afholde sig fra, kommer du
nemlig til at repræsentere deres ”dårlige samvittighed”. Dén, de mindst af alt ønsker at være i selskab
med. Og da slet ikke mens de ”synder”. Deres alternativ til denne konfrontation er derfor at skræmme
dig væk – eller at få dig tilbage i folden.
For flødekagernes vedkommende er det sidste ofte
gjort med lokkende toner á la ”Herregud, det feder
først i morgen!” og ”Tag nu blot et lille stykke!”, og
for cigaretternes vedkommende bruges de velkendte
toner om rygning som hyggespreder samt beretningen om den storrygende bedstefar, der døde som 95årig.
Udsagn som ”Hvor er du blevet kedelig!” og ”Kan
du så tåle at være sammen med os rygere?” er også
hørt. Det sidste endda sagt i en lettere bebrejdende
tone.
Tilbud om en til flere gratis cigaretter er heller
ikke ualmindelige. Ja, cigaretten stikkes måske helt
op i hovedet på dig, og i værste fald når du er mest
stresset, nedtryk, irriteret, opstemt eller ligeglad
med det hele.
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De værste af disse ”inkarnerede rygere” forsøger
tillige at nedbryde din modstandskraft ved at fortælle dig, at de i hvert fald ikke tror, at du klarer den.
Og kan de henvise til tidligere forgæves forsøg, så
gør de det gerne.
Hvem vil friste dig?
Nu lyder det måske, som om jeg forventer, at dine
rygende venner er lutter slette mennesker, der vil
dig det værste. Men nej, det tror jeg bestemt ikke.
Faktum er blot, at mange x-rygere finder det forbavsende nemt at tigge sig til en cigaret hos dem, der
ved, at de stræber efter at kvitte smøgerne og derfor
burde sige ”NEJ, du må hverken få eller købe en
cigaret af mig, for jeg vil ikke være skyld i, at du
begynder at ryge igen!”
Det bedste, du kan gøre, er derfor at forberede dig
på, at der blandt de rygere, du møder, kan være nogle, der vil forsøge at få dig tilbage i ”flokken af rygere”. Enten fordi de savner dig som den, de holdt
rygepauser sammen med, eller også fordi de ikke
bryder sig om den pirrelige, gnavne eller frelste xryger, de frygter, at du vil være fremover.
Det sidste gælder ikke mindst blandt dem, du omgås
til daglig, herunder din nærmeste familie. De er
derfor særskilt omtalt i kapitlet ”Blandt familie og
venner” på side 118.
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Godt det ikke er mig
Men hvordan forbereder man sig på, at enhver ryger
udgør en potentiel fare? Jo, man øver sig i at få ondt
af rygerne – frem for at misunde dem. Tanken ”Bare det var mig!” skal med andre ord erstattes af
”Godt det ikke er mig!”, og det kan den meget nemt
blive, hvis du benytter følgende redskaber:
Brug ”røntgenbriller”
Når man iagttager en ryger med ”røntgenbriller”, er
det meget svært – ja nærmest umuligt – at føle nogen form for misundelse. Især ikke når man retter
fokus mod de mange spor, som tobaksrøgen sætter
på dens vej rundt i kroppen. Prøv derfor, når du er
sammen med rygere, at ”følge” røgen rundt i deres
kroppe; ganske som jeg tidligere foreslog, at du
fulgte den rundt i din egen krop. Og gør det gerne
både levende og spændende. Ja, se det som den gyser, det er, når godt 4000 stoffer slippes løs i kroppen på én gang. Med lidt god fantasi kan du måske
se det som 4000 krigere, der angriber på én gang og
hver og en med det mål at ødelægge mest muligt,
hvor de kommer frem.
De ydre kendetegn
Et kik efter synlige spor fra rygningen kan måske
også hjælpe dig til at tabe lysten – og appetitten.
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Især ved rygere med gule tænder, begyndende paradentose, nikotinfingre og rynket hud. Dét er svært at
misunde og helt umuligt, hvis rygerens tøj, hår og
ånde stinker af røg.
Et kik i krystalkuglen
Husker du minefeltet, som jeg viste tidligere i bogen? Dette felt kan være udmærket at tænke på i
denne sammenhæng og især på den måde, at du
først gætter på, hvilke miner hver enkelt ryger måske vil træde på, og derpå forestiller dig deres liv
derefter. Vil det være med ilt-slanger i næsen eller
krykker under armene? Vil de stadig kunne tale,
klæde sig på og spise ved egen hjælp, eller vil
skæbnen fælde dem på én gang og uden varsel?
Det er barske fantasier, ja men desværre realistiske
og dertil særdeles nyttige, når det gælder om at skabe medlidenhed med rygerne – frem for at misunde
dem.
Se rygerne som narkomaner
En fjerde mulighed for at skabe medlidenhed med
rygerne er at se dem som narkomaner. Der er ganske vist mange forskelle, men der er bestemt også
ligheder. Prøv blot at besvare spørgsmålene herunder så oprigtigt som muligt:
- Har du nogensinde i din rygerkarriere gået en hel
dag uden at ryge eller tænke på rygning?
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- Har du nogensinde glemt at købe cigaretter?
- Er du nogensinde gået i seng uden at have sikret
dig eller tænkt på en cigaret til næste morgen?
- Har du nogensinde gennemrodet tasker og lommer
i håb om at finde blot et enkelt skod, der om nødvendigt kunne tændes på komfuret?
- Har du nogensinde erstattet dine cigaretter med
nikotinerstatninger og i givet fald hvorfor?
- Har du nogensinde brugt dine sidste penge på en
pakke cigaretter frem for (sund) mad?
- Hvad er det første, du tænker på, når du forlader
et sted med rygeforbud?
- Har du ofte fortrudt, at du tændte din første cigaret?
- Har du anbefalet dine børn at ryge?
Og hvad tror du, en narkoman vil svare på lignende
spørgsmål om hans eller hendes narkotikum?
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Tal med rygerne om deres last
Er man på tomandshånd med en ryger, kan man
måske få ondt af ham ved at tage en snak om rygning. Men sørg for at gøre det på den ”rigtige” måde. Det vil sige uden at bebrejde rygeren eller for
den sags skyld, tobaksindustrien. En ”frelst x-ryger”
er sjældent velkommen blandt rygere!
Undgå tillige, at samtalen udvikler sig til en diskussion, hvor I blot slår hinanden i hovedet med alle
de velkendte argumenter for og imod rygning. Det
kan ganske vist gøre dig stærkere i din holdning,
men det kan samtidigt gøre det endnu vanskelige for
den ryger, der inderst inde gerne vil gøre lige som
dig.
Jeg foreslår, at du indleder samtalen med neutrale
spørgsmål, som tillader rygeren at være helt ærlig i
sine svar. Fx spørgsmål som:
- Har du selv prøvet eller overvejet at kvitte smøgerne?
- Ville du gerne stoppe eller nedsætte dit forbrug?
- Ville du fortsat ryge, hvis du kunne få en pille, der
fjernede alt lyst og trang til rygning?
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- Ville du også have valgt at blive ryger, hvis du
dengang havde haft samme erfaring som nu?
OBS: 77 % af rygerne har forsøgt at stoppe, og 62 % vil
gerne holde. Kilde: Sst.dk, 2018.

Se dig selv som ikke-ryger
En ting er at få ondt af rygerne, men i samværet
med rygere er det tillige vigtigt, at du oplever dig
selv som ikke-ryger. Dét vil alt andet lige gøre det
endnu sværere at friste dig til igen at tænde en cigaret.
Ét middel til at få denne oplevelse er at observere
rygernes adfærd og kropssprog. Det gør man nemlig
ikke som ryger. Da er man hverken opmærksom på
eget eller andres rygemønster. Brug eventuelt listen
på de næste sider som inspiration for dine observationer, herunder selvobservationer.
OBS: Hvis du undervejs ændrer syn på de enkelte
rygere såvel som den almindelige rygekultur, er det
bestemt ikke ualmindeligt. En af mine klienter sammenlignede således oplevelsen med den, han havde,
da han gik fra at være fodboldspiller til fodboldtræner. Da fik han et ganske andet syn på såvel fodboldspillet som de enkelte fodboldspillere.
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Rygeadfærd og kropssprog
Listen herunder er alene baseret på egne observationer gennem 40 år, heraf 33 som rygestoprådgiver,
og du vil helt sikkert kunne finde undtagelser fra
mine fortolkninger.
Hvilket cigaretmærke ryges der?
Et dyrere mærke tyder på psykisk afhængighed.
Cigaretten er rygerens bedste ”ven”, og en sådan
vælger man med omhu. Fysisk afhængige rygere
betaler derimod ikke mere end højst nødvendigt for
at stille deres trang.
Valget af et dyrere mærke kan dog også tjene som
personlig branding eller et ønske om at adskille sig
fra dem, der åbent erkender, at de er nikotinnarkomaner.
Hvordan er cigaretpakken ”beskyttet”?
Brug af cigaretetui kan også være et tegn på psykisk
afhængighed: ”Min trofaste ”ven” skal behandles
pænt!”
Ryges der med eller uden filter?
Valg af filtercigaret indikerer, at rygeren har et ambivalent forhold til rygning. ”Jeg vil gerne ryge,
men jeg er bange for konsekvenserne. Derfor be108

skytter jeg mig selv med et filter!” synes disse rygere at tænke.
Cigaretter uden filter ryges derimod af fatalister og
skeptikere. De første accepterer, at rygningen måske
dræber dem en dag, og de sidste tror ikke på, at rygning er farligere end så meget andet.
Hvordan er cigaretpakken og lighteren placeret
på et bord?
Mennesker med ordenssans samt rygere, der primært er psykisk afhængige, vil ofte placere pakke
og lighter i en vis orden; frem for henkastet.
Hvordan håndteres cigaretten, inden den tændes?
Nogle rygere skaber deres egne ritualer omkring
åbningen af en pakke og ”klargøringen” af cigaretterne. Jo flere ritualer, desto større psykisk afhængighed.
Hvordan suges røgen ind?
Et kraftigt sug tyder på fysisk afhængighed og/eller
accept af risici.
Inhaleres røgen?
Blandt ”selskabsrygere” er det ikke ualmindeligt, at
røgen blot holdes i mundhulen for et kort øjeblik.
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Men ellers er manglende inhalering et klart tegn på
psykisk afhængighed.
Hvordan pustes røgen ud?
Rygere, der puster røgen ud i hovedet på andre
mennesker, er ofte dominerende og selvtilstrækkelige. ”Hvis andre ikke kan lide mig, kan de blot smutte!” synes de at tænke.
Et pust væk fra andre tyder derimod på hensyntagen og vilje til at tilpasse sig andre.
Hvordan slås asken af?
Nervøse og rastløse rygere er tilbøjelige til at slå
asken af for hvert eneste sug. Distræte rygere kan
derimod helt glemme at slå asken af. Sidstnævnte
kan tillige tænde en cigaret, selv om de allerede har
gang i en cigaret.
Et rask slag med cigaretten, frem for en rolig drejning, tyder på utålmodighed eller temperament.
Hvor langt ryges cigaretten ned?
Jo mere en ryger bekymrer sig om rygningens skadevirkninger, desto før skoddes cigaretten.
Betragtningen bagved dette er: ”Det jeg levner,
skader da ikke!” og/eller ”Den tobak, jeg levner,
hjælper til at filtrere røgen!” Dette mønster er især
udbredt blandt gravide, der bekymrer sig om cigaretternes mulige skadevirkninger på fosteret.
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Samme mønster kan dog også iagttages hos rygere,
der gerne vil prale med en god økonomi.
Hvor er opmærksomheden, mens der ryges?
En bevægelse, der gentages 200-300 gange om dagen, vil snart ændre sig fra en bevidst til en ubevidst
handling.
Rygere, der alligevel fokuserer på rygningen, herunder hvordan røgen pustes ud, er derfor ofte meget
tænksomme mennesker.
Hvordan skoddes cigaretten?
Nervøse samt ansvarsbevidste rygere vil gøre et
stort arbejde ud af at sikre, at gløden er helt slukket,
enten i et askebæger eller under deres sko.
Lægges der tillige kræfter i, kan det dog også
skyldes indestængte frustrationer.
”Rengøres” askebægeret?
Rygere med stor trang til rengøring eller orden bruger ofte skoddet til at ”rydde op” i askebægeret.
Skubbes askebægeret væk efter brug?
Rygere, der skubber askebægeret væk efter brug,
har ofte et ambivalent forhold til rygningen: ”Jeg vil
gerne ryge, men jeg er glad, når det er overstået.
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Brug humor
Besøg udefra
Et sidste men ganske andet middel til at ændre dit
syn på rygere og rygning er humor, herunder det
tragikomiske. Prøv for eksempel at forestille dig, at
du var sendt her til jorden fra en fremmed planet og
nu skulle aflægge rapport om jordboernes adfærd.
Hvordan ville du så beskrive det fænomen, at millioner af os – 20 gange dagligt, frivilligt og for egne
penge – sætter ild til nogle tørrede blade, som er
tilsat tusinde af farlige stoffer, for derpå at filtrere
røgen med egne lunger? Og hvordan ville du ydermere forklare, at de samme jordboere bekymrer sig
alvorligt om, hvilke kemikalier og tilsætningsstoffer, deres føde- og drikkevarer indeholder?
Mon ikke beboerne på den fremmede planet ville
finde din rapport både morsom – og tragisk?
Vil du købe et hylster?
Selv havde jeg stor glæde af en fantasi om en stor
fabrikshal. I den stod der 4000 tønder med kemikalier, og blandt disse mange tønder så jeg en ældre
herre i hvid kittel og med et lille, hvidt papirhylster i
den ene hånd. Han bevægede sig ned mod mig, som
stod i porten, og undervejs tog han lidt fra hver tønde og hældte det ned i papirhylsteret. Nu stod han
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foran mig, holdt hylstret op og derpå fulgte denne
korte dialog:
- Vil du købe dette hylster?
- Hvad skal jeg bruge det til?
- Du skal sætte ild til det, og derpå skal du filtrere
røgen med dine lunger.
- Sig mig, hvem har lukket dig ud?
Sjov med statistik
En cigaret forkorter livet med 15 minutter, og en
arbejdsdag forkorter det med otte timer. Ergo er det
32 gange farligere at arbejde en dag end at ryge en
cigaret.
Rygerens afskedssang
Apropos humor så satte jeg mig for at skrive en
afskedssang til rygerne, dengang myndighederne
indførte rygeforbud på arbejdspladsen. Den sang
kan måske også hjælpe dig til at se på rygning og
rygere med lidt andre briller.
Teksten er fri gendigtning af Thøger Olesens berømte ”25 minutter endnu” fra 1967. I min version
blev det til ”20 cigaretter endnu”, og jeg ville gerne,
at Povl Dissing skulle synge den, ganske som han
også sang den originale tekst. Men du er også velkommen til at gøre det.
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20 cigaretter endnu
De har forbudt mig at ryge på min arbejdsplads.
Jeg har 20 cigaretter endnu.
De siger, det vil gøre dem alle tilpas.
Jeg har 19 cigaretter endnu.
På kroen må jeg ryge, men kun i et bur.
Jeg har 18 cigaretter endnu.
I bus og i tog står der vagter på lur.
Jeg har 17 cigaretter endnu.
Men hjemme har jeg mine helt egne regler.
Jeg har 16 cigaretter endnu.
Her blæser jeg på, om de ”frelste”, de vræler.
Jeg har 15 cigaretter endnu.
Jeg har røget som en skorsten i mange år.
Jeg har 14 cigaretter endnu.
Den første jeg husker, som var det i går.
Jeg har 13 cigaretter endnu.
Mon det virkelig vil gavne at kvitte den last?
Jeg har 12 cigaretter endnu.
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Og hvorfor dog kvitte i huj og hast?
Jeg har 11 cigaretter endnu.
Vel piber mine lunger, men kun når jeg ligger.
Jeg har 10 cigaretter endnu.
Min hals, den er rusten, men hjertet, det tikker.
Jeg har ni cigaretter endnu.
Måske jeg i stedet ku’ dø af stress.
Jeg har otte cigaretter endnu.
Og hvad nu hvis smøgerne gør mig tilfreds?
Jeg har syv cigaretter endnu.
I banken de taler om økonomi.
Jeg har seks cigaretter endnu.
Et rygestop, siger de, ku’ gøre mig rig.
Jeg har fem cigaretter endnu.
Jeg ser de varsler, de trykker på pakken.
Jeg har fire cigaretter endnu.
Jeg vil både ryge og kvitte tobakken.
Jeg har tre cigaretter endnu.
Måske sku’ jeg gemme en enkelt én.
Jeg har to cigaretter endnu.
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Den ku’ jeg ryge, hvis stoppet gir’ mén.
Jeg har én cigaret endnu.
Nej, nu tænder jeg sørme for sidste gang.
Jeg har en halv cigaret endnu.
Den, håber jeg, fjerner den værste trang.
Jeg har et hiv endnu.
Og nu har jeg skoddet min sidste smøg.
Jeg kan se røgen endnu.
Min pakke er tom, og min puls, den er høj,
men jeg har gjort det, jeg sku’.
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Resumé:


Hav ondt af rygerne.



