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DEEL I – EEN NIEUWE METHODE
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WAAROM IS DEZE METHODE BIJZONDER?
Toen ik opgroeide, in de jaren zeventig van de vorige eeuw, was het heel normaal om te
roken. Als onze ouders kennissen hadden uitgenodigd, werden er twee met sigaretten
gevulde bruine aardewerken bekertjes op de salontafel gezet. Een met filtersigaretten, en
een met de zwaardere, filterloze sigaretten. Wij kinderen zaten dan in onze bruine of
paarse coltrui op de namaakleren (skai?) bank, en keken toe hoe de volwassenen de ene
na de andere sigaret uit de bekertjes visten en de kamer in grijsblauwe wolken hulden.
We wisten niet beter dan dat onze ademruimte beperkt werd.
Tegenwoordig, in het tweede decennium van deze eeuw, kom je deze situatie niet meer
zo vaak tegen. Tenminste, niet in het hierboven beschreven burgerlijke milieu in
Nederland. Op elk pakje sigaretten staat een boodschap: roken is slecht, en kan je
gezondheid nadelig beïnvloeden. De nadelen worden breed uitgemeten in
televisieprogramma’s en in tijdschriften. Je wordt gedwongen naar onsmakelijke plaatjes
te kijken van zwarte longen en rotte tanden. Op de mensen die desondanks toch nog
roken, wordt stiekem een beetje neergekeken. Waarom roken deze mensen nog?
Interesseert het ze niet? Hebben ze zelfdestructieve neigingen? Roken ze als een vorm
van protest? Vinden ze het gewoon lekker om te roken?
Of willen ze misschien wel stoppen maar lukt het ze niet? Voor deze mensen heb ik dit
boek geschreven.
Roken is slecht voor ons, dat weet jij ook. Je hebt dit misschien al honderd keer
geanalyseerd en gerationaliseerd. Je hebt zelfs misschien al een paar keer geprobeerd te
stoppen, maar elke keer ben je teruggevallen. Het roken heeft zich aan jouw controle
onttrokken. Het leidt zijn eigen leven. Zelf heb ik twintig jaar gerookt, gemiddeld een
pakje per dag. Destijds heb ik een tiental vergeefse stoppogingen gedaan. De laatste keer
ben ik definitief gestopt. De afgelopen 17 jaar heb ik precies 0 sigaretten gerookt. En,
belangrijker: ik heb er ook geen enkele behoefte aan gehad. Jakkes! Ik moet er niet meer
aan denken! Na het afronden van dit programma zul jij je ook zo voelen.

WANNEER STOPPEN?
Mensen vragen wel eens aan mij wanneer het nu eigenlijk de beste tijd is om te stoppen.
Ze komen met opmerkingen als: “Ik voel me niet zo goed nu”, “Het gaat niet zo lekker op
de zaak”, “Ik kan het nu niet opbrengen”, etc. Ze denken dat het daarom geen goede tijd
is om te stoppen met roken. Op een ander moment hebben ze misschien meer succes. De
waarheid is dat het helemaal niets uitmaakt wanneer je stopt. Het enige probleem wat jij
nu hebt dat gerelateerd is aan roken, is je rookprobleem. Andere problemen horen
gewoon bij het leven. Je hebt ze als je rookt, en je hebt ze als je niet rookt.
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Overigens ben ik zelf gestopt in een periode dat ik mezelf bijzonder slecht voelde,
dankzij een mislukte relatie. Slechter dan dit kan ik me toch niet voelen, was mijn
gedachte destijds. En dat klopte. Sindsdien heb ik me alleen maar beter gevoeld.
Omdat we zo langzamerhand weten dat rationalisaties en analyses niet helpen bij het
stoppen met roken, gaan we het totaal anders aanpakken. We gaan het probleem, dat zich
ergens in onze geest verschanst heeft, op zijn eigen terrein aanpakken. We gaan een
mind-tric toepassen, we gaan omdenken.
In plaats van te moeten stoppen met roken – omdat het zo ongezond is, omdat je je ervoor
schaamt, omdat je partner het wil, omdat het te veel geld kost etc. – gaan we een ander
standpunt innemen. Je mag stoppen met roken. Om op dit punt te komen, ga je je een
maand lang voorbereiden, zonder daadwerkelijk te stoppen. Aan het eind van deze maand
ben je blij dat je eindelijk mag stoppen. Je neemt de tijdelijke ongemakken voor lief, en
denkt alleen nog maar met afschuw terug aan die sigaretten. Wat een opluchting dat je
mocht stoppen! Op deze manier is er geen gevaar voor terugval. Zelfs al ben je
stomdronken op een feestje waar flauwe vrienden je een loer willen draaien door je een
sigaret op te dringen, dan nog is je afschuw te groot. Je wílt niet meer roken.
Elke keer als ik mensen zie roken, na al die jaren nog, denk ik bij mezelf: Godzijdank
hoef ik dat niet meer te doen. En stiekem heb ik dan een beetje medelijden met de
mensen die nog wel moeten roken.

VOOR WIE IS DEZE METHODE GESCHIKT?
Hoewel deze methode met name geschikt is voor mensen die willen stoppen en al een
paar vergeefse pogingen achter de rug hebben, kunnen mensen die al gestopt zijn er ook
nog van profiteren. Als je langer dan een maand gestopt bent, raad ik je aan om het hele
boek door te nemen, en daarna meteen door te gaan naar de overgangsfase, zoals
beschreven in DEEL III. Mocht dat toch te hoog gegrepen zijn, en val je weer terug, keer
dan weer terug naar het begin van dit boek en begin met de voorbereidende fase. Mocht
dit inderdaad gebeuren, trek het je dan niet te veel aan. Een maandje nog roken valt in het
niet bij de rest van je leven rookvrij zijn.
Het verlangen om te stoppen moet wel echt aanwezig zijn. Van mezelf herinner ik me een
paar halfslachtige pogingen, bijvoorbeeld omdat een vriendin wilde stoppen en dat niet
alleen aandurfde. Stoppen “voor de gezelligheid” is geen goed idee. Dat is gedoemd te
mislukken. Ik kom hier later op terug.
Je persoonlijkheidsstructuur speelt een grote rol bij het stoppen. Een heel braaf persoon
heeft eigenlijk geen programma nodig. Die heeft alleen maar een autoriteit nodig (zijn
ouders, de staat) die hem vertelt dat hij niet mag roken. Ik ken zo’n volgzaam persoon.
Nog nooit in zijn leven heeft hij gerookt, omdat zijn vader hem vertelde dit niet te doen.
Vreemd genoeg rookte deze vader zelf als een schoorsteen, dus iemand als ik zou daar
niet “intrappen”. Je zegt tegen mij niet te roken, terwijl je het zelf wel doet?
Maar enfin, het doel is bereikt. Hij heeft nog nooit gerookt, dus hierin kunnen we hem
misschien wel benijden.
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De meeste mensen hebben echter een kritischer natuur. Ze trekken alles wat iemand zegt
in twijfel, en willen “alles zelf meemaken”. Zo iemand ben ik, dus als jij ook zo bent, ben
je in goed gezelschap. Jouw tegendraadse natuur is perfect voor dit programma!
Mijn recalcitrante aard heeft mij in eerste instantie aan het roken geholpen. Ze willen niet
dat ik rook, dus dan ga ik het juist doen! Ik was toen zeventien. Okay, pubertijd. Van
Vrije Wil had ik nog geen enkel idee. Alvast een tipje van de sluier: jouw Vrije Wil is
niet per definitie het tegenovergestelde van die van anderen waar jij je tegen wilt
verzetten. Dus als alle mensen waar jij een hekel aan hebt niet roken, dan is dat geen
reden om te blijven roken. Bepaal zelf je vrije wil zonder daarbij naar anderen te kijken.
Tot mijn schaamte moet ik hier ook nog aan toevoegen dat ik zelfs een- of tweemaal het
nieuwjaarsvoornemen gemaakt heb om dat jaar NIET te stoppen met roken. En terwijl ik
dit opschrijf, weet ik dat ik hierin niet de enige ben. Laten we er maar om lachen en
hopen dat we ervan leren.
Toen ik ongeveer tien jaar rookte, begon ik er af en toe genoeg van te krijgen. Als ik een
feestje had gehad, werd ik de volgende ochtend wakker met een afschuwelijke smaak in
mijn mond. Ik had weinig geld in die tijd, en altijd moest ik weer rekening houden met
dat pakje sigaretten. Ook al had ik verder niets meer, dat roken moest doorgaan. Soms
willen mensen zó graag een sigaret, dat ze de peuken van de straat oprapen, ze uit elkaar
halen en er een nieuwe sigaret van draaien. Dat is treurig.
De jaren die daarop volgden heb ik verschillende stoppogingen gedaan. Ik heb het één
keer veertien dagen volgehouden. Ik heb een x-aantal boeken over stoppen met roken
gelezen, en deze uitvoerig besproken in mijn vriendenkring. In theorie klonk het allemaal
aardig, hoewel ik vaak het gevoel had dat er dingen niet klopten. Roken heeft geen enkele
zin, stond er dan in zo’n boek. Het is ontzettend moeilijk te geloven dat miljoenen
mensen iets onzinnigs doen. En nee, ik geloof niet in samenzweringstheorieën van de
tabaksindustrie. Zoveel macht heeft die niet.
Toen mijn zoveelste stoppoging op de klippen was gelopen en ik midden in de nacht mijn
jonge dochtertje alleen liet omdat ik plotseling en onmiddellijk naar de benzinepomp
moest om sigaretten te gaan halen, besefte ik dat ik een grens over was gegaan. Ik moest
toegeven dat ik verslaafd was. Vreemd genoeg speelde toen mijn recalcitrante aard weer
op. Ik wílde niet verslaafd zijn. Maar ik kon ook niet stoppen. Ik moest iets verzinnen.
In gedachten ging ik terug naar mijn middelbare schooltijd. Voordat ik zeventien was.
Voordat ik rookte. Ik liep samen met mijn beste vriendin over straat en we hadden een
supergrote zak bananensnoepjes gekocht. Van die hele zoete, smerige bananensnoepjes.
In één uur hebben we de hele zak achter elkaar leeggegeten. Ik ben er zo ziek van
geweest dat ik nooit meer één bananensnoepje heb gegeten.
Toen viel het kwartje. Met het roken moest ik ook op dit punt komen.

DE AARD VAN EEN VERSLAVING
Als je nooit gehinderd wordt in je gedrag, heb je niet door hoezeer het je beïnvloedt.
Maar in de jaren negentig van de vorige eeuw rukten de rookverboden op. Er mocht niet
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meer gerookt worden in openbare gebouwen. Automatisch naar je sigaretten grijpen ging
niet meer. Roken werd steeds minder de norm. Op een gegeven moment had ik een
sollicitatiegesprek. Geen idee meer waarvoor. Iets in het jeugdwerk waarschijnlijk, een
functie waarin ik écht geïnteresseerd was, die ik écht graag wilde hebben. Het gesprek
ging echter grotendeels aan me voorbij. Ik kon alleen maar denken aan mijn sigaret.
Wanneer kan ik weer roken? Na afloop van het gesprek voelde ik geen teleurstelling
omdat ik mijn gesprek verknald had. Integendeel, ik voelde opluchting omdat ik weer een
sigaret kon opsteken. Zo gauw ik op straat stond, stak ik er eentje op. Ik weet niet of mijn
job interviewer dit gezien heeft. Dat zal geen goede indruk gemaakt hebben, maar kom
op, het kwaad was toch al geschied. De baan kreeg ik overigens niet...
Als ik weer eens was gestopt met roken, kon ik maar aan één ding denken: sigaretten. Ik
was dan totaal geobsedeerd door het roken. Met uiterste wilskracht probeerde ik het net
zolang vol te houden tot ik op een onbewaakt ogenblik toe moest geven en weer ging
roken. Daarna rookte ik nog meer dan daarvoor. Inhaalroken schijnt normaal te zijn.
Maar in elk geval leek mijn obsessie verdwenen te zijn: ik dacht nauwelijks meer aan
roken – ik deed het gewoon.
Was dit nu te wijten aan de nicotineverslaving of speelde er meer? De nicotineresten zijn
al na een dag of drie, vier uit je lichaam verdwenen. Dit punt was ik al een aantal keer
voorbijgegaan. Zijn het de rituele handelingen waar je niet buiten kunt als je stopt met
roken? Maar die kun je toch simpelweg vervangen door andere, minder schadelijke
handelingen?
We kennen allemaal verhalen van mensen die al een jaar of langer gestopt waren. Na een
traumatische gebeurtenis begonnen ze weer te roken. Hun verslaving had allang
overwonnen kunnen zijn, maar was dat blijkbaar niet. Waarom gingen ze weer roken?
Waarom dachten ze daar troost in te vinden?
Ik ben een animist. Of een pantheïst. Het hangt ervan af welk woord mij het eerst te
binnen schiet als iemand me vraagt naar mijn wereldbeeld of geloofsovertuiging. Aan de
hand van dit wereldbeeld zal ik de rookverslaving inzichtelijk maken. Probeer het je voor
te stellen.
Voor een animist is alles bezield. Begeistert, zouden onze oosterburen zeggen. Zelfs de
gewoonste dingen dragen een sprankje bezieling in zich. Die bezieling gebeurt door het
geven van aandacht. Het boek of de reader die je nu in je hand hebt, is tijdens het maken
bezield door de scheppers: de ontwerper, de drukker, de fabrieksarbeider. Allemaal
hebben ze er een stukje aandacht, bezieling in gestoken. Tijdens het gebruik wordt het
voorwerp bezield door de gebruiker, door jou. Je kunt je voorstellen dat het ene voorwerp
veel meer bezield is dan het andere. Denk bijvoorbeeld eens aan een object als de zon,
een hemellichaam dat duizenden jaren aanbeden is door miljarden mensen, en wie weet,
andere wezens.
Maar doe eens een stap terug. Een stap vóórdat het voorwerp tastbaar was. De abstracte
fase van, bijvoorbeeld, een boek. In deze fase was er een idee, dat met veel enthousiasme
bezield werd door de bedenker. Op dit moment begon het vorm te krijgen als een
zelfstandige entiteit. In het geval van het boek is het gematerialiseerd, maar dat hoeft niet.
Maar een schepping van de geest is per definitie meer-of-minder bezield. Als zo’n
schepping heel sterk bezield is, kan hij – in beperkte mate – zelfstandig handelen. Het
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handelen van een dergelijke entiteit speelt zich altijd af op onderbewust niveau. Het is
misschien het makkelijkst om het te vergelijken met een droomfiguur. Een droomfiguur
die je auto kwijt heeft gemaakt, je bang probeert te maken, of alleen maar vanuit een
plekje in de schaduw naar je kijkt. Het is een deel van jezelf, maar je hebt hem niet onder
controle.
Onze verslaving is zo’n entiteit. We hebben hem zelf geschapen en nu leidt hij zijn eigen
leven in ons onderbewustzijn. Hij groeit door aandacht, en dan specifiek door aandacht
die met emotie gepaard gaat. Elke keer als je een sigaret opsteekt krijgt hij die aandacht,
maar ook op momenten dat je niet rookt. Of die aandacht positief – hmmm, wat een
heerlijk sigaretje – is, of negatief, maakt niet uit. Misschien is de negatieve energie nog
wel krachtiger. Wanneer je plotseling ontdekt dat je pakje leeg is, en je de paniek voelt
opkomen omdat de winkel bijna dicht is. Wanneer je tevergeefs in je tas rommelt, omdat
je dacht dat je daar nog een half pakje had. Je hart staat bijna stil – whoesjjj – al die
energie gaat rechtstreeks naar je verslaving. Je hebt hem gevoed.
Door al je vergeefse stoppogingen is je verslaving ook gegroeid. Hij is jouw meerdere, en
jij weet dat. Je voelt je klein.
Misschien moet je je er maar bij neerleggen dat je verslaafd bent. Het is een ziekte. Je
kunt er niets aan doen.
Nee! Ik hoop dat het duidelijk is dat ik het hier helemaal niet mee eens ben. Het is jouw
verslaving zelf die jou deze woorden influistert. En jouw verslaving is slechts een deel
van jou. Een deel dat je kunt loslaten. Daarom moet je ophouden het te voeden, dan
verschrompelt het stukje bij beetje totdat er niets meer van over is.
