
Segítünk Neked
Szeretnéd  megosztani
valakivel gondjaidat?

Tanácsot is szeretnél kapni?

Szakértőnk  készséggel
válaszol,  ha  aktuális  családi
problémáiddal,
kapcsolataiddal,  lelki
gondjaiddal keresed fel őt.
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Pszichoszomatika – test és lélek elválaszthatatlan

418 embernek tetszik. Regisztrálj, hogy megnézd,
mi tetszik az ismerőseidnek.

Tetszik Megosztás

42  éves  nő,  Erzsébet  kért  segítséget,  mert  rendszeres  epegörcsöktől
szenvedett.  Előzetesen  az  epeköveit  eltávolították,  a  rendszeres  orvosi
ellenőrzéseken  nem  találtak  indokot  a  szabálytalan  időközönként  fellépő,
tűrhetetlen fájdalommal járó epegörcsökre.

Anamnéziséből  kiderült,  hogy  16  éves  korában  férjhez
ment.  Származási  családjában  édesanyjával  és  három
nővérével élt együtt, férfi nem volt a családban, édesapja
tragikus körülmények között meghalt, amikor Erzsébet 6
éves  volt.  A  kis  faluban,  ahol  a  család  élt,  az  volt  az
alapelv:  akkor  kell  a  lányt  adni,  amikor  kérik.  Így  az
iskolapadból  külön  engedéllyel  férjhez  ment,  fülig

szerelmesen, minden tapasztalat nélkül.

Alig volt 17 éves, amikor megszülte első  gyermekét. A következő 11 évben még 2
gyermeke született, gyermekei közül a középső gyermek meghalt.

Erzsébet  férje  szerette  az  alkoholt,  s  eleinte  csak  alkoholos  állapotban,  később
folyamatosan  rendkívül  féltékeny  volt.  Az  asszony  pedig  megpróbált  mindenben
megfelelni férje elvárásainak, kínosan ügyelve arra, hogy soha ne kerülhessen még csak félreérthető helyzetbe
sem. Erzsébet eredetileg barátkozó, kifelé nyitott, extrovertált személyiség volt.

Az epekő keletkezésének pszichés alapja

Erzsébetnél ekkor diagnosztizálták az epeköveket, s meg is operálták őt. Tudjuk,
hogy az epekő a férjes asszonyoknál fordul elő a leggyakrabban, nézzük hát az
epekő képződés pszichés magyarázatát:

Az  epehólyag  gyűjti  a  máj  által  termelt  epét.  Az  epenedvek  agresszív  jellegű
nedvek,  nyelvünk  jelzi  is  ezt:  epés  megjegyzéseket  teszünk,  epés  indulatokat
élünk meg, a „kolerikus” típusú személyt is erről a felgyülemlett epés indulatról
nevezték el.

Az  epe,  ha  nem  áramolhat  szabadon,  akkor  nem  jut  el  az  emésztéshez.  A
mozgáshoz energiára van szükség, s az energia önmagában agresszió. (Az agresszió, mint kifejezés értendő, és
értékítélet nélkül használatos kifejezés, agresszióra éppúgy szükségünk van, mint az epére, vagy a fogainkra,
amelyekkel harapunk, s a harapás, rágás szintén az élethez szükséges agresszió.) Az epe mozgásának lassúsága
az energia felhalmozódását, feltorlódását okozza, s ha az energia hosszabb időn át nem talál levezetést, akkor
hajlamossá válik a megkeményedésre, megkövesedésre. A kőképződés mindig megalvadt energiát jelent.

Erzsébet  esetében  a  családi  élet  olyan  struktúrát  jelentett,  amely  megakadályozta  az  asszony  energiáinak
áramlását.  Mozgástere  a  munkahely  és  az  otthona  volt,  kapcsolatai  a  rokoni  kapcsolatokra  korlátozódtak,
barátokat, barátnőket, szomszédolást a férj nem tűrt el, ha Erzsébet mégis szót váltott a szomszédasszonnyal,
férje sosem hagyta ezt szó nélkül.  Erzsébet pedig a családi béke miatt inkább elnyomta a saját kapcsolódási
igényeit, s mesterségesen féken tartott energiái megalvadtak, megkövesedtek.

A műtét megtörtént, Erzsébet egy rövid idő után azonban újra rosszullétekkel küzdött.

Ha nem értjük meg a testünk üzenetét

Erzsébet férjének viselkedése egyre drasztikusabb lett, részeg állapotban gyakran k-nak
nevezte, majd kiderült, hogy a férfinek egy titkolt kapcsolatából gyermeke is született.
Erzsébet akkor alkut kötött a férjével: akkor nem válik el tőle, ha a férj beleegyezik,
hogy Erzsébet édesanyja hozzájuk költözzön. Az asszony azt gondolta, hogy jobb lesz az
élete, hiszen édesanyja és közte nagyon szeretetteljes volt a kapcsolat, a valóságban
azonban komoly csapdát készített saját magának. Úgy vélte, hogy édesanyja jelenléte
megvédi őt a férje durva veszekedéseitől, és édesanyja segítségével több szabadsága
lesz,  hiszen  lesz  aki  vigyázzon  a  gyermekekre,  ha  ő  maga  kicsit  távol  marad  egy
munkahelyi  rendezvényen,  vagy  egy  barátnős  beszélgetésen,  esetleg  egy  kicsit
szomszédol. Édesanyja partner is volt ebben, férje azonban basáskodni kezdett a mama
felett is.

