
Annak ajánlom, hogy segítségért forduljon dr. Benkő Évához, aki készen áll egy 

óriási, az életét fenekestül megváltoztató utazásra! Egy akkorára, amit elképzelni sem 

tud! Az utat a doktornő iránymutatása, apró tanácsai segítségével lehet bejárni.  

 

Én lefogyni akartam, de nagyon. Mást nem. Ehhez képest, megváltozott az életem! 

36 évesen, több évtizedes súlyprobléma, lábdagadás, rossz komfortérzet és 

véglegesnek hitt kétségbeesés után jutottam el a doktornőhöz. Addigra már 

könyvekből megtanultam a paleolit étrend szabályait, de nem sikerült betartanom a  

2-3 naponta jelentkező evési rohamok miatt. Így sikereket sem tudtam elérni. 

Értetlenül álltam a gyengeségem előtt, hiszen más témákban tudok kitartó lenni, és 

van önkontrollom. 

 

A kezelés és a konzultáció hangulata egy szempillantás alatt meggyőzött arról, hogy 

jó helyen járok, értő fülekre találtam. Nem én vagyok a „csalós beteg”, a 

„hipochonder”, hanem egy olyan ember, akinek az egyensúlya billent ki. A kezelések 

során megértettem, hogy nem egy csodamódszer van, hanem több módszer egyidejű 

alkalmazásával, magamra figyelés eredményeképpen fogom tudni magam 

visszahozni az eredeti, már réges-rég elfeledett egyensúlyomba. Az életmód 

átalakítása, az étrend gyakorlati tapasztalatai időt vettek igénybe, de a folyamat 

során egyre több sikerélmény és váratlan élmény ért.  

 

Varázslatos pillanat volt, amikor rádöbbentem, hogy a korábban élt életem (munka-

alvás-munka) és a mostani között mekkora különbség van. Ma már a munkahelyi 

stresszt, több feladatot könnyebben kezelem, rendszeresen van erőm sportolni, a 

egyetemre járok, és a mindennapos feladatokra is jut energiám, időm. A jókedvem 

feneketlen, a kapcsolataim a szürkeségből vidám időtöltésekké váltak. Az emberek 

szeretnek a társaságomban lenni! Újra nőnek érzem magam. A ruha már nem egy 

szükséges rossz, amit az időjárás miatt kell felvenni, vagy takargatni magam, hanem 

önkifejező, vidámság forrása. Nap-nap után kapok bókokat még olyanoktól is, akik 

naponta látnak! Teljesen újjászülettem. Ennek megfelelően megváltoztak a céljaim, 

terveim is. Most már másról szól az életem, mint korábban.  

 

Vannak, akik sajnálnak, hogy nem eszem a dobostortából…, de ők nem tudják, hogy 

mennyi plusz származik abból, ha nem eszem belőle! 

  

Anna 