Dit is ook één van de redenen dat je absoluut niet moet minderen met roken. Ik heb dit
zelf regelmatig gedaan. Dan nam ik me voor om nog maar tien sigaretten per dag te
roken, of om elke dag een sigaret minder te roken. Op die manier zou ik uiteindelijk
uitkomen bij nul sigaretten per dag, en dat zou vrijwel moeiteloos gaan. Dacht ik. De
werkelijkheid was, dat ik hele schema’s ging maken met tijdstippen waarop ik een sigaret
mocht roken, en dat ik na die ene sigaret meteen alweer dacht aan mijn volgende. Hoe
minder ik rookte, hoe meer ik geobsedeerd raakte door die sigaret die ik nog wel mocht
roken. Op het moment dat ik nog maar één sigaret per dag rookte, dacht ik de hele dag
voortdurend aan roken. Al mijn aandacht was erop gericht. Het roken beheerste mijn
leven nog veel meer dan voorheen. Er was geen sprake van dat ik nu makkelijk kon
stoppen. Dat was een enorme misrekening geweest. Ik had mijn verslaving alleen maar
gevoed, en toen ik weer aan het fulltime roken toegaf, rookte ik nog meer dan eerst om de
“schade” in te halen.
Ga ook niet de sigaret vervangen door een elektronische sigaret of door
kruidensigaretten. Dit zijn schijnoplossingen. Het werkelijke probleem blijft.
Omdat je verslaving een eigen bewustzijn heeft – schort je ongeloof nog even op – zal hij
er alles aan doen om “in leven” te blijven. Je verslaving zal vechten voor zijn bestaan. In
zijn leefgebied – jouw onderbewustzijn – zoekt hij naar medestanders. Op dat soort
momenten hoor je jezelf smoezen verzinnen, problemen rationaliseren en cynische
uitspraken doen. Wees eerlijk tegen jezelf en probeer er op zulke momenten achter te
komen of deze ideeën in overeenstemming zijn met je eigen Vrije Wil, of dat het je
verslaving is die jou deze woorden influistert.
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Besef wel dat jouw verslaving rechtstreeks toegang heeft tot je onderbewustzijn, in
tegenstelling tot jouw bewustzijn. Je onderbewustzijn is per definitie niet bewust, hoewel
de grenzen vaag zijn. Dit betekent dat jouw ratio op grote achterstand staat in dit
probleem. Je verstand kan je niet van je verslaving afhelpen – je ratio is machteloos.
Moet ik dit allemaal geloven?
Bovenstaande is uitgelegd vanuit mijn animistisch wereldbeeld, de manier waarop ik de
verbanden tussen de entiteiten op verschillende niveaus van bestaan interpreteer. Om dit
programma te kunnen volgen, hoef je het hier niet mee eens te zijn. Probeer mijn uitleg
dan te zien als een metafoor voor het inzichtelijk maken en onderscheiden van de
probleempunten.
Voor elke methode of elk programma geldt: als het werkt, dan werkt het. Ongeacht de
achtergrond. Analyseren gaat je niet helpen bij het stoppen met roken. Een pragmatische
aanpak wel.
Mocht je meer willen weten, lees dan eens De Mens en zijn Symbolen van Carl Gustav
Jung, of bestudeer wat Eckhart Tolle vertelt over het pijnlichaam in de Kracht van het
Nu.

WAAROM ANDERE METHODES NIET WERKEN
De meeste mensen proberen eerst op eigen kracht van het roken af te komen. Daar is
niets mis mee, en het zou zelfs heel goed kunnen werken als je heel intuïtief te werk gaat.
Wat ikzelf in eerste instantie heb geprobeerd, heeft me niet geholpen. Het makkelijkst
leek het me om gewoon maar te stoppen, gewoon door tegen mezelf te zeggen dat ik mijn
laatste laatste pakje had opgemaakt en daarna geen nieuwe sigaret meer mocht opsteken.
Klinkt logisch, niet waar? Het liep echter uit op een worsteling van een paar dagen
waarin ik het onderspit moest delven. Misschien had ik een smoes verzonnen om mezelf
ervan te overtuigen dat het niet hoefde. Ik stond onder teveel stress, het tijdstip was niet
optimaal, ik kon beter wachten tot de vakantie, etc. De mooiste smoes die ik van iemand
anders gehoord heb om weer te beginnen is deze: doordat ik nu zo lang (lees: drie dagen)
al niet rook, heb ik bewezen dat ik niet verslaafd ben. Ik kan nu dus rustig roken omdat ik
toch elk moment, wanneer ik dat wil, weer kan stoppen.
Veel verslaafden zullen het helaas met deze uitspraak eens zijn, omdat het hen volkomen
plausibel in de oren klinkt. Overigens rookt deze persoon nog steeds, meer dan vijftien
jaar na haar uitspraak.
Ik heb geprobeerd te stoppen door te minderen, maar dat had het tegenovergestelde
effect. Uiteindelijk ging ik daardoor juist meerderen. Ik heb ook nog geprobeerd om
mezelf te belonen door elke dag het geld van een pakje sigaretten in een apart potje te
doen. Werkte ook niet. Ik heb bij rookpogingen zoveel mogelijk mensen verteld dat ik
ging stoppen, zodat de vernedering dubbel zo hard aankwam toen het opnieuw niet lukte.
En ik heb ettelijke boeken gelezen over het stoppen met roken, en deze uitvoerig
besproken met rokende vrienden. Vooral Alan Carr was favoriet, hierover kon je met
lotgenoten heerlijk discussiëren.
Met een van deze lotgenoten heb ik verschillende stoppogingen gedaan. Samen zou het
ons lukken. Helaas, gedeelde stress bleek dubbele stress te zijn. Het ging nog slechter dan
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wanneer ik het alleen deed. We spraken over niets anders dan over roken, hoe we ons
voelden en hoe moeilijk het was. Ik geloof dat we er bij ons tweede wijntje alweer eentje
opstaken, om elkaar er daarna van te verzekeren dat we echt nog steeds bezig waren met
stoppen. Eén sigaret is niet zo erg als je gestopt bent met roken, vonden we. Uiteraard
leidde deze ene sigaret tot nog veel meer, totdat we vergeten waren dat we eigenlijk
hadden willen stoppen. Laatst kwam ik haar weer tegen nadat ik haar tien jaar niet had
gezien. Ze rookte nog steeds.
Wilskracht
Wanneer het je gelukt is om cold turkey te stoppen, van de ene op de andere dag
ophouden, moet je dag en nacht op je hoede zijn. Je verslaving is niet verslagen. In je
onderbewustzijn ken je nog steeds waarde toe aan het roken.
Je wilskracht moet sterk genoeg zijn om keer op keer de verleiding te weerstaan. Je voelt
nog steeds de drang om er een op te steken. Op een feestje, bij de koffie, na de seks –
elke keer moet je weer tegen jezelf zeggen: nee, ik wil niet roken, ik doe het niet. Altijd
moet je op je hoede zijn. Gaat dat wel lukken als je gedronken hebt op een feestje? Of als
je een ernstige emotionele schok te verwerken krijgt?
Mocht het zo zijn dat je op deze manier gestopt bent, en dat je al langer dan een paar
maanden rookvrij bent, dan kun je dit boek toch gebruiken. Sla de voorbereidende fase
over en ga direct na Deel III, over de overgangsfase. Zo zul je het roken definitief kunnen
verslaan, zonder die voortdurende strijd. Mislukt dit, en ga je toch weer roken: doe dan
het volledige programma.
Ditzelfde geldt eigenlijk voor iedereen die “onder dwang” gestopt is. Je vond van jezelf
dat je moest stoppen, of misschien heb je wel andere mensen gevraagd om jou te
controleren en voor misstappen te behoeden. Op deze manier is het stoppen met roken
een voortdurende straf geworden. En hierdoor lijkt het roken des te verleidelijker.
De eeuwige verslaafde
Dan zijn er nog methodes die uitgaan van het idee van de eeuwige verslaafde. Eenmaal
verslaafd, altijd verslaafd. Sommigen gaan zelfs zo ver om te zeggen dat een verslaving
aangeboren is. Het enige wat je kunt doen, is er je hele leven tegen vechten. Het is
duidelijk dat je op deze manier de verslaving veel en veel groter maakt dan hij eigenlijk
is. Je voedt hem voortdurend, door je er voortdurend van bewust te zijn. Je identificeert je
met je verslaving, die zo belangrijk is dat je er voortdurend rekening mee moet houden.
Nooit mag je jezelf in de verleiding brengen, en vaak wordt deze last ook nog eens
afgeschoven op de omgeving. De huisgenoten moeten ervoor zorgen dat de arme
verslaafde – die er immers niets aan kan doen – niet in aanraking komt met de sigaret.
Als de verslaafde dan toch weer in de val trapt, is het altijd de schuld van iets buiten hem.
Zelf ben je volgens deze theorie immers een willoos slachtoffer waar iedereen rekening
mee moet houden.
Laat het duidelijk zijn dat ik dit een onzinnige theorie vindt. Je hébt dan misschien een
verslaving, je bént geen verslaving. Laat jezelf alsjeblieft niet zo degraderen. Je mag je
verslaving loslaten, als je dat wilt.
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Jezelf belonen
Geld in een potje stoppen voor elk uitgespaard pakje, het lijkt een prima idee. Een paar
weken geleden heb ik nog op een feestje voor iemand uitgerekend hoeveel ze jaarlijks
zou besparen als ze zou stoppen. Dat was meer dan tweeduizend euro! In gedachten
plande ze al een luxe vakantie. Toch is het een heel slecht idee om jezelf te belonen voor
het stoppen met roken. Dit impliceert immers dat je een opoffering doet – het roken was
zo fantastisch dat er wel wat tegenover mag staan om dat op te geven. Dit geeft je
verslaving weer extra kracht. In plaats van weg te sterven, groeit hij. Dus nee, neem ook
niet een gebakje of een extra snack omdat je met roken bent gestopt. Roken ís niet
geweldig, dus niemand hoeft beloond te worden voor het stoppen. Er is maar één
beloning voor het stoppen met roken: je hoeft niet meer te roken.
Lotgenotensteun
Lotgenotensteun kan ook heel riskant zijn. De leden kunnen elkaar stimuleren, maar het
krabbenmandverschijnsel kan ook optreden. Zo gauw een krab uit de mand wil klimmen,
trekken de andere hem weer terug. Als iemand uit de groep succes heeft met stoppen,
wordt hij door de anderen weer teruggezet op de plaats van hopeloos geval.
Ik zou dan ook willen voorstellen om alleen onder begeleiding een lotgenotengroep te
starten. De coach moet er dan strak op toezien dat er alleen positieve interactie is tussen
de deelnemers. Hetzelfde geldt voor online en Facebook groepen. Ze moeten strak
gemodereerd worden om erop toe te zien dat de deelnemers in deze kwetsbare periode
niet lastig gevallen worden door trollen en andere cynische geluiden.
Methodes die wél werken
Natuurlijk zijn er methodes die wél werken. Dat zijn de methodes die werken zonder
dwang. Ze zijn intuïtief en werken direct in op het onderbewustzijn. Denk aan een
methode die werkt met mindfullness, hypnose of acupunctuur. Denk ook eens aan het
volgen van een Kundalini yogacursus. Dit zal je bewustzijn zo vergroten, dat je het roken
vanzelf los kan laten.

DE VOORDELEN VAN HET ROKEN
Als ik me goed herinner was het in één van de boeken van Alan Carr dat ik las dat roken
geen enkel voordeel had. De vriendin met wie ik toen wilde stoppen, had het daar ook
voortdurend over. We moeten stoppen. Het doet absoluut niets voor ons, en toch doen we
het. We leefden onder de illusie dat de enige reden dat we rookten onze
nicotineverslaving was. Een verslaving die niets voorstelt, een verslaving waar je na een
dag of vier al overheen bent. Toen had ik er al een ongemakkelijk gevoel bij. Roken doet
niets met je? En toch roken er miljoenen mensen? Je zou bijna gaan geloven in mondiale
complotten om werelddominantie met behulp van superverslavende stoffen! Bijna. Je
kunt natuurlijk ook eens gaan kijken of er misschien toch voordelen zijn. En of dat échte
voordelen zijn of schijnvoordelen.
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De nadelen van roken ga ik hier niet bespreken. Daar worden we al mee doodgegooid,
dat weten we inmiddels wel.
Alhoewel. Jaren geleden had ik een Irakese muzikant op bezoek. Tijdens een tournee had
hij hier asiel aangevraagd, net toen de bombardementen op Bagdad begonnen. Ik had per
ongeluk precies die sinaasappelsoep gemaakt die zijn moeder ook altijd maakte – gewoon
van een recept uit de Allerhande – en daarna wilde hij een sigaret gaan roken. Hij was
oprecht verbaasd toen ik vertelde dat roken slecht was. In Irak was men blijkbaar met
andere dingen bezig.
Voorbereiding op overgangsfase
De reden dat ik hier deze voordelen van het roken wil bespreken, is om je optimaal voor
te bereiden op de overgangsfase, de tweede fase van het programma. In deze fase ben je
kwetsbaar en makkelijk beïnvloedbaar. We hebben leidraden nodig. Bovendien zijn de
oefeningen op deze bevindingen gebaseerd. De oefeningen zijn erop gericht om deze
wegvallende voordelen te vervangen door gezondere alternatieven.
Rookgordijn
Een van de minst onderkende voordelen van het roken is het rookgordijn wat hierbij
gecreëerd wordt. Dit rookgordijn hangt om ons heen en dient als een bepaalde,
energetische bescherming. Is het je ooit wel eens opgevallen dat zoveel verplegers in de
psychiatrie roken? Onbewust gebruiken ze het rookgordijn als buffer tegen
desoriënterende energieën. Als ze stoppen met roken, hebben ze een gevoel van
naaktheid, dreiging, angst en nervositeit. Wanneer ze weer een sigaret opsteken wordt het
rookgordijn weer opgetrokken en kunnen ze weer voldoende afstand nemen van hun
patiënten.
Dit geldt voor iedereen die veel met andere mensen moet werken, en hier ook regelmatig
nabij contact mee heeft. Dit contact hoeft niet noodzakelijkerwijs fysiek te zijn, maar kan
zich ook op emotioneel niveau afspelen. Ik denk bijvoorbeeld aan verplegers, sociaal
werkers, gevangenispersoneel, sekswerkers, horecapersoneel en onderwijzend personeel.
Deze mensen wil ik dringend aanraden onmiddellijk te beginnen met de auraversterkende
oefeningen uit Deel III. De beschermende werking van de aura – ook wel bekend als
energetisch lichaam of persoonlijke ruimte – wordt hier ook nader uitgelegd.
Diep ademhalen
Elke keer als we een rookpauze nemen, trekken we daar een paar minuten voor uit. Een
paar minuten helemaal voor onszelf. Heerlijk! Dan pakken we onze sigaret, nestelen ons
in onze favoriete stoel, steken de sigaret aan en nemen een paar diepe halen. We voelen
ons meteen helemaal ontspannen.
Maar wat is hier nou eigenlijk gebeurd? Zijn we ontspannen door de sigaret, of zijn er
andere zaken die meespelen? Het ritueel speelt een rol; de voorpret, het nemen van de
time-out, maar minstens zo belangrijk is onze ademhaling. Ademhaling heeft een grote
invloed op onze stemming en ons energieniveau. Van diep ademhalen word je rustig. Is
jouw rookpauze het enige moment van je dag dat je rustig ademhaalt?
In de voorbereidende fase gaan we letten op ons ademhalingspatroon, zodat we het in de
overgangsfase bewust in kunnen zetten. We kunnen dan diep ademhalen zonder sigaret.
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Kalmerende werking nicotine
Nicotine heeft een licht kalmerende werking, dat is waar, maar uiteraard is dit een
schijnvoordeel. De kalmerende werking wordt immers onmiddellijk weer teniet gedaan
door de ontwenningsverschijnselen die juist weer nervositeit veroorzaken. En net als voor
alle andere verslavende stoffen geldt ook hier dat er gewenning optreedt. Het kalmerende
effect is steeds vlugger uitgewerkt, en je hebt steeds sneller weer een sigaret nodig. Ik
heb zelfs rokers geobserveerd bij wie het kalmerende effect nog minder dan tien minuten
aanhield.
Verminderen hoestimpuls
Ik weet niet precies welke stof het is die zorgt voor het verminderen van de hoestimpuls,
maar zeker is dat er een verdoving optreedt. Het is waarschijnlijk niet de nicotine, want er
zijn ook kruidensigaretten in de handel die deze werking beloven. Ik heb zelfs een
vriendin met astma, die om deze reden niet zonder roken kan. Ze doet het om haar
klachten te verminderen, zegt ze. Toch vind ik dit vreemd, want de meeste mensen met
astma kunnen er helemaal niet tegen om rook in te ademen. Zij hebben andere manieren
om met hun klachten om te gaan.
Toen ik zelf nog rookte, had ik overdag nergens last van. Pas ‘s ochtends begon ik te
hoesten. Na mijn eerste sigaret was dat over.
Met mijn vader was het veel erger gesteld. De hele nacht lag hij te hoesten en te rochelen
– bronchitis noemde hij het, en vaak ging hij er ‘s nachts uit om even bij te roken. Dan
was het weer even stil. Het gerochel, geblaf, gehoest en gestommel was zo
angstaanjagend dat mijn broer ‘s nachts regelmatig verstijfd van schrik rechtop in bed zat.
