
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011. szeptemberében merült fel nálam 

először az IR és a PCOS gyanúja. A főváros 

legjobbjainak mondott endokrinológusai 

közül hárman sem tudtak konkrétumokkal 

ellátni az ezt követő két évben, ezért úgy 

döntöttem, kezembe veszem az irányítást. 

Elolvastam rengeteg belföldi és nemzetközi 

szakirodalmat, kerestem-kutattam a 

témában. Ekkor bukkantam Dr. Benkő Éva 

honlapjára. 2013. szeptember 8-án voltam 

először Budaörsön, már akkor tudtam, hogy 

nem szabad feladnom a dolgokat. A 

rendelőben ülve éreztem, hogy jó helyen 

vagyok, nyugalomban és harmóniában 

tölthettem el a kezelésre szánt időt. Az IR-

el és a PCOS-sel kapcsolatban a legjobb 

dolog volt életemben, hogy mertem 

kipróbálni valami egészen újat, valami 

olyat, amit korábban még sose tettem. 

Megkaptam az első akupunktúrás kezelést, 

ezt követően hetente egyszer mentem, még 

három alkalommal, aztán két- majd 

háromhetente. A 10 alkalom letelte után a 

fenntartó kezeléseket is folytattuk havonta 

egyszer. 

A doktornő tanácsára ismerkedtem meg a paleo étkezés alapelveivel. Az alapanyagokból sokat 

használok, de nem teljesen lettem „paleos”. Amit az étrendemből száműztem: fehér kenyér, 

fehér rizs, tésztafélék, finomliszt, cukor, burgonya, tej, tejtermékek, hagyományos sütemények. 

10 hónapon keresztül kizárólag a paleo elvek szerint étkeztem, természetesen gondosan 

számolva a napi CH mennyiséget, az étkezéseket öt alkalomra beosztva. Az idő elteltével 

azonban úgy éreztem, túlságosan korlátoz ez a fajta étkezés. Az életmódváltás megtörtént, azóta 

is töretlenül folytatódik. A paleo elvet kb. 80%ban tartottam meg. Heti 3-4 alkalommal 

sportolok, a TRX, a BodyArt, a futás és a kerékpározás az életem részévé váltak, bár korábban 

is aktív életet éltem – főként a túrázás révén. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

A “3-as” kezelés hatására (akupunktúra, életmódváltás, rendszeres sport – hangsúlyozom 

mindhárom egyenlő fontossággal bír) a testem reagálni kezdett, sőt gyógyulni, a szerveim újra 

működésbe léptek, a hormonszintem normalizálódott az inzulinszintemmel együtt. A súlyom 

alig változott, bár esetemben fogyásra nem volt szükség. 164 cm magasságomhoz 57-58 kg 

társul. A testem látványosan átalakult. A testzsírom csökkent, izmosabb, szálkásabb, 

kimunkáltabb lettem. 2014. augusztusában voltam IR és hormonvizsgálatokon, melynek 

eredménye az egy évvel korábbi eredményekhez képest lényeges javulást mutatott "gyógyszer" 

szedése nélkül. Kizárólag megfelelő vitaminokat szedek, tartom az étrendet,   rendszeresen  

sportolok. Az arcom kitisztult, a szemeim ragyognak. Újra hiszek magamban úgy, hogy a világ 
nem is nagyon változott körülöttem... 
 

 

Az IR és a PCOS, melyeket korábban nem 

voltam képes elfogadni, s melyeket 

betegségként fogtam fel, lehetőséget 

adtak... Lehetőséget és reményt egy új élet 

kezdetére. Azért kellett megélnem őket, 

hogy megértsem végre, itt az idő a 

változásra, a változtatásra. Segítővel 

elkezdtem feltérképezni a belső 

korlátaimat, a meg nem oldott 

problémáimat, a félelmeimet és mindent, 

ami gátolt abban, hogy olyan legyek, 

amilyen valójában vagyok. Április óta 
foglalkozom a lelkemmel is és mostanra 
úgy érzem magam, mint egy hőlégballon, 
amelyről időről időre dobják ki a 
nyomasztó súlyokat, így egyre feljebb 
szállhat. Ez most kicsit viccesen hangozhat, 
de tényleg így van. A lelkem meggyógyult, 
rendbe hoztam a negatív kapcsolataimat, a 
berögződéseimet, felszabadultam és úgy 
érzem, soha nem volt még annyi energiám, 
mint mostanában. 

 
 

 

 

 

A munkahelyemen és a környezetemben sorra kérdik, mi történt velem. Kérik, meséljem el, mi 

változott, mert amikor rám néznek, úgy látják, valamitől megszabadultam és sugárzok.  Ez 

nagyon jó érzés, mármint mások visszaigazolása, de a változást belülről egészen pontosan 

érzem jómagam is. 

 

 



 

 

Doktornővel többször beszéltünk arról, hogy nem merem feszegetni a határaimat...ez így is 

volt...sokáig. Mára elmúlt ez az érzés is, szembenéztem a félelmeimmel, elengedtem azt, 

amihez korábban görcsösen ragaszkodtam és kijelenthetem, hogy jelenleg teljesen 

kiegyensúlyozott, nyugodt és BOLDOG vagyok. Így nagybetűvel. 

Szeretek élni. Tanultam alázatot, türelmet, figyelmet mások iránt, megértést és elfogadást. Ha 

kérni lehetne, kizárólag időt kérnék, hogy minél több pillanatot - annak teljességében tudjak 

megélni, és hogy az álmaimat megvalósíthassam, mert erőm az van hozzá. Ráébredtem, hogy 

a legfontosabb a szervezetem harmóniájának helyreállítása. Ha ez létrejön, akkor a szervezet is 

meggyógyul. 

Ugyanez vonatkozik a lelki problémákra is. Helyre kellett állítani annak harmóniáját, meg 

kellett értenem, életemben mi miért történik és el kellett érnem, hogy a belső hangjaimra 

figyeljek, ne a tudatomra vagy a szellemiségemre. 

 

 

Ma már ki merem mondani, hogy IR-em 

van, (már csak múlandóban) hogy nem 

divatból nem eszek csokit és cukros 

süteményt, hogy köszönöm, nem kérek 

cukros üdítőt, ha megkínálnak, hogy  

mérem a napi CH mennyiséget, mert ez így 

van rendjén és ez a legkevesebb, amit 

megtehetek saját magamért.  

 

 

 

 

Köszönöm Dr. Benkő Évának, hogy elindított azon az úton, ami elvezetett a mostani énemhez, 

ami megváltoztatta az egész életfelfogásom, az emberekhez való hozzáállásom és magát az 

életemet is. Szeretném megköszönni a szerető hozzáállást irányomba! Köszönöm a bíztatást és 

köszönöm azt is, hogy felnyitotta a szemem a tekintetben, hogy megértsem, elhiggyem és 

elfogadjam, milyen ember is vagyok valójában. És hála az ösztönzésnek, a gondviselésnek 

(mindenki hívja, ahogy szeretné) és a kitartásomnak, a testem és a lelkem is gyógyulóban van, 

ami napról napra megerősít abban, hogy jó úton járok.  

H. Anita 

Budapest 

  

 


