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Rygestop? Du kan tro du kan! Christian Olsen Hent PDF Pernille & Christian Olsen er tidligere storrygere –
har arbejdet med rygestop og anden afhængighed i mere end 5 år. Deres evne til at engagere og motivere har

hjulpet et stort antal mennesker i både virksomheder og kommuner til at kvitte tobakken uden brug af
nikotinprodukter. De kalder deres metode Dynamisk Rygestop, fordi den muliggør, at man aktivt kan gå ind
og påvirke rygstop-processen. Dermed forsvinder den traditionelle patientrolle og med den de traditionelle
oplevelser af ubehag og irritation mm. Læs her hvad er par vidner til rygestopkurserne bl.a. har at sige:
Afslutning på artikel af journalist A. Tuxen – Alm. Brand 2006: ”På opfølgningsmødet var 9 ud af 12

medarbejdere meget stolte. De var holdt op med at ryge, og de andre havde nedsat forbruget markant – og
ville stoppe inden årets udgang. Vi havde det strålende og var nu røgfri som en hel koncern. Med denne
metode kunne vi have stoppet med en hvilken som helst last! Så godt nytår til alle Jer, der ikke er med

endnu.” Britta Hansen, Rygestoprådgiver, Rygestopcafeerne, Fredericia og Kolding Sygehuse. Uddrag fra
forordet til denne bog: ”PS. Jeg har som rygestoprådgiver haft den fornøjelse at overvære et par af Pernille og
Christians rygestopkurser. At opleve den gejst og iver der opstår blandt kursisterne i de timer kurset står på,
og at opleve ved opfølgningen senere, at det lykkedes for de fleste at forblive røgfrie, det har været helt

fantastisk.

 

Pernille & Christian Olsen er tidligere storrygere – har arbejdet med
rygestop og anden afhængighed i mere end 5 år. Deres evne til at
engagere og motivere har hjulpet et stort antal mennesker i både
virksomheder og kommuner til at kvitte tobakken uden brug af

nikotinprodukter. De kalder deres metode Dynamisk Rygestop, fordi
den muliggør, at man aktivt kan gå ind og påvirke rygstop-processen.

Dermed forsvinder den traditionelle patientrolle og med den de
traditionelle oplevelser af ubehag og irritation mm. Læs her hvad er
par vidner til rygestopkurserne bl.a. har at sige: Afslutning på artikel
af journalist A. Tuxen – Alm. Brand 2006: ”På opfølgningsmødet
var 9 ud af 12 medarbejdere meget stolte. De var holdt op med at
ryge, og de andre havde nedsat forbruget markant – og ville stoppe
inden årets udgang. Vi havde det strålende og var nu røgfri som en
hel koncern. Med denne metode kunne vi have stoppet med en
hvilken som helst last! Så godt nytår til alle Jer, der ikke er med
endnu.” Britta Hansen, Rygestoprådgiver, Rygestopcafeerne,

Fredericia og Kolding Sygehuse. Uddrag fra forordet til denne bog:



”PS. Jeg har som rygestoprådgiver haft den fornøjelse at overvære et
par af Pernille og Christians rygestopkurser. At opleve den gejst og
iver der opstår blandt kursisterne i de timer kurset står på, og at
opleve ved opfølgningen senere, at det lykkedes for de fleste at

forblive røgfrie, det har været helt fantastisk.
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