Verminderen eetlust
Toen er nog niet zoveel rookverboden waren, werd er volop gerookt in restaurants. Bij
het wachten op de maaltijd, tussen de gangen door en uiteraard later bij de koffie. De
peuken zag je dan vaak uitgedrukt in een hoopje aardappelpuree of plasje jus, tussen de
andere etensresten. Genoeg om de eetlust te bederven van een niet-roker. Rokers eten er
vaak zelf ook minder door. Het zijn verschillende factoren die hiertoe leiden. Sowieso
heb je natuurlijk minder tijd om te eten wanneer je steeds een sigaret in je mond hebt,
maar er is ook een bepaalde behoefte – of gewoonte – om steeds dingen in je mond te
steken. Als er geen sigaret is, is er een leegte, dus moet er iets anders in de mond gestopt
worden. Er zijn mensen die hier heel makkelijk overheen stappen, anderen hebben er
meer moeite mee.
Vaste rituelen
Vaste rituelen geven ons zekerheid en rust. Het roken is omgeven met talloze rituelen. De
time-out, het draaien van het sjekkie, de koffie met de sigaret, de sigaret bij het
doornemen van de dag, etc. Iedereen heeft zijn persoonlijke rituelen. Vaak zijn er ook
sociale rituelen, waarbij samen wordt gerookt. Dit heeft een bindende werking binnen de
groep.
In de voorbereidende fase gaan we kijken wat onze rituelen precies zijn, en hoe we
onszelf gerust kunnen stellen met minder schadelijke handelingen.

15

UITLEG VAN HET PROGRAMMA
Je wilt stoppen met roken maar tot nu toe is het je nog niet gelukt. Het hele proces heeft
zich aan onze controle onttrokken. Tot op een bepaalde hoogte kunnen je je gedrag wel
sturen, door jezelf te dwingen niet meer te roken bijvoorbeeld, maar dit lost je probleem
niet definitief op. Rationaliseren kan je niet helpen. We weten dat het probleem zich
ergens in ons onderbewustzijn genesteld heeft, maar dit analyseren zal evenmin de
oplossing dichterbij brengen. Ons onderbewustzijn is een bodemloze put. Voortdurend
vallen er dingen in die put en voortdurend komt er ik-weet-niet-wat uit gekropen. De
bodem van deze put wordt nooit bereikt.
Het onderbewustzijn kan echter wel beïnvloed worden. En dat is precies wat we gaan
doen. Er is één gedeelte in ons bewustzijn, de rookverslaving, dat zal vechten voor zijn
bestaan. Als het zich in zijn bestaan bedreigd voelt, zal het alles op alles zetten om zich te
verdedigen. Het zal medestanders zoeken in dit onderbewuste gebied, het gebied waarin
het zich thuis voelt. Wij staan dan machteloos en moeten opnieuw het onderspit delven.
Het is dus zaak te zorgen dat onze verslaving niet doorkrijgt dat wij hem willen
vernietigen. Ondertussen ga jij krachten verzamelen door je bewust voor te bereiden,
maar ook door zelf medestanders te zoeken in je onderbewuste gebied. Dit ga je zodanig
manipuleren dat het aan jouw kant komt te staan, en dat het mee gaat werken. In plaats
van dat je alleen bewust wilt stoppen, wil nu ook een groot gedeelte van jouw
onderbewustzijn stoppen. Het wilde nooit gedwongen worden om te stoppen, maar nu wil
het niets liever. Het is blij dat het mág stoppen.
Houden we onszelf nu voor de gek? Deze vraag doet er absoluut niet toe. Dit is een vraag
van de rede en de logica. En zoals we hebben ervaren, kunnen de rede en de logica ons
niet helpen om te stoppen met roken. Vandaar dat we helemaal niet geïnteresseerd zijn in
wat zij hiervan vinden. Als het werkt, dan werkt het – dat is het enige dat ertoe doet.
Twee delen
Het programma bestaat uit twee delen, de voorbereidende fase, en de overgangsfase.
De voorbereidende fase
Na jouw besluit om te stoppen ga je weerstand opbouwen tegen het roken. Weerstand is
een sterk afremmende kracht, die het je uiterst moeilijk kan maken. Je moet door een
sterke barrière heen om iets te kunnen doen waartegen je – onbewust – weerstand hebt.
Want deze weerstand bevindt zich altijd op onderbewust gebied.
Door nog een maand lang door te blijven roken terwijl je verschillende oefeningen doet,
laat je de weerstand tegen het roken groeien tot een zeer hoog frustratieniveau. Bij mezelf
heb ik destijds de druk zó hoog opgevoerd, dat ik mijn laatste sigaretten huilend
opgestoken heb. Ik wilde écht niet meer, maar ik móest roken.
De oefeningen bestaan uit het registreren van emoties, rituelen en ademhalingspatronen.
Je noteert het een en ander waardoor je een referentiekader hebt dat je kunt gebruiken in
de overgangsperiode.
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Ben je verpleegkundige of een andere contactwerker, dan begin je al met een aantal
yogaoefeningen.
De overgangsfase
Wanneer je dan eindelijk mag stoppen, komt er ongelooflijk veel energie vrij. De
groeiende weerstand probeerde al een tijdje het roken uit de weg te ruimen, maar dat
lukte niet, omdat jij dat bewust tegenhield. Nu je zelf het roken laat gaan, wordt de druk
van de ketel gehaald en spuit deze energie tevoorschijn. Deze energie zal je helpen de
eerste paar dagen moeiteloos door te komen. Wanneer deze energie weggeëbd is, zul je
de nicotineverslaving allang achter de rug hebben. Op onderbewust niveau zal deze
weerstand tegen het roken altijd blijven bestaan.
Je zit nu in de ex-roker fase - een fase van ongemakken. Je bent je vaste rituelen kwijt en
voelt je emotioneel labiel. Bovendien gaat je lichaam zich nu reinigen van alles wat het
heeft moeten verduren. Dat kan gepaard gaan met o.a. hoesten. Met behulp van het werk
in de voorbereidende fase, denkoefeningen, en een paar specifieke yogaoefeningen zul je
deze ongemakken overwinnen. Bovendien zullen je laatste herinneringen aan het roken
zó slecht zijn, dat je hier absoluut niet meer naar terug verlangt.
Het zal voor iedereen verschillend zijn hoe lang deze fase duurt. Voor mij heeft het – na
twintig jaar roken - iets langer dan een half jaar geduurd voordat ik mezelf niet-roker kon
noemen. Als ik mensen zie roken, vind ik het bijna onvoorstelbaar dat ik het ooit heb
gedaan. Verstandelijk weet ik dat ik ooit gerookt heb, maar ik kan er absoluut niets meer
bij voelen. Behalve dan dat ik blij ben dat ik het niet meer hoef te doen.

HOE IS DIT BOEK GESCHREVEN?
Dit boek is geschreven op een manier die jou zo goed mogelijk ondersteunt bij het
stoppen. Stukken tekst worden afgewisseld met instructiepagina’s. In de tekst leg ik uit
wát we aan het doen zijn en wáarom. De instructiepagina’s geven je duidelijke
aanwijzingen voor de oefeningen die we gaan doen. Ik spreek nadrukkelijk van wij,
omdat ik wil dat je voelt dat ik naast je sta. Ik wil dat je stopt. In dit boek neem ik je bij
de hand. Iedereen heeft af en toe hulp nodig in het leven, ook al ben je nog zo’n stoere
vent of eigengereide meid. Hulp nodig hebben is helemaal niet erg. Als stoppen met
roken makkelijk zou zijn, had je het allang gedaan. Ik geef je die hulp. Je gaat het nú
doen, samen met mij. Ik sleep je er doorheen.
Heb je niemand om je heen die je ondersteunt? Is je hele omgeving cynisch over je
zoveelste stoppoging? Ik heb dit boek geschreven speciaal voor jou, en ik wil dat je stopt.
Je zult veel herhalingen vinden in dit boek. Dit is een schrijfstijl die ik speciaal inzet om
je onderbewustzijn te beïnvloeden. Deze stijl wordt ook veel gebruikt in marketing en
reclame. Er is een boodschap ín de regels, en er is een boodschap tússen de regels – de
subliminale boodschap.
Lees de tekst rustig een paar keer door, zo vaak als je wilt. Elke keer zal je weer een
ander stuk in je op kunnen nemen.