Erzsébet  frusztráltabban  és  egyre  több  idegességgel  élte  az  életét,  epegörcsei  egyre  erősödtek,  orvosa  azt
javasolta, hogy forduljon pszichológushoz, mert a testi egészségi állapota nem indokolja a tüneteit.

A pszichoszomatikus tünetek gyógymódja: az önismeret

Az önismereti folyamatban Erzsébet megismerte a saját személyiségét, megértette az
összefüggéseket,  megtanulta  megfogalmazni  az  igényeit,  tudatosította  magában,
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hogy jó feleség, és jó anya akkor is, ha a saját igényeinek is teret ad.

Megtanulta, hogy mennyire fontos, hogy ne hagyja elnyomni a saját vágyait, hogy
extrovertált  személyisége  akkor  tud  kiteljesedni,  ha  van  lehetősége  barátkozni,
érdeklődése szabadon fordulhat a külvilág felé is. Aktivitása megnőtt, beiratkozott egy
iskolába, képezte magát. Vezető beosztásba került, élete kiteljesedett.

Önbizalma  és  önbecsülése  megnőtt,  s  Erzsébet,  aki  az  első  találkozáskor  így
jellemezte  magát:  „epebeteg”,  gyakran  görcsölő,  szomorú,  depresszív,  tehetetlen,
félős és boldogtalan nő, akit csak a gyermekei éltetnek, most magabiztos, megbecsült
vezető,  a gyermekei példaképüknek tekintik, kiegyensúlyozott, és szereti önmagát,
szereti ezt az új életét. S szereti a férjét is, aki esetenként még megpróbál a régi
módon viselkedni, de Erzsébet ebben már többé nem partner, már nem kiszolgáltatott

bábu, akivel a férje azt tesz, amit akar.

Az önismereti  folyamatban nemcsak önmagát tanulta meg, megtanulta az önérvényesítő  kommunikációt is, és
tanult mindehhez bátorságot, megküzdési módokat, pozitív életszemléletet. Megtanulta szinkronba hozni önmaga
és a családja igényeit, ma már képes arra, hogy egyensúlyt tartson.

Mi történik a Epekő, epehólyag betegség önismereti tréningen?

Az első alkalommal megismerkedünk, és nagyon sok kérdést teszek fel az élettörténeteddel és a betegségeddel
kapcsolatban.  Megkezdjük  az  együtt  gondolkodást.  Az  óra  végén  felmérjük  az  epekő,  epehólyag  betegséged
tüneteid.  Szeretném,  ha  minél  hatékonyabb  és  pontosan  dokumentálható  lenne  a  folyamat,  hogy  a  epekő,
epehólyag rendellenesség viselkedését pontosan nyomon követhessük.

Hetente egy alkalommal szükséges találkoznunk, a második alkalommal egy teszt segítségével belenézünk a te
saját, külön Világodba. S természetesen folytatjuk az első alkalommal megkezdett ismerkedést.

A harmadik  héttől  a  tizennegyedik  hétig  kemény  munka  következik  mindkettőnk  részére.  Dolgozunk  az
önbizalmad növelésén, a szorongásaid csökkentésén.

A tizenötödik héten  ismét  felmérjük  a  tüneteidet,  értékeljük  az  eddig  eltelt  idő  változásait.  Ez  alkalommal
megbeszéljük, hogy meddig jutottunk és mire van szükséged a továbbiakban.

A lehetőségek:

1. Egyedül. Ha úgy érzed, hogy egyedül is tudsz haladni a megkezdett úton, akkor elbúcsúzunk egymástól.

2. Csoportban.  Mivel  a  Epekő,  epehólyag  betegség  kezelése  hosszadalmas  folyamat,  előre  láthatóan  az
várható, hogy a koncentrált egyéni munka után egy olyan csoportba foglak javasolni, ahol hozzád hasonló
ütemben fejlődő  társak között más módszerek újabb változásokat hoznak neked, új kapcsolati formákat
tanulhatsz, tapasztalhatsz meg.

3. Egyéniben. Ha 15 alkalom után mégis úgy érzed, hogy inkább egyéni támogatásra van szükséged, akkor
természetesen a továbbiakban is készséggel állok a rendelkezésedre.

Ha úgy érzed, hogy ez egyedül nem megy, hogy neked is sikerüljön,

jelentkezz most

a Lelki Titkaink Mentálhigiénés Stúdió Epekő, epehólyag betegség tréningre!

Epekő, epehólyag betegség stresszoldás tréning
(Önismeret, személyiségfejlesztés, stresszoldás epekő, epehólyag betegek számára)

Egyéni tréning: alkalmanként 50 perc
Részvételi díj: 10 000 Ft/alkalmanként

További információ: info@lelkititkaink.hu » Telefon: 06-20-353-7262 Skype: lelkititok »

KÓD HELYSZÍN IDŐPONT

V245
1036 Budapest,
3. kerület, Szépvölgyi út 1/b. 4/15.
térkép »

Folyamatos, online jelentkezést követően
telefonos időpont egyeztetés szerint.
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