”Følg” røgen rundt i deres kroppe.



Gæt deres kommende skæbner.



Se dem som narkomaner.



Studér deres adfærd og kropssprog.



Snak med rygerne om deres last.



Brug humor.
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Blandt familie og venner
Rygere kan som nævnt friste dig til at ryge igen, og
det samme kan de mennesker, der ellers vil dig det
allerbedste. De vil nemlig også deres eget bedste, og
i den udstrækning at de to ting er uforenelige, gør
du klogt i at forvente, at de sætter deres egne interesser først. Hvor længe vil en hustru fx gå op og
ned af en både pirrelig og gnaven ægtemand, førend
hun siger: ”Skal det være på denne måde, så vil jeg
hellere, at du tænder en cigaret!” Ja, hun vil måske
endda købe en pakke til manden, blot for at gøre
ham udholdelig igen. Og hvad med den mand, der
selv ryger fra morgen til aften? Vil han støtte sin nu
røgfrie hustru ved at reservere sin egen rygning til
uden for huset eller bilen? Og vil han acceptere, at
konen ikke længere ønsker at kysse ham – eller lugte til ham?
Jo, den kærlige, forstående og selvudslettende ægtefælle vil selvfølgelig tilpasse sig situationen og
holde partneren ud, så længe det måtte være nødvendigt. Men er det netop den type, du er gift med?
Hvis ikke, foreslår jeg, at du beder hende læse nedenstående ”Råd til pårørende og venner”, og hvis
hun afslår dette, så lad hende i det mindste vide, at
uanset hvor sur, tvær, pirrelig, krævende eller
raskløs du måtte blive, så vil du højst sandsynligt
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fremstå som en bedre udgave af dig selv inden for
blot 3-5 uger.
Med hensyn til vennerne og kollegaerne bør du også
informere dem og bede om deres forståelse og støtte. De har jo også behov for at kende tidshorisonten
i dit projekt, og deres støtte kan tillige vise sig at
være guld værd. Blot det at måtte ringe og brokke
sig, når eller hvis det brænder på, kan være en stor
hjælp. Og især når man på forhånd ved, at man vil
blive tilgivet herfor!

Råd til pårørende og venner
Forståelse, opmuntring og tålmodighed er det, den
nyudsprungne x-ryger har størst behov for, men for
at yde dette må man først forstå og acceptere den
komplekse verden, rygeren befinder sig i. En verden
hvor fornuft og følelser til stadighed strides om
overtaget. En verden hvor hjernen siger ”stop!”,
men hjertet ”fortsæt!”, og en verden hvor ansvarlighed og selvtilfredsstillelse gensidigt udelukker hinanden.
Hvor besynderlig denne verden er, kommer ganske
godt til udtryk i omstående udsagn fra rygere:
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”Uden cigaretter har jeg ikke længere en undskyldning for en pause!”
”Jeg undværer hellere mad end cigaretter!”
”Jeg er den fødte ryger, og så må jeg også dø som
sådan!”
”Uden cigaretterne ville jeg ikke være mig!”
”Jeg begyndte at ryge igen blot for at irritere min
kæreste!”
”Jeg vil hellere dø som glad ryger, når jeg er 50 år
end som trist ikke-ryger, når jeg er 80 år!”
25-årig ryger

”Cigaretten er min eneste trofaste ven!”
Samt denne poetiske kærlighedserklæring, skrevet
af en 80-årig dame:
”Du aner ikke, hvad du er for mig, min kære lille
stump, så fin og så hvid og så blød. Du bringer mig
styrke, når jeg er træt af dagens slid og bringer mig
glæde, når jeg føler mig ensom. Men ak, for hvert
kys ebber dit korte liv ud, og med tårer i øjet trykker
jeg dig ud – i askebægeret.”
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Rygernes motiver
En anden kilde til forståelse af rygernes adfærd er
de motiver eller forklaringer, rygerne angiver for
deres rygning.
I en undersøgelse, som jeg lavede blandt godt 500
rygere, var der således kun 10 %, der angav fysisk
afhængighed som årsag til deres rygning, selv om
langt over halvdelen af rygerne oplyste, at de ville
blive urolige, måske endda gå i panik, såfremt de
kom til at stå uden cigaretter.
21 % angav behov for afslapning som motiv for
deres rygning, selv om hovedparten af dem røg den
første cigaret kort efter, at de stod op. Dvs. kort efter en lang og forhåbentlig afslappende søvn.
13 % røg for hyggens skyld, selv om også de røg
den første cigaret før eller til morgenmaden og aldrig, aldrig gik blot en dag uden at ”hygge-ryge”.
23 % mente, deres rygning blot var en (dårlig) vane,
selv om en sådan vane kunne brydes alene ved at
undlade køb af flere cigaretter. Det ville ganske vist
ikke afholde hånden fra at række ud efter den lomme eller taske, hvor cigaretterne plejede at være i,
men udbyttet ville være nul, og efter få dage vil
hånden acceptere, at den tilhører en ikke-ryger.
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Hvordan kan du støtte
Rygning er med andre ord en særdeles kompleks
handling – og ligeså er rygestop. Nu skal rygeren
nemlig erstatte en handling, han har gentaget 3-600
gange dagligt med ”ingenting” – og hvordan gør
man lige det? Tja, nogle rygere gør det bare og sågar uden at føle det mindste afsavn, men for andre
er det usikkerhed og fortvivlelse, der hersker.
Prøv derfor, som noget af det første, at spørge xrygeren om, hvordan han oplever rygestoppet, og
vælg derpå den af nedennævnte modeller, der passer
bedst til hans svar.
Den lettede x-ryger
Giver x-rygeren udtryk for glæde og lettelse ved at
være sluppet af med sin ”plageånd”, kan du roligt
tage del i denne glæde, fx ved jævnligt at forsikre
ham om at det var den rigtige beslutning, han træf,
både for sin egen og for familiens skyld.
Du kan tillige tage del i at vedligeholde hadet til
plageånden, fx ved at minde ham om de mange
ulemper eller skader denne plageånd påførte ham.
Først og fremmest de helbredsmæssige, men også
de sociale, de økonomiske og de praktiske ulemper.
De sidste ikke mindst når rygeren opholder sig,
hvor der er rygeforbud, fx i et fly på vej til en ferie
betalt med de sparede tobakspenge!
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Den sørgende x-ryger
Giver x-rygeren derimod udtryk for savn, gør du
bedst i at behandle ham som en sørgende. Lad ham
sætte ord på sine følelser og tanker. Vis medfølelse
og lad for alt i verden være med at tale nedsættende
om ”afdøde”. I rygerens verden var cigaretten måske den mest trofaste ”ven” af alle. Én, han kunne
regne med uanset tid, sted og humør. Nedgør du en
sådan ”ven”, tvinger du blot x-rygeren til at tage
ham i forsvar og måske genoplive ham – i trods.
Men ellers vil jeg anbefale følgende grundregler
for din støtte til en sørgende x-ryger:








Undlad at betinge din støtte af nogen modydelse.
Undlad at nedgøre x-rygerens præstation ved
at sammenligne med, hvor let du eller andre
kvittede cigaretterne. Rygere er forskellige,
og det, du eller andre fandt nemt, er ikke
nødvendigvist nemt for ”din” x-ryger.
Vær til stede for x-rygeren og lyt forstående
– ikke bedrevidende, når han ønsker det.
Ros x-rygeren for hver røgfri dag, der går,
og lad ham endelig vide, at du tror rygestoppet vil holde.
Accepter, hvis x-rygeren fortsat står på sin
”ret” til at ryge og måske ind imellem forsvarer den tidligere plageånd.
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Accepter og forstå, at x-rygeren nogle dage
kan betvivle sin beslutning. Ganske som det
også kan ske for ægtefæller umiddelbart efter en separation. Spørgsmål som ”Var det
nu det rigtige at gøre?” og ”Kan vi nu klare
os uden hinandens selskab?” er ganske almindelige – i begge situationer.
Accepter at rationelle argumenter ikke nødvendigvis tæller de første par uger.
Lad være at bebrejde x-rygeren for at føle
selvmedlidenhed. I hans verden har han måske sagt farvel til den mest trofaste ven, der
findes, og så er det kun rimeligt at have lidt
ondt af sig selv.
Hjælp x-rygeren med at holde fokus på de
fordele, rygestoppet medfører.
Undgå at sætte x-rygeren under unødvendigt
pres de første par uger.
Hjælp x-rygeren med at få tiden til at gå med
noget spændende, som ikke forbindes med
rygning.
Hjælp x-rygeren med at bryde de vaner, der
var forbundet med rygning. Prøv især at indføre nye rutiner for dagens første time og
omkring måltiderne.
Hjælp x-rygeren til at spise sundere og motionere mere. Den bedste garanti mod et tilbagefald er nemlig oplevelsen af, at kroppen
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nu kan mere og mere – frem for mindre og
mindre.
Lad for alt i verden være med at foreslå, at
x-rygeren tager en enkelt cigaret, når eller
hvis han ser særligt lidende ud.

Hvis du selv ryger
Uanset din x-rygers oplevelse af rygestoppet vil han
ganske givet sætte pris på, at du som ryger er ekstra
opmærksom på disse tre punkter:





Undlad at ryge i x-rygerens selskab.
Undlad at lade cigaretter ligge frit fremme.
Undlad om muligt at ryge indendørs i jeres
fælles hjem – og i bilen.
Og hvis du selv ryger med stor glæde, så
dæmp denne glæde mest muligt i x-rygerens
selskab.

Risiko for tilbagefald
Selv med din og andres store støtte er der altid en
risiko for, at x-rygerens plageånd vender tilbage –
selv efter flere år. I så fald lyder undskyldningen
som regel ”Jeg vil kun ryge til fest!” eller ”Jeg ryger
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blot nogle få i løbet af dagen!” Den kan også lyde
”Jeg skal bare lige smage én cigaret, sådan for
gammelt venskabs skyld!” Men uanset hvilken undskyldning x-rygeren måtte bruge, kan og bør du nu
bruge rationelle argumenter for at hindre dette tilbagefald. Mind ham fx om, at det netop var sådan, han
oprindeligt startede sin rygekarriere: Et enkelt sug,
blot for at prøve det, og derpå nok ét og ét mere. Så
en hel cigaret og derpå en pakke eller mere om dagen. Få ham om muligt til at se denne ene cigaret
som lunten, der fører til et helt bjerg af cigaretter.
Mind ham også om, at det blot tager nikotinen syv
sekunder at påvirke centralnervesystemet og dermed
genstarte hele processen.

Kort sagt
Nøgleordene for din støtte er med andre ord forståelse, opmuntring og tålmodighed. Og det sidste ikke
mindst i de første 3-5 uger, hvor rygeren kan have
humørsvingninger, kan være irritabel, kan være
urimelig, kan være rastløs, kan være frustreret og
kan have søvnforstyrrelser. Det er alt sammen muligt – om end sjældent.
Og sidst men ikke mindst: Skulle x-rygeren falde
for et enkelt sug, så er det ikke nødvendigvis en hel
krig, der er tabt. Det kan være blot et enkelt slag.
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Langtids-strategier
Undervurdér aldrig en fjende
Jeg har tidligere påpeget vigtigheden af, at du ikke
undervurderer din fjende, Nikotindjævelen, og det
gælder ikke mindst hans langtidsstrategier. Det er
dem, han sætter ind, når du tror, du har alt under
kontrol.
Den måske farligste af disse strategier lægger op
til en ”sundere” rygning, og den findes i tre varianter:
En enkelt eller to cigaretter skader da ikke!
I denne første variant lokker Nikotindjævelen dig til
at benytte denne undskyldning: Nu vil jeg blot ryge
én måske to cigaretter om dagen. Det kan da ikke
skade og slet ikke i sammenligning med dengang,
jeg røg 15-20 stykker dagligt.
En sådan undskyldning er egentlig lige så misvisende, som den er ubrugelig. ”Misvisende”, fordi
mange af skaderne efter rygning er mere afhængige
af, hvor mange år du ryger, end hvor meget du ryger, og ”ubrugelig”, fordi al erfaring viser, at dette
rygemønster kun lykkes for de ganske, ganske få,
der aldrig har været afhængige af nikotin*. For alle
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andre gælder, at deres kroppe snart vil kræve mere
nikotin, end det der findes i 1-2 cigaretter.
Din bedste reaktion på denne udfordring er derfor
at forestille dig enhver fristende cigaret som en del
af en lunte, der er klar til at antænde et helt bjerg af
cigaretter.
Sammenligningen med pigen, der beroligede sin
far med, at hun kun var blevet lidt gravid, er også
ganske god.
* Du er ikke afhængig af nikotin, hvis du uden problemer kan
gå et helt døgn uden at ryge.

Blot til selskab!
I Nikotindjævelens anden variant er lokkemaden
selskabsrygning. ”Hvis jeg nu kun ryger ved selskabelige lejligheder, så går det nok!” Lyder det bekendt? I så fald er du ikke alene om det. I min klinik
hører jeg det igen og igen, men jeg hører også om
de mange, der måtte erkende, at den gik ikke. Enten
fordi de fandt på flere og flere ”festlige” anledninger til at ryge, eller også fordi deres kroppe skreg på
nikotin allerede dagen derpå.
Mit bedste råd til dig er derfor, at du genlæser kapitlet ”Blandt rygere”, inden du begiver dig til et
selskab – uanset om der skulle være rygerne til stede eller ej.
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Jeg stopper da bare igen!
I den tredje variant går det sunde på, at du blot vil
ryge en kort tid, fx under en personlig krise eller på
en ferie, hvor cigaretterne er fristende billige.
Ofrene for denne variant er typisk dem, der fandt
det nemt at kvitte rygningen, og som formentligt
også ville kunne gøre det igen. Problemet er bare, at
de har forbandet svært ved at træffe beslutningen
om, hvornår det skal ske. Først skal de lige ryge de
to kartoner cigaretter, de købte billigt på feriestedet,
eller også skal de lige sikre sig, at de er helt igennem krisen, og at der ikke er udsigt til nye kriser i
den nærmeste tid, og pludseligt er der gået både
uger og måneder, inden de får sig taget sammen –
eller den næste ferie med billige cigaretter melder
sig.
Mit råd til denne gruppe er, om ikke særligt genialt
så dog enkelt: Lad være, og hvis du alligevel gør
det, så sørg i det mindste for, at du har en helt klippefast dato for, hvornår du skal stoppe – igen.

De gode gamle dage
Lykkes det ikke Nikotindjævelen at friste dig med
en ”sundere rygning”, så venter han gerne, til du
engang kan se på rygningen med ”nostalgiske briller”. Det vil sige briller, der viser rygningen i et
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overdrevent positivt – ja næsten romantisk – perspektiv og helt uden de mange fysiske, sociale,
økonomiske og praktiske ulemper, som rygningen
også bød på i disse ”gode gamle dage”.
Midlet mod dette selvbedrag er selvfølgelig at gøre
notater, mens du endnu er i de ”gamle dage”. Notater om, hvorfor du gerne vil holde, de ulemper, du
oplever ved rygningen og de mange fordele, du oplever efter dit rygestop. Det behøver ikke at være
lange, detaljerede beretninger. Blot nogle få linjer
hvor du beretter om dit liv som ryger henholdsvis
ikke-ryger – helbredsmæssigt, økonomisk og socialt.
Gem notaterne på et lettilgængeligt sted og lov dig
selv at læse dem, så snart du fornemmer, at din hukommelse (og Nikotindjævelen) forsøger at spille
dig et puds.

Blot for at smage
I en særdeles snedig variant af ”de gode gamle dage” spiller Nikotindjævelen på din naturlige nysgerrighed, og det gør han ved at plante tanken ”Gad
vide, hvordan en cigaret ville smage i dag – efter så
mange røgfrie år?” Og hvordan finder du ud af det?
Ja, så må du jo tænde én eller, mere sandsynligt,
bede en ryger om et enkelt sug.
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Derpå behøver Nikotindjævelen blot at vente de 6-7
sekunder, det tager nikotinen at påvirke din hjerne –
igen. Smart!
Med hensyn til ofrene for dette angreb deler de sig
i to grupper, hvor det desværre ikke på forhånd er
muligt at vide, hvilken gruppe hvert enkelt offer
falder i.
I første kategori falder de, der bliver syge og dårlige af denne ene cigaret og (på nær nogle ganske få)
skyndsomt slukker den igen. Det er de heldige.
I den anden kategori finder vi dem, der fluks er
tilbage i deres gamle rygemønster. De oplever det
på det nærmeste som om, der ingen pause havde
været i deres rygekarriere. Ja selv efter 5, 10 eller
20 år er de straks fanget og ”dømt” til igen at ryge
deres 20 daglige cigaretter – eller nok engang at
kæmpe mod Nikotindjævelen.
Kan du huske, hvordan det smagte?
Dit middel mod at blive fanget i denne fælde er
ganske som ved erindringsforskydningen. Læs dine
notater om de gamle dage og mind dig til stadighed
om, hvem der står bag strategien, og hvad hans formål er: At lægge dig i graven længe før nødvendigt
og helst efter flere år med stærkt nedsat livskvalitet!
Det er ham og ham alene, der spørger: ”Kan du huske, hvordan det smagte?”
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Vægten op, humøret ned
Den værste af Nikotindjævelens langtidsstrategier er
for mange rygere ekstra kilo på sidebenene. Nikotinen har nemlig den indvirkning på stofskiftet, at det
stiger med 8-10 %. Rygere kan altså tillade sig at
spise denne ekstra ”portion” uden at tage på. Omvendt skal de efter et rygestop spare eller forbrænde
disse ekstra kalorier, såfremt de ønsker at bevare
vægten uændret.
I gennemsnit er vægtstigningen dog kun 2-3 kilo,
men der findes en lille gruppe, der tager væsentligt
mere på, og for dem er det nærliggende at ræsonnere ”Fedme er også usundt, så hvorfor ikke genoptage rygningen – og tabe mig!”
Og det er da også rigtigt, at overvægt er en helbredsrisiko. Listen over fedmens følgesygdomme er
dog langt kortere, og overvægten skal i gennemsnit
være godt 40 kilo, inden den forøgede dødelighed
kommer på højde med rygernes. Men hvem kan
tænke på dét, når eller hvis livremmen nærmer sig
det yderste hul, eller alternativet til rygning er at
skifte hele garderoben ud?
Jeg foreslår derfor, at du indleder dit røgfrie liv
med at lægge en plan for, hvordan du kan takle dette
fald i stofskiftet – inden livremmen strammes.
Dét kan du læse meget mere om i bogens anden del.
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Den hårde kerne
En lille gruppe rygere skiller sig ud fra den ellers så
brogede flok af rygere ved at være enten ekstremt
fysisk eller psykisk afhængige. Ja måske begge dele.
Mig bekendt findes der ingen enkle eller dækkende
forklaringer på, hvorfor disse grupper eksisterer. De
er der bare, og indtil en sådan forklaring måtte
komme, er det blot at acceptere, at der findes ”ekstraordinære rygere”, som kræver ”ekstraordinære
afvænningsmetoder”. Også metoder, der på flere
måder går på tværs af tidligere nævnte teorier og
principper, herunder viljes- kontra lystprincippet.

Ekstremt fysisk afhængig
Kan du sige overvejende ja til følgende udsagn, er
det muligt, at du kun eller nemmest kan kvitte tobakken efter reglerne i dette kapitel.
1. Du ryger kort tid efter, at du vågner om
morgenen.
2. Hvis du kunne ryge frit, ville du ryge minimum én cigaret i timen.
3. Du nyder især cigaretten efter maden.
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4. Du ryger ekstra meget, når du nyder alkohol.
5. Du afbryder gerne en aktivitet for blot at ryge.
6. Du sikrer dig altid, at der er en cigaret til om
morgenen.
7. Du skal være meget syg for ikke at ryge.
8. Du bryder dig bestemt ikke om at være, hvor
der er rygeforbud.
9. Hindres du i at ryge, føles det som om kroppen skriger efter nikotin.
10. Du kunne formentlig godt klare dig med nikotinsubstitutter i stedet for cigaretter.
11. Du ser med positiv forventning frem til at
blive ikke-ryger.

Hjernens kemi
Jeg har tidligere kaldt rygernes påstand om at nyde
rygningen en illusion, men dette er ikke hele sandheden. Hvis vi ser på sammenhængen mellem rygning og rygernes velbefindende, må man nemlig
medgive, at rygerne kan opleve en vis opkvikning/nydelse i forbindelse med rygningen.
Kurven på næste side viser en rygers henholdsvis
en ikke-rygers oplevelse af velbehag igennem en
dag.
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Som du kan se af denne kurve, har ikke-rygeren
(den stiplede linje) et jævnt og stabilt niveau, hvor
udsvingene alene er bestemt af dagens hændelser,
mens rygeren tillige er påvirket af blodets indhold
af nikotin. Er det højt, er kurven i top, og er det lavt,
er kurven tilsvarende lav. Dette udsving oplever rygeren én gang for hver cigaret og allerstærkest om
morgenen, hvor nattens afholdenhed har ført nikotinniveauet helt i bund. Derfor den hurtige morgencigaret. Cigaretten oven på maden giver ligeledes et
ekstra pift. Det skyldes, at maden gør leveren mere
aktiv, hvorved nikotinen omsættes hurtigere. Omvendt giver de cigaretter, der ryges sammen med
alkohol, knap så stor nydelse. Alkohol hæmmer
nemlig modtagerne på de nerveceller, der stimuleres
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af nikotin. Derfor må rygeren ryge ekstra meget, når
han drikker – og det gør han så også.
Det, rygeren nyder, er med andre ord, hver gang
kurven bevæger sig opad mod det niveau, som ikkerygeren allerede befinder sig på. Nydelsen kan derfor sammenlignes med den, der er ved at drikke
almindeligt postevand, når man er rigtigt tørstig. Da
nyder man vandet i fulde drag. Ikke fordi det pludseligt smager godt, men fordi der er væskeunderskud i kroppen – ganske som rygeren har nikotinunderskud i kroppen.

Systematisk nedtrapning
Den biokemiske forklaring på rygerens udsving er
den, at nikotinen øger produktionen af signalstoffet
dopamin, som er nært forbundet med vores oplevelse af velbefindende. Høj produktion af dopamin
udløser nemlig følelsen af glæde og tilfredshed, og
lav produktion det modsatte. Samtidigt bevirker
midlertidigt fravær af nikotin en ekstra høj aktivitet
i visse af hjernens celler, hvilket af rygeren opleves
som fysiske abstinenser.
Begge dele opleves særligt stærkt hos ekstremt
fysisk afhængige rygere. De savner de daglige ”rutsjeture”, og de plages af abstinenserne. Løsningen
for denne gruppe er derfor at give hjernen den tid,
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den skal have for igen at fungere normalt, og til det
brug vil jeg anbefale denne fremgangsmåde:


Vælg en startdato - snarest!



Skriv ned, hvordan du vil reducere dit
forbrug. Begynd fx med én cigaret mindre per dag, indtil du har halveret dit
forbrug. Fortsæt med en halv cigaret
mindre per dag, indtil du er nede på en
fjerdedel af dit nuværende forbrug, og
slut med en daglig reduktion på en tredjedel cigaret, indtil den sidste tredjedel er
røget.



Vær konsekvent med din nedtrapning,
og hold dig til planen, selv om det skulle
kikse en enkelt dag.



Betragt cigaretterne som ”medicin” frem
for et nydelsesmiddel. En medicin, som
du nu skal nedtrappe brugen af.
Opbevar eventuelt cigaretterne i et medicinglas for at minde dig om denne
sammenligning.



Isoler rygningen til et kedeligt sted som
beskrevet på side 70. Dermed undgår du
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fortsat at forbinde rygningen med noget
positivt eller med nogle af dine igangsættere.


Afslut hver dag med at lægge de cigaretter frem, som du skal ryge næste dag.



Sørg for at forkæle dig selv mest muligt
de første 2-3 uger efter sidste cigaret.

Ekstremt psykisk afhængig
Er du mere enig i følgende udsagn, bør du i stedet
følge instrukserne i dette afsnit.
1. Du frygter for den første røgfrie dag.
2. Du føler det, som om en del af dig går tabt
med dit rygestop.
3. Du har svært ved at forestille dig selv som
ikke-ryger.
4. Din rygning er meget styret af dit psykiske
velbefindende.
5. Du ville fortsat ryge, såfremt det var billigt
og uden helbredsfare.
6. Du kan nemt undvære cigaretter, når der er
rygeforbud.
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7. Du ville ikke have megen glæde af nikotinsubstitutter.
8. Du ryger ofte cigaretterne ad flere gange.
9. Du glemmer sjældent en tændt cigaret.
10. Du ryger nødigt andre cigaretmærker.
11. Du har stort behov for tænkepauser.
12. Du lever meget i din egen verden.
13. Du har svært ved at knytte dig nært til andre.
14. Du føler dig ofte ensom – også i samvær
med andre.
Du behøver ikke kunne svare ja til samtlige kriterier
for at være i denne kategori. Dog vil du med stor
sikkerhed sige ja til de første syv kriterier samt flertallet af de resterende.

Farvel til en ”ven”
Hvor den fysisk afhængige ryger er afhængig af de
små daglige ”belønninger”, er den psykisk afhængige ryger afhængig af det særlige forhold, der gennem årene er opstået mellem ham og Nikotindjævelen. Fra at være en nødvendig pestilens i tilvænningsfasen er djævelen blevet en højt skattet og altid
nærværende ”ven”, og en sådan kan man ikke bare
vende ryggen til – eller helt glemme. Man kan måske undvære ham et stykke tid eller nøjes med
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weekendsamvær men for evigt…, det er for mange
en skræmmende tanke.
Sammenligningen med et lykkeligt ægteskab er
ganske rammende. Nogle få dages adskillelse kan
her virke befriende, men et dødsfald eller en længerevarende adskillelse er bestemt alt andet end befriende.
Men hvad er så løsningen på denne afhængighed?
I modsætning til den fraskilte eller enken kan rygeren jo til enhver tid genoplive forholdet til sin ven
Nikotindjævelen. Hans dag er tilmed fyldt med fristelser for at gøre det, og vennen er aldrig længere
væk end den nærmeste kiosk eller købmand.
Mit forslag er, at du arbejder på to fronter: 1) Skab
et had til Nikotindjævelen, og 2) Bryd afhængigheden trin for trin.
1. Skab et had
Jo mere du hader din trofaste ”ven”, desto nemmere
er det selvfølgelig at sige farvel til ham – og omvendt. Prøv derfor at læse kapitlet ”Fjendebilledet”
på side 45 med ekstra stor opmærksomhed. Vær
især opmærksom på sammenligningen med den trofaste nabo, der har svinet din have til med såvel
dræbende som invaliderende ”landminer”. Prøv om
du kan se denne nabo for dig, hver gang du tænder
en cigaret.
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2. Bryd afhængigheden
Hvis ikke dit had til Nikotindjævelen er nok til at
bryde venskabet med ham, vil jeg foreslå, at du bryder det lidt ad gangen. På en måde skal du jo lære at
klare dig på egen hånd – igen. Du skal håndtere
flere og flere situationer uden rygepauser. Du skal
være selskabelig uden støtte fra cigaretten. Du skal
afstresse uden nikotin, og du skal se fodbold, diskutere, spise, le og græde – alt sammen uden hjælp fra
cigaretterne.
I din rygeadfærdsanalyse kan du se, hvilke situationer du har forbundet med rygning, og hvor stærkt
dette bånd er, dvs. hvilken karakter du gav det.
Dermed har du også muligheden for at lave en fornuftig afvænningsplan, som tager udgangspunkt i de
situationer, der er vurderet lavest i analysen. Det vil
side dem, du nemmest kan undvære.
Planen kunne fx se således ud:
Først 3-4 dage hvor du ikke længere ryger, når du
ser tv. Derefter, når du mestrer dette første skridt,
nogle dage, hvor du heller ikke ryger, mens du taler
i telefon. Og herefter, trin for trin, røgfri når du sidder ved computeren, læser avis, går med hunden,
kører bil, drikker kaffe, holder pause osv.
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Skridtet fra i én situation at ryge normalt og til helt
røgfri kan evt. mildnes ved, at du reducerer forbruget i netop denne situation over nogle dage.
Tid og sted
Et alternativ til valg af handlinger kan være at begrænse din rygning i forhold til de steder, du ryger,
eller de tidspunkter, hvorpå du ryger. På denne måde fravælger du fx rygning i bilen som det første og
dernæst rygning i køkkenet, stuen, kontoret, haven,
værkstedet m.m., indtil dit sidste rygested er blevet
røgfrit.
Vælger du i stedet at udvide de tidsintervaller, hvor
du ikke ryger, kunne du fx begynde med en time per
dag, indtil du er røgfri i 10 af dagens timer. Fortsæt
derpå med en halv time mere dagligt, indtil du er
røgfri i 15 timer hver dag, og slut med 15 ekstra
røgfrie minutter dagligt, indtil hele døgnet er røgfrit.
Vær konsekvent
Om du strækker din afvænningsplan over 14 dage
eller 14 uger er ikke afgørende, blot du er konsekvent. En situation, et sted eller en tid, der én gang
er gjort røgfri, skal forblive sådan. Og det uanset,
hvad der sker.
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Det bliver hverdag igen
I den første tid vil disse nu røgfrie situationer, steder
eller tidsintervaller nok føles mærkelige. Kaffen,
der skal nydes uden en cigaret, synes ikke meget
værd, pauserne forekommer længere, hænderne søger konstant efter en anden beskæftigelse, og ophold i bilen er bare ikke som i de gode gamle dage.
Men trøst dig, efter nogle få uger vil denne nye adfærd føles lige så naturlig, som den gamle var.

Rygeren i krise
Selv om du benytter ovennævnte metoder, kan det
være klogt at indstille sig på et mindre kriseforløb,
der i flere henseender minder om det, der opleves
ved tab af en nærtstående.
Denne krise består traditionelt af 3 faser. En, hvor
man føler det hele uvirkeligt og måske benægter
fakta. Derpå en, hvor det er følelser som vrede,
skuffelse og nedtrykthed, der er dominerende. Og
endelig en sidste, hvor man accepterer tingenes tilstand og indstiller sig på et liv uden denne person.
Fase 1
For rygeren betyder det en første fase, hvor det føles
helt uvirkeligt, at man aldrig mere skal ryge. Aldrig
mere åbne en cigaretpakke, føre en cigaret op til
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munden (som en gennemsnitsryger gør omtrent
100.000 gange årligt), tænde den og fylde lungerne
med røg. Tanker som ”Er det dog virkeligt eller
drømmer jeg?” er almindelige i denne fase. Og følelsen af at være tilskuer til det hele er ligeledes
velkendt.
Fase 2
I den næste fase kan rygeren som nævnt opleve vrede, skuffelse, frustration, humørsvingninger m.m.
Det kan være en ubehagelig fase, men samtidig er
det en særdeles sund og hensigtsmæssig fase. Det er
nemlig her, man får sat følelser på sine handlinger.
Hvilke følelser er det fx, der binder rygeren til Nikotindjævelen? Er cigaretten i bund og grund en
sølle erstatning for en virkelig ven? Én af kød og
blod. Én man kan dele sorger og glæder med og
betro sig til. Er det savnet af denne ven, rygeren
afhjælper med de daglige cigaretter – eller har han
helt andre udækkede behov?
Fase 2 er også en fase præget af tvivl. Tvivl om man
kan klare sig uden cigaretter, om det nu er det rette
tidspunkt at kvitte på, om man i stedet skulle nøjes
med at ryge lidt mindre, om ikke man allerede har
pådraget sig de skader, rygningen kan medføre, og
om ikke et kortere liv med cigaretter kan være lige
så godt som et længere liv uden.
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For nogle få rygere er fase 2 tillige et spørgsmål om
ny identitet. De har altid set og følt sig som rygere,
og det ”billede” kan være svært at slippe.
En af mine klienter sammenlignede det med et
skifte fra at være fan af en fodboldklub til at være
fan af ingenting. En anden sammenlignede sin identitet som cigaretryger med Sherlock Holmes’ identitet som piberyger og Winston Churchills som cigarryger, men begge klienter fandt dog fred i deres nye
identitet som x-ryger – efter nogle få måneder.
Fase 3
Fase 3 er for mange præget af såvel ærgrelser som
følelsen af frihed. Ærgrelser over at man ikke kvittede cigaretterne for mange år siden, og friheden
ved nu at kunne bevæge sig overalt uden at tænke
på, om man har cigaretter nok, hvor og hvornår man
kan ryge den næste cigaret, og om cigaretterne ødelægger ens helbred.
Selv mindes jeg med stor glæde den frihed, jeg oplevede, da jeg for første gang i mit voksne liv kunne
bestille både en togbillet og en flybillet, uden at
bekymre mig om jeg kunne få en rygerplads. Det
var en vidunderlig følelse af frihed, og den blev
bestemt ikke mindre af at iagttage de rygere, der gik
forgæves efter en rygerplads.
145

Harmreduktion
Såfremt du efter ovennævnte metoder stadig finder
det sidste skridt uoverkommeligt så prøv – for en tid
– at acceptere, at disse forhåbentligt få situationer,
steder eller tidspunkter fortsat vil være forbundet
med rygning. Målet skal stadig være at blive helt
røgfri, men hellere bruge et halvt eller helt år på at
nå dette mål end at gå tilbage til dine gamle rygevaner. For hver cigaret du springer over, forlænger du
trods alt dit liv med 15 minutter – statistisk set. Og
du kan stadig lægge sparede tobakspenge til side,
som senere kan forsøde din tilværelse.

Ekstremt psykisk og fysisk
afhængig
En ganske lille gruppe rygere vil opleve deres afhængighed som både fysisk og psykisk. For dem er
det metoden for de psykisk afhængige, der skal benyttes. Den indebærer nemlig en samtidig nedtrapning og dermed normalisering af det omtalte dopamin-niveau. Sørg blot for, at nedtrapningen aldrig
forløber hurtigere, end at du føler dig fysisk tilpas
herved.
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Anden del

Lær at spise mindre
og forbrænde mere
Denne del af bogen er lige så
anvendelig for dem, der ønsker at
tabe sig som for dem, der vil undgå
en vægtstigning efter rygestop.

147

Fundament
Denne del er baseret på følgende erkendelser:


Den vægt, der tabes hurtigt, kommer også
hurtigt igen.



Et varigt vægttab forudsætter varige ændringer, ikke en kur.



Ingen kan vedvarende ændre på alle deres
spisevaner, men alle kan ændre på 10-15 %
af vanerne.



Din succes skal måles på din evne til at bryde disse vaner, ikke på ”dagens vægt”.



Et succesfuldt brud med indgroede vaner
kræver planlægning.



Overvægtige mennesker er lige så forskellige som normalvægtige. Den bedste planlægning er derfor den, der er tilpasset den enkelte person.



Det er bedre med en halv times glad motion
end en times sur motion.
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Indledning
Bryd vanerne
Som nævnt på side 132 skal du efter et rygestop
indtage færre eller forbrænde flere kalorier lige så
længe, som du ønsker at bevare (eller mindske) din
nuværende vægt. Det optimale er dog, at du gør lidt
af begge dele. Dét gør opgaven langt nemmere, og
det kan der godt være behov for. Der er nemlig flere
undersøgelser, der viser, at for hver 20, der formår
at tabe sig, tager de 19 på igen. Nogle tager sågar
mere på, end de tabte.
Det er skræmmende tal – og dog. De samme tal
viser jo, at for hver én, der taber sig varigt, er der
19, der evner at bryde med deres spise- eller motionsvaner – for en tid. Disse 19 skal altså blot lære at
holde fast i de nye vaner, og det samme skal du som
x-ryger.
Jeg foreslår derfor, at du tager dig god tid til at
læse og følge anbefalingerne i omstående kapitel
om vanebrydning, og derpå laver en plan for såvel
dit kalorieindtag som for din ekstra kalorieforbrænding.
Påregn, at det kan tage nogle timer, men til gengæld er det særdeles effektivt.
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Grundregler for vanebrydning
Disse regler er, som ordet siger, basis for ethvert
brud med vaner, og de består af disse syv elementer:
1. Hvad vil du ændre?
Vælg den vane, du vil ændre, og beskriv den på et
stykke papir.
2. Hvorfor vil du ændre den?
Notér dernæst dine grunde til at ville ændre denne
vane, herunder de forventede fordele og mulige
ulemper ved at gøre det.
3. Hvad skal den ændres til?
Gør dig klart, hvad vanen skal ændres til og notér
det på samme stykke papir. Dette mål skal beskrives
så præcist, at du kan styre efter det, og det skal være
så realistisk, at du med stor sandsynlighed kan nå
det.
Dette sidste krav kan gøre det nødvendigt at begynde med et mindre ”delmål”, men hellere det end
at risikere en fiasko. Den slags har det som bekendt
med at skabe nye fiaskoer, ganske som en succes
skaber nye succeser.
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Tip: Placér dit papir på et sted, hvor du dagligt kan
og vil se det.
4. Hvordan vil du gøre det?
Beslut dig for, hvordan ændringen skal ske, herunder hvilke forberedelser det kræver og hvem, der
eventuelt kan hjælpe dig.
Til dette brug kan du forhåbentlig finde en hel del
inspiration i denne bog.
5. Hvornår vil du gøre det?
Vælg et tidspunkt, en handling eller en situation
som igangsætter for den nye vane. Et tidspunkt skal
helst ligge inden for få uger efter din beslutning.
Vælger du i stedet en handling eller situation, er det
bedst at vælge en af dem, der hidtil har sat den gamle vane i gang, fx når du spiser ude, når du er træt,
stresset, holder pause, ser tv, nyder en drink eller
flere, eller når du er sammen med bestemte personer.
Prøv om muligt at hjælpe din hjerne med at huske
den eller de valgte igangsættere. Et tidspunkt kan fx
indkodes i din telefon, og en handling eller situation
kan ofte ”indkodes” i hjernen ved blot nogle få gan151

ge at forestille sig den givne handling eller situation
så livligt og detaljeret som muligt.
6. Evaluering og justering
Hvis der kan være nogen tvivl om, hvorvidt bruddet
med den gamle vane er lykkedes, så beslut dig for,
hvordan og hvornår det skal vurderes.
Ved samme lejlighed bør du også overveje, om din
målsætning skal justeres, og om du måske skal angribe opgaven på en anden måde.
7. Stabilisering
Vær opmærksom på mulige farer for tilbagefald. Er
der personer, handlinger, situationer, steder, stemninger eller andet, der kan få dig til at genoptage din
gamle vane, og hvad kan du gøre for at undgå disse
”fælder”, herunder at forudse dem?
Ét godt middel mod tilbagefald er notater om de
successer, den nye vane forhåbentlig har bragt. De
få minutter, det tager at lave den slags, kan derfor
vise sig meget værdifulde, og især hvis notaterne
kan sammenlignes med notater om de ulemper, den
gamle vane bragte.
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Iagttagelser af andre, der gør, som du tidligere gjorde, kan også være en god ”medicin” mod tilbagefald.

Eksempel:
1. Hvad vil du ændre?
Jeg spiser for hurtigt.
2. Hvorfor vil du ændre det?
Det irriterer min kone, og jeg når at spise mere, end
jeg har behov for.
3. Hvad skal det ændres til?
Jeg vil spise i samme tempo som min kone.
4. Hvordan vil du gøre det?
Jeg vil lægge bestikket fra mig, inden jeg begynder
at tygge maden, og holde hænderne i ro, indtil maden er sunket.
5. Hvornår vil du gøre det?
Fra i morgen aften.
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6. Evaluering og justering
Jeg vil hver dag lægge mærke til, hvem der er først
færdig, og hvis det mest er mig, vil jeg øve mig i at
tygge min mad grundigere eller at indtage mindre
mundfulde.
7. Stabilisering
Jeg vil stille et minutur ved siden af min tallerken
for at minde mig om min nye spisevane, og jeg vil
bemærke andre, der spiser, som jeg plejede at gøre.

Mester i vanebrydning
Sideløbende med din planlægning kan du med fordel øve dig i at bryde vaner i almindelighed. Dermed vænner du din hjerne til denne form for opgaver. Den bliver billedligt talt mere fleksibel for hver
en vane, du bryder – selv om du kun bryder den
nogle få gange.
Alt efter hvilke vaner, du vælger, kan denne øvelse
samtidigt berige dit liv, udvide din horisont og styrke din kreativitet.
Jeg vil derfor foreslå, at du sætter dig det mål at
bryde én vane – eller bare gøre noget nyt – hver
dag, og hvis du mangler idéer hertil, kan du begyn154

de med listen herunder. Her er nok til den første
måned.


Stå en time tidligere op, end du plejer.



Gør dine indkøb et nyt sted.



Benyt en anden vej til dit arbejde eller skole.



Klæd dig på en anden måde, end du plejer.



Prøv en ny frisure.



Lad skægget stå.



Elsk et nyt sted.



Benyt en anden nyhedskilde, end du plejer.



Spil et brætspil med familien.



Sæt dig et nyt sted, når du spiser.



Sov under åben himmel.



Lev en dag uden elektricitet.



Deltag i et arrangement, som du ikke forventer det helt store af.



Gør det samme med en udstilling eller et tvprogram.



Kontakt en ven eller bekendt, du ikke har set
i mange år.



Indled en samtale med en helt fremmed.
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Lær navnene på landets ministre eller de lokale byrådsmedlemmer.



Gør en god gerning hver dag i en uge.



Undlad at se tv en hel dag.



Hold dig fra din smartphone eller pc’er en
hel dag.



Byt om på gaffel og kniv, når du spiser.



Byt om på rollerne og arbejdsopgaverne
derhjemme.



Lyt til en anden musikstil, end du plejer.



Læs en bog.



Genopfrisk mindst tre gode minder fra din
barndom.



Begynd en dag med aftensmad og afslut den
med morgenmad.



Undlad at drikke din normale drik, herunder
kaffe og te, en hel dag.



Mal et maleri.



Syng en sang.



Skriv et kærlighedsbrev til dig selv.



Gå gennem en skov midt om natten.
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Plan 1
Kalorieindtag

1. Hvad vil du ændre?
Du har formentlig en ganske god idé om, hvor du
kan spare nogle kalorier, men er det nu også det
bedste sted at slå til, og hvordan gik det sidst, du
prøvede?