Dit boek is niet geschreven om spannend of amusant te zijn. Dit boek is geschreven om
jou te bevrijden.
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Deel II - DE VOORBEREIDENDE FASE
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VOORBEREIDING IS NOODZAKELIJK
Stoppen met roken is makkelijk. Zó makkelijk dat je het twintig keer per dag kan doen.
Daar gaat het dan ook niet om. Het gaat erom dat je het roken definitief los kunt laten,
zodat het geen enkele rol meer speelt in je leven. Als het geen rol meer speelt in je leven,
hoef je ook niet bang te zijn dat je terugvalt. Die mogelijkheid komt dan niet eens meer
bij je op. Als ik nu, na twintig jaar gerookt te hebben, naar een pakje sigaretten kijk, vind
ik het haast onmogelijk om te bedenken dat ik ooit gerookt heb. Verstandelijk weet ik dat
ik toch écht gerookt heb, maar gevoelsmatig zegt het me niets meer – behalve afkeer.
Om tot dit punt te komen moet je je voorbereiden. Als je nu zonder meer zou stoppen,
denk je misschien over een tijdje met verlangen terug naar een sigaret. Dat moet je
vermijden.
Het moment van stoppen is dan ook niet de eindfase van ons programma. Het is een
overgangsfase die je van ex-roker naar niet-roker zal brengen. De overgangsfase gaat met
ongemakken gepaard, en in de voorbereidende fase gaan we ons wapenen tegen die
ongemakken. Je zult de overgangsfase dan veel en veel makkelijker doorkomen.
Bewustwording
Het is belangrijk dat je je ervan bewust wordt wat er precies met je gebeurt als je rookt.
Dat wat bewust is, is per definitie niet meer onderbewust. Onze onderbewuste neiging tot
roken zal alleen hierdoor al afnemen. Je gaat notities maken van je emoties, je rookritueel
en je ademhaling, zodat je hier later op terug kunt grijpen.
In de overgangsfase kun je een beetje in de war en gedesoriënteerd zijn, dus het is goed
als je iets tastbaars hebt om op terug te grijpen – je aantekeningen.
Doen!
Ik wil je dan ook met klem vragen om deze voorbereidende fase niet over te slaan. Het
gaat om het verschil tussen stoppen met roken en definitief stoppen met roken. Het gaat
om het verschil tussen een ex-roker en een niet-roker zijn.
Als je écht de voorbereidende fase niet wilt doen, dan moet ik je feliciteren. Dit is de
allerbeste uitgangspositie. Je bent ervan verzekerd dat je definitief kunt stoppen – als je
de voorbereidende fase wél doet. Deze voorbereidende fase is echt noodzakelijk.
Alleen mensen die al een paar maanden geen enkele sigaret gerookt hebben, mogen
meteen doorgaan naar de overgangsfase.
Weerstand opbouwen
In deze fase gaan we weerstand opbouwen tegen het roken. Verstandelijk weten we al dat
we willen stoppen, maar andere delen van onze persoonlijkheid werken ons tegen.
Daarom gaan we een muur optrekken in ons onderbewustzijn die het ons heel erg
moeilijk maakt om weer te gaan roken.
Ik hoop dat de voorbereidende fase een heel vervelende ervaring voor je wordt. Hoe
vervelender hoe beter. Ik wil dat je over tientallen jaren nog steeds met afschuw terug
denkt aan de tijd dat je nog moest roken. Je wilde stoppen, maar je moest per sé een
afschuwelijke voorbereidende periode door. Je mocht niet stoppen. De herinnering aan
die laatste sigaretten is een absolute kwelling. Dat nooit meer!
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Weerstand is wrijving. Wrijving is energie. Al deze energie komt vrij op het moment dat
we daadwerkelijk mogen stoppen. Deze energie zal ons moeiteloos door de eerste tijd van
de overgangsperiode heen helpen.
Onderbewustzijn
Er zijn veel krachten werkzaam in ons onderbewustzijn. Onze verslaving is daar één van.
Onderbewuste krachten zijn onberekenbaar. Waar je zeker van kunt zijn, is dat ze voor
hun bestaan zullen vechten. Als je verslaving door heeft dat hij bedreigd wordt, dan zal
hij medestanders zoeken in dit onderbewuste gebied waar hij thuis is, en waar jij geen
controle over hebt. Dit zal zich uiten in excuses, smoezen, cynisme en rationalisaties, die
zich vermommen als jouw vrije wil. Plotseling snap je niet meer waarom je eigenlijk
wilde stoppen. Heb je nou jezelf voor de gek gehouden?
Onze tactiek in deze fase berust op precies hetzelfde principe. Wij gaan onze verslaving
voor de gek houden door aanvankelijk helemaal niet te stoppen, en in de tussentijd een
belangrijke onderbewuste tegenstander te creëren. Deze tegenstander – de weerstand
tegen het roken – zal zich tegen onze verslaving keren in de strijd tegen het roken.
Bij mij heeft de weerstand het gevecht gewonnen. Nog steeds voel ik hem heel sterk. Ik
weet niet wat er allemaal zou moeten gebeuren om mij weer te laten roken, maar
makkelijk zal het niet zijn. Gelukkig wíl ik ook helemaal niet roken, dus dat komt goed
uit.
Vind je dit allemaal onzin? Dat maakt helemaal niet uit. Als het werkt dan werkt het, zo
simpel is het.
Roken moet
Nadat je het besluit hebt genomen om te stoppen, blijf je eerst nog een maandje roken.
Dit is de allerlaatste maand in je leven dat je rookt, dus aarzel vooral niet om er eens
eentje extra op te steken. Dat maakt echt niet uit op wat je allemaal al in je leven gerookt
hebt. Deze pakjes kunnen er ook nog wel bij.
Je gaat absoluut niet eerder stoppen, want het is heel belangrijk dat je goed bent
voorbereid op dat moment.
Je moet de nodige krachten verzamelen om de overgangsfase door te komen. Als je
meteen al stopt, sta je veel te zwak. Waarschijnlijk heb je al eerder geprobeerd te stoppen,
dus dan weet je dat zo’n abrupte aanpak geen goed idee was – je bent immers weer
begonnen.
Minderen met roken is een nog veel slechter idee. Als je mindert met roken is je aandacht
gedurende de hele dag alleen nog maar gericht op de sigaretten die je nog wél mag roken.
Onze verslaving voelt zich tekort gedaan, en wil bevredigd worden. Hij gaat vechten voor
zijn bestaan, terwijl jij de hele dag bezig bent om hem door middel van onze wilskracht
in bedwang te houden. En zelfs als je op deze manier weet te stoppen, zul je die zelfde
wilskracht de rest van je leven nodig hebben om niet te roken, want jouw verslaving
bestaat nog steeds, wachtend op een moment om weer los te breken. Dit is geen leuk
vooruitzicht.
Jij blijft dus voorlopig roken. Heb je daar geen zin in? Des te beter! Je wilt immers een
weerstand opbouwen, dus hoe vervelender je het vindt, hoe effectiever deze periode zal
zijn. Je gaan slechte herinneringen opbouwen aan het roken zodat je tijdens de
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overgangsfase niet in de verleiding komt. De gedachte aan je laatste sigaret is zo
afschuwelijk, dat je alles liever doet dan er weer eentje opsteken. Dan nog liever gezond
leven!
De vrije wil
Om dit programma succesvol te kunnen doorlopen, moet je wel echt met roken willen
stoppen. In het verleden heb ik een paar halfslachtige stoppogingen gedaan omdat
vrienden me gevraagd hadden met hen mee te doen, of omdat ik dacht dat het nu eenmaal
zo hoorde, of dat het handiger zou zijn om niet te roken. Die motivatie was niet
voldoende.
Kijk nu even eerlijk naar jezelf. Als je niet voldoende gemotiveerd bent, zul je in de
voorbereidende fase niet genoeg weerstand opbouwen. Door het volgen van de
oefeningen zul je wel meer inzicht krijgen in je rookpatroon, maar als je niet voldoende
gemotiveerd bent, is het onwaarschijnlijk dat je die serieus en consequent zal doen.
Iemand anders wil dat ík stop
Heb je dit boek van iemand anders gekregen die wil dat jij gaat stoppen, of vind je zelf
dat je dat eindelijk “moet” doen? Probeer dan eerst de motivatie in jezelf te zoeken voor
je het programma gaat doorlopen. Lees het hele boek door en volg dan de voorbereidende
fase. Beslis na deze fase of je echt wilt stoppen of niet. Is het antwoord positief, dan moet
je opnieuw beginnen met de voorbereidende fase. Is het antwoord negatief, dan heb je in
elk geval het een en ander geleerd. Jouw tijd komt nog wel.

