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Heil og sæl.

Mig langar að seigja ykkur frá því hvernig þetta var hjá mér.

Í mörg ár óskaði ég eftir því að geta hætt að reykja, reyndi öll ráð, tyggjó, plástra, nefúða, gerfi rettu 
penna með hylki frá apótekum, nála stungur meira segija líka dáleiðslur, ekkert af þessu virkaði.

Ég var kominn með ógeð af því að reykja en ég varð að fá minn nikótín skamt og þá erum við að tala 
um 2 pakka á dag eða 1 bréf á 3 dögum sem er mjög mikið.

Ástandi var orðið þannig hjá mér að ég gat ekki lengur labbað upp brekkur án þess að þurfa stoppa 
allavega 8 sinnum til þess að ná andanum, gat ekki sofið lengur því að ég VARÐ að vakna til þess að 
frá mér sígarettur (nikótin skamt) meira seigja sagði lækknirinn við mig að ég væri að drepa mig hægt 
og rólega. Gat ekki heldur lífað góðu lífi og gat ekki ræktað líkamann minn því að eftir 4 mínútur á 
brettinu í ræktinni gafst ég upp og fór heim til þess að leggja mig.

Stuttu seinna þá uppgötvaði ég það væri til rafrettur og ég ákvaði að slá til, því ekki að prufa þetta. Ég 
var hvort sem er búinn að reyna allt og ég hefði ekkert að tapa að ðrufa rafretturna.

Ég fekk mina fyrstu rafrettu september 2015 ég get alveg sagt það að fyrsta vikan var frekar erfið því 
að ég ákvað að henda pakkanum og veipa í staðinn, fyrsti mánuðurinn var þannig að ég fékk mér 2 
sígarettur og vá hvað það var ógeðslegt, hægt og rólega þá fór ég að venjast því að nota rafrettuna og 
minn líkami fékk sinn níkótín skammt.

Í dag sef ég betur, get labbað upp brekkur án þess að stoppa til þess að ná andanum, maturinn 
bragðast betur og þar að auki get ég líka farið í tæktina og verið þar í allaveg 1klt án þess að þrufa 
stoppa og hvíla mig.

Ég vill lög en það er fáranlegt að setja vape í sama flokk og tóbak, og frumvarpið er algjört bull.

10ml flöskur eru ekki að virka fyrir neinn.
2ml tankar er ekki að virka, ég þarf að geta veipað almennilega til þess að fá mitt níkótín.
Og þar að auki að þurfa bíða 6 mánuði til þess að fá eh vörur er algjört bull.

Þetta fumvarp á að fara í ruslið.
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