
Emocionális toxicitást feloldó gyakorlatok és a bolygóideg szerepe 

V.Á.L.T.S.® - © Copyright M.E.D. Központ - Minden jog fenntartva. Az itt található információk kizárólag tájékoztató jellegűek. Nem 
szolgálnak arra, hogy diagnosztizáljanak vagy kezeljenek bármilyen betegséget vagy állapotot. Az anyag jogosulatlan, azaz a jogosult 

engedélye nélküli használata, terjesztése, nyilvánosságra hozatala, többszörözése és bármely egyéb, engedély nélküli felhasználása illetve 
azzal való bármely visszaélés szerződi jogot, védjegyjogot és/vagy egyéb jogszabályokat sérthet illetve polgárjogi szankciókat vonhat maga 

után. https://medkozpont.hu 

– Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetésünkben, nagy örömömre szolgál, hogy bemutathatom dr. Eva 

Detkot, aki eredetileg Lengyelországból származik, bár most nem is tudom, hogy éppen hol vagy...  Ezt 

egy perc múlva el is mesélheted nekünk...  

Szóval, dr. Eva Detko különleges nézőpontból közelíti meg az az egészségünket érintő kérdéseket. A 

saját, egyedi nézőpontjából, úgy értve, hogy pszichológiai és természetgyógyászati nézőpontból. 

Magán is segített már, most pedig az a célja, hogy másoknak is segíthessen, pszichológiai és 

természetes módszerek segítségével.  

Nos, dr. Eva, üdvözöllek az interjúban!  

– Helló, jó napot mindenkinek, köszönöm, nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek. Nos, igen, 

említetted Lengyelországot... most, azután, hogy húsz évet töltöttem Angliában, négyet pedig 

Spanyolországban, végül visszaköltöztem Lengyelországba. 

 – Igen, egészen „nemzetközi” vagy, hogy minél több országban, minél többeknek segíthess!  Tehát, 

beszélgettünk már korábban a gyógyulás folyamatainak  érzelmi oldaláról, a pszichológiai oldaláról,  

hiszen mindketten a holisztikus megközelítést részesítjük előnyben, a holisztikus egészséget,  hiszen 

életmód mentorok vagyunk,  ezen a területen dolgozunk...  

Beszéltünk az érzelmi, emocionális toxicitásról, és szeretnélek most megkérni, hogy mintegy 

emlékeztetőül, foglald össze nekünk még egyszer, miről is volt szó az érzelmi toxicitást illetően, noha 

tudom, hogy beszéltünk már erről egy korábbi interjúban,  a mostani beszélgetésünk célja pedig az 

lenne, hogy kikérdezzelek azokról a gyakorlatiasabb részekről  és kérdésekről, tehát igazából arról, 

hogy tulajdonképpen mivel segíthetünk magunkon leginkább, hogyan oldhatjuk meg az érzelmi 

problémáinkat, oldhatjuk fel a gátjainkat, vagy hogyan állhatunk hozzá jobban ahhoz,  hogy segítséget 

kérjünk...  

Szóval,  visszatérve a témához, kérlek, foglald össze nekünk dióhéjban, hogy mit is jelent az „érzelmi, 

emocionális toxicitás” fogalma, és  miért is indulunk ki ebből...  

– Természetesen! Egyetértek, ez egy jó kiindulópont. Összefoglalóul azt mondanám,  hogy az érzelmi 

toxicitás egy nagyon tág fogalom, hiszen ha az ember azt hallja, hogy „krónikus stressz”,  azonnal 

olyasmire gondolnak, hogy csupán arról beszélünk,  hogy például,  pénzügyi problémák,  eleven 

gyerekek, ezekhez hasonló  mindennapi stresszhatások, és tény,  hogy ezek rettentően leterhelik az  

idegrendszert, és zavart okozhatnak a  működésében, amelynek előbb-vagy-utóbb hatása lesz az 

immunrendszer, vagy az endokrin rendszer működésére, vagy az emésztőrendszerre, és így tovább a 

test többi részére, de igazából azt kell mindenkinek megértenie, hogy noha ezek a stresszorok nagyon 

komoly tényezők, és  nagyon fontos, hogy felismerjük őket, és mielőbb kezeljük is őket, mindössze kis 

részét képezik annak, amit az ember agyának és idegrendszerének napi szinten kezelnie kell. És ez alatt 

azt értem, hogy sokan, vagyis, tulajdonképpen mindenki, akikkel dolgozom, de azoknak a többsége is, 

akiket ismerek, nos...  

Szinte mindenkinek van valami olyan traumája, nem is feltétlenül a nagybetűs Trauma, mint például 

szülők válása, alkoholista vagy nárcisztikus szülők, hasonlók...   

De sokaknak vannak kapcsolati-kötődési traumáik vagy fejlődési traumáik... Ez a traumáknak az a 

fajtája, amikor a szülők jól nevelnek, de mégis van bennük valami feszültség a neveléssel kapcsolatban, 

tehát nem mondhatnánk, hogy bántalmazók, vagy ilyesmi, de amikor a gyermek agya fejlődik, az 

életünk kezdetén, már akkor olyan, mint a szivacs, befogad és felszív mindent, amit csak lát, így hát 

nem csoda, hogy egy gyermek ennyire sérülékeny, ennyire sebezhető, az idegrendszerük ilyen 

érzékeny. És sokan vannak, akik ennek a későbbi hatásaival küzdenek. De miért is fontos ez?  
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Azért, mert ha az embert érte ilyen trauma, bármilyen mértékű, nem feltétlenül teljesen velőbe ható 

kapcsolati-kötődési trauma, vagy más trauma, még egy kisebb mértékű is olyan hatással van az 

öntudatunkra, a mély, lényegi öntudatunkra és az értékrendünkre, valamint a meggyőződéseinkre, 

hogy nem elhanyagolható! A trauma tehát egy dolog. De van még más is, például az, amit én 

„társadalmi kondicionálásnak” nevezek. Már életünk első éveitől fogva mindenféle megfelelési 

szabályoknak vagyunk alávetve, ezekhez szoktatva, és ezek is nagy hatással vannak az öntudatunkra és 

a meggyőződéseinkre.  Így, mire felnőttek leszünk, van egy kész képünk arról, hogy „milyennek kellene 

lennünk”.  

Azt gondoljuk, hogy elég, ha a napi stresszt tudjuk kezelni, de ha krónikus félelmeink, krónikus 

szorongásunk, krónikus szégyenérzetünk, krónikus bűntudatunk van, rossz viszonyunk van magunkkal, 

toxikus kapcsolatokba bonyolódunk, satöbbi, satöbbi... Negatív gondolatokkal élünk, miegymás...  

Ezek mind összeadódnak és együttesen túlterhelik az idegrendszerünket. Így értettem, amit az elején 

mondtam, és erre még szeretnék majd visszatérni, hogy egészen pontosan hogyan is hatnak ezek a 

tényezők az idegrendszerünkre. De hogy belevágjunk, és valóban, ez az első lépés, a legalapvetőbb 

tényező a maradandó változás érdekében: hogy tisztán lássunk. Sokan vannak, akik azt gondolják, hogy 

„ó, nem is vagyok olyan stresszes”, holott a probléma épp ez, hogy elérzéketlenedünk a 

stresszhatásokra. Tehát sokan, noha azt hiszik, hogy nem olyan stresszesek,  mégis, amikor kitöltetem 

velük az  érzelmi toxicitásra vonatkozó kérdőívemet,  amely ingyenesen hozzáférhető egyébként a 

honlapomon, olyan negyvenöt kérdés, vagy ilyesmi...  

Tehát ez felnyitja a a szemüket! Szóval tudatosság.  A tudatosságot kell felébreszteni, különféle 

gyakorlatokkal. Hiszen az emberek úgy vannak vele, hogy  „jé tényleg”, „erre nem is gondoltam”,  

elkezd felszínre törni minden ilyen  háttérben megbújt hatás, és kiderül,  hogy sokkal nagyobb a 

terhelés az idegrendszerünkön, mint azt eredetileg gondoltuk volna. Tehát mindenképpen a tudatossá 

válás az első  lépés, amit meg kell tennünk, ha az  érzelmi toxicitáson felül akarunk kerekedni. Ma pedig 

néhány nagyon egyszerű és hatékony  eszközt szeretnék bemutatni, amivel  segíthetünk magunkon, 

sőt, akár segíthetnek feloldani néhányat a negatív nézeteink vagy  emlékeink közül.  

Gyakran negatív emlékek,  traumák okozzák a negatív érzelmeket,  amelyekkel bizonyos dolgokhoz  

viszonyulunk, tehát szeretnék bemutatni néhány módszert, amivel ezeket feloldhatjuk. Nagyon fontos, 

hogy az ember önmaga is  dolgozzon ezeken, de le kell szögeznem, hogy  hogy ha az a helyzet, hogy 

valakinek már összetett,  fizikailag is megnyilvánuló problémái  vannak, azok szinte mindig komplex 

érzelmi problémákkal járnak együtt, amelyeket  fontos felismerni.  

Azonban az is nagyon  fontos, hogy reális elvárásokat állítsunk  fel magunkkal szemben. Hogy tudjuk, 

hogy mire vagyunk képesek egymagunk. Hiszen  egy bizonyos mértékű objektivitásra van  szükség 

ahhoz, hogy efféle érzelmi bányászatot magunk végezzünk, és ha túl szubjektívek  vagyunk magunkkal, 

akkor nem biztos,  hogy képesek leszünk előásni olyan dolgokat,  amelyeket egy külső szemlélő,  

különösen egy képzett terapeuta,  azonnal észrevenne és  megcélozna.   

– Igen, ez remek, hogy említetted,  én is éppen mondani akartam a hallgatóságunknak,  hogy igen, 

nagyon fontos az,  hogy az ember maga is dolgozzon ezen és ahogy mondtad,  az első lépés mindig az, 

hogy tudatosak legyünk,  hogy tisztában legyünk azzal, hogy ilyen  problémáink vannak, és onnan lehet  

majd lépésenként  haladni a pozitív irányba, de nem biztos,  hogy ez elég, és én is hozzá szerettem 

volna  tenni, ahogy te is mondtad, hogy meglehet,  hogy szakmai segítségre van szükség olyan  

szakemberektől, mint például te, vagy a hasonló  területen dolgozó kollégáid. Én ehhez nem értek, 

ezért is beszélgetek most veled,  hiszen én is felismerem, hogy ez milyen  fontos, és mennyire alapvető 

oka lehet a krónikus betegségeinknek.  És, ha szabad így mondanom, nem is „lehet”, hanem az.  
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– Igen, pontosan. És tudod, ez a gond.  Mármint, akkor gond, amikor a  tanácsadók annyit mondanak 

az embernek, hogy  menjen, meditáljon egy kicsit, és minden  rendben lesz, meg fogja oldani...  Mert 

nem. Az emberek többsége erre nem  képes magától. Ezt a fajta összetett, érzelmi  hátteret nem lehet 

csupán meditációval megoldani. Nem mondom, a meditáció remek eszköz,  én is mindenkinek ajánlom, 

fenntartások nélkül,  de nem szabad így elintézni a dolgot.  

Nem  szabad, hogy az ügyfél azt higgye,  hogy neki képesnek kellene lennie magától  megoldani a 

problémáit, hogy képesnek kellene  lennie arra, hogy „meditáljon, és minden rendben lesz”. Továbbra 

is szenvedni fognak a  negatív önérzettől, a félelmeiktől, a szorongásaiktól,  az összes ilyen negatív 

érzelmi állapottól,  és azt fogják gondolni, hogy  velük van valami baj, ők csinálnak valamit  rosszul.  

Holott nem csinálnak rosszul semmit,  csupán az a helyzet, hogy bizonyos fajta összetett állapotok 

esetén olyan sokrétű  lehet a probléma, annyi rétegen kell átrágnunk  magunkat, hogy nem tudnak 

ezzel módszeresen és  pedánsan elbánni. És persze  említettem már azt is, hogy ehhez kell  egy bizonyos 

fajta objektivitás is,  ami rettentő fontos. Azt akartam ebből kihozni, hogy lehet, hogy  nagyobb dolgok 

vannak a háttérben,  komolyabb traumák, mint például az, hogy  a gyermekkori családi hátterük 

nagyon  zaklatott volt, gyerekkorukban sok stressz érte őket...  

Sokan mondják, hogy  „igazából, minden rendben volt, a szüleim  gondoskodtak rólam...” De mások 

meg azt,  hogy „hát, elég zaklatott körülmények között  nőttem fel, nagyon stresszes gyerekkorom 

volt” Talán droghasználat, vagy alkoholizmus,  szexuális bántalmazás... Tudod, milyen sokan  élnek 

ilyen emlékekkel? Őszintén,  eléggé...  Szívszorító.  De a lényeg az, hogy ha valaki képes  ezt felismerni, 

akkor teljes magabiztossággal  állíthatom, hogy kötődési-fejlődési traumával  rendelkezik, ami pedig  

hatással van arra, ahogy éppen az illető  él, viselkedik,  vagy érzékeli maga körül a világot.  Erre mindre 

hatással van.  

Tehát, nem csupán az a feladat, hogy  ezt megtaláljuk és „meggyógyuljunk belőle”,  hanem az is, hogy 

új értékrendet és  új nézetrendszert építsünk fel.  Hiszen előfordulhat, hogy valaki az  életét csakis más 

emberek véleménye és  nézetei szerint éli, ami azért gond, mert  ez belső konfliktust teremt,  és kettőt 

találhatsz, mi a belső  konfliktus: bizony, az érzelmi toxicitás  egy újabb, hatalmas-hatalmas  forrása. 

Tehát vannak ezek a hatalmas  bőröndök, ládák, amiket cipelünk,  és amik összeadódva az érzelmi 

toxicitást okozzák. És ha ezekkel a ládákkal elbántunk,  még mindig ott van az, hogy a mindennapi  

stresszt is kezelnünk kell valahogy.  Hiszen az élet mindig zajlik, és ha  a traumáinkat kezeltük is,  és 

könnyítettünk egy kicsit magunkon érzelmileg,  még akkor sem szabad ezt annyiban hagyni, hogy 

„kész”,  ez a munka mindig folytatódik, és  továbbra is dolgoznunk kell azon, hogy  egyfajta érzelmi 

„ellenállókészséget” alakítsunk ki magunknak.  

Így, ha az élet elénk is gördít valamit,  már lesz egy alkalmasabb eszköztárunk ahhoz,  hogy proaktívan 

kezeljük a helyzetet,  és ne félelemtől összeomolva rotyogjunk  a saját levünkben.  Érted, hogy értem.  

Oké. Szóval, miért is probléma ez?  Azért probléma, mert ahogy már említettem,  ha már korán 

stresszhatásoknak vagyunk kitéve,  és ez természetesen tudományosan kutatott  és bizonyított tény, 

szóval, ha stressznek  vagy érzelmi traumáknak vagyunk kitéve már  nagyon fiatalon, akkor ez  

maradandó lenyomatot hagy az idegrendszerünkben,  és ez egészen konkrétan  átírja az agyunk 

kapcsolatait, hogy  még óvatosabbak, még gyanakvóbbak,  még inkább veszélykerülők leszünk,  hiszen 

éppen ez az egész lényege,  hogy túléljünk... És ha túléltünk valami  traumatikus élményt, az agyunk 

azt mondja, hogy  „rendben, ezt átvészeltük, de tegyünk róla, hogy  ez soha de soha ne történjen meg 

újra”. Tehát minden erőnkkel azon leszünk,  hogy felismerjük és elkerüljük a veszélyforrásokat. Az 

agyunk minden helyzetben így működik. De ha már az életünk korai szakaszában  ilyen traumáknak 

vagyunk kitéve, az megsokszorozza  ezt a hatást, és extra óvatosak, extra  gyanakvók leszünk, mígnem 

a rendszer  túlterhelődik, egészen addig a pontig,  amíg... Kisül az idegrendszerünk,  hiszen minden 

egyes pillanatban  „küzdj vagy menekülj”-módban vagyunk,  és ez azt jelenti, hogy az idegrendszer 
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másik fele,  a paraszimpatikus rendszer teljesen meggyengül,  ekképpen pedig a  bolygóideg is teljesen 

kimerül. Ennek folytán pedig a szervezetünkben is problémák merülnek majd fel,  hiszen a bolygóideg 

az az ideg, amely  összeköti az agyat  a test egyéb részeivel...  

– Tehát gyakorlatilag mindent mindennel...  

