
Trichotillomania   superproject- brainproject       # UPDATE2018ŐSZ 

#myantitrichproject    

Mindenki más, de a számomra jelenleg legjobban (kb. 80%-ban) bevált, hosszú 

idő alatt, sok energiabefektetéssel kikísérletezett, „kikutatott” anti-trich 

kombináció összetevői pontokba szedve, majd kifejtve:   

 

1. Agy-programozás (pozitív megerősítések ismétlése, cetlire írása, a 

kényszer eltávolítása->lásd lejjebb (reset-elés, delet-elés, futószalagra 

tevés), régi fotók alapján annak az agyi állapotnak a visszaidézése, amikor 

ez még nem volt, a trich-es agyterületek átírása, új dolgokkal való 

feltöltése a gyakorlatban is, a terület visszaredukálása vizualizálásokkal is) 

2. Tryptophan aminosav az agy működésének optimalizálásra (avagy Trich-

tophan? ☺) 

3. Barátcserje (Vitex Agnus Castus) a hormonháztartásom optimalizálására 

4. Természetesen sport, zene, imádság minden mennyiségben ☺ 

5. vészesetekben 1-1 akupunktúrakezeléssel megerősítve, ez nekem sokat 

segít, csak drága, nem lehet mindig erre támaszkodni 

6. Mindig tudni: a múlt elmúlt. Akárhány évig volt trichotillomania-d, ennek 

a végére tehető egyszer egy PONT, ahogy minden mondat és minden 

életesemény végére az élet során.  

7. A legfontosabb talán a rendszeresség- minden eszköznél, ami segít, jó 

naponta használni, ismételni, gyakorolni, az agynak így könnyebb átállnia 

a gyógyulásra. 

 

Az biztos, hogy gyermekként, fiatalként „elcsípve” ezt, gyermekként foglalkozva 

már ezzel a problémával, a családot is bevonva, egy nagy előnyt jelent.  

Ekkor a viselkedésterápiás technikák, játékosabb megközelítések nagyon sokat 

segítenek. Felnőtteknél is, de én magamnál azt tapasztaltam, hogy itt most még 

többre, ezen felül még nagyobb erőfeszítésre van szükség, hogy ebből kijöjjek 

teljesen, ezekről írok még… 

Gyerekeknek, fiataloknak tavaly óta másodszor indul már hajtépős csoport a 

Vadaskertben, részletesebb információkért Németh Laurát keresd, vagy magát a 

Vadaskert Alapítványt: http://vadaskert.hu/ 

http://vadaskert.hu/


 

 Pozitív megerősítések írása cetlikre 

 

 

Régi fotó rögzítése magamban+kényszer tengerbe való behajítása; ima; 

ötletes önjutalmazások főleg az elején; sport; zene 



Terápiás megközelítés   

Előétel: Hogy mi kell az elinduláshoz? Nálam egy sokadik teljes összeomlás kellett hozzá, 

melyben már szinte kiment a helyéről a kezem, a fejbőröm, a hajam, mindenem. Nem túl 

bíztató látvány az első képegyüttes és  

             

 

Teljesen elveszve éreztem magam, egy elég nagy összeomlás volt ez 2018. szeptemberében.  

Aztán valahogy beindult a folyamat, elkezdtem számolni a NoMore applikáción is a napokat 

és eljutottam  egy jó darabig. Itt útközben nagy segítség volt, hogy elkezdtem járni 

Laurához(lásd lejjebb a Fontos infóknál), aki olyannyira örült a hajamnak és belelkesített, 

őszintén bíztatott, hogy ez a lendület sokáig vitt. Apró motivációkat is alkalmaztam, minden 

este vettem magamnak egy nagyon kis apróságot, valamint próbáltam pozitív 

megerősítéseket adni az agyamnak, mondatok ismétlésével. (videót lásd a legvégén, ami 

ebben elindított) Aztán teltek a napok és valahogy elfogyott a lendület, a motiváció, hisz az 

ember nem támaszkodhat minden nap valakire, hogy bíztassa, nem érkezhet minden nap 

bíztatás vagy csak pozitív ingerek.  Az applikáció, a képek, a fotók egyre nagyobb stresszt 

jelentettek, hogy naponta néztem és végtelennek tűnt a még hátralévő napok  száma.  

Elkezdődött a visszacsúszás, 4-5-6 napra és elment minden kedvem mindentől. Ha az ember 

elkezdi, akár csak egy szál kitépésével, iszonyat nehéz abbahagyni, jobb nem elkezdeni soha 

újra.  

Ekkor egy különös esemény állított meg a lejtőn és tart meg azóta is. A kezem a 

tépésrohamban teljesen kiment, írni is alig tudtam+gitározni, pingpongozni, ezért elmentem 

egy gyógymasszőrhöz, ismertem már egy ideje, nagyon kedveltem… Beszélgettünk, ő épp a 

cigaretta letevésben volt már 2 hónapja egyre sem gyújtott rá, láncdohányos volt. Kérdeztem, 

hogy mi a titka? Mondta, hogy az, hogy vége. Nem gondol rá.  