Spiseadfærdsanalyse
Et særdeles godt alternativ kunne være at analysere
dit spisemønster i en uges tid. Det behøver ikke tage
mere end en times tid dagligt, og det vil ganske givet åbenbare indtil flere ”nye” muligheder for at
beskære dit kalorieindtag.
Hvis du benytter et skema som på side 166/167, vil
analysen fx kunne give dig værdifuld viden om,
hvorfor du spiser mere end nødvendigt og dermed
også, hvor du bedst kan gribe ind, og hvor du skal
passe ekstra på.
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Kaloriebevidsthed
Analysen vil tillige hjælpe dig med at opbygge en
særdeles nyttig kaloriebevidsthed, det vil sige en
fornemmelse af, hvor mange kalorier der er i de
produkter, du plejer at spise.
Værdien af en sådan fornemmelse bliver især tydelig, hvis du sammenligner kalorieindtag med indkøb
af dagligvarer. Her samler du varer i en indkøbsvogn, og selv om du køber stort ind, har du formentlig en ganske god idé om, hvor meget du skal betale, når du når kassen. Af samme grund har du tillige
en god idé om, hvad du kunne gøre anderledes, hvis
du ønskede at spare 10-15 % på dine indkøb. Du
kunne fx undvære en vare eller to, du kunne købe en
mindre pakke, eller du kunne købe et lignende, men
billigere produkt.
Disse muligheder har du først og fremmest, fordi
du har en ”prisbevidsthed”. Du ved måske ikke på
kroner og øre, hvad osten, kaffen, bøfferne eller
vaskepulveret koster, men du har en ganske god idé
om det.
Prøv så at forestille dig, at denne prisbevidsthed
forsvandt, og du besøgte en butik uden prisskilte
eller en butik, hvor priserne blev angivet per 100
gram, og varerne manglede oplysning om deres
vægt. Hvordan skulle du så vurdere, hvor meget du
158

har købt for, eller hvordan du kunne spare på dine
indkøb?
Med store vanskeligheder, ja … og det er netop
denne situation, mange (potentielt) overvægtige er i.
Her handler det blot om at spare kalorier frem for
kroner, og regningen ved kassen svarer til det daglige kalorie-forbrug. De overvægtige skal med andre
ord forsøge at spare 10-15 % af deres daglige kalorieindtag uden at vide, om en sukkerknald fx ”koster” tre eller måske 30 kalorier, om en given størrelse banan er billigere end 20 gram chokolade, eller
om de kan spare noget ved at drikke saftevand frem
for sodavand.
På den baggrund er det ikke så mærkeligt, at mange
ender med at ”betale” langt mere ved ”kassen” end
nødvendigt – og du er måske en af dem. Kan du fx
nummerere produkterne på billedet på side 161 efter
kalorieindhold – altså i den viste størrelse – frem for
per 100 gram? Brug tallet 1 for produktet med færrest kalorier og 9 for det med flest.
Prøv også, om du kan gætte, hvor mange kalorier,
de enkelte produkter indeholder. Bemærk at produkterne ligger på et 30 x 40 cm stort klæde.
Den rigtige rækkefølge med tilhørende kalorieindhold kan du se på side 237.
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Vægtfornemmelse
Spiseadfærdsanalysen giver dig også en god fornemmelse af, hvor meget et produkt vejer og dermed muligheden for at vurdere indholdet af kalorier, når blot du kender det omtrentlige antal kalorier
per 100 gram.

Tip 1: Prøv om du kan lære kalorieindholdet per
100 gram for de produkter, du indtager mest af.
Tip 2: Tag fotos af disse produkter og sæt dem op i
køkkenet med angivelse af kalorier per såvel 100
gram som per produkt i den størrelse eller kvantum,
du plejer at indtage.
Tip 3: Gættekonkurrencer om vægt og kalorieindhold kan være en udmærket og særdeles lærerig leg.
Især for børn, der er overvægtige eller disponeret
for at blive det.
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Vejledning til analyse
Sørg for at udfylde analysen i en uge, der afspejler
dit normale spisemønster – hvis et sådant findes.
Hjælpemidler: en vægt med 1-2 grams nøjagtighed,
en lommeregner (i din smartphone), en kalorietabel,
kalorietæller-app eller adgang til fx hjemmesiden
gratiskalorietabel.dk samt analyseskemaerne på de
næste sider.
Skemaet findes også som PDF-fil på osea.dk. Blot
klik på ”Lær at spise mindre”.

Tallene herunder refererer til numrene i skemaets
kolonner.
1. Starttidspunkt for spisningen. Disse tidspunkter kan afsløre, om du holder for lange
pauser uden indtag af føde og dermed opbygger en uheldig sult. ”Uheldig”, fordi din
selvkontrol med hensyn til mad falder i takt
med, at din sult øges. Af samme grund bør
du undgå indkøb af mad og drikkevarer, når
du er rigtig sulten.
2. Opdel maden, herunder det du selv laver, i
dens enkelte bestanddele.
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3. Denne kolonne tjener til både at opøve vægtfornemmelse og beregne kalorieindhold. Det
kan derfor være nyttigt at forsøge sig med et
gæt, inden du bruger vægten. Angiv vægten
i antal gram.
4. Produktets kalorieindhold per 100 gram er
angivet på næsten alle emballager, men ellers må du ty til din kalorietabel.
Hvis indholdet kun er angivet i kilojoule
(forkortet KJ), skal du dividere dette tal med
4,2 for af få det i kalorier – eller kilokalorier,
som det også kaldes (forkortet kcal).
5. Produktets samlede kalorieindhold får du
ved at gange kolonne 3 med kolonne 4 og
derpå dividere dette resultat med 100.
6. Her kan du notere, hvad der formentlig satte
spisningen eller væskeindtagelsen i gang.
Det kan være så enkelt som blot ”frokost”,
men igangsætteren kan også være noget, du
ser eller lugter, mennesker omkring dig,
stemninger eller handlinger, som du har forbundet med spisning. Tag dig god tid til at
besvare denne kolonne og vær især opmærksom på ”undskyldninger” for ikke-planlagt
spisning af lækkerier.
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7. I denne kolonne kan du anføre, hvilke følelser du oplevede umiddelbart før og efter
spisningen. Var det positive, neutrale eller
negative følelser, og blev de på nogen måde
ændret på grund af det, du spiste eller drak?
Tag dig også god tid til at udfylde dette felt.

OBS: Under arbejdet med analysen er det almindeligt at ændre spisevaner, idet man bliver mere bevidst om disse vaner.
Hvis det skulle ske for dig, så notér også (evt. med
en anden farve), hvad du normalt ville have gjort.
Det er dét, du skal lære af.
Det kan tillige være fristende at ”glemme” eller at
underdrive. Lad være! Det er kun dig selv, du snyder.

Tip 1: Hvis du ikke kan udfylde kolonnerne 2 til 5
umiddelbart før eller efter spisningen, så tag et billede af det, du indtager og drikker. Dermed husker
du det hele, og billederne giver dig samtidigt en
mulighed for senere at vurdere det omtrentlige kalorieindhold.
Kolonnerne 1, 6 og 7 bør du til gengæld aldrig
udskyde til senere udfyldelse.
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Tip 2: Kolonne 4 og 5 kan også klares med en app,
men for produkter med kalorieindholdet påtrykt,
er det formentlig lige så hurtigt at gange vægten i
gram med antal kalorier på 100 gram og derpå flytte
kommaet to pladser til venstre.

Eksempel:
Du skærer en skive ost og vejer den til 20 gram. På
ostens emballage står der:
NÆRINGSINDHOLD PR. 100 G:
Energi: 1045 kJ/250 kcal
Du ganger derfor dine 20 gram med 250 kcal og
dividerer dette resultat med 100:
20 x 250 = 5000, divideret med 100 = 50
Din skive ost indeholder altså 50 kalorier.
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2. Hvorfor vil du ændre det?
Den dybereliggende motivation
Svaret på dette spørgsmål giver umiddelbart sig
selv, nemlig ønsket om at bevare sin vægt eller tabe
sig, men det svar leder blot til det mere interessante
spørgsmål: Hvorfor dette ønske? Måske kan du finde dit svar på dette spørgsmål blandt disse typiske
udsagn blandt allerede overvægtige:


Jeg er træt af bebrejdende blikke.



Jeg er træt af, at mine lår glider mod hinanden.



Jeg er træt af, at min mave hænger ud over
min livrem.



Jeg er træt af at blive forpustet, når jeg går
rask til.



Jeg er træt af at svede over ingenting.



Jeg vil undgå smerte og livsstilssygdomme.



Jeg ønsker at kunne klæde mig smart.



Jeg ønsker at finde en partner.



Jeg ønsker større selvrespekt.
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Jeg ønsker at være et godt eksempel for mine børn.



Jeg ønsker at føle mig seksuel fri – modsat
flov.



Jeg ønsker at dyrke sport, herunder at svømme.



Jeg ønsker at kunne sidde i en almindelig
stol såvel som et flysæde – uden besvær.

Visualisering af belønningen
Når du har valgt dine ”dybere” grunde til at tabe
dig, kan du med fordel forbinde dem med hver sin
sanseoplevelse. Dermed kan du hurtigt fremkalde
dem, hvis du fx kæmper for at sige nej til en portion
nummer to, eller hvis du føler en uimodståelig trang
til at gribe ud efter et stykke chokolade, mens du
venter ved kassen i supermarkedet.
Brug eventuelt denne fremgangsmåde:
1. Sørg for fuld koncentration. Det kan du gøre
ved at sætte dig i en god lænestol i et roligt
lokale, lukke dine øjne og derpå koncentrere
dig om dit åndedræt: Træk vejret med dine
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mavemuskler, ind gennem næsen og pust ud
gennem munden. Tæl 1-2 under indånding
og 1-4 under udånding og fortsæt, indtil du
føler hele kroppen afslappet. Det bør ikke
tage mere end fem minutter.
2. Hold øjnene lukkede og forestil dig en film,
hvor du ser situationen omkring din bevæggrund, som den er i dag, fx at du kæmper
med at få tøj på eller vaske dig. Se det så levende og detaljeret som muligt og brug gerne et par minutter på denne scene.
3. Forestil dig derpå den samme situation, som
den vil være, når du har tabt dig. Brug igen
et par minutter.
4. Forestil dig til sidst, at du er i den sidste
film, det vil sige, at det sker her og nu. Den
virkning får du bedst ved at koncentrere dig
om alle de berørte sanser, og om muligt én
ad gangen. Hvis du fx ser frem til at kunne
spænde din livrem et godt stykke ind, så
prøv at forestille dig 1) at du bruger dine
hænder til at spænde bæltet, 2) at du mærker
bæltet omkring din mave og 3) at du ser dig
selv i spejlet, mens bæltet bliver spændt.
Brug gerne 3-4 minutter på denne oplevelse.
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5. Forbindelsen med en bestemt sanseoplevelse
skaber du nu ved at aktivere denne oplevelse
et minuts tid – mens du oplever her-og-nusituationen. Sanseoplevelsen kunne fx være
en lyd, som du blot gentager for dit indre
øre, fx Slank! Slank! Slank! Det kunne også
være en bevægelse, fx at du kører to fingre
rundt om dit håndled.

Med hensyn til antal gentagelser foreslår jeg en
gang dagligt den første uge og derefter en gang per
uge eller hver anden uge. Men ellers er der kun ét at
gøre: Fortsæt, indtil du på få sekunder kan genskabe
her-og-nu-oplevelsen blot ved at aktivere den valgte
sanseoplevelse.

Du er ikke alene
Hvis du satser på et tabe dig drastisk, bør du som et
led i din planlægning overveje, hvordan dine omgivelser kunne tænkes at reagere på det.
Vil en ægtefælle eller kæreste fx frygte for, at dit
nye look skal lede dig på ”vildspor” – uden for ægteskabet?
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Vil børnene være bange for at miste den far eller
mor, de kender? Den ”nye” krop kunne jo indeholde
en ny person.
Vil vennerne bekymre sig? Den nye selvtillid, som
du måske får, kunne jo påvirke jeres forhold, og
måske også nogle af jeres fælles aktiviteter. Hvordan vil vennerne fx reagere, hvis du går fra at være
den mindst til at være den mest attraktive af jer?
Vil overvægtige venner frygte for at miste en ”lidelsesfælle”? Én, der er med på at dele en stor chokoladekage eller slikpose. Én, der er lige så ked af at
vise sig i badedragt, som de er. Én, der har lige så
lidt held med at tabe sig varigt, som de selv har?
Kort sagt: Én, der er lige som dem selv.
Under alle omstændigheder bør du overveje at orientere disse mennesker om dit projekt, herunder at
fortælle dem, hvordan du har det med din overvægt,
og hvad du har tænkt at gøre ved problemet.
Dette gælder ikke mindst, hvis du tidligere – måske indtil flere gange – har været på diverse slankekure. Ellers vil reaktionen nemt blive noget a la:
”Det har vi hørt før!” eller ”Lad os nu se, hvor længe det holder – denne gang!” Om nødvendigt må
du i den slags situationer benytte en lille nødløgn.
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Fortæl dem fx, at det er efter lægens anbefaling, du
skal tabe dig. Det plejer at stoppe ”drilleriet”.
Ved samme lejlighed bør du også bede dem undlade
at modarbejde dine planer, hvilket blandt andet indebærer,
1) at de skal tage dit ”Nej tak!” til en ekstra portion
for et virkeligt ”Nej!” og ikke et ”Måske!”
2) at de skal undlade at friste dig unødvendigt med
diverse lækkerier – eller din livret.
Sørg også for, at de forstår den måde, du har valgt at
tabe dig på. Ellers risikerer du blot, at de bekymrer
sig unødvendigt om din mentale tilstand, hvis du fx
går ud i garagen efter én chokoladekiks ad gangen,
eller du kører en større omvej for at undgå en bagerbutik.
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3. Hvad skal det ændres til?
Blot 10-15 %
Gennemgå din analyse punkt for punkt og find det
eller de steder, hvor du alt i alt kan reducere dit
ugentlige kalorieindtag med 10-15 %. Det svarer til
300-400 kalorier per dag, hvilket er nok til at hindre
en vægtstigning efter rygestop, og for alle andre kan
det give et årligt vægttab på 15-20 kilo fedtvæv.
Vælg stederne efter, hvad du mener, du nemmest
kan 1) undvære, 2) spise mindre af eller 3) erstatte
med noget mindre kalorierigt.
Tip 1: Hvis der er flere vaner, du vil have lige nemt
ved at ændre, bør du gå efter at fastholde produkter
med et højt proteinindhold og undgå sukkerholdige
læskedrikke. De første kan både reducere appetitten
og øge kalorieforbrændingen, og de sidste er de
mest fedende elementer i moderne kost.
OBS: Vær opmærksom på den rette sammenhæng,
hvis du sætter lighedstegn mellem ”nemmest at
undvære” og ”mindst livskvalitet”.
Hvis du eksempelvis spiser chokolade hver gang,
du hygger dig, betyder det ikke nødvendigvis, at
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chokolade skaber hygge. Hyggen skyldes måske, at
du plejer at spise chokolade i et hyggeligt selskab
eller i hyggelige omgivelser. I så fald ville du formentlig kunne forbinde et hvilket som helst andet
produkt med hygge. Det forudsætter blot, at du ”nyder” dét de næste 15-20 gange, hvor du ellers ville
have spist chokolade.

Dit vægttab
Hvis du ønsker et mere præcist tal for dit forventede
vægttab i kilo ved en reduktion på fx 10 %, skal du
tage 10 % af ugens totale kalorieindtag og dele det
tal med 7000*.

Eksempel:
Din analyse viser et totalt kalorieindtag på 24.000
kalorier.
10 % af 24.000 er 2400 kalorier.
2400 divideret med 7000 er 0,34
En ugentlig kaloriereduktion på 2400 svarer altså til
et ugentligt vægttab på 0,34 kilo, hvilket igen svarer
til et årligt vægttab på 17,68 kilo.
* Der går ca. 7000 kalorier til et kilo fedtvæv.
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4. Hvordan vil du gøre det?
Her står valget som ovenfor nævnt mellem følgende
strategier:
A. Undvær
B. Reducér mængden
C. Erstat med noget mindre fedende

A. Undvær
Dette er ofte den bedste løsning og for produkter,
hvortil du har et alt-eller-intet-forhold, er det også
den eneste.
Spørgsmålet er blot, hvordan du gør det i praksis,
og her kan eksemplerne herunder måske tjene som
inspiration. De er alle hentet fra overvægtige klienter, der satsede på at undgå igangsætterne i analysens kolonne 6-7.

Farlige stimuli
En klient begyndte at tage på kort tid efter, at en
bager åbnede forretning på vejen til hendes arbejde.
Synet af bagerens vindue var ganske enkelt for fri188

stende, og snart var det, der begyndte med en lille
forkælelse, blevet en daglig forkælelse. Men heldigvis var løsningen ligetil: Min klient måtte ud på
en kort omvej – uden fristelser, og derpå røg kiloene
af igen.
En anden klient havde fået for vane at købe en pose
peanuts, hver gang han var på tankstationen. Først
købte han den efter sit eget frie valg, men snart
kunne posen selv finde vej ned i hans lomme. Hans
løsning var at lade sin kone stå for påfyldning af
benzin.
En tredje klient havde det samme problem i det lokale supermarked. På mystisk vis kom der altid nogle ekstra fedende produkter med hjem, selv når han
besluttede at boykotte dem. Her var løsningen mere
raffineret. Han ”bedøvede” sine smagsløg med en
dråbe Japansk Pebermynteolie eller et mentolbolsje,
inden han gik ind i butikken. Det hæmmede hans
evne til at tænke på chokolade og andre søde produkter – og dermed også lysten til at købe dem.

Når andre byder
En klient besøgte ofte sin tante, og hver gang stod
tanten klar med det store kaffebord. Man vil jo så
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gerne forkæle. Men sammen med forkælelsen fulgte
desværre et par ekstra kilo på sidebenene, og det fik
– langt om længe – min klient til at tage den nødvendige samtale med tanten.
Den lød omtrent som følgende:
”Kæreste tante. Jeg ved, du vil mig det godt, og jeg
nyder også dit kaffebord, men jeg vil så gerne tabe
mig. Så jeg vil bede dig reservere dit flotte kaffebord til én gang om måneden. Så vil jeg nyde det
endnu mere, og de andre gange vil jeg gerne nøjes
med kaffen, en enkel eller to småkager – og en god
snak med dig.”
Det accepterede tanten, og min klient sparede et par
tusinde kalorier per måned.

Kædereaktioner
En klient opdagede, at hendes usunde spisning, fx
chips og lørdagsslik, selv fandt op i hendes mund,
når hun satte sig i sin bedste stol for at se en film.
Det samme skete, når hun spillede computerspil, og
når hun var på de sociale medier. Hendes løsning
blev at placere skålen med slik og andet godt i et
andet lokale, men med ”lov” til at hente et stykke ad
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gangen. Dermed blev hun særdeles bevidst om denne spisning, og fra første gang var forbruget mere
end halveret. En måned senere satte hun skålen ud i
garagen, og ugen efter tog hun det sidste stykke slik.

Undskyldninger
En klient var blevet ekspert i undskyldninger for
små, fedende ”forkælelser”. Hun valgte derfor at
skrive undskyldningerne ned på papir, så hun bedre
kunne genkende dem som det, de virkelig var: kilden til hendes overvægt. Sammen med undskyldningerne skrev hun også sin planlagte respons på
dem, og det kom der blandt andet disse dialoger ud
af:
Det ene stykke kage fra eller til gør altså ingen forskel!
- Jo, for det holder mig fast i mit gamle spisemønster!
Du kan spise det ad flere gange og dermed over
længere tid!
- Ja, men det gør jeg jo alligevel ikke!
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Du kan spare lidt på kalorierne senere på dagen!
- Hvordan?
Du har vist rørt dig lidt ekstra i dag, ikke?
- Måske, men i så fald ville det da være synd at ødelægge det med nogle overflødige kalorier!
Du kan gøre det som en absolut undtagelse!
- Nej, jeg kan ej, og det er derfor, jeg er overvægtig!
Men noget skal du jo spise!
- Ja, og derfor har jeg altid medbragt noget sundt
og kalorielet, som jeg hurtigt kan tage!
Det smager jo godt!
- Ja, men det er hurtigt overstået, og derpå vil jeg
fortryde det!
Du fortjener det!
- Hvad har jeg gjort, siden jeg fortjener at tage på?
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Det har alligevel været en dårlig dag, så hvorfor
ikke lade det fortsætte?
- Hvorfor dog det? Hvis jeg havde brækket det ene
ben, ville jeg da ikke frivilligt brække det andet!
Du kan i det mindste tage det med hjem!
- Hvis det først kommer ind i huset, så bliver det
også spist!
Der sker ikke noget ved at gå ind i butikken!
- Måske ikke, men hvorfor skal jeg friste mig selv
unødvendigt?
Du kan alligevel ikke tabe dig; det er din skæbne!
- Jo jeg kan, hvis bare du lukker i!

Diverse følelser
En klient opdagede, at hun gik i rutefart mellem
stuen og køleskabet, når hun kedede sig. Mad og
især lækkerier var blevet hendes automatiske respons på kedsomhed. Hun satte sig derfor for at
finde en hobby, der kunne fange hendes opmærk193

somhed, og kort efter var småspiseriet erstattet af et
staffeli med tilhørende pensler og maling.
En anden klient tog gevaldigt på, efter hun mistede
sin mand, og analysen viste, at det mest kalorierige
blev indtaget, når hun følte sig ensom. Hun valgte
derfor at bruge energien på at skabe et solidt, socialt
netværk med jævnlige sammenkomster og daglige
telefonkontakter. Det blev hendes ”slankekur”.

Afstresningsteknik
En tredje klient spiste både usundt og fedende, når
han var stresset – og det var han ofte. Han lærte at
slå ”systemet” fra, når stress var ved at overtage
kontrollen, og til det benyttede han den samme teknik, som jeg beskrev under ”Panikknappen” på side
96.
Tip: Visualiseringsteknikken, som beskrevet på side
181, er særdeles nyttig, hvis du ønsker at falde til ro
for en halv times tid. I så fald skal du blot forestille
dig en scene, som du forbinder med såvel fysisk
som mental afslapning, fx at du ligger på en strandbred en varm sommerdag, eller at du går en tur i en
skov med skøn fuglekvidder.
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Tvangsmæssigt kalorieindtag
Nogle vaner er som bekendt mere sejlivede end
andre. Det gælder fx vanen med at rydde en åben
æske chokolade, selv når man blot ville have et
stykke eller to – højst tre; eller vanen med at tømme
slik-posen, chipsposen, colaflasken og flasken med
rødvin – nu den er åben.
Dén slags vaner overtager bogstaveligt talt styringen og giver den ikke fra sig, blot fordi du undgår
nogle igangsættere. Til gengæld er de sårbare over
for følgende midler:


Viljestyrke



Aversionsterapi



Systematisk nedtrapning.

Viljestyrke
Dit bedste våben mod disse vaner er måske din viljeskraft. Ved at styrke den kan du i bedste fald tilbageerobre den tabte styring på nogle få dage.
Fremgangsmåden er tilmed meget enkel, og den
kræver blot et ur med alarm samt det produkt, du nu
selv vil bestemme over, fx den åbne æske med chokolade. Dén anbringer du dér, hvor du plejer at have
den, og så drejer det sig blot om gradvist at udvide
195

din responstid, det vil sige den tid, der går, fra du
får lyst til at tage et stykke, og til du gør det.
Begynd med et tidsinterval, som du med sikkerhed
kan klare, fx et par minutter. Læg derpå et minut
eller to til for hver gang, du føler lyst til eller behov
for at tage endnu et stykke. Det vigtigste er, at du
udvider din responstid hver gang, og hvis det skulle
knibe, så hold hellere den samme responstid over
nogle gange – frem for at reducere den.
Tip 1: Lad blot chokoladen blive i æsken, hvis trangen viser sig at være forsvundet eller ligegyldig
inden for det tidsinterval, du er nået til.
Tip 2: Hvis du får problemer med at vurdere styrken af din trang eller lyst, kan du i stedet prøve at
vurdere, hvor langt du er villig til at gå for at tilfredsstille den. Ville du fx bevæge dig hen til den
nærmeste kiosk, ind til naboen, ud i køkkenet eller
blot række ind over det bord, du sidder ved?

Aversionsterapi
Hvor du ovenfor arbejdede med viljesprincippet,
satser du her på lystprincippet – eller rettere ulystprincippet. Målet med aversionsterapi er nemlig at
nå dertil, hvor du ikke længere har lyst til de pågæl196

dende produkter – uanset, hvor meget du hidtil har
nydt dem.
Dette mål kan nås ad flere veje:
Overspisning
Den mest brutale og måske også mest effektive
fremgangsmåde er ”overspisning”. Det vil i denne
sammenhæng sige at fylde sig med det uønskede
produkt, indtil man bliver fysisk dårlig, eventuelt
kaster op. Dét vil i de fleste tilfælde have en fantastisk virkning, og det er yderst sjældent nødvendigt
at gentage det.
Sansepåvirkning
I en mindre brutal, men stadig effektiv fremgangsmåde forbinder du det uønskede produkt med en
lugt eller smag, som du finder ubehagelig, fx et
stærkt krydderi, en stærk ost, et par sure sokker, et
stinkende askebæger eller ekskrementer fra en af
vore firebenede venner. Jo mere ubehagelig lugten
er, desto bedre.
Forbindelsen mellem produktet og lugtkilden skaber
du som beskrevet i kapitlet ”Brændt barn skyr ilden” på side 74.
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Negativ association
I en tredje fremgangsmåde forbinder du det uønskede produkt, fx chokoladen, med nogle kedelige omgivelser og nogle negative tanker. De kedelige omgivelser kunne fx være ude ved din skraldespand,
langt væk fra alt det hyggelige, du hidtil har forbundet dette produkt med. Og de negative tanker kunne
være tanker om alle de bivirkninger, som du føler,
at netop dette produkt har bragt eller kan bringe dig,
herunder overvægt.
Ved at tænke den slags tanker samtidigt med at du
spiser det uønskede produkt på et kedeligt og ensomt sted, er der en ganske god chance for, at de
samme aversioner dukker op, næste gang du står
over for at købe eller ”nyde” produktet – og dermed
en tilsvarende god chance for, at du afstår fra at
gøre det.
”Genbrug”
Den sidste mulighed, jeg vil nævne, er alt andet end
behagelig, men den er særdeles effektiv – og måske
din eneste redning: 1) Tyg en mundfuld af det uønskede produkt godt og grundigt. 2) Spyt det tyggede
ud på en tallerken og 3) Spis det igen.
Velbekomme!
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Systematisk nedtrapning
Ovennævnte aversionsterapier er bedst egnede til
produkter, som du ikke er fysisk eller psykisk afhængig af.
For andre produkter, herunder alkohol og sukker,
kan det være en fordel at benytte nedenstående regler for systematisk nedtrapning.


Sørg for, at du hver eneste dag får lidt mindre af produktet end den foregående dag. Og
helst så lidt mindre, at du ikke eller næsten
ikke kan mærke forskellen. Begynd eventuelt med 5-10 % mindre, og se om det på nogen måde påvirker dig i negativ retning.



Vær konsekvent med din nedtrapning. Har
du én dag indtaget mindre end planlagt, bør
du alligevel fortsætte den følgende dag som
oprindeligt planlagt.



Lad for alt i verden være med at ”låne” fra
de kommende dage, uanset hvor stresset du
er, eller hvor mange selskaber du måtte deltage i.



Læg om muligt næste dags ”dosis” frem,
førend du går i seng.
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Læg det på et kedeligt sted og gerne uden
for den originale indpakning, eventuelt på en
bakke eller i en kedelig beholder.



Indtag kun produktet på dette sted (ét hjemme og ét på arbejde), og undlad andre aktiviteter, mens du er der.



Prøv om du kan se produktet som en hærskare af fedtmolekyler, der alle som en er ivrige efter at ødelægge din krop, dit humør og
din fremtid. En fjende, som du kan, skal og
vil besejre.



Fortsæt nedtrapningen, indtil du uden problemer kan gå en hel dag uden at føle lyst eller behov for produktet. Og skulle det tage
længere end 3-5 uger, så kombiner eventuelt
nedtrapningen med en af aversionsterapierne.

Tip: Hvis du har svært ved at holde regnskab med,
hvor mange stykker, liter eller genstande du indtager i løbet af en dag, så prøv at begynde dagen med
en håndfuld mønter eller brikker i en lomme, og flyt
derpå én af dem til en anden lomme for hver del
eller genstand, du spiser eller drikker.
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Denne metode gør det tillige nemt at holde styr på
din nedtrapning, fx med en mønt mindre per dag.
OBS: Hvis du er i tvivl, om du er afhængig af et
bestemt produkt, fx kiks, chips, cola eller alkohol,
så prøv at undvære det i 24 timer. Hvis du kan gøre
det uden at blive urolig, utilpas eller trist og uden at
tænke på al verdens undskyldninger for at bryde
denne en-dags-boykot, så er du ikke afhængig.

B. Reducér mængden
Hvis du foretrækker at fortsætte med de samme produkter som hidtil, blot i mindre mængder, er der
indtil flere måder at gøre det på.
Den mest oplagte er at øge tidsrummet mellem indtag af det, du gerne vil begrænse. Du kunne fx beslutte dig for kun at spise det hver anden dag, en
gang om ugen, ved særlige anledninger, på få udvalgte steder eller sammen med få udvalgte mennesker.
Fordelen ved denne fremgangsmåde er, at den er
enkel; ulempen, at den ikke egner sig til produkter,
du indtager dagligt. Her skal du i stedet satse på at
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indtage mindre, når du er i gang, og til det brug er
følgende metoder særdeles nyttige:

Mindre portionsstørrelse
Kalorieindtag har forbavsende meget med vores syn
at gøre. Med dét indstiller vi os på, hvad vi skal
spise, og ser vi meget, spiser vi meget – uden nødvendigvis at blive mere mætte. Det er fx derfor, vi
aldrig levner noget af en vaffelis, chokoladebar eller
banan – uanset dens størrelse.
Men dermed er det også muligt at reducere vores
kalorieindtag ved at påvirke synet. En mindre portion på en tilsvarende mindre tallerken kan endda
mætte lige så godt som den større portion. I ét forsøg lykkedes det således at reducere en portion suppe med 42 %, uden at forsøgspersonerne følte sig
mindre mætte af den grund*.
Findelt mad kan ligeledes give øjnene mere at blive mætte af, og høje slanke glas frem for almindelige krus eller ølglas er eminente til at snyde din hjerne til at tro, du har drukket mere, end du faktisk har.
Tip: Anvend så vidt muligt portionsanretninger, og
ryd overskydende mad til side, inden du begynder at
spise. Dermed undgår du, at synet af mere mad fører
til mere spisning.
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Mindre mundfulde
Du kan reducere indtaget af væsker – herunder vin,
øl og sodavand – ved blot at drikke væsken af en
spise- eller teske. Det er en pudsig oplevelse, men
efter få uger vil du have vænnet dig til de mindre
mundfulde, også når du drikker væsken af et glas.

