
خطوااتت للتوقف عن االتدخيینعشرةة   
 

1 يیقومم معظم االناسس االذيین يیقلعونن عن االتدخيین بنجاحح بذلك من خاللل  بهھ. االتزممحددد تارريیخا للتوقف عن االتدخيین وو  -
االتوقف تماما عن االتدخيین ووليیس عن ططريیق االخفض االتدرريیجي.  

 
2 التخلص من كافة منافض االسجائر ووعلب لكي تتمكن من االموااصلة خاللل ااأليیامم االقليیلة ااألوولى. قم ب اابق مشغوال  -

االسجائر االمفتوحة وواالثقابب وواالوالعاتت.  
 

3 حاوولل االقيیامم بذلك مع  –ضع كوبا من االماء بالقربب منك ووااررشف منهھ بشكل مطردد  ااشربب االكثيیر من االماء.  -
شريیحة من االبرتقالل أأوو االليیمونن.  

 
4 بدال من ااستخداامم االمصعد. ااذذهھھھب للسباحة  سوفف يیساعدكك ذذلك على ااالسترخاء. ااصعد االدررجج - ززدد من نشاططك  -

أأوو االجريي في ووقت االغدااء. اانضم إإلى مركز ترفيیهھ محلي.  
 

5 . قد تجد نفسك تعاني من أأعرااضض ااالنسحابب مثل االصدااعع أأوو االتهھابب االحلق أأوو االتهھيیج٬، بمجردد فكر بشكل إإيیجابي  -
كل هھھھذهه ااألعرااضض  –ال تقلق  االتوقف عن االتدخيین. هھھھذهه هھھھي عالماتت على أأنن جسمك يیتعافى من آآثارر االتبغ.

ططبيیعيیة تماما٬، ووتختفي خاللل أأسبوعع أأوو ااسبوعيین.  
 

6 خاللل ااأليیامم االقليیلة ااألوولى٬، تجنب االذهھھھابب إإلى االمحالتت االتي عاددةة ما كنت تشتريي منهھا االسجائر  - غيیر ررووتيینك  -
ااذذهھھھب إإلى مكانن آآخر  –ك. إإذذاا كنت تدخن في ووقت االغدااء أأوو مع مجموعة من ااألصدقاء في االحانة االخاصة ب

ووقم بشيء مختلف.  
 

7 ال يیوجد  –ال تستخدمم ااألززماتت أأوو ااالحتفاالتت االخاصة كذرريیعة لتدخيین سيیجاررةة "ووااحدةة فقط"  ال توجد أأعذاارر!  -
أأخرىى. شيء من ذذلك . يیؤدديي تدخيین سيیجاررةة ووااحدةة إإلى تدخيین سيیجاررةة  

 
8  –مم ااألمواالل االتي قمت بتوفيیرهھھھا من خاللل عدمم شرااء االسجائر في تدليیل نفسك بشيء خاصص ااستخد ددلل نفسك!  -

تناوولل ووجبة بالخاررجج   ريي قرصص مضغوطط أأوو بعض االمالبس االجديیدةة.تااش -  
 

9 ي االخاصص بك. ال إإذذاا كنت قلقا من ززيیاددةة االوززنن٬، يیجب توخي االحذرر فيیما يیتعلق بالنظامم االغذاائ ررااقب ما تأكلهھ٬،  -
حاوولل تناوولل بعض االفوااكهھ أأوو االخضرااووااتت االنيیئة بدال من ذذلك. –تتناوولل ووجباتت خفيیفة من ااألططعمة االدسمة   

 
10 . كل يیومم تقضيیهھ ددوونن تدخيین جيید لصحتك ووعائلتك وومصرووفاتك.كل يیومم على أأنهھ ووقت منفصل قضياا  -  

 
 

عن االتدخيین ااالمتناععال تتوقف عن محاوولة   
 