– Igen, a tüdőt, a májat, a szívet,  az epehólyagot, a hasnyálmirigyet,  minden belső szervet, a lépet,  a 

csecsemőmirigyet, amely az immunrendszer egyik  legfontosabb szerve; aztán a vékonybelet,  a 

vastagbél mintegy kétharmadát, egyetlen egy idegcsatorna köti össze és vezényeli mindnek a 

munkáját. Ezt a csatornát gyengíti el a stressz és az  életünk korai szakaszában elszenvedett trauma,  

ezt a fajta gyengeséget súlyosbítja tovább a mindennapi  félelemérzet, amitől folytonosan küzdj-vagy-

menekülj-állapotban vagyunk. És minél többet vagyunk  ebben a harcolj-menekülj állapotben,  noha 

az ember a léte 90%-át  pihenéssel és emésztéssel kellene, hogy töltse,  tehát ami történik, az  még 

jobban kibillenti a szervezetünket az  egyensúlyából, és előbb-vagy-utóbb,  fiziológiai problémákként 

ütközik ki.  Megkezdődik a biokémiai leépülés. Tehát, amikor mi,  Katalin, erről beszélgetünk, pontosan  

egyetértünk, hogy a lelki okok igenis  alapvető okai a fizikai betegségeknek,  az egyik legmeghatározóbb 

alapvető okai  a legtöbb krónikus betegségnek, ha nem minden krónikus betegségnek és ez azért van, 

mert  fiziológiailag hatással van a szervezetre.  Szóval ez nem csak valami ezoterikus hókuszpókusz 

hanem tisztán komoly fiziológia, ez az idegrendszer  roncsolódása, legyengülése, ami persze a 

továbbiakban idővel az egész szervezet  roncsolódását, leépülését okozza. Így hát azt gondolom,  hogy 

nagyon fontos ezt már most kijelenteni,  hogy ez alapvető. 

 – Igen, köszönöm, hogy  ezt említetted. A saját ügyfeleim  és tanítványaim között is sokan vannak,  

akik csupán a fiziológiai szempontból  nézik a dolgokat, és amikor rátérünk,  tudod, az efféle...  

neurológiai nézőpontra, mint az idegek, idegrendszer állapota,  a bolygóideg, miegymás,  akkor 

hajlamosak azt gondolni, hogy ez valami  ezoterikus megközelítés,  holott éppen az imént magyaráztad 

el, hogy  mennyire nem az, mennyire tisztán és  tudományosan fiziológia,  és milyen fontos lenne, hogy 

erre is  kellő figyelmet fordítsunk. Tehát, mindezek után,  hogy már ismerjük, mi az az  érzelmi toxicitás 

és hogyan hat a  szervezetünkre és az idegrendszerünkre, szeretnélek megkérni, hogy  ossz meg velünk, 

kérlek, néhány  önsegítő technikát, gyakorlatot.  Tőled ismerjük már a tükör-gyakorlatot,  a havening-

módszert, nem tudom, jól mondtam-e, de van még más, hasonló  technikád, ami segítségére lehet az 

embereknek,  ahol elkezdhetik a munkát, amitől jobban érezhetik magukat? 

 – Hogy belekezdjenek. Értem. Őszintén,  nagyon hálás vagyok, hogy megosztottad  a tükrös havening-

gyakorlatot. Gyors emlékeztetőül: a havening egy pszichoszenzoros  terápiás technika. Attól 

pszichoszenzoros,  hogy a bőr idegsejtjeit stimulálva  aktiváljuk az agyat és az  idegrendszert, tehát 

egyenes úton az  agyba jut a hatás, az információ.  A bőr receptorainak stimulálásával  rengeteg 

hormon és  neurotranszmitter is felszabadul, amelynek  következménye az, hogy az agy aktivitása 

megváltozik. Ezért ilyen hatékony.  Stresszhatás alatt az agyi tevékenység  rendkívül erős, ha pedig 

érzelmi  traumával is küzdünk, az agytevékenységeink  frekvenciája elérheti akár a 100 Hertzt is. Ez  

rettentően magas. Összehasonlításul, a delta-hullámok, amelyek a legalacsonyabb agyi aktivitás 

hullámai,  mindössze 0.5-2 Hertzen rezegnek.  Tehát ez elég széles spektrum, ugye?  Tehát, amikor 

stresszhatás alatt állunk,  legyen az akár hatékony, jótékony stressz,  akár például csak tanulunk, vagyis 

nagyon-nagyon  éberek és aktívak vagyunk, az agyi tevékenységünk  magasabb mértékű.  Ahhoz, hogy 

a szervezet abba az állapotba  kerüljön, amelyben a pihenés és a  regeneráció és minden gyógyulás 

zajlik... Vagyis, máshogy mondva,  ha mindig aktívak vagyunk, ha az agyunk folyton pörög,  ha állandóan 

küzdj-vagy-menekülj-módban vagyunk,  a szervezet egyszerűen nem tud gyógyulni,  mert abban a 

percben a test számára a  gyógyulás nem prioritás. Tehát,  annak érdekében, hogy a gyógyítást és  

regenerációt elősegítő állapotba kerüljünk,  mindent le kell csitítani.  Ezért van, hogy a pihenést, az 
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emésztést  és a méregtelenítésért támogató mód ennyire fontos,  mert ebben a módban kell legyen a 

szervezet, hogy aktiválódni tudjon a regeneráció, a gyógyulás.  

A havening-technikát illetően... Ezt a módszert  számos különféle módon alkalmazhatjuk,  de az a 

megerősítő vagy tükör-technika,  amit mutattam, az például arra alkalmas, hogy  a nézeteinket, a 

vélekedéseinket  megváltoztathassuk a segítségével, és  nekiálljunk dolgozni magunkon. Ez a  módszer 

hihetetlenül hatékony.  Hiszen nagyon sokan próbálkoznak hasonlóval, hogy  pozitív állításokat 

plántáljanak a tudatukba, és  tudják, hogy mennyire rengetegszer  kell elismételni valamit, hogy 

valóban bevésődjön. Nos, ha ugyanezt az ember  havening-módszerrel csinálja, sokkal, sokkal 

hatékonyabban és gyorsabban érheti el a kívánt célt.  De ez csak egy módja a havening alkalmazásának. 

Most két másikat szeretnék megosztani veletek. Mindenekelőtt, ezeket akkor használhatjuk,  amikor 

egy olyan érzésünk van, amit... nem akarunk,  egy nemkívánatos érzelmi állapottal  kell megküzdenünk, 

mint harag, tehetetlenségérzet,  szomorúság, akármi, és az adott pillanatban. Ez nagyon-nagyon 

egyszerűen alkalmazható  módszer. Ezt „párologtató” haveningnek hívják. Egy kis hátulütő azonban 

van vele, mégpedig az,  hogy ez a technika arra alkalmas, hogy egy  adott, túlfűtött, túlhajtott 

pillanatban  megzabolázzunk és elcsitítsunk vele egy érzelmet,  és erre száz százalékig alkalmas is,  tehát 

ha az ember érzi, hogy most rátörni  készül valami hullám, és azt elcsitítja,  de az az érzés visszatér, és 

megint  elcsitítjuk, de újra és újra visszatér,  akkor ez azt jelenti, hogy a problémának  van valami 

gyökere, valahol máshol  az elménkben és mindenekelőtt  ennek az alapvető oknak kell utánajárni és  

ezzel kell elbírni, hogy soha-soha többé ne merüljön fel újra. Szóval ezt mindenképpen  el akartam 

mondani. Viszont...  

Tegyük fel, hogy  valami stresszes helyzetben vagyunk, amikor  szorongunk vagy idegesek vagyunk, 

például a  lámpaláz. Állásinterjú, előadás,  prezentáció, vagy ilyesmi, és ránk tör  az idegesség, a 

szorongás...  Ugye, ez így szokott lenni, hogy ránk tör... és abban a pillanatban, vagy akár azt 

megelőzően, de akár még a helyzet alatt is alkalmazható,  persze a konkrét szituáció és a  lehetőségek 

függvényében, de valóban  végezni lehet a havening-gyakorlatot,  hogy csillapítsuk az idegességünket.  

Van ugye a három alapmozdulat: a kézé,  a karé, amikor a vállunktól végigsimítjuk a  felkarunkat lefelé, 

egészen a könyökünkig,  aztán újra a vállaktól lefelé, így  végigsimítjuk a felkarunkat, és  van még az 

arc... Nyilván, sok ember előtt  nem fogjuk az arcunkat simogatni,  de igazából  ilyen helyzetben 

alkalmazható  a kéz mozdulata. Összesimítjuk a tenyerünket,  és kinek tűnik az fel? Vagy ha fel is tűnik,  

úgy sem tudják, hogy van bármi értelme, csak  dörzsölgeti a tenyerét, nem? Tehát ezekben a 

helyzetekben alkalmazható. Vagy vegyünk egy olyan helyzetet, amikor  az embernek van egy perce 

magára, hogy  végiggondolja és feldolgozza az érzéseit.  

Például, összevesztünk valakivel, és mérgesek  vagyunk amiatt, ami elhangzott, vagy  ami történt, vagy 

hogy valaki bántott  minket, vagy bármi hasonló, és most  dühösnek érezzük magunkat, ebben a 

példában legalábbis. Ahogy érezzük, ahogy ez az  érzelem feltörni készül, akkor  bármilyen 

kombinációban, a kombináció  nem fontos, nincs bevett rend, vagy gyakorlatsor, vagy ismétlésszám, 

amit  alkalmazni kellene,  úgy váltogathatja az ember, ahogy tetszik... és e mellé mondogatjuk, hogy 

„dühös”, de csak azért „dühös”, mert ezt a példát választottam,  tehát nyilván az érzést, amit érzünk, 

mondogatjuk  akár hangosan, akár magunkban, de a lényeg az,  hogy ennek az érzésnek az ereje 

elpárologjon.  Ezért is nevezzük ezt a technikát  „párologtató” haveningnek, mert az a cél,  hogy ezt az 

érzést átéljük, tehát nem csak azt  mondjuk, hogy „düh”, hanem inkább azt, hogy  „dühös”, hiszen 

dühösnek érezzük magunkat.  Dühös, dühös, dühös, dühös, dühös, és ami ilyenkor történik,  az az, hogy 

amíg ezt mondogatjuk, és a mozdulatokat  ismételgetjük, egy idő után, ami lehet egy perc,  három 

perc, akármi, az érzelem intenzitásától függően, természetesen, de idővel, ez az érzés  elkezd 

elgyengülni. Sőt,  az is előfordulhat, hogy a helyében egy  másik érzelem kezd formálódni.  Szóval lehet, 

hogy a dühből lassan  szomorúság lesz, például, ahogy  abban a bizonyos helyzetben eleinte dühöt  
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éreztünk, azt lassan feldolgozzuk, és a helyébe  kerül valami más. Ebben az esetben  folytatjuk tovább, 

de már nem az első  érzelmet ismételgetjük, hanem ezt az újat. „szomorú vagyok”, vagy „zaklatott” 

vagy bármi,  és ezt folytatjuk egészen addig, amíg  az érzelem ereje... Elpárolog. Valóban ennyi,  csak 

úgy elpárolog. Ennek a „párologtató”  havening-gyakorlatnak a végére  eltűnik ez a negatív érzelem, 

de fontos,  hogy az ez után keletkezett űrt valamivel  kitöltsük.  Mégpedig valami pozitívval, hiszen  ha 

ezt nem tesszük meg, az érzelem helyén  valami űr marad, tehát túl vagyunk a  dühön, szomorúságon, 

feldúltságon,  frusztráción, megbánáson, satöbbi;  tudatosítjuk magunkban, hogy „rendben, ez  

elment”, „megnyugodtam”, és akkor valami ilyesmivel érdemes folytatni, hogy nyugodt vagyok, 

kipihent vagyok,  magabiztos vagyok, erős vagyok, amire szükség van... És ezt felépítjük magunkban.  

Néhány percig csak a pozitív érzést  erősítjük, a pozitív érzéssel foglalkozunk,  amit érzünk vagy amit 

szeretnénk, hogy  érezzünk. Érthető ez így...?   

– Igen, szóval visszaépítjük magunkat a  szituációt megelőző szintre. – Olyasmi,  igen, igen. Szóval ez 

egy remek módszer arra,  hogy az adott pillanatban kezeljünk egy  bizonyos helyzetet. Azt azonban ki 

kell emelnem,  hogy minél hevesebb ez az érzés... Ezt skálázni  szoktuk, egy úgynevezett „szubjektív  

érzelmi intenzitás-skálán”, ami gyakorlatilag  egy nullától tízig terjedő értékelési  skála, amit az ember 

magának lő be, még  az elején... Ha igazán látni akarjuk, hogy  ez a módszer milyen hatékony, akkor 

ezzel  mérhető. Például, „igen, most valóban  szörnyen dühös vagyok, őrjöngeni tudnék, ez bizony 

tízből tíz a skálán...” és akkor ezt értékeljük magunknak, hogy  legyen egyfajta rálátásunk az érzelemre, 

ahogy változik. Amikor ügyféllel dolgozom, szeretem  tudni, hogy hogyan változnak az érzelmeik,  

hogyan alakul az érzelem intenzitása, ezért gyakran megkérdezem tőlük, amikor együtt dolgozunk,  de 

ez azok számára is hasznos lehet,  akik maguk dolgoznak magukon.  Mert így sokkal könnyebb rálátni, 

hogy  mi is történik az érzelemmel, és egyúttal  rendkívüli tudatosságot segít elő. 

 Ez a módszer  különben is tudatosítja velünk az  érzelmeinket,  és annak érdekében, hogy minél 

hatékonyabban tudjuk kezelni az érzéseinket, ahhoz igenis,  át is kell élnünk őket. Ez pedig sokak  

számára probléma lehet, például  olyanoknál, akik állításuk szerint elérzéketlenedtek,  vagy nem 

tudnak azonosulni az érzelmeikkel. Ez egy természetes következménye annak,  ha valakit trauma ér,  

de ez nem jelent gondot, csupán annyi  a teendő, hogy  újra összekössük a fejet a testtel... Tehát ez 

nagyon fontos. Ránézünk a testre, és  megállapítjuk: „ejha, ez a düh egészen  olyan, mint egy tűzgolyó 

a mellkasomban”,  például, „egy forró, megállíthatatlan futótűz a mellkasomban”, lehet, hogy egyelőre 

csak  ennyit tudunk megállapítani, de lassanként  újra összekapcsolódunk az érzéssel,  és képesek 

leszünk megállapítani róla,  hogy ez mondjuk egy hetes intenzitású  érzelem az említett skálán. Ekkor 

nekifogunk a havening-gyakorlatnak,  és egy pár percen belül az az adott érzelem  eltűnik. Ha visszatér, 

akkor sem arról van szó,  hogy a módszer nem működik, csupán arról,  hogy valami más is kapcsolódik 

hozzá,  amelyet lehet, hogy magunk is meg tudunk  találni, ha jól belegondolunk, hogy  „Hm, mi is lehet 

emögött, ami miatt  nem szabadulok meg tőle... Emlékeztet valamire, ami régen történt,  és pontosan 

ilyen haragot és dühöt éreztem?” És akkor lehet, hogy valóban van ott valami. Tehát ez a módszer száz 

százalékig hatásos,  de ha abban a helyzetben találjuk magunkat,  hogy hullámokban vissza-visszatér 

valami,  akkor bizony van is mögötte valami.  

 – Aha. És, amikor érzelmi toxicitásról  beszélünk sok más probléma  alapvető okaként, akkor ez a 

módszer,  amit most megosztottál velünk,  egyfajta öngyógyító technikaként  fogható fel az akut 

helyzetekre,  érzelmekre, de  van valami módszer, amit akkor is alkalmazhatunk, ha hosszabb távú...  

úgy értem, mélyen gyökerezett érzelmi  mérgek ülepedtek meg a...  az idegrendszerükben...  Azt értem, 

hogy ez egy  akut helyzeteket kezelő módszer,  ami remek, hogy alkalmas  bizonyos helyzetek 

kezelésére,  de mi van akkor, ha van még más, mélyebb  réteg is az adott helyzet mögött...  Mint egy 

„akut” helyzet alapvető oka?  Például, ha valakivel összeveszem,  de nem azért, mert... Vagyis, szóval 
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mi van,  ha én reagálom túl a dolgot, mégpedig  pontosan azért, mert van valami mélyebb  problémám, 

nézetem, ami... Érted, mire gondolok!  

– Igen, igen értem.  

– Köszönöm!  

– Szóval, azt mondod, hogy  mondjuk azért reagálod túl a helyzetet, mert  van valami alapvető 

önértékelési problémád,  és a másik nem téged támad, hanem sokkal inkább... te támadod saját 

magad! Igen, szóval... nyilvánvaló, hogy  ez a módszer a pillanatnyi helyzetek  kezelésére alkalmas. Ha 

félelemmel,  negativitással, negatív hatással  kell elbánni a pillanat hevében.  nos...  A havening más 

esetekben is használható, de  egy kicsit... kicsit más. Ezt „esemény”-haveningnek  nevezzük, de az 

„esemény” bármire  vonatkozhat, lehet múltbéli esemény,  történés, emléke valaminek, tehát 

amennyiben  emlékszünk valamire a múltból, valami  traumatikus, stresszes eseményre,  akkor 

alkalmazható ez az „esemény”-havening. Azt mondtad, hogy amit most mutattam,  az az „akut” 

helyzetek kezelésére alkalmas. Valójában, használható múltbéli  traumatikus események kezelésére is,  

ha nincs  konkrét emlék, amit fel tudnánk idézni. Akkor a „párologtató”-havening remekül  működik a 

régi traumák kezelésére is.  Különösen,  ha más, egyéb módszerekkel is  kombináljuk, szóval ha valaki 

azt mondja,  hogy „tudom, hogy érzek valamit, de  nem igazán van konkrét emlék, amihez  ezt kötni 

tudom”, akkor a „párologtató” módszer is megfelel.  De ha van emlék, noha ködös vagy távoli,  

történhetett az eset  húsz évvel ezelőtt vagy akár  ötven évvel ezelőtt, nem számít,  az „esemény”- 

módszer alkalmas arra, hogy oda vigyen  minket, ahol az emlék még ugyan létezik,  de már nem okoz 

olyan fajta  érzelmi választ, ami mérgező.   

No de honnan is tudjuk, hogy egy emlék  traumatikus-e? Ez igazán egy nagyon  egyszerű próbával 

megállapítható,  mindössze annyit kell tennünk, hogy vissza kell  játszanunk az emléket, és megélni az 

érzelmet,  ami járt vele. Ha van érzelmi reakció, akkor  bizony ezt az élményt nem dolgoztuk fel,  és 

még mindig  okozhat problémákat, még akkor is,  ha már húsz éve történt. Világos?  Az ilyen, 

felismerhető és behatárolható  esetekben remekül alkalmazható. Valami  azonban nagyon fontos, és 

ezt mindenképpen  el kell mondanom, hogy nem kell újra átélni  azt az emléket. Különösen, ha...  úgy 

értem, hogyha valami különösen  traumatikus élményről van szó, akkor  arra válaszul nagyon erős 

érzelmek  törhetnek fel, ami akár ijesztő is lehet,  úgyhogy soha nem mondanám senkinek, hogy  ezt a 

módszert élete legtraumatikusabb  élményeinek feldolgozására próbálja  alkalmazni, tehát 

egyértelmű, hogy  józanul kell hozzáállni ehhez.  Olyasmivel persze lehet dolgozni, mint  például valami 

középiskolai emlék,  ami akkor nagyon feldúlt minket, és... érted, valami olyasmi, ami még mindig  

hatással van ránk valamilyen tekintetben,  még mindig okoz  némi szorongást, vagy hatással van ránk  

az akkori esemény. Ilyen emlékeknél  alkalmazhatjuk. Nos, amit csinálunk,  az az, hogy felidézzük az 

eseményt,  hogy előhívjuk azt a felindulást,  amit a „párologtató” haveningnél is  meg kellett élnünk, 

mert ez az aktiválás  nagyon fontos része a módszernek. Fel kell izzítani  azokat az idegpályákat újra, 

hogy előhívjuk  azt a sok kémiai anyagot, amivel el  akarunk bánni a haveninggel. Tehát az aktiválás 

nagyon fontos.  Vagyis, amikor előhívjuk az emléket,  akkor legalább hatos szinten kell  megélnünk az 

érzelmet, vagy akár hét, nyolc,  vagy akár tíz is lehet, és akkor kezdhetünk  neki, hogy a haveninggel 

kezeljük azt.  Ami azonban fontos, hogy nem az emléket  kell újraélni, nem akarjuk újratraumatizálni  

magunkat, nem akarjuk újra átélni  azt a kellemetlen eseményt, már megtettük,  már átéltük, a lényeg 

az, hogy az emlékhez  kapcsolódó érzelmet aktiváljuk újra.  Belefogunk a havening-módszerbe,  és 

olyan gyakorlatokat végzünk közben, amelyek  az agy más részeit stimulálják,  és tulajdonképpen 

nevezhetnénk őket  figyelemelterelő technikáknak is,  hiszen azért vannak, hogy az agy más-más  

területeit aktiválják...  
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Mondjuk, például, úgy kezdjük, hogy  az emlékhez kapcsolódó régi-régi haragot felidézzük,  és ha 

megállapítjuk róla, hogy „akkor sokkal  rosszabb volt, de most úgy ötös szintre  tudnám belőni”... akkor 

érdemes előbb  az emlékbe belehelyezkedni,  kapcsolódni hozzá, tehát nem külső,  objektív 

nézőpontból tekinteni rá, hanem  behunyt szemmel belehelyezkedni, visszatérni  az emlékbe, a 

legrosszabb pillanatába,  a legrosszabb részébe,  és nem töprengeni rajta, de élni  benne egy darabig,  

minél több részlettel,  és ha az ember ezt jól csinálja,  akkor egyszer csak azon kapja magát, hogy  az 

emlékhez kapcsolódó érzés, ami korábban távolibb  és enyhébb volt, egy ötös, most hirtelen nyolcas,  

mert újra hozzákapcsolódtunk, újra  aktívan és intenzíven megéljük az érzelmet,  beindulnak az agy 

pályái, és az érzelem  felerősödik.   

Elkezdjük a gyakorlatot. Négy különböző  „elterelő” feladatot fogunk végezni. Az egyik, hogy dúdolunk, 

vagy  énekelünk valamit, mint például  egy mondóka, vagy a kedvenc dalunk, és  dúdolás közben  a 

havening-gyakorlatokat végezzük.  Aztán a következő lépés az lesz, hogy  a dúdolás után elképzeljük 

magunkat egy  kellemes, szép helyen, ahol biztonságban  érezzük magunkat, ahol  szép a környezet, és 

össze tudunk kapcsolódni  annak minden részletével. Sokan vannak,  akik egy homokos tengerpartot 

választanak,  mások erdőkbe képzelik magukat,  megint mások a hegyekbe, mindegy, csak  éljük meg. 

Tegyünk harminc lépést, mondjuk  végig a tengerparton, és számoljuk.  Számoljunk és emellett 

képzeljük is el,  ahogy lépkedünk. Ez a térérzetet erősíti,  tehát olyan helyszínt kell választanunk,  ahol 

lehet mozogni, de  tudjunk kapcsolódni is hozzá, éljük meg.  De ismétlem, ez lehet akármi, csak  valami 

mozgás legyen,  nem egyszerűen egy tér, amit elképzelünk magunknak.  

– Valóban mozgunk mindeközben, vagy csak elképzeljük? – Csak elképzeljük. Ugrálhatunk ugrókötélen, 

vagy  emelgethetünk súlyokat,  tulajdonképpen mindegy,  a lényeg az, hogy valami számolható  

mozdulatsor legyen benne. Ez tehát a  második rész. 

 – És közben, folytatjuk a  a havening-mozdulatsorokat, ugye? 

 – Igen, végig. Az „elterelés” harmadik  lépése valami matematikai gyakorlat.  Egyszerű számolás.  

Például, számolhatunk visszafelé harminctól  hármasával, szóval 30, 27, 24.... Érted,  hogyan gondolom, 

és ez a gyakorlat  is aktiválja az agy egy bizonyos területét.  A negyedik pedig, miközben még mindig  

folytatjuk a haveninget, a szemmozgás.  Kinyitjuk a szemünket, hiszen egész eddig  csukva volt, míg 

elképzeltük a  dolgokat, énekeltünk és  számoltunk, nos, most kinyitjuk a  szemünket, és jobbra-balra 

mozgatjuk,  jobbra-balra. Élesen, oda-vissza.  A fejünk mozgatása nélkül.  Ezt néhányszor megcsináljuk,  

ez az EMDR-technika. Ez az agy egy újabb területét aktiválja, és igazából egy másik módszer része, de 

ebben is benne van... Tehát miután elvégeztük ezeket az „elterelő” gyakorlatokat, csupán pár perc, 

akkor  visszatérünk az emlékhez, pontosan úgy,  ahogy az elején is tettük. Tehát aktiváljuk az érzelmet, 

felerősítjük,  a saját testünkből éljük meg,  felidézzük a részleteket, amennyire  csak lehet, a legrosszabb 

részére fókuszálunk,  és a legtöbbeknél beválik ez,  hogy az az adott érzelem, a legrosszabb,  

legerősebben felidézett formájában,  ha a gyakorlat elején mondjuk nyolcas volt,  akkor most lehet, 

hogy csupán ötös,  négyes, vagy akár...  

Vannak, akik  nagyon jól tudják alkalmazni ezt a módszert,  náluk előfordulhat az is, hogy mindössze  

percek leforgása alatt nyolcasról  nullára esik az érzelem intenzitása.  A legtöbbeknek persze meg kell  

ismételniük az egész folyamatot, újra,  tehát az újraaktivált érzelemmel, ami  most már mondjuk csak 

ötös, nem nyolcas,  mint a legelején, szóval ötös, ismétlés,  az egész folyamatot újra, újrakezdjük a  

haveninget, a dúdolást, az ugrálást,  a számolást...  

– Értem.  És mindezt egy alkalmon belül, ugye? Tehát nem, mondjuk, pár nappal később... 

 – Igen, egy alkalmon belül, folytatjuk  a feldolgozást, hiszen amit el szeretnénk érni, az az, hogy már 

nulla legyen ott, ami az  elején nyolcas volt, például. Tehát le kell  faragni az intenzitást nullára, akár 
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csak egyre,  hiszen néhányan úgy vannak vele, hogy  noha nem nulla, de „már semmiség”. Tehát a 

lényeg, hogy ugyanazokat a gyakorlatokat végezzük, újra meg újra, egészen addig,  amíg egészen le 

nem megy az intenzitás.  Ezzel a módszerrel rengeteg taraumatikus élményt fel lehet dolgozni. De már 

említettem, hogy ha mondjuk  nagyon mély, nagyon összetett traumákról  van szó, nagyon felkavaró 

múltbéli  eseményekről, akkor valószínűleg külső  segítséggel kell nekifogni a feldolgozásának,  és 

ijesztő lehet az az intenzitás, az a sok  érzelem, ami feltör. Viszont ha az ember  terapeutával dolgozik... 

És nem azt akarom mondani,  hogy az érzelmek, a reakciók rosszak lennének,  nem! Terapeutaként én 

mindig örülök, ha feltörnek  az érzelmek, mert azt jelenti, hogy  kijönnek a dolgok! De tény, hogy az 

embert,  ha egyedül dolgozik ezen, túlságosan is felizgathatja,  és akár félelmetes is lehet, ha nem 

tudjuk, hogy  mihez kezdjünk velük... Tehát, azt akarom  mondani, hogy próbálkozzanak, dolgozzanak 

vele,  kezdjenek kisebb, kevésbé jelentős  eseményekkel, és aztán, ha már kiismerték a  módszert, 

magabiztosabbak a technikában,  és ismerik már a saját reakcióikat,  tudják, hogy mire milyen választ 

adnak,  hogy fognak reagálni... Nos, ha e tekintetben  az ember már magabiztosabb, akkor  meg tud 

küzdeni nagyobb problémákkal is,  sikeresen.  

 – Ez nagyon érdekes! És tényleg, az is nagyon fontos, hogy az emberek tudják,  hogy vannak olyan 

technikák, amelyekkel  fel tudják dolgozni az élményeiket és  elkezdhetnek dolgozni a problémáikon... 

Természetesen, én is azt gondolom, hogy jobb,  ha együtt dolgoznak valakivel, különösen akkor,  ahogy 

te is mondtad, ha összetett gondokkal  küzdenek, vagy érzik, hogy olyasmivel  lenne dolguk, amivel 

még nincsenek is  tisztában, vagy nincs róla konkrét emlékük,  hanem csak a tudatalattijukban  van 

valahol eltemetve, rengeteg mindennel  együtt, és csak azt tudjuk, hogy van valami,  az érzések 

szintjén... vagy csak valami  ködös, távoli emlékhez  tudjuk hozzákötni,  ha egyáltalán...  

– Igen!  És gyakran csak arra van szükség, hogy  valaki ezt felszínre hozza.  Amikor a klienseimmel 

dolgozom...  Nos, sokan vannak, akik úgy jönnek hozzám,  hogy... valaki egyszer úgy mondta,  imádom 

ezt a kifejezést,  hogy „beporzós módszerrel” dolgozott... Tudod, nagyon sokan vannak, akiknek  

teljesen új az egész és nulláról indulnak,  ők természetesen fantasztikus eredményeket érnek el,  de 

vannak olyanok, akik már csinálták ezt,  megtették azt, kipróbálták amazt, és  lehet, hogy már évek óta 

dolgoznak  magukon, úgy, mint ahogy a méhek poroznak,  hogy egyik virágról a másikra haladnak,  de 

mégsem tudják összehozni a nagy egészt...  

Sok ilyen ügyfelem van, akik így jönnek el  hozzám, hogy „kipróbáltam ezt is, azt is,  sokat dolgoztam 

már magamon,  de most arra lenne szükségem, hogy  valaki összekösse nekem a pontokat”,  én pedig 

úgy érzem magam, mintha odalépnék egy  kis csipesszel, hogy „ó, igen, látom itt ezt a kis  szálkát, hadd 

húzzam ki”, és egyik pillanatról  a másikra, mindaz a munka, amit már belefektettek  a gyógyulásba, 

egyszerre összeáll,  és ez valami fantasztikus, imádom,  amikor ez történik, és imádom, hogy  

összeköthetem a pontokat ezeknek az embereknek. 

 – Igen, azt hiszem, ez a munkád lényege... Hogy... Hogy van valami hiányzó  darab a kirakósban, és az 

embereknek szükségük  van arra, amit te csinálsz, hogy a kezükbe add. 

 – Ezzel egyetértek, de szeretem, ha az emberek  elvégzik a saját munkájukat.  Ezért is van az, hogy csak 

néhány alkalommal  beszélek az ügyfeleim jó részével,  mert pontosan tudom, hogy mire van 

szükségük,  hogy segíthessek rajtuk. Néhány héten át  terelgetem őket, segítek, de aztán annyi  munkát 

végeznek majd saját maguk, hogy  teljesen fölösleges lenne nekem fizetniük  érte. Hiszen meg tudják 

csinálni maguk is. És emellett azt gondolom, hogy  ha az emberek felelősséget vállalnak  a saját 

gyógyulásukért, legyen az fizikai  vagy pszichológiai, akkor a hatás  teljesen más! Ezért szeretem 

bátorítani  az embereket, hogy ragadják meg  a feladatot, és mondják azt, hogy „igen,  vállalom! 

Megcsinálom! Csak egy kis  segítséget szeretnék hozzá...” én pedig  segítek nekik, kezükbe adom az 
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eszközöket,  és onnantól fogva már készek arra, hogy  elvégezzék a munkát. Így dolgozom az 

ügyfeleimmel.   

– Egyetértek veled a felelősséget  illetően, szerintem is ez az alapja  minden fejlődésnek és 

gyógyulásnak, minden  szinten... Minden szinten. Mondd, van még valami tipped,  vagy valami 

módszered, amit megosztanál  velünk? Vagy beszéljünk a „nagy képről”? Úgy érzem, hogy  ez a „nagy 

egész” megér még  néhány szót...  

– Szóval, ugye azt mondtam, hogy igen,  önvizsgálatot kell tartanunk, igen,  tudnunk kell, hogy hol 

állunk az érzelmi toxicitás  spektrumán... Menjetek fel a honlapomra,  fenn van a kérdőív, az alapján 

kaphatunk  egy képet, hogy „oké, szóval így állunk,  lássuk csak... Igen, a legnagyobb  problémám a 

szorongás”, „ a legnagyobb  problémám a gyerekkori traumáim”...  satöbbi, tisztán látható lesz... „a 

legnagyobb  problémám az önértékeléssel van...”  noha ez szinte mindenkinél probléma, az  

önértékelés... Nos, ezzel kaphatunk egy képet  arról, hogy min kell dolgoznunk, például „oké,  

dolgoznom kell a negatív nézeteimen”, vagy  „dolgoznom kell a fiatalkori traumáimon”,  „dolgoznom 

kell a szorongásaimmal a  társasági helyzetekben”, ilyesmi...  Tehát kapnak egy képet. Még akkor is, ha 

csak  annyit éreznek belőle, hogy „rendben, ez van,  most már van valami ötletem, hogy hova tartok,  

és úgy sejteni kezdek valami tervet is,  ami eljuttathat oda...”. Lehet, hogy nem  konkrét terv, lehet, 

hogy nem teljes a kép,  de ez mégis csak jelent valamit, nem?   

Azonban ha olyan traumákról van szó,  amiket már említettem a beszélgetésünk  elején, azok a traumák 

vagy stressz, amelyek az életünk  korai szakaszában érnek minket,  hamar és nagyon erősen kialakítják 

bennünk  azt az örökös éberséget, amit említettem, és az  idegrendszerünk folyamatos készenlétben 

lesz,  örökké küzdj-vagy-menekülj-módban, akár kell,  akár nem; akár van valódi veszély, akár nincs,  

mindig csak aktív, mindig csak kattog,  kattog, kattog, és az idegrendszer másik  fele, a paraszimpatikus 

rendszer  teljesen  lemarad. Tehát, ami ebben a helyzetben segíthet,  hogy az ember nekiálljon 

kigyomlálni  ezt az érzelmi toxicitást, megkeresni a gyökereit,  az az, hogy nekilát újra visszaállítani  a 

vegetatív idegrendszer egyensúlyát.  Világos? Ezt megtehetik minden más mellett. Meg is szoktam 

kérni az ügyfeleimet,  hogy dolgozzanak rajta, bármin is dolgozunk  együtt, éppen. 

 – Mint például a havening-technikák   mellett, amiket most megosztottál velünk, igaz?  

– Igen. Viszont amikor a bolygóideg  stimulálásáról beszélünk, mert igazából erről van   szó... Tehát 

edzenünk kell a  bolygóideget, hiszen már évekig, évtizedekig  edzettük a küzdj-vagy-menekülj-választ,  

most a másik oldalt kell edzenünk, erősítenünk.  Ezt mindig a valódi edzéshez hasonlítom,  hiszen 

tudod, mi van akkor, amikor  valaki edz, de csak egy izomcsoportra!  

Mi történik? Hát az, hogy az összkép  felborul, ugye?  Az edzőtermekben hány ilyen figurát látni,  óriási 

bicepszekkel,  hatalmas trapézizmokkal,  és valahogy komikusak, ugye?  Na, ehhez szoktam hasonlítani 

a dolgot, és ez igaz is!  Szóval, sok különböző módon edzhetjük  a bolygóideget, amivel végül  

visszahozhatjuk a rendes teljesítményére,  és segíthet visszaállítani az idegrendszer  egyensúlyát, 

amitől pedig az összes többi  munkánk sokkal könnyebb és...  hatékonyabb lesz.  Nos, rengeteg, 

rengeteg dolog van, amivel  segíthetünk a bolygóidegen,  egy komplett konferenciát szervezek  

bolygóidegról, szóval nagyon sok minden van. A meditációról bizonyára mindenki hallott már,  

nyilvánvalóan remek módszer,  de őszintén szólva, a legolcsóbb,  legegyszerűbb... Nos, igen, a 

legolcsóbb,  legegyszerűbb és leg... kézenfekvőbb  dolog, amit megtehetünk, az a megfelelő  légzés.  

Nyilván, ezerféle légzési technikát  lehet találni, amelyek mind különbözőek  valahol, de van egy, 

amelyet még  az Amerikai Egyesült Államok  tengerészgyalogságánál is alkalmaznak,  szóval ennyire 

hatékony. A katonák  önmegnyugtató technikaként használják,  nem tudom, ismered-e, vagy  

megosztottad-e már, de úgy hívják, hogy  „dobozlégzés”. Tény, hogy kell hozzá  egy kis gyakorlat, no 
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de  mihez nem kell egy kis gyakorlat, hogy  jól csináljuk, ugye? Szóval,  ez abból áll, hogy egyformán 

számolunk  végig, amolyan négyzetesen.  Vagyis,  egyforma számolásra belégzünk...  benntartjuk, 

kilégzünk, megtartjuk, mondjuk, két másodpercig, ez egy jó kiindulópont,  persze lehet tovább is,  

nyilván, általában többet szoktak mondani,  úgy is tökéletesen hatékony,  szóval ez a dobozlégzés...  … 

határozottan alkalmas a bolygóideg  megnyugtatására, „edzésére”, amit el szeretnénk érni. Tehát 

orron át  belélegzünk, mondjuk, akkor két másodpercen át,  benn tartjuk kettőig, kilélegzünk kettőig, 

megtartjuk kettőig. Persze ezt gyakorlattal fel lehet tornászni  háromra, négyre, de szerintem érdemes  

kettővel vagy hárommal kezdeni, és aztán  gyakorolni. Persze, léteznek ennél  sokkal, sokkal 

egyszerűbb, de ugyancsak  hatékony módszerek is, mint a teljes belégzés.  Ez egy kicsit más. Öt 

másodperces számolás  alatt mély levegőt veszünk az orron keresztül,  a hasunk felé. A hasunkba 

lélegzünk,  nem ide fel, a mellkasunk felé,  egy jó mélyet belélegzünk, majd benntartjuk  két 

másodpercig, vagy akár  hatig, hétig! Ez egy másik típusú  légzéstechnika, és ez is remekül alkalmas  a 

bolygóideg edzésére.  

Tehát a légzés  ez egyik legolcsóbb, legegyszerűbb dolog,  amit az ember megtehet.  Jó ötlet lehet az 

is, ha az ember  beállít a telefonjára egy emlékeztetőt erre,  vagy bizonyos rendszert alakít ki benne, 

hogy  mondjuk reggel az első dolga egy kis légzőgyakorlat,  vagy mondjuk végezhetünk pár ilyen 

gyakorlatot  étkezés előtt, hiszen jól akarjuk érezni magunkat,  élvezni az ételt... Csak kössük valamihez, 

amit rendszeresen csinálunk,  és szánjunk két percet csak arra, hogy  tudatosan lélegezzünk, és már 

ennyi is elég  ahhoz, hogy az idegrendszerünk egyensúlyát  segítsünk visszaállítani. Igazából, bármi,  

ami segít az embernek, hogy kirántsa az  ideges, feszült, negatív érzelmi állapotból  és megnyugtatja, 

bármi megfelelhet. Tehát, megesik,  hogy valaki azt mondja, hogy „nem tudok csak  úgy leülni és 

meditálni, egyenesen bosszant”, akkor, nyilvánvaló, hogy a meditáció  nem fog segíteni a bolygóideg 

állapotán,  mert ha az adott gyakorlat elvégzése  stresszt jelent, akkor ne csináljuk! Legalábbis  addig 

nem, míg készen nem állunk rá!  Ezért leszek olyan mérges, amikor azt hallom  valakitől, hogy „csak 

meditálj egy kicsit  és minden rendben lesz”...  

– Hiszen ez nem egy  univerzálisan alkalmas dolog!  

– Nem! Sőt, akár bűntudatot is ébreszthet az emberben, hogy „ó, miért nem vagyok erre képes”...  

 – És ez tényleg fontos! Mert ha stresszkezelésről  van szó, mindenki úgy van vele, hogy  „meditáljunk 

egy kicsit”.  – Igen! De mondok valami mást is. Amikor... Nos, a helyzet a bolygóideggel az, hogy...  nos, 

amikor az idegrendszer zavaráról  beszélünk, az leginkább azt jelenti, hogy  az ember nem érzi magát 

biztonságban. Ennek oka a trauma, amit valaki átélt,  és a trauma folytán mindig van bennünk  egyfajta 

éberség, valami feszültség,  az idegrendszer, vagyis az agy,  konkrétan azt mondogatja, hogy „nem vagy 

biztonságban”,  „nem vagy biztonságban”, „nem vagy biztonságban”,  vagyis folyton ébernek kell lenni,  

mindig készenlétben, ugye? Persze, ez nem olyasmi,  ami valóban az életünket fenyegetné  valamikor, 

de ha egy ilyesmivel küzdő embernek  azt mondjuk, hogy csak üljön le és  meditáljon, hát nagyon 

nehezen fog menni! De ezt meg lehet kerülni.  Amit érdemes ilyenkor kipróbálni, az valamilyen  

mozgásforma. Ez lehet  olyasmi, mint a qigong, vagy a tai-chi,  a tai-chi egy kicsit nehezebb, mert 

mozdulatsorokat  alkalmaz, de a qigong sokkal könnyebb,  mert nagyon, nagyon egyszerű 

mozdulatokat alkalmaz,  vagy ki lehet próbálni a kundalini-jógát,  amelyben nincsenek komoly pózok,  

amiket tartani kell, csak a pillanattal  foglalkozik, a mozgás a légzésen alapul,  csak a légzésünkre kell 

odafigyelni,  a légzéssel együtt mozogni...  És akkor nem terelődik el az ember  figyelme, hiszen nincsen 

túl sok  dolog, amire egyszerre figyelni kéne, és  azt hiszem, hogy vannak, akik ezeket  sokkal 

könnyebbnek és könnyebben  megvalósíthatónak találják majd, és segít is. Tehát ez olyanoknak lehet 

hasznos, akik egyszerűen nem tudnak nyugton megülni és meditálni,  mert az agyuk folyton kattog.  
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Szóval, nagyon  fontos tudatosítani, hogy rengeteg módja van a  bolygóideg stimulálásának, de 

mindenképpen  olyan módszert kell választani, ami valóban  megnyugtat minket. Ez nagyon fontos.  De 

persze van még ezer más dolog is, mint  például hideg zuhany, szauna,  dudorászás, éneklés, bármi, 

ami hanggal  kapcsolatos, a hangterápia is remek,  vagy az olyasmik, mint az agyhullám-stimuláció,  

amikor csak a rezgést hallgatjuk,  leülsz, és hallgatod a hangot  és az állít az agy frekvenciáján, ilyesmik...  