Mæthed
Som et alternativ eller supplement til at arbejde med
portionsstørrelser og mindre mundfulde kan du satse på at fremkalde en tidligere og længerevarende
mæthedsfornemmelse.
Den tidligere mæthedsfornemmelse er især vigtig,
hvis du er vant til at spise hurtigt. Dermed risikerer
du nemlig at indtage en mængde kalorier, inden de
første mæthedssignaler melder sig, hvilket først sker
efter 20-25 minutter.
Til dette formål har mange haft glæde af disse forslag:


Drik et stort glas koldt vand en halv times
tid, før du spiser.
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Sørg for godt med proteiner i din kost, især
fra kyllinger, magert kød, fisk, æg og magre
oste. De mætter langt bedre end fedt og kulhydrater.



Spis fiberholdigt brød til maden.



Hold 10-15 minutters pause mellem to eller
flere retter.



Spis langsomt ved at 1) tage mindre mundfulde, 2) tygge maden grundigt og 3) lægge
bestikket fra dig, mens du tygger.



Indstil spisningen, når du føler dig næsten
mæt – selv om det betyder, du skal smide
mad ud.

Tip 1: Læg et ekstra sæt bestik på bordet som en
påmindelse om, at du skal lægge bestikket, medens
du tygger.
Tip 2: Spis foran et spejl, indtil den nye spiseadfærd
er stabiliseret.
* ”The Bottemless Bowls Study” udført i 2005 af Jill North,
Brian Wansink og James Painter.
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Tag-selv-bord
Vær ekstra påpasselig, når du står ved et tag-selvbord. For nogle er det Himmel og Helvede på samme tid. ”Himmel”, fordi de giver los denne ene gang
(Der skal jo være plads til at synde!), og ”Helvede”,
fordi de når at indtage lige så mange ekstra kalorier,
som de måske har brugt 2-3 uger på at spare.
Prøv derfor, hvis du hører til denne kategori, at
satse på variation frem for dine måske få livretter.
Prøv også at anrette maden, som de ville gøre det på
en eksklusiv restaurant, og vurdér den, som en madanmelder ville gøre. Det vil sige med opmærksomhed på såvel anretning som smag, duft, konsistens
og samklang med drikkevarer.
Forsøg tillige at holde øje med, hvordan dine medspisere fylder deres glas og tallerkener, og hvordan
de drikker og spiser.
Det hjælper til at holde fokus på, hvordan du selv
drikker og spiser – eller ønsker at gøre det.

HUSK: Jo mere sulten du møder op til det store tagselv-bord, des sværere er det at styre dit kalorieindtag. Sker det alligevel, at du møder på tom mave,
kan du med fordel drikke et stort glas koldt vand
ved først givne lejlighed.
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C. Erstat med noget mindre
fedende
Hvis dine spisevaner er såvel fedende som usunde,
kan du med fordel gå på jagt efter mindre fedende
alternativer.
Begynd eventuel ”jagten” med at stille dig selv
spørgsmålene: Hvorfor bruger jeg netop disse produkter, og hvorfor skulle jeg ikke vælge nogle andre, mindre fedende produkter? Dermed et du bedre
klædt på til at møde de udfordringer, der måtte
komme.
OBS: Dine vaner afgør ikke alene det, du spiser,
men også hvor meget, du spiser af det. Dermed er et
skift til en anden ret, fx en anden morgenmad, en
særdeles god mulighed for at vælge en mindre portionsstørrelse – denne gang.

Smagstest
Én af udfordringerne vil utvivlsomt være, at andre
produkter ikke tilfredsstiller dine smagsløg og din
lugtesans lige så godt som det vante produkt. Det
kunne meget vel være tilfældet med fx letmælk kontra sødmælk, margarine kontra smør, let øl kontra
almindelig øl samt diverse oste- og kødtyper.
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I så fald vil jeg anbefale dig at lave en blindtest derhjemme. Den vil måske bekræfte dig i, at dit vante
produkt er langt det bedste for dig, men den kunne
også afsløre, at andre og mindre fedende produkter
er mindst lige så gode. Oplevelsen af et produkt er
nemlig meget andet end blot produktets smag og
duft. Blandt andet spiller synet og forventningen en
forbavsende stor rolle.
I én testsmagning fik forsøgslederne således 9 ud
af 10 husmødre til at udpege smør som margarine
og omvendt, blot ved at bytte om på farverne på
disse produkter.
I et andet forsøg gjorde man en kylling ganske
uspiselig ved at ændre dens gyldenbrune farve til
blå.
Let øl kontra almindelig øl
Selv har jeg tjent pænt på væddemål med øldrikkere, der påstod, at de til enhver tid kunne skelne mellem let øl og almindelig øl. De skrappeste kunne
ganske vist registrere en forskel mellem de to øltyper, men meget få kunne sige, hvad der var hvad.
Og helt galt gik det, når den lette øl blev skænket
fra eller drukket af en flaske påklistret en etiket for
almindeligt øl. Dét var der INGEN, der opdagede,
og hvis du nu skulle tænke ”Den var aldrig gået
med mig!” – så velkommen i klubben. Sådan reagerer de fleste, når de hører om disse forsøg.
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Testens gennemførelse
Hvis du vil følge min anbefaling om en blindtest
derhjemme, bør du være opmærksom på følgende:


Vælg et lokale frit for forstyrrende dufte og
lyde.



Forbered de produkter, du vil teste op mod
hinanden. De skal have samme temperatur
og om muligt, samme konsistens.



Anbring produkterne på ens tallerkener eller
i identiske glas med hver sin produktbeskrivelse.



Tag et bind for øjnene og flyt rundt på prøverne, indtil du ikke kan huske, hvad der er
hvad – eller sørg for en hjælper.



Brug rent bestik eller glas hver gang.



Tag dig god tid og hold et halvt minuts pause mellem hver smagsprøve.



Vær opmærksom på alle dine sanser, når du
tester produkternes duft, smag og mulige
konsistens.
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Vurder hvert produkt på en skala 1-10, efter
hvor godt du synes om 1) duften, 2) smagen,
3) konsistensen og 4) det samlede indtryk.



Tag bindet fra øjnene og se, hvad der er
hvad.

Tip: Beslut dig på forhånd for, hvordan resultatet
skal bruges, fx at du vil skifte til det mindre fedende
produkt, hvis ikke det nuværende er mindst to point
bedre i alle henseender. Og husk: Formålet med
smagstesten er at finde frem til det, du bedst kan
lide; ikke at tjekke, om du kan sige, hvad der er
hvad.
OBS: Vær opmærksom på, at forkølelse og dårlig
hals hæmmer både din smags- og din lugtesans. Det
samme gør indtagelse af medicin, mad eller tobaksrøg i indtil en time efter indtagelsen.
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5. Hvornår vil du gøre det?
Det rette tidspunkt
Jeg tror ikke på, at der findes ét starttidspunkt, der
er det helt rigtige for alle, men der findes utvivlsomt
tidspunkter, der er forkerte for alle. Det at bryde en
vane med succes kræver nemlig opmærksomhed, og
hvor er den, hvis du er midt i en større personlig
krise?
Jeg vil derfor foreslå, at du vælger et tidspunkt,
hvor du først og fremmest er i god balance med dig
selv, og helst inden for nogle få uger eller måneder.
Men hvis du er i balance her og nu, så er i morgen
også en god dag at begynde.
Tip: Hvis du foretrækker at udskyde starttidspunktet, så bør du sætte en dato for, hvornår du vil begynde, eller hvornår du vil vælge det endelige tidspunkt. I modsat fald ender du blot med flygtige
drømme om de vaner, du aldrig fik brudt.

OBS: Dit valg af tidspunkt kan også være af stor
betydning for dine pårørende, og det samme kan
rådene på næste side.
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Råd til pårørende
Som pårørende til en, der vil tabe sig og især tabe
sig ved at undvære frem for at reducere, kan du både være en hjælp – og en byrde. Men mest det første, hvis du er opmærksom på følgende:



Acceptér, at vedkommende vil ændre sine
vaner for egen skyld – ikke for din, børnenes
eller lægens skyld.



Undlad at betinge din støtte af nogen modydelse.



Vær til stede og lyt forstående – ikke bedrevidende – når vedkommende ønsker det.



Acceptér, at rationelle argumenter ikke nødvendigvis tæller de første par uger.



Hjælp vedkommende til at fokusere på de
fordele, han eller hun nu skal til at opleve.



Undgå at sætte vedkommende under unødvendigt pres de første par uger.
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Ros vedkommende for hver succesfuld dag,
der går, og lad ham eller hende vide, at du
tror på, det vil lykkes – denne gang.



Hjælp vedkommende med at få tiden til at
gå med noget spændende, herunder motion,
spil og sport.



Hjælp vedkommende med at etablere nye
vaner til erstatning af de gamle. Prøv især at
indføre nye rutiner for dagens start og omkring måltiderne.



Acceptér og forstå, at vedkommende nogle
dage kan betvivle sin beslutning eller have
lidt ondt af sig selv. Han eller hun oplever
det måske som et brud med en gammel og
trofast ven.



Vær opmærksom på, at denne ”ven” godt
kan slå til (igen) efter flere måneder – eller
år. I så fald lyder undskyldningen som regel:
”Jeg vil blot smage det for at se, om jeg stadig kan lide det!” eller: ”Det sker der ikke
noget ved nu, hvor jeg ikke længere er afhængig af det!”
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Acceptér, at et enkelt tilbagefald ikke nødvendigvis betyder, at alt er tabt.



Vær forsigtig med åbenlyst at nyde det, vedkommende skal give afkald på – eller efterlade det frit fremme.

Resumé
Nøgleordene for din støtte er med andre ord forståelse, opmuntring og tålmodighed. Ikke mindst i de
første 3-5 uger, hvor vedkommende kan have humør-svingninger, kan være irritabel, kan være urimelig, kan være rastløs, kan være frustreret og kan
have søvnforstyrrelser.
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6. Evaluering og justering
Evaluering
Her skal du tage stilling til, hvornår og hvordan du
vil vurdere forløbet samt hvilke justeringer, der måske bliver nødvendige.
Med hensyn til ”hvornår” vil det selvfølgelig ske
løbende, men derudover er det en god idé at vælge
nogle tidspunkter, hvor du dels tjekker din vægt og
dels din forhåbentlige succes med at bryde de udvalgte vaner.
Hvis dit Body Mass Index* er over 25, eller dine
fedtdepoter er placeret omkring maven og brystkassen, gør du også klogt i at få foretaget et hel- eller
halvårligt helbredstjek hos din læge.
Tip: Selv om du lige nu synes, at du er meget langt
fra at ligne eller opføre dig som en anorektiker, er
det vigtigt, at du lytter til andre, når du vurderer dit
vægttab. Hvis de på et tidspunkt virker bekymrede,
så bør du også være det og eventuelt tage en snak
med din læge om det videre forløb.
OBS: ”Dagens kropsvægt” kan nemt svinge 1-2
kilo på grund af ændringer i kroppens væskebalance
samt indhold i mave, tarme og blære. Det mest kor214

rekte mål for din kropsvægt får du derfor ved at veje
dig hver dag i en uge (menstruationsperiode undtaget) og derpå beregne gennemsnittet af disse målinger.
Ved at bruge dette mål – og kun dette – undgår du
også, at humøret kommer til at svinge i takt med
den daglige måling.
* Body Mass Index (BMI) beregnes ved at dividere kropsvægten i kilo med højden i meter gange højden i meter. En person
på 75 kilo og en højde på en 1,65 meter vil således have en
BMI på 75 divideret med 1,65 gange 1,65, svarende til 27,54.

Justering
Med hensyn til mulige justeringer skal du beslutte,
om det er målet eller midlerne, eventuelt begge dele, der skal justeres. Om nødvendigt må du starte
forfra med en ny analyse og nye valg af vaner, der
skal brydes – samt nye måder at bryde dem på.
Vær især opmærksom på disse to punkter:


Efterhånden som du taber dig, vil din nu
mindre krop forbrænde færre kalorier. Et
fortsat vægttab kan derfor kræve nye nedskæringer i dit kalorieindtag – eller ekstra
motion.
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I de tilfælde, hvor de tabte kilo kommer
igen, begynder det oftest med blot 1-2 kilo
efterfulgt af tanken: ”Jamen jeg har jo stadig
tabt noget!” Og sådan fortsætter det, indtil
dette ”noget” er lig nul – eller i minus.
Et varigt vægttab forudsætter derfor, at du
griber ind, så snart din ugentlige gennemsnitsvægt bevæger sig den forkerte vej, selv
om det blot er ét kilo.

7. Stabilisering
Beredskabsplan
Uanset hvilken metode, du vælger, er der (næsten)
altid en risiko for tilbagefald. Prøv derfor, om du
kan forudse, hvor, hvornår eller hvordan du kunne
blive fristet, og læg en plan for, hvad du i så fald vil
gøre.
Fx en eller flere af følgende muligheder:



Aktivér dine motivationsfaktorer.
Mind dig selv om dit alt-eller-intet-forhold
til netop dette produkt.
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Gå i gang med en aktivitet, der beskæftiger
dine hænder og tanker, fx praktiske opgaver
i bolig, have, værksted eller garage.



Motionér.



Tag et koldt brusebad.



Hav altid nogle lækre, kalorielette alternativer parat.



Bedøv dine smagssanser med stærke halspastiller eller en dråbe Japansk Pebermynteolie. Sidstnævnte bør dog ikke benyttes, hvis
du har astma eller nedsat nyrefunktion.



Brug tidligere beskrevne afstresningsteknik.



Observér mulige fysiske symptomer og beskriv dem, fx: Hvor og hvordan mærkes det?
Hvad kan det sammenlignes med? Hvor
ondt gør det på en skala fra 1-10? Hvor længe varer det, og hvordan aftager det?



Kig på et billede af dig selv fra før, du tabte
dig.



Ring til en, der har lovet at være der for dig i
netop sådan en situation.
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Gå i gang med at læse denne bog en gang
mere.

Tip 1: Undlad at have det eller de fravalgte produkter derhjemme, eller hvis det ikke er muligt, så pak
dem så godt ind, at det kræver en større indsats at
komme til dem.

Tip 2: Vær især på vagt over for tankesæt som:
”Jeg vil lige smage én for at se, om jeg stadig kan
lide det!”
og
”Der sker ikke noget ved at gøre én undtagelse, nu
da jeg ved, hvordan jeg kan bryde vanen!”
Det lyder så uskyldigt, men for hver én gang, du
bryder en (ny) vane, bliver det nemmere at gøre det
igen og igen – indtil den gamle vane er vel tilbage.
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Plan 2
Kalorieforbrænding

1. Hvad vil du ændre?
Vælg her mellem (mere) motion, herunder sport, og
flere bevægelser i hverdagen – eller vælg dem begge.

2. Hvorfor vil du ændre det?
Her vil du ganske givet finde nogle af de samme
bevæggrunde som i afsnittet om kalorieindtagelse,
og hvis det ikke er tilstrækkeligt til at motivere dig,
kan du inkludere følgende 20 ”sidegevinster” ved
motion:


Større smidighed og fastere muskelmasse.



Bedre kondition.
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Færre rygproblemer.



Færre myoser og mindre træthed i muskulaturen.



Mindre spændingshovedpine.



Mindre risiko for hjerte-/karsygdomme.



Bedre kontrol med blodtrykket.



Bedre regulering af appetitten.



Bedre søvnmønster.



Bedre fordøjelse.



Færre smerter ved menstruation.



Højere stresstærskel.



Bedre humør.



Øget sexlyst.



Mere energi.



Bedre koncentrationsevne.



Større selvværd.



Friskere hud.



Mindre risiko for knogleafkalkning og knogleskørhed.

OBS: Disse helbredsfordele kan du opnå ved blot at
motionere i 3-4 af ugens 168 timer.
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3. Hvad skal det ændres til?
Tid til ekstra forbrænding
Der findes mange tabeller over kalorieforbrænding
ved forskellige aktiviteter, men de er alle baseret på
nogle gennemsnitstal* og derfor ikke egnede til at
budgettere efter.
Prøv i stedet at sætte et mål for, hvor meget tid du
vil bruge på ekstra kalorieforbrænding, herunder
motion. Sundhedsstyrelsen anbefaler mindst 30 minutter dagligt og mindst 10 minutter ad gangen.
Men det vigtigste er, at du både kan og vil finde
denne tid i din hverdag. Hvilke af dine nuværende
aktiviteter kunne du fx undvære – eller klare på kortere tid?
Måske følgende forslag kan tjene som inspiration:


Kunne du spare tid ved at benytte en robotstøvsuger eller -plæneklipper?



Kunne du sænke rengørings- eller vedligeholdelsesstandarden derhjemme?



Kunne du få andre til at klare (nogle af) dine
indkøb?
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Kunne du benytte (mere) hushjælp, herunder
babysitter?



Kunne du uddelegere flere arbejdsopgaver
derhjemme?



Kunne du planlægge din madlavning for flere dage ad gangen?



Kunne du klare dig uden at høre nyhederne
hver fulde time eller at se dem på flere tvkanaler?



Kunne du undvære nogle af de tv-programmer, du plejer at se? Hvad er fx vigtigst: En
times underholdning eller en time til gavn
for den krop, du skal leve med resten af dit
liv?



Kunne du flytte nærmere på din arbejdsplads/skole eller på anden måde reducere
den daglige transporttid?

* Kalorieforbrænding ved bevægelser afhænger af køn, vægt,
alder, kondition, fedtprocent, intensitet og vejrforhold samt
formentlig en stribe af hidtil ukendte faktorer.
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4. Hvordan vil du gøre det?
Bevægelser i hverdagen
Med lidt fantasi kan ekstra bevægelser i hverdagen
godt forbrænde 100-200 kalorier per dag, svarende
til et årligt vægttab på 6-12 kilo. Men for at nå dette
niveau skal fantasien i sving fra morgenstunden af.
Prøv fx at betragte dit bevægelsesmønster fra du
står op, til du er fremme på din arbejdsplads eller
skole. Jeg gætter på, at du har rationaliseret dette
forløb bedst muligt for at nå mest muligt på kortest
tid. De ting, du bruger mest, er placeret, hvor du
nemmest kan komme til dem, og din transport er
tilrettelagt, så du kommer tættest muligt på din arbejdsplads, helst helt op til døren eller elevatoren.
Og sådan fortsætter det på arbejdet. Det, du bruger
mest, er nærmest din hånd eller arbejdsplads, og det,
du bruges mindst, længst borte. Det sparer nemlig
tid, og tid er som bekendt lig med penge. MEN det
snyder samtidigt din krop for de ekstra bevægelser,
den har så godt af.
Jeg foreslår derfor, at du fremover forkæler din krop
ved at følge punkterne på næste side.
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Parkér bilen i det fjerneste hjørne af parkeringspladsen eller endnu bedre: Tag cyklen,
når det er muligt.



Tag trapperne frem for elevatoren.



Sørg for, at du bliver forpustet, når du klarer
det huslige eller passer haven.



Invitér familie, venner, kollegaer eller forretningsforbindelser til en snak, mens I går
rask til eller cykler – frem for at sidde ved et
kaffebord.



Anbring en motionscykel, romaskine eller
crosstræner foran dit tv – og brug den.



Luft dit barn (over 6-8 måneder) i en løbevogn frem for en barnevogn.



Indret din arbejdsplads, dit værksted og dit
køkken, så at du får flest mulige bevægelser.

OBS: En ekstra bevægelse for hver gang du tager
telefonen, et stempel, en kopi, et stykke værktøj, et
viskestykke eller en kop kaffe, giver nemt 50 ekstra
bevægelser per dag. Bevægelser, der kun kan udfø224

res ved at tære på dine energidepoter. Og selv om
det så kun skulle være én kalorie per ekstra bevægelse, så er det alligevel nok til 2-3 kilo mindre
fedtvæv per år.

Motion – sport
Hvis du vælger motion eller sport til, bør du overveje såvel de praktiske som de sociale aspekter ved de
mulige motionsformer og sportsgrene, fx disse:


Hvor kan du træne?



Hvis det er et fitnesscenter, er det så den
standard, som du ønsker?



Hvornår på dagen kan du træne?



Kan du træne året rundt?



Kan du også træne hjemme?



Hvad koster det, og hvilket udstyr skal du
anskaffe dig?



Kan du også træne/spille med nogen, der er
langt bedre eller dårligere end dig?



Kan du træne alene, eller bliver du afhængig
af andre?
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Kender du nogen, der vil træne sammen med
dig?



Er der mulighed for socialt samvær og hvis
ja, er det et samvær, du vil bryde dig om?



Er der en karrieremulighed, fx som træner
eller instruktør?

Vælg gerne flere forskellige aktiviteter, fx en til
inden- og en til udendørs brug, en til sommer- og en
til vinterbrug, en for træning alene og en for holdtræning samt en for såvel konditionstræning som
smidigheds- og styrketræning.
Tip 1: Søg viden om den motion eller sport, du
vælger. Det styrker interessen og dermed også
chancen for at gøre motionen til en fast del af din
hverdag.
Tip 2: Det ”rigtige” motionsudstyr kan være dyrt,
men en dårlig løbesko, ketsjer eller cykel er endnu
dyrere. Den tærer nemlig på den motivation, der er
så afgørende for, om din motionskarriere bliver
kortvarig eller livslang.
Såfremt du har mulighed for det, så spørg dig for
blandt dem, der allerede har købt. Hvilke erfaringer
har de gjort, og hvor kan varerne købes til en fornuftig pris – eventuelt som brugte?
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5. Hvornår vil du gøre det?
Flextid og -motion
Her gælder de samme overvejelser som ovenfor ved
”Kalorieindtag”, men dertil kommer, at du også skal
vælge, hvornår i ugen du vil motionere – og det
bliver måske ikke så nemt. Især ikke, hvis dine træningstidspunkter skal koordineres med dine og familiens øvrige aktiviteter, din arbejdsdag, din trænings-partners planer og eventuelle tider for holdog spil-træning.
Prøv derfor så vidt muligt at benytte flextid og
flex-motion. En dags motion kunne måske klares
enten før eller efter dit arbejde. En planlagt cykeltur
i det fri kunne (i nødstilfælde) klares på en motionscykel derhjemme, en svømmetur kunne med fordel
kombineres med en familietur til stranden frem for
en tur i svømmehallen, og en halv times rask gang
kunne måske klares i frokostpausen eller sent om
aftenen.
Tip: Har du svært ved at komme i gang, kan det
ofte hjælpe at betragte motionen som flere mindre
delopgaver: 1) at finde udstyret frem, 2) at tage det
på, 3) at komme ud af huset og 4) at komme i gang.
Dermed bevæger du dig så at sige fra stadiet ”Jeg
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gider ikke!” til ”Jeg er på vej!” – og hvorfor så ikke
fortsætte?
OBS: Ved motion omdanner du fysisk energi til
psykisk energi. Derfor vil du formentlig aldrig opleve, at du fortryder den motion, du dyrkede. Til
gengæld er der en stor risiko for, at du en dag vil
fortryde den motion, du ikke fik.

6. Evaluering og justering
Undskyldninger
Det kritiske tidspunkt for nye motionister og sportsfolk er ofte 1-2 måneder efter start. Det er her, de
første undskyldninger for at springe over popper op,
og det er først og fremmest baggrunden for disse
undskyldninger, der skal evalueres. For eksempel
om den mest udbredte undskyldning ”Jeg har ikke
tid længere!” stemmer overens med virkeligheden,
eller om der ligger andre ting bag. Måske er det
kedsomhed, der er den virkelige årsag. Måske er det
ikke den rette sportsgren, det rette motionscenter
eller den rette træningspartner. Det kunne også være
skuffelse over resultatet på kropsvægten eller kondi228

tionen, og det kunne skyldes manglende opbakning
hjemmefra.

Justering
Når du kender den virkelige årsag, kan du forhåbentligt også justere efter den. Om nødvendigt må
du vælge en ny form for motion eller sport, et nyt
motionscenter, en ny træningspartner – eller sætte
dig nogle nye og måske mere realistiske mål for,
hvad du vil opnå med din motion/sport.
OBS: For hver én gang, du overtaler dig selv til at
springe motionen over, bliver det nemmere næste
gang. Desværre!

Har du ikke tid til motion nu,
skal du afsætte tid til sygdom senere.
Edward Stanley
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7. Stabilisering
Når lysten mangler
Acceptér, at der kan komme perioder, hvor du bare
ikke gider motionere eller træne. Det sker for mange, hvis ikke de fleste. Nogle gange sker det efter få
måneder, andre gange efter flere år, og fælles for
disse ”kriser” er, at der mangler en klar årsag. Det
sker bare, og hvis du blot holder ud, kommer lysten
igen. Hvis du derimod giver efter, risikerer du at
komme så langt bagud eller ud af form, at en genoptagelse aldrig kommer på tale.
Desværre findes der ingen ”vaccine” mod dette fænomen, men jo mere spændende, udfordrende, inspirerende, hyggelig, social eller sjov din motion
eller sport er, des mindre er risikoen – vist nok.
Prøv derfor, om punkterne herunder kan hjælpe til
at begrænse risikoen for dig.

Variér din træning
Løb behøver fx ikke at være blot en række af monotone bevægelser. Skifter du mellem almindelig
gang, kapgang, baglæns løb, sidelæns løb og inter230

valløb, er det en helt anderledes oplevelse. Løbeoverfladen og omgivelserne kan ligeledes varieres.
En tur gennem skoven eller langs vandet er bestemt
en helt anden oplevelse end en tur på byens asfalt –
og langt, langt mere spændende end løbebåndet i
fitnesscentret. Og ligeså er cykelturen, hvis du vælger forskellige ruter. Dermed bliver motionen i bedste fald et middel til at komme på sightseeing –
frem for en sur eller kedelig pligt.

Inkludér et konkurrencemoment
Uanset hvor meget eller lidt du kan præstere, vil du
næsten altid kunne forbedre det på en eller anden
måde. Både i forhold til dine hidtidige præstationer
og i forhold til andres ditto. Prøv derfor, om du kan
motivere dig selv til at satse på stadige forbedringer,
fx ved at måle og notere dine præstationer med regelmæssige mellemrum. Til det brug findes der flere udmærkede apps og skridttællere.

Socialt samvær
Andre motionister eller sportsfolks selskab er formentlig den største hjælp til at komme hjemmefra
på en træls dag, og især hvis de forventer, ja måske
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er afhængige af, at du kommer. Derudover kan I
støtte og opmuntre hinanden – eller konkurrere mod
hinanden.
Det at mødes med andre, som deler den samme
sport, kan også skabe gode venskaber, hvilket igen
motiverer til at komme hjemmefra. Prøv derfor, om
du kan finde en fast træningspartner eller en forening for den motion eller sport, du vælger at dyrke.
De fleste foreninger er tilmed glade for nye medlemmer, og de gamle medlemmer giver gerne deres
erfaringer videre til nybegyndere.

Kedsomhed
Hvis du keder dig, mens du motionerer, kan du prøve at kombinere motionen med noget nyttigt eller
underholdende.
Med en smartphone på dig kan du fx lytte til nyhederne, et sprogkursus, en lydbog, et foredrag eller
din favoritmusik, mens du løber, cykler, går eller
styrketræner.
Svømmer du, kan du i stedet fordrive tiden med
lidt hjernegymnastik. Prøv fx at lade hver bane repræsentere et bogstav og se, hvor mange navne eller
ting du kan komme på, som begynder eller ender
med dette bogstav – eller hvor lange sætninger, du
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kan lave, hvori alle ord begynder med samme bogstav.
Er du udendørs, hvor omgivelserne skifter, kan du
berige din motion med ”selektiv perception”. Det
vil sige, at du bevidst vælger, hvad du vil fokusere
på og gerne ting, lyde eller dufte, som du ellers ikke
lægger mærke til. Haver og havelåger, udsmykninger og skulpturer, navne- og husnummerskilte eller
duften fra de planter, buske og butikker, som du
passerer, er alle velegnede til dette brug.
Prøv også at lytte til naturens lyde eller bilerne og
den hektiske by, og bemærk især, hvordan disse
lyde ændres i vådt eller stormfuldt vejr.
Uanset hvad du vælger, vil du helt sikkert opleve, at
tiden går langt hurtigere – og bedre.

Tip: Hvis du en dag har svært ved at komme afsted,
kan det måske hjælpe at stille dig selv dette spørgsmål:
”Har jeg nogensinde fortrudt, at jeg motionerede?”
Og hvis svaret er ”nej!”:
”Hvad er så risikoen for, at jeg skulle gøre det denne gang?”
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Afslutning
Såfremt du nu har fulgt de instrukser og råd, som
jeg har givet i denne bog, vil du sandsynligvis også
have kvittet cigaretterne uden at tage på. Men var
det let eller vanskeligt, og har du forslag til, hvordan
det kunne blive endnu nemmere, så er du hjertelig
velkommen til at kontakte mig herom på mail- eller
postadressen forrest i bogen.
Og skulle du ønske at anbefale bogen til venner og
bekendte, er du selvsagt mere end blot velkommen
til at gøre det, for eksempel ved brug af deleknapperne på www.dinsidstecigaret.dk – eller ved blot at
skrive samme internetnetadresse på de sociale medier, du benytter.
På forhånd en meget stor tak for enhver kommentar
såvel som enhver betaling og enhver anbefaling.
Held og lykke med dit (nye) røgfrie liv. Nyd det!

De bedste hilsener fra
Torben Madsen
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Om forfatteren
Torben Madsen er oprindelig uddannet jurist, men
efter en kort tid som advokatfuldmægtig valgte han
at studere psykoterapi og hypnose, og i 1987 åbnede
han egen klinik med speciale i vægtkontrol og rygestop. Det sidste meget stærkt inspireret af, at han
selv røg 20-40 cigaretter dagligt – dengang!
Torben Madsen har siden 2003 skrevet bøgerne
”Sådan dræber du Nikotindjævelen”, ”Sådan finder
du den rette kæreste”, ”Sådan får du succes i parforholdet”, ”Lær at spise mindre og forbrænde mere” samt syv lokalhistoriske bøger, herunder en satirisk.
Endvidere er han for nylig udkommet med en bog
om samtalens takt og tone. Den har titlen ”Dig vil
jeg gerne tale med!”

Forfatterens yndlings-vits:
– Jeg har lige læst en af Deres bøger.
– Min sidste?
– Jeg håber det!
Robert Storm Petersen
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