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W roku 1958 Allen Carr został księgowym. W swojej pracy 
odnosił wiele sukcesów, lecz sto papierosów wypalanych 
dziennie doprowadzało go do rozpaczy. W 1983 roku, po 
wielu nieudanych próbach rzucenia palenia przy użyciu silnej 
woli oraz innych metod, odkrył coś, na co wszyscy palacze 
czekali - Łatwy Sposób Na Rzucenie Palenia.  

Porzucił, więc księgowość i rozpoczął leczenie palaczy, 
zdobywając światową sławę i uznanie w wyniku 
fenomenalnego sukcesu swojej metody. Jest obecnie 
uważany za światowego eksperta w dziedzinie pomagania 
palaczom w przezwyciężaniu nałogu.  

 

 

Niegdyś palacze z całego świata przylatywali do Londynu, by wziąć udział w jego 
konsultacjach. Obecnie sieć jego klinik jest rozprzestrzeniona na całym świecie. 
Książka „Łatwy sposób na rzucenie palenia” stała się światowym bestsellerem i została 
przetłumaczona na ponad dwadzieścia języków. Tysiące palaczy zostało szczęśliwymi 
niepalącymi przy pomocy jego metody.  
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W swoich klinikach Allen Carr udziela gwarancji, że z łatwością przestaniesz palić, lub 
dostaniesz zwrot pieniędzy. Współczynnik sukcesu przy wykorzystaniu jego metody wynosi 
95%  

Allen Carr twierdził, że palacze mylnie interpretują 
przyczynę nałogu. Uważają, że palenie sprawia im 
przyjemność. Carr natomiast uważa, że palenie powoduje 
tylko usunięcie symptomów głodu nikotynowego, z 
momentem ugaszenia poprzedniego papierosa. W ten 
właśnie sposób palenie papierosów napędza samo siebie. 
Carr twierdzi dalej, że palenie nie jest tak bardzo 
uzależniające jak postrzegane w powszechnym odczuciu. 

Uzależnienie fizyczne znika w zależności od ilości wypalanych papierosów po kilku dniach lub 
godzinach. Wszystkie symptomy rzucania palenia są powodowane strachem rzucającego lub 
jego wątpliwościami. Carr uważa, że to właśnie strach przed rzuceniem palenia jest główną 
przyczyną głodu nikotynowego. 

Dzięki jego metodzie palenie papierosów rzuciło wiele sław, gwiazd filmowych zaliczają się 
do nich między innymi: Richard Branson, Anthony Hopkins, a w Polsce Fiolka Najdenowicz 

Kup Książkę Allena Carra Prosta Metoda Jak Skutecznie Rzucić Palenie i Uwolnij się od 
Nałogu Raz Na Zawsze Kliknij Tutaj  
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