
Egy Doktornő, aki szigorú és sajnos igaza van 

 

A mi kapcsolatunk 2013. áprilisában kezdődött. Éva egy ragyogó fiatal nő volt egy számomra 

kissé egzotikusnak tűnő rendelőben. Én egy magával és a depressziójával és a kilóival küzdő 

megfáradt nő voltam. Már-már az volt az érzésem, