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dienomis!

Būk madingas



Pagaliau                   diena

Pagarba! 
Pasirinkai gerą kelią,

 kuris su kiekviena diena priartina Tave 
prie sveikesnio rytojaus.

1



        Jau                    diena

Dėl kokios nors priežasties Tavo aplinkoje yra 
užsilikusi viena cigaretė. 

Išmesk ją kuo greičiau ir prisijunk prie tos visuomenės 
dalies, kuri pati reguliuoja savo gyvenimą.

2



        Jau                    diena

Refleksiniai įpročiai dar nedingo.
 Neleisk refleksui Tave užvaldyti, juk viršininkas esi Tu!

3



        Jau                    diena

Lik stiprus savo pasirinktame kelyje!

4



        Jau                    diena

Pasirinkęs gyvenimą be tabako,
 pamirši apie visas kančias, kurias turėjai iškęsti

dėl noro parūkyti!

5



        Jau                    diena

Geriausia pagalba Tau – ne kas kitas, 
o Tavo ryžtas ir užsispyrimas.

6



        Jau                    diena

Sveikiname! 
Pirmoji savaitė jau užnugaryje. 

Jau viena savaitė, kai esi laisvas nuo rūkymo. 
Tai įrodo Tavo ištvermę ir stiprią valią.

7



        Jau                    diena

Kur nepažiūrėsi – rūkymo reikmenys. 
Atsikratyk jų!

8



        Jau                    diena

Tiek daug aplink puikių sektinų pavyzdžių. 
Šalinkis aplinkos, kuri tempė Tave atgal į bedugnę.

9



        Jau                    diena

Daugiau jokio dūmo, 
išlik logiškai mąstančia būtybe.

10



        Jau                    diena

Labai vertinga priemonė – aktyvus laisvalaikis. 
Būti sportiškam visada madinga.

11



        Jau                    diena

Ar pastebėjai,
 kad Tavo antroji pusė dažniau Tave bučiuoja?

12



        Jau                    diena

Nuo kovos pradžios jau įrodei, 
kas yra šefas Tavo galvoje.

13



        Jau                    diena

Sveikinimai!
 Sėkmingai prasidėjo trečioji nuo tabako laisva savaitė. 

Žvelgiant į ateitį matyti, kad gyvenimas 
bus sveikesnis.

14



        Jau                    diena

Jeigu dar kartais Tave graužia vidinis rūkymo velnias. 
Nuramink jį skaniu sultingu vaisiumi.

15



        Jau                    diena

Galva nenaudoja jokio nikotino, pagaliau galvoji 
blaivia galva. Pamalonink smegenis deguonimi, 

išeik kuo dažniau pasivaikščioti.

16



        Jau                    diena

Nugalėk vidinį rūkymo velnią.

17



        Jau                    diena

Nerūkančio žmogaus plaučiai naudoja 
daugiau deguonies. Pagalvok apie tai!

18



        Jau                    diena

Skirtingai nei rūkalių, 
Tavo gyvenimo kreivė kyla vis aukštyn.

19



        Jau                    diena

Po 20 dienų Tau dar anksti sakyti, 
kad esi užkietėjęs sveikuolis. Palauk truputį iki rytojaus.

20



        Jau                    diena

Didžiausią gėrį darai visiems savo aplinkiniams. 
Pasitiki savimi ir tvirtai žengi į ketvirtąją savaitę.

21



        Jau                    diena

Viena cigaretė sutrumpina gyvenimą 11 min.,
 7 dienas per metus...

22



        Jau                    diena

Kiekviena nesurūkyta cigaretė virto pinigėliu. 
Už šias lėšas jau gali išpildyti kokį savo norą.

23



        Jau                    diena

Netolimoje ateityje rūkymas bus traktuojamas 
kaip didelis nusikaltimas. 

Prisijunk kuo greičiau prie tinkamos pusės.

24



        Jau                    diena

Nuolatinė priežiūra atsipirko – Tavo dantys tapo baltesni.

25



        Jau                    diena

Valio! Tavo kraujagyslės kvėpuoja lengviau, 
greitu metu ir širdis Tavo džiūgaus!

26



        Jau                    diena

Rūkalai – ne vitaminai, 
Tau tikrai rūkalų nereikia!

27



        Jau                    diena

Sveikinimai! 
Jau 4 gaivioji savaitė. 

Tavo bandomasis laikotarpis baigėsi. 
Turi puikų šansą visam laikui atsisakyti šio neigiamo įpročio.

28



        Jau                    diena

Širdies infarkto rizika sumažinta. 
Nepaleisk šios galimybės.

29



        Jau                    diena

Gali drąsiai žiūrėti mėgstamus siaubo filmus, 
nes rizika gauti infarktą sumažėjo –  

jau 30 dienų nerūkai.

30



        Jau                    diena

Nerūkantys žmonės visada sudaro geresnį įspūdį, 
todėl ilgiau išlieka kitų žmonių prisiminimuose.

31



        Jau                    diena

Judėti labai smagu, manau, tikrai Tavęs nežavi 
grįžimas į atsarginių suolelį.

32



        Jau                    diena

Ar nori būti tabako industrijos įrankiu, ar kad Tavo 
pavyzdys būtų mokomąja medžiaga mokyklose.

33



        Jau                    diena

Pagaliau oras Tavo aplinkoje yra švaresnis ir 
Tavo artimieji gali būti be dujokaukių.

34



        Jau                    diena

Greitai rūkymo eksponatus 
galima bus pamatyti tik muziejuose.

35



        Jau                    diena

Tavo šansai su kiekviena diena vis didėja ir didėja...

36



        Jau                    diena

37 dienos praėjo, nėra jau jokios būtinos 
priežasties grįžti atgal.

37



        Jau                    diena

Puiki diena! 
Į tavo plaučius nuo šiol pumpuojamas tik grynas oras.

38



        Jau                    diena

Susikaupė įspūdinga pinigų suma, 
kurią anksčiau išleisdavai cigaretėms.

39



        Jau                    diena

Pagerink savo medžiagų apykaitą. 
Gerk daugiau natūralių, nealkoholinių gėrimų.

40



        Jau                    diena

Jau dabar pastebi, kiek daug aplink rūkymo įkaitų. 
Tu esi šaunus, juk Tu išsivadavai!
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        Jau                    diena

Tą laiką, kurį anksčiau panaudodavai nereikšmingam 
rūkymui, šiandien gali panaudoti prasmingai.
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        Jau                    diena

Atsimink! 
Šalin pirštus!
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        Jau                    diena

Šalinkis pasyvaus rūkymo.

44



        Jau                    diena

Didžiausi sveikinimai. 
Tu esi pats šauniausias, nugalėjai savo 

stipria valia ir užsispyrimu!
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