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nemá důvod si zapáIit,..
lysvětluje vystudova-

CIGARETA... Chcete nadobro
skončit s kouřením? Stačí na.
vštívit oldinaci Rostis|ava Pro-
kopjuka' a ste|ně jako Jiřina
Bohda|ová nebo Jiří Bartoška
Yyidete za patnáCt minut jako
nekuřáCi. l{avk obdĚíte roční
záruku na vrátení pop|atku.

Herečka Jiřina Bohdalová
navštívila léčitele před několi-
ka lety, protože její předchozí
pokusy s odnaučením koďení
byly neúspěšné.

Přišla spíš ze zvědavosti' ne.
boé se o schopnosrcch ukra-
jinského psychologa dozvěděla
z doslechu.

'Jiřinka byla sLvělá,.. lzpomí.
ná na populární herečku Rosti-
slav Prokopju}, kteý ve ýimeč-
ných případech lidem chué na
c]garetu ýlaci.

,,Stává se to někdy čistě z osob-
ních důvodů. Zásadrrě totiž ni-
koho nenutím, je to vždy jen na
rozhodnutí a vůli pacienta. Pár ie'
dinců totiž nedolciže bez cigarery
existovat' a jsou horší něž děti, kte-
ým vezmete hračku. Ke wému ži-
votu zkrátka potřebují berli v podo.
bě cigarery," lywětluje.

Možná, že jedním z těžších oříšků
bude i helec Jiří Bartoška' kteý Pro-
kopjrrka vy}rledal srím.

Bartošku si jen těžko dokážeme
bez cigarery představit. Najít v archi-
r,r-r jeho fotogra-ůi bez hořícílro do-
plňku je úkol ta.kika naďidsý

"Dáme mu chvíli času. Necháme
ho zažít nějaké společenské události,
a uvidíme. Každopádrrě i pro něj pla.
ti ročni záruka,.. usmívá se ]éčitel.

Zní to neuvěřitelně, ale devadesát
procentjeho klientů se ke svému zlo-
a7ku již nikdy nevrátí. Má to však
jeden háček' dog'čný kuiák musí
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ný,psycho|og, kte-
ry pusoDr v Les-
ké republice od
roku 1991.

r , r i l e , a n e z d o -
nucení rodiny nebo wého okolí.

Pokus
Učinili jsme pokus se čtyřmi á-

jemci a ýledek byl šokující. Pro
tři z nich je konzumace cigalet mi'
nulostí, pouze jeden se po měsíci ke
wému zloayku wátil.

Například padesátiletá žena, kte-
rá ý|a zvyHá na pravidelný příjem
čtyiiceti cigaret denně, iiž přes rok
neKou -

Cigarery ji nic neříkají a chrré na ně

kú.

zá.
klad léčby
spočM v navoze-
ní sralrr, kdy se klient ocitne v roli
nekuřáka, kteý ještě cigaretu nikdy
neochutnal.

Jedná se o práci s lidmi a zkuše-
nosti z psychologie. U kuř&a l7vo-
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téčba
Jak léčba

probíhá?
Pacient si

přinese dvě ci-
garery a do prv-

ní z nich léčitel ve
své dlani zakódu-

je energetické infor'
mace. Pacientovi se zdá

prázdná a bez chuti.
Kdl si zapíí druhou, neovliv-
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'" ' šoku, že mu ,je odpor-

Rostislav Prokopjuk léčí úspěšně
i jiné závislosti, například na čoko-
ládě' alkoholu, drogách, či zloayk
okusování nehtů.
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Poslednr

chtít s kouřením z vlastní nemá anl ve kuřá- nechuti k