OEFENINGEN
Het doel van de oefeningen in deze fase is bewustwording en registratie.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat je gaat analyseren. In de jaren voordat ik
definitief stopte heb ik dagen, weken, maanden doorgebracht met het analyseren van mijn
gevoelens en gedachten met betrekking tot het roken. Samen met vrienden heb ik
uitvoerig allerlei stoppen-met-roken-boeken geanalyseerd. Behalve een gezellig
samenzijn heeft dit niets opgeleverd. Mijn beste vriendin van destijds rookt nog steeds.
Ze weet inmiddels wel alles van honderden theorieën over roken, en haar eigen neiging
daartoe. Dit helpt haar niets. Roken is geen analytisch proces, en kan niet op deze manier
bestreden worden. Misschien werken al deze analyses zelfs wel tegen. Je verslaving is in
elk geval blij dat hij zoveel aandacht krijgt.
Om te kunnen registreren is het soms nodig dat we een stapje terug doen. Kijk naar jezelf
en registreer wat er gaande is. Wat is je gevoel? Hoe is je ademhaling? Het waarom is
niet interessant. We gaan zoveel mogelijk van deze observaties noteren, zodat we ze in de
overgangsfase terug kunnen lezen. Deze aantekeningen zullen ons houvast geven.
Contactwerkers, zoals verplegers, sociaal werkers, gevangenisbewaarders, sekswerkers,
etc., moeten bovendien zo snel mogelijk beginnen met de auraversterkende oefeningen.
De oefeningen en de uitleg daarover kun je vinden in Deel III. Anderen hoeven pas later
met deze oefeningen te beginnen.
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Ademhaling
Veel mensen zijn zich niet bewust van hun ademhaling. Eigenlijk is dat maar goed ook,
want als je elke ademteug bewust zou moeten aansturen, zou je geen tijd meer hebben om
andere dingen te doen. Bovendien zou je dan niet kunnen gaan slapen, want dan zou je
stikken. De ademhaling is dus een autonoom, onbewust proces, dat doorgaat van de
geboorte tot de dood.
Deze zelfde ademhaling heeft echter een grote invloed op jouw emoties en je
energieniveau. Als je diep ademhaalt ben je rustig, als je oppervlakkig ademhaalt ben je
gestrest. We kunnen dit ook omkeren: van diep ademhalen word je rustig, en van
oppervlakkig ademhalen raak je gestrest. Deze laatste zin toont al aan dat we onze
ademhaling wel degelijk kunnen sturen. Op deze manier kunnen we onszelf op
onderbewust niveau beïnvloeden.
In dit stadium gaan we echter alleen registreren. We kijken naar onze ademhaling op
verschillende momenten van de dag, en noteren dit op ons maandschema. Een voorbeeld:
inademing – 2 (tellen)
pauze – 0
uitademing – 2
pauze – 0
lichaam: hals, bovenste gedeelte borst
detail: oppervlakkig
gevoel: vaag, weet niet
wanneer: achter computer
nog een voorbeeld:
inademing: 6
pauze: 2
uitademing: 6
pauze: 3
lichaam: borst, buik
detail: diep, inademen/uitademen mond
gevoel: tevreden, rustig
wanneer: sigaret roken
Neem minstens twee momenten per dag. Tijdens het maandprogramma zal ik af en toe
iets specifieker zijn over het moment of de gelegenheid. Ga je ademhaling niet
veranderen op het moment van observatie. Je zal wel merken dat dat niet zo eenvoudig is
als het klinkt.
Emoties
Emoties zijn als golven. Ze komen en ze gaan. Ze kunnen opgestuwd worden tot grote
hoogte, en ze kunnen weer wegebben. Als je je verdrietig voelt en je vertelt jezelf keer op
keer hoe erg het is, dan wordt je emotie gevoed. Hij wordt groter. Dat is niet erg, het
hoort vaak bij een proces van verwerking. Wees jezelf er wel bewust van, en laat je
gevoel op een gegeven moment weer afvloeien. Deze emotie wilde jou iets duidelijk
maken, dat is alles wat hij wilde. Hoe jij hier vervolgens mee omgaat, is een tweede.
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Sommige mensen zijn beter in staat om met hun emoties om te gaan dan andere. Als je
verdrietig bent kun je gaan klagen, steeds weer je wond openkrabben, of jezelf
verwennen. Wees je ervan bewust dat je verschillende opties hebt. Laat je niet meeslepen
door je emoties – dat willen ze helemaal niet.
Niet alle emoties hoeven geuit te worden. Een emotie wil gevoeld en geaccepteerd
worden.
Als ik me erger aan de buurman en ik krijg vreselijke zin om zijn barbecue brandend en
al in zijn keuken te schoppen zodat zijn hele huis afbrandt, dan hoef ik daar geen gehoor
aan te geven. Ik hoef me ook niet te schamen voor dat gevoel. Het gevoel kwam opzetten,
en het gaat wel weer weg. Misschien heb ik in de toekomst nog eens een ernstig gesprek
met de buurman of misschien niet. Mijn gevoel van daarnet houd ik dan wel in mijn
achterhoofd. Dat gevoel wilde me iets duidelijk maken.
In het algemeen kunnen we zeggen dat rokers emoties hebben, en niet-rokers ook.
Emoties horen bij het leven, en het roken heeft hier weinig invloed op. Bedenk dat er heel
veel emoties los zullen komen in de overgangsfase, maar dat dit erbij hoort. Roken staat
hier los van, en dat is een van de dingen die we in dit programma zullen inzien.
Positieve en negatieve emoties
Sommige emoties worden als negatief ervaren, en andere als positief. Dit is natuurlijk vrij
persoonlijk, maar over het algemeen wordt blijdschap als positief en verdriet als negatief
ervaren.
Een emotie waar veel onduidelijkheid over is, is boosheid. Onder boosheid versta ik niet
alleen woede, maar ook klagen en cynisme. Deze zogenaamde passieve agressie is niets
anders dan emotioneel afval. Dit in het openbaar uiten staat gelijk aan het klaarzetten van
je potje in een kamer vol bezoek. Je draait een flinke drol, laat je bezoek in de stank
zitten, en verwacht dan ook nog dat je bezoek achteraf vol bewondering in het potje kijkt.
Een woedeaanval in het openbaar is van hetzelfde kaliber. Het doet er niet toe of je
woede in jouw ogen gerechtvaardigd was of niet. Een drol is ook legitiem. De woede was
slechts een emotie die jou iets duidelijk wilde maken. Laat je niet meeslepen door die
ongeremd te uiten, en laat je door niemand op die manier behandelen.
Contactwerkers zullen vaak niet kunnen voorkomen dat ze door negativiteit van anderen
overladen worden. Ze komen hier vroeger of later mee in aanraking. De auraversterkende
oefeningen zullen een grote hulp zijn om het zelf tegen dit emotionele afval te
beschermen.
Emoties – de oefeningen
De oefeningen lijken simpel, maar zijn dat beslist niet. Neem per dag drie emoties die je
wilt beschrijven. Het moeten emoties zijn die je op dát moment voelt, dus beschrijf niets
uit de herinnering. Beschrijf het liefst een sterke emotie, maar als je die niet voelt die dag,
dan beschrijf je een zwakkere. Probeer gedurende de maand zoveel mogelijke
verschillende emoties te beschrijven. Noteer van de emotie de naam, de gelegenheid, en
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of het een prettige emotie is of niet. Ga dan met je aandacht naar je lichaam en noteer
waar je een emotie voelt. Je kan bijvoorbeeld een samengeknepen keel hebben of pijn in
je buik. Geef vervolgens een omschrijving van de emotie in één of meer steekwoorden.
Zie je iets voor je, merk je iets speciaals?
In het begin zal het misschien een beetje moeilijk zijn, maar gaandeweg zul je merken dat
het makkelijker wordt.
Het gaat hier niet om een test, dus er zijn geen foute of goede observaties. Waar het om
gaat, is de observatie zelf. Bovendien zullen deze aantekeningen ons later van pas komen.