Tehát határozottan kijelenthetjük, hogy  ennyi különböző módszer között biztosan  lesz olyan, amit 

alkalmazhatunk  és beválik. – Igen, ezeket fontos tudni,  hiszen amikor elkezdtünk beszélgetni,  nem is 

most, hanem még akár az előző interjúban,  az alapvető, mélyen gyökerezett okokról,  az érzelmi 

toxicitásról,  hasonlókról,  és tanultunk tőled néhány módszert is,  hogy ezeket  helyre hozhassuk... Azt 

hiszem, hogy az  egész tulajdonképpen abban desztillálható,  hogy milyen állapotban van az 

idegrendszer... hogy hogyan állíthatjuk vissza az idegrendszer  egyensúlyát... Ez a „gyökerektől 

kiinduló” módszer... Hiszen te magad is azt mondtad, hogy ha  az idegrendszer kiegyensúlyozottabb,  

akkor ezek a módszerek, amelyek arra  alkalmasak, hogy segítsenek nekünk  megküzdeni az érzelmi 

toxicitással,  mind jobban működnek, ugye? Vagyis,  legalábbis én így értem...  

– Persze! Hiszen van bennünk ez a tengely,  ez a főútvonal, ami összeköti a testünk  összes szervét. 

Akkor miért próbálnánk  külön-külön rendbe tenni az emésztőrendszerünket,  külön az agyunkat, külön 

a májat illető miegymást, satöbbi... Amikor  megtehetnénk ezt úgy is,  hogy a nagy egészre nézünk, 

arra, ami  mindent összeköt, nem? És mégis, az emberek kis tervekkel foglalkoznak,  

emésztőrendszerre vonatkozó,  májra vonatkozó,  epehólyagra vonatkozó kis programokkal,  és nem 

végzik el ezt a fajta munkát,  akkor... Igen, megint ott tartunk, hogy „beporoznak”, ugye? 

 – Igen, még a funkcionális orvoslás is,  ami szélesebb körű és nem csak egy szervre  fókuszál, hanem 

holisztikus... Mégis,  én is úgy gondolom, hogy nagyon sok minden  múlik az idegrendszeren, és talán 

nem is  beszélünk róla eleget.  Egészen eddig így volt, hiszen most  végre elkezdtünk beszélni róla!  

 – És remek, hogy megszervezted a konferenciát is, ez nagyon, nagyon fontos munka! 

 – A bolygóideg egy  nagyon fontos része az agy-bél tengelynek Tehát minden emésztőrendszeri 

probléma,  tényleg minden bélrendszeri zavar, jelentősen javítható, ha az ember  foglalkozik a 

bolygóideg kiegyensúlyozásával.  Az igazság az, hogy egyszerűen nem lehet,  és ezt kutatások is 

alátámasztják, hogy  egyszerűen nem lehet a lyukas bél szindrómával kapcsolatos problémákat teljesen 

visszafordítani  anélkül, hogy a bolygóideggel ne foglalkoznánk.  El lehet jutni valameddig, de teljesen  

nem lehet.  

 - Igen, én is egyre többet beszélek  erről mostanában a tanítványaimmal.  Az emésztőrendszeri 

problémákkal kapcsolatban mindig is  a bélrendszer helyreállításával foglalkoztunk,  a funkcionális 

szemléletben és étrendben nagyon nagy hangsúly van ezen És természetesen, ez az egyik 

legfontosabb, amivel  foglalkoznunk kell, de ahogy mondtad,  semmilyen emésztőrendszeri problémát  

nem lehet megoldani a bolygóideg kezelése, vagyis az  idegrendszer kiegyensúlyozása nélkül. 

 – Sőt, én azt látom, hogy vannak, akik szinte  felháborodnak, amikor azt mondom, hogy nem  az 

emésztőrendszer az igazi alapvető ok... Persze, minden krónikus betegség kialakulásában  közrejátszik, 

de nem a bélrendszeri probléma az igazi  valódi ok, hanem az, ami eleve felborította  az 

emésztőrendszer egyensúlyát!  Erre valós kutatási adatok is rámutatnak,  amelyek szerint a korai 

traumák teljesen  felbolygatják az ember mikrobiomját! És ahogyan a trauma bevésődik az agyba,  a 

trauma a mikrobiomba is ugyanúgy  bevésődik!  
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–  Így van, és manapság mennyien fókuszálnak arra, hogy  kívülről állítsák helyre a mikrobiom 

egyensúlyát  amiről persze tudjuk, hogy nagyon fontos,  de az idegrendszeren kigyenesúlyozása nélkül  

ez sem fog menni.  

– Tehát ez tényleg,  nagyon fontos feladat, és lehet, hogy  sokak számára ez a hiányzó láncszem! 

 – Ezt alátámaszthatom, én is nagyon sokaknál látom ezt a munkám során.  Tehát tényleg 

elengedhetetlen, hogy  minél többen megismerjék ezeket a dolgokat  az idegrendszerükről, és 

megtanulják,  hogyan egyensúlyozhatják ki ezt a területet. Mondd, hol találhatnak meg erről többet?  

– Mindenekelőtt nézzenek utána a konferenciának,  hiszen pontosan ez a fő oka, hogy  meg akartam 

szervezni ezt, mert akartam egy  kimerítő forrást, ami mindent elmond  a bolygóidegről, hogy mi az,  

miért ilyen fontos, milyen  feladatai vannak, hogyan fordulhatnak elő  a zavarai és természetesen egy 

helyen  összegyűjt mindenféle módszert, hogy hogyan  hozhatjuk rendbe. Fiziológiai és  pszichológiai 

megközelítésből is, hiszen  nem kizárólag pszichológiai módszerekkel  élhetünk, vannak fizikai 

módszerek is,  amelyeket alkalmazhatunk, szóval,  mindezt összegyűjtöttem egy nagy  eseménybe, ez 

lesz ez a konferencia.   

A munkámat illetően a legjobb forrás a  honlapom, amelynek címe: dr-eva.com,  vagyis dr-eva.com,  

továbbá a kérdőív, amit említettem, ott van  egyenesen a főoldalon, tehát  egészen nyugodtan meg 

lehet próbálni,  csak hogy lássa az ember, hogy hol is áll,  tehát remélem, az hasznos...   

– Igen, ez remek!  A beszélgetés zárásaként, mit mondanál búcsúzóul?  Mi az, amivel útnak engednéd 

a közönséget?  

– Ó, igen! Nos, azt mondanám, hogy  rendkívül fontos, hogy ne várjunk. Ne halogassunk.  Tudom, hogy 

te is egyetértesz velem ebben, a lényeg az, hogy bele kell fogni,  itt van az idő, nem szabad várni  jövő 

hétig, a gyerekünk születésnapjáig,  bármeddig, bárkire, értitek...  jövő évig, amíg lefogyunk, amíg  

meggazdagszunk,  vagy bármire is várjon éppen az ember,  hanem cselekedjünk most, mert ha akár  

csak egyet is valaki rendszeresen alkalmaz  azon stratégiák, módszerek közül, amiket  ma 

megosztottam, rendszeresen, mondjuk harminc  napig, megláthatja, hogy mennyire más  választ kap 

majd a szervezetétől, pszichológiailag  de akár fizikailag is, egészen máshol  lesz harminc nap múlva. 

De ha halogatunk,  ha mindig csak várunk, hogy „majd legközelebb,  majd legközelebb”, vagy bármi 

más,  akkor már annyival is le vagyunk maradva.  

– Ezt teljes szívemből támogatom!  Nagyon fontos az, hogy az ember nekilásson  dolgozni magán, hogy 

fejlődjön,  és ahogy láttuk, ez is fiziológiai alapokon nyugszik Még akkor is, ha nem  úgy tűnik, hogy 

fiziológiáról van szó,  igenis, hatással lehetünk rá, ha ezeket a  technikákat alkalmazzuk és fejlesztjük 

magunkat.  Tényleg fontos. Nagyon köszönöm, dr. Eva!  

 – Köszönöm, hogy itt lehettem, és nagyon  remélem, hogy hasznosnak találjátok majd,  amit 

elmondtam.  

– Nagyon is! Köszönöm szépen!   

– Viszlát!  

– Viszlát!  