Minden olyan helyzetet elkerül, ahol alkalmazta. Ha véletlen jönne inger, „delete, delete, 

delete”, csettint, törli az agyában, eldobja, továbbmegy. Nincs. Elvonási tünet sincs. És tényleg 

nem volt neki. 

Na jó, oké. Akkor ezt most megpróbáljuk, gondoltam, amúgy is érdekelt az agy 

beprogramozása egy jó ideje, hiszen informatikát végeztem. Az agy a legintelligensebb 

szuperszámítógép ☺  

Másnap kipakoltam a szobámból mindent, ami erre a fura betegségre emlékeztet, 

összesöpörtem még utoljára a hajszálakat, könyveket, mindent, kijelentkeztem egy időre a 

nemzetközi fb csoportokból, ezen az íráson kívül nem használom a szavakat, a gondolatokat, 

mert ezekben éltem 23 éve. Teljes agyi és külső tisztogatás…azóta működik…nem számlálom 

most, csak hagyom, hagyom, hogy múljanak a hetek. Nem tudom hányadik napnál 

vagyok…Majd a legvégén megnézem, mert elindítottam, csak nem nyitom meg. Engem 

emellett az ima segít még, de ez is úgy, hogy valóban elhiszem, tehát előtte agyban kell 

elhinnem, hogy amit kérek, teljesül. 

 

- Most ezt használom. Ha jönne kényszer (de nem fog jönni), delete, delete, delete és 

egy képzeletbeli tengerbe dobom és gyorsan tovább haladok. És sokat nézem a régi 

képeken a régi önmagamat, mikor nem volt kényszer, ezt próbálom az agyamban 

rögzíteni!!! Valamint kaptam egy fejmasszírozót, nagyon jó ingereket kelt, ez főleg 

rövid hajnál érzdődik.  

- Olyat is csináltam, mikor eszembe jutott mégis ez a betegség, hogy masszíroztam 

felülről lefele mozgatva és elképzeltem, hogy egy fonálként kijön a 

betegség/kényszer az agyamból, majd rákerül egy futószalagra és elvivődik jó 

messzire. ☺ 

speckó fejmasszírozó 

- az elején az elindulásban rengeteget segítettek a technikák, az első 30 napban, 

valakinél biztosan végig segít, de én most még igyekszek technikákra sem gondolni, 

semmire. Nincs ez a tépés(xxx), elvágtam az agyamban a fonalat. Ha volt idő, hogy nem 

volt, újra lehet idő, hogy nincs. 



 

 

1. Rájöttem, hogy kőkeményen hormonális okok is benne voltak nekem ebben a 

betegségben, erősítették a ciklus bizonyos szakaszaiban a kényszert, ezt érdemes 

megfigyelni, sok időbe telt rájönnöm. Kinyomoztam a tüneteim és 

magánkutatásaim alapján, hogy magas a prolactin szintem. Saját kérésre 

végzetettem Prolactin hormonvizsgálatot, ami igazolta ezt, ezzel párhuzamosan az 

ösztradiol pedig alacsony. Gyerekként, mikor elkezdődött, akkor is magas volt, egy 

régi lelet alapján jöttem rá!! Kértem terheléses vérvizsgálatot is, tehát nagyon 

magasra emelték ezt a szintet, na akkor majd megzavarodtam a 

kényszertől…érdekes…Gyógyszert nem tudtam rá szedni most, csak gyerekként, de 

kutatások is igazolják, hogy a barátcserje (Vitex Agnus Castus) csökkenti a 

prolactin szintet, harmonizálja  a hormonháztartást hosszútávon nagyobb 

mennyiségben, ez az egyetlen gyógynönény, amihez tényleg végeztek kutatást, 

komoly vizsgálatokat nőknél. (sok pszichés betegségnek oka/erősbítője lehet 

hormonális zavar is) 

             és                                    

Hormonális dolgokra jó, PMS tünetekre is, szedem naponta. Nem tudom, egyelőre 

szerintem segít, nem olyan erősek a kilengéseim menstruáció előtt és közben, de 

azért ez önmagában nem vette el a kényszert. Máskor a menstruáció előtt 6 nappal 

már erősödött a kényszer, majd széttéptem magam, most csak aznap volt 

nehezebb, de kibírtam. (most szedem 1,5 hónapja naponta 1 szemet/ 400mg) 
 

2. Amikor szeptemberben elkezdtem ezt a folyamatot, akkor sokáig egy sokkhatás 

miatt aludni sem tudtam. Mivel az erős gyógyszereket nem bírom, szintén 

kutakodásaim alapján Tryptophan aminosavat (Scitec Nutrition, 500mg, napi 1 

kapszula, SSRI-vel együtt tilos szedni!) szedtem ilyenkor néha este/éjjel 

rá…Nekem ez nagyon bevált, nem jelenti azt, hogy mindneki egyformán reagál, de 

tény, hogy ebből képződik szerotonin, abból pedig melatonin, ami segít az 



alvásban. Olyan rosszul aludtam, hogy 3 hétig minden éjjel bevettem, és érdekes, 

na ettől, hogy ekkor igy naponta rendszeresen szedtem 3 hétig, redukálódott a 

kényszer és nem csak most, 2 éve is egyszer, csak akkor nem tudtam, hogy emiatt. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Triptof%C3%A1n   wikipedia 

Mikor egy pszichiátertől rákérdeztem, ezt írta: „Ebből képződik a szerotonin, ezért 

segíthet. Szedje legalább ezt” (tudta, h az SSRI-t nem bírtam). Mikor kérdeztem, 

hogy meddig, milyed adagolásban: „Sokáig. Jó úgy, ahogy eddig szedte”.  