Hieronder een paar voorbeelden. Jouw observaties kunnen totaal anders zijn!
emotie: verdriet
lichaam: keel, maag
wanneer: in de supermarkt
omschrijving: niks, weet niet
fijn: nee
emotie: raar, onzeker
lichaam: zenuwtrekje oog
wanneer: bij TV kijken
omschrijving: soort muur die plotseling voor me staat
fijn: nee
Als je wilt, mag je de ademhaling er ook nog bij noteren.
emotie: weet niet
lichaam: buik
wanneer: in het bos
omschrijving: dobberen op een meertje
fijn: ja
ademhaling: diep, laag
Niet alle emoties zijn duidelijk aan te wijzen. We hebben vaak gemengde emoties, die uit
twee, drie of nog meer emoties bestaan. Probeer ze te benoemen, maar besteed er niet
teveel tijd aan als dat niet meteen lukt. Het voelen is belangrijker dan het benoemen. Je
mag het gevoel ook een zelf verzonnen naam geven. Op die manier is het makkelijker te
herkennen als het terugkomt.
Probeer vooral niet je emoties te verklaren. Dat is niet belangrijk voor dit programma,
integendeel. Het leidt juist af van de focus - het stoppen met roken. Niet doen, dus.
Gevoelens, lichamelijke sensaties
In het vorige stukje heb ik de termen emoties en gevoelens door elkaar heen gebruikt. Als
het regent voel je de druppels op je hoofd, maar als je hoort dat je een prijs gewonnen
hebt, dan voel je dat op een heel ander niveau. Als iemand je een hand geeft, voel je dit
op fysiek, maar ook op emotioneel niveau. De grens tussen dit lichamelijke voelen en het
emotionele voelen is niet duidelijk aan te geven. Dat komt omdat elke emotie een
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lichamelijke sensatie veroorzaakt. Als je verliefd bent, heb je vlinders in je buik, en als je
zenuwachtig bent, knijpt je keel dicht of kun je buikkrampen krijgen.
In een ideale situatie komt een emotie op en roept een lichamelijke sensatie op. Je neemt
hem waar, en laat hem weer afvloeien. De emotie heeft zijn werk gedaan.
Emoties die niet goed waargenomen worden, kunnen zich vast gaan zetten in het lichaam.
Je krijgt dan bijvoorbeeld verhardingen in je spieren, en knopen in je nek. Dit is een
gevolg van de opgehoopte emotionele spanning. Met een meditatieve oefening – een
bodyscan wordt dat tegenwoordig ook wel genoemd – kunnen we deze spanningen
opsporen en alsnog loslaten. De oude emotie vloeit dan af, je wordt meer ontspannen en
er komt nieuwe energie vrij. Je kunt dit vergelijken met een grote schoonmaak. Ook hier
geldt weer: ga niets analyseren. Dat doe je ook niet als je je fornuis schoonmaakt.
Bodyscan
Onderstaande oefening heb ik als mp3 ingesproken. Hij is op de website
http://www.jemagstoppen.nl gratis te downloaden.
ontspanning
Zoek een plek waar je rustig kunt gaan liggen. Dit kan je bed zijn, een yogamatje op de
grond, of ga gewoon lekker languit op de bank liggen. Ga op je rug liggen met je armen
naast je lichaam. Zoek een punt op het plafond waar je je blik op richt. Houd je ogen
lekker ontspannen open. Je gaat nu je hele lichaam ontspannen. Laat alles maar los. Laat
al je spieren lekker slap worden. Ontspan je schouders, je nek, je bovenrug. Laat ze
lekker zwaar in de matras duwen. Ga nu met je aandacht naar je benen. Ontspan je benen,
allebei. Laat alle spieren lekker los. Voel hoe ontspannen je voeten zijn, je enkels, je
knieholten en je bovenbenen. Allebei je benen zijn heerlijk ontspannen en ze drukken
zwaar op de matras of op de bank. Ga nu met je aandacht naar je buik. Je buik ontspant
ook helemaal. Je buik ontspant van buiten, en je buik ontspant van binnen. Al je spieren
laten alles los, lekker ontspannen en heerlijk rustig. Voel nu hoe je hele rug zich ontspant.
Ga eens langzaam met je aandacht langs je ruggegraat. Voel hoe al die kleine spiertjes
zich daar ontspannen. Voel hoe zwaar je rug in het matras of op de bank drukt. Je spieren
hoeven zich nu niet in te spannen, je spieren mogen nu alles loslaten. Ze mogen lekker
ontspannen. Zie je nog dat punt op het plafond? Kijk rustig naar dat punt, terwijl je voelt
hoe je hele lichaam zich steeds meer ontspant. Je oogleden zijn ontspannen. Je voorhoofd
laat ook alles los. Laat maar gaan, laat alles maar los. Je hele gezicht ontspant zich nu.
Toe maar, laat al die spieren maar los. Je mag je helemaal ontspannen nu. Je hele lichaam
mag zich lekker ontspannen. Voel hoe zwaar je lichaam wordt. Meer en meer ontspannen
wordt je lichaam. Voel je bovenlichaam, je borst, je rug. Je borst mag zich helemaal
ontspannen. Laat maar los, laat maar los die spanning, laat alles maar zwaar worden.
Voel je je keel? Je keel wordt meer en meer ontspannen. Je ademhaling stroomt helemaal
vanzelf naar binnen. Voel je dat? Je keel is helemaal ontspannen. Kijk naar het punt op
het plafond en voel je hele lichaam. Voel hoe zwaar je lichaam is, hoe ontspannen. En
nog ontspant je lichaam zich meer en meer en meer. Je handen worden zwaarder en
zwaarder. Je armen zijn helemaal ontspannen. Al je spieren hebben alles losgelaten. Je
bent nu heel ontspannen. Heel fijn ontspannen.
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scan
Ga nu eens met je aandacht door je lichaam. Zoek een plekje in de linkerkant van je
lichaam waar het goed voelt, en blijf daar een tijdje. Adem een paar keer diep door. Ga
nu eens verder met je aandacht, en zoek een fijn plekje aan de rechterkant van je lichaam.
Blijf daar een tijdje. Blijf daar zes diepe ademhalingen lang. Ga dan eens naar je
bovenlichaam en zoek een plekje waar het niet zo goed voelt. Het voelt raar, vervelend,
en eigenlijk wil je zo snel mogelijk weg. Blijf nog even. Nog even maar. Blijf daar tot je
echt niet meer kunt en adem dan nog twee keer door. Ga dan verder, op zoek naar het
volgende plekje dat aandacht nodig heeft. Blijf daar zo lang als je kunt, en dan nog twee
ademhalingen langer. Elke keer dat je dit doet, heb je weer een stukje vastgeroeste
spanning losgelaten.
Kan je nog een plekje doen? Denk ook eens aan je gezicht. Daar zitten heel veel plekjes
die aandacht nodig hebben. Blijf erbij met je aandacht, net zolang tot je het niet langer
vol kan houden en dan nog twee ademhalingen verder.
blokkades
Noteer in je maandschema op welke plekken je blokkades tegenkwam. Dit zijn de
plekken waar je moeite mee had. Je hebt ook gemerkt dat er op deze plekken allerlei
emoties loskwamen. Dat voelde soms beangstigend of benauwd, maar elke keer dat je
doorgeademd hebt, heb je weer iets losgelaten. De losgekomen emoties zijn oude emoties
die nauwelijks meer te benoemen zijn, omdat ze zich vermengd hebben met andere oude
emoties. Laat ze maar gewoon gaan.
Samenvatting oefeningen
•
registreren van ademhaling – 2x per dag
•
registreren van emoties – 3x per dag
•
bodyscan – 3x in totaal

Op www.jemagstoppen.nl zijn extra dagschema’s te downloaden.
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MAANDSCHEMA
dag 1
Stel vast hoeveel je nu eigenlijk rookt. Stel dit met tien procent naar boven bij. Dus als je
twintig sigaretten per dag rookt, maak je er tweeëntwintig van. Noteer dit getal.
Gedurende deze maand moet je dagelijks dit aantal sigaretten roken. Meer mag altijd,
minder mag niet. Rook gerust een pakje extra als je eens een feestje hebt, maar bedenk
dat dit geen reden is om de volgende dag minder te roken. Houd je aan je dagelijkse
dosis!
Noteer je emoties driemaal en je ademhaling tweemaal.
In het aantekeningenvak is ruimte voor wat je verder nog kwijt wil, maar bedenk wel:
geen analyses, alleen observaties.
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dag 2
Alle contactwerkers en hooggevoelige personen moeten alvast de auraversterkende
oefeningen uit Deel III bestuderen. Daar staat ook de uitleg en de betekenis hiervan. Kies
er minstens één uit om een paar keer per week te doen.
Voor de andere stoppers is het minder urgent, maar het kan natuurlijk nooit kwaad om
alvast wat uit te proberen.
Noteer je emoties driemaal en je ademhaling tweemaal.
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