
2014 szeptemberében kezdtem el akupunktúrás kezelésekre járni Benkő Éva doktornőhöz. 

Az előző évek során stresszes munkámnak, egy rosszul sikerült házasságnak, rossz, békétlen múltbeli 

párkapcsolatoknak, valamint hosszan végigtanult és átizgult orvosegyetemi éveknek köszönhetően 

több panaszra és betegségre is szert tettem. 2014 tavaszán diagnosztizáltak nálam krónikus 

gyomorhurutot és refluxot. A gyomorsav gyakran felmaródást okozott a nyelőcsövemen, ami nagyon 

kellemetlen érzés volt. Hányingerre ébredtem és azzal feküdtem le, már amikor el tudtam aludni, 

mert úgy egy éve állandó alvászavarral küszködtem, amit nagyban a munkahelyi stressznek 

köszönhettem. Csak gyógyszer segítségével tudtam elaludni. Mindezek mellett lobbanékony voltam, 

gyakran ideges, nagyon könnyen felidegesítettem magamat minden kis apróságon. 

Már a legelső akupunktúrás kezelés után azonnal nyugodtabb, stressz mentesebb lettem. Először ez a 

hatás csak egy két napig tartott, később folyamatossá vált. Az alvásom is szinte azonnal javult. 

Nagyon szimpatikus volt, hogy a doktornő semmire nem kényszerített, nem erőszakolta rám, hogy 

hagyjam el az altatót, mintha fokozatosan magamtól léptem volna rá a gyógyulás útjára. A doktornő 

elküldött EFT-tanfolyamra, ami rengeteget segített és segít a mai napig is, hiszen azóta is 

rendszeresen kopogtatok.  

Az akupunktúrás kezelések során értettem meg, hogy a test, lélek és szellem valóban egy egység, és 

egyik sem működik a másik épsége nélkül, ezért fontos a problémáknak a gyökeréig hatolni és azt 

tövestül kigyomlálni. Ez a módszer az embert nem csupán labor értékek, és számadatok halmazának 

tekinti, úgy, mint a nyugati orvoslás. Attól még, hogy a laborértékek rendben vannak, lehet óriási baj 

a lélekkel, ami legalább olyan, mint egy testi betegség.   

Magam sem gondoltam volna, hogy valaha ilyet fogok mondani - hiszen szkeptikusan álltam hozzá az 

akupunktúrához a sok ellenvélemény miatt, amit a média terjeszt -, de fél évvel a kezelésem 

megkezdése után elmondhatom, hogy mára nyugodt, harmonikus, boldog életem van, jól alszom, és 

egészségesnek érzem magamat. Ráadásul, ha probléma van az életemben, már nem esem pánikba, 

mert tudom, hogy megoldódik. Azt gondolom, hogy a kezelések hatására a „legjobb önmagammá” 

váltam. 
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