Ez nekem azt hiszem beválik. Azt hiszem segít abban, hogy könnyebben tudom 

teljesíteni az agy-projectemet és a nagyon feszült helyzeteket is képes voltam 

kezelni tépés nélkül az elmúlt időszakban. 
 

FONTOS!       #Összefoglalás   2018 ŐSZ 

 

1. Minden ember agya, tépési szokása más. Sokat próbálkoztam, mire ezeket 

most tudom igy alkalmazni magamnak kombinálva.  

KŐKEMÉNY (N)AGYMUNKA! 

2. VAN GYÓGYULÁS!!! 

3. VAN SEGÍTSÉG!!! KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉS KELL, MINDENT BELE KELL ADNOD! 

4. Nekem sajnos anyagilag egy nehezebb időszak van jó ideje, ezért muszáj 

egyedül  többet beleadnom, néha még jó is, mert erősít, de egy jó terapeuta 

sokat segíthet! 

5. http://vadaskert.hu/team_member/nemeth-laura/ Én jelenleg jószívvel 

tudom Őt ajánlani, mind gyerekeknek, mind serdülőknek, mind fiatal 

felnőtteknek, felnőtteknek. 

6. Gyerekeknél, fiataloknál a család, szülők bevonása is sokat segíthet, hogy ne 

legyen visszaesés. http://vadaskert.hu/2018/09/20/kenyszerbeteg-a-

gyerekem/  cikk 

 

7. Tanulj új dolgokat (új nyelv, új hangszer, stb), érezd a pezsgést, gondolj új 

dolgokra, kösd le az agyad mással, csökkentsd a kényszer területét tudatosan 

az agyadban és csökkenni fog az életedben is. Hagyd csak lazán, enélkül elmúlni 

a napokat, számolni sem fontos. 

8. Tényleg minden agyban dől el, de azt mondom, ez nem az akareterő szó.  

Használd a viselkedésterápiás technikákat, applikációt, bármit, ami segít. 

Nekem egy idő után az agyból való teljes kiütése, RESET-elése segített, mert 

besokalltam, túl sokat forogtam a betegség körül. Ez nem volt baj, enélkül nem 

tartanék ma itt, nem hoztam volna létre ezt a segítő honlapot, nem lehet 

letagadni, hogy létezett, létezik, de speciális módon ki lehet resetelni, ehhez 

a saját agyadban neked kell megtalálnod a kulcsot és lenyomnod a gombot!! 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Triptof%C3%A1n
http://vadaskert.hu/team_member/nemeth-laura/
http://vadaskert.hu/2018/09/20/kenyszerbeteg-a-gyerekem/
http://vadaskert.hu/2018/09/20/kenyszerbeteg-a-gyerekem/


 

 

      

YES!!!!!!   Minden nap be kell izzítanod az agyadat az optimális működésre, gyakorlással 

sikerül, ahogy az ABC-t is sokat gyakoroltad, míg megtanultad. 

 

EGY FANTASZTIKUS VIDEÓ A TUDATALATTI HATALMÁRÓL, AGYUNKRÓL: 
https://www.youtube.com/watch?v=7TivZYFlbX8 

 

 

                                      

Haladás: Lassan, de biztosan, eltökélten, szilárdan, ahogy teve halad a sivatagban ☺! 

Nincs kényszer, kényszerítő hatás arra, hogy ezt abbahagyd. Igaz, engem már az élet is 

rákényszerített, hogy még komolyabban vegyem, mert már a kezem sem bírta, dolgozni sem 

tudtam, a hobbijaimnak való élés is veszélybe került. Ha mégis úgy döntenél, hogy 

abbahagyod, remélem tudnak segíteni ezek a gondolatok ☺ 

 

 



   Higgy benne!!! 

 

 

                                         

Légy bátor, #sohaneaddfel, légy büszke magadra, mind a múltadra, mind a jelenedre!! 

Hordj kendőt, vagy parókát, vagy akár egyiket se!! Nekem most a paróka még segít, hogy 

ne lássam a hajam mindig és egyre kevesebbet gondoljak rá, ezáltal szépen csendben 

növekedhessen! 

**Fontos információ: ha a kezed/vállad már úgy fájna, ahogy nekem a sok-sok év tépéstől, 

a manuálterápiát tudom javasolni, sok helyen van - nagyon működik, már 1-2 kezelés is, 

ennek köszönhetem, hogy újra tudok dolgozni, gitározni… 

 

Budapest, Gróf Georgina Zsófia, 2018. 11. 22. 



 

 

                Marczibányi téri Sportcsarnok, öltöző, ahol a ping-pong versenyzők öltöznek át 


