
30 évesen elkezdtem hízni. Kipróbáltam az összes divatos fogyókúrát és a nem divatosat is. Az eredmény: 36 

éves koromra, már 40 kilót szedtem fel. Végigjártam a stádiumokat. Először nevettem a kilókon, azután 

szégyelltem. Majd tagadtam, megláttam magam a tükörben és mondtam, hogy ááááh, ez nem lehet. Utána 

belenyugodtam, akinek nem tetszik, nem néz rám. 

A menstruációm néha kimaradt, elmentem nőgyógyászhoz, semmi kórosat nem talált, biztos a stressz! Bár 

látott cisztákat a petefészkemben de azt mondta, hogy ez nem probléma, majd ha gyereket akarok, menjek 

vissza. És fogyjak le! Mondtam jó! és kimentem az ajtón. Szégyelltem magam megint, hogy nem tudok lefogyni. 

Persze stresszeltem is, de főleg a súlyom miatt. A nőgyógyász, a körzeti orvos, mindenki azt tanácsolta, hogy 

fogyjak le, de senki nem mondta, hogy hogyan. 

Majd 36 évesen a párommal úgy döntöttünk, hogy jöhet a baba, nekiláttunk. Semmi, néha kimaradt a 

menzeszem, akkor futottam a patikába tesztért, de semmi! A nőgyógyász azt mondta, hogy egy év próbálkozás, 

az semmi. Erre most mit mondjak, 36 évesen, elvileg egészségesen, jönnie kéne! Aztán szeptember elején 

váltottam és egy másik nőgyógyász végre kimondta a kulcsszavakat, amiket én akkor hallottam először 

életemben, inzulinrezisztencia és PCOS és elküldött egy endokrinológushoz. Hónapokba telt volna a teljes 

kivizsgálás. Óriási szerencsémre egy tanítványom ráterelt a helyes útra, a mai napig hálás vagyok a sorsnak, 

hogy megismertem őt és pont a jó időszakban. Neki is inzulinrezisztenciája és PCOS-e van és megemlített egy 

akupunktőrt Budaörsön, dr. Benkő Évát, aki neki már rengeteget segített.  

Felhívtam a doktornőt, bejelentkeztem, már a telefonban mondta, hogy 

menjek el 3 pontos vércukorterhelés és inzulinszint vizsgálatra és majd 

vigyem az eredményt. Az inzulinom az egekben volt… 

A doktornőnél nyugodt, barátságos környezet fogadott. Kikérdezett, 

mondtam, hogy a súlyomon kívül más problémám nincs, aztán a 

kérdéseiből szépen rájöttem, hogy bizony néha migrénem is van stb.. Időt 

szánt rám, figyelt, jegyzetelt, és nem azt mondta, hogy fogyjak le, hanem, 

hogy: Nah, akkor most le fog fogyni! Micsoda különbség!!!  

Elküldött egy dietetikus tanácsadásra, majd érthetően elmagyarázta, hogy 

azt ott tanultaktól eltérően mit és miért kell másként csinálnom, majd ezt 

a módosított inzulinrezisztencia diétát tartva és akupunktúrás kezelésekre 

járva, 9 hét alatt 9 kilót fogytam!!! Ekkor abbahagytuk az akupunktúrát, 

mert természetes úton teherbe estem. Azóta egy 4 hónapos gyönyörű 

kisfiú, Marci boldog anyukája vagyok.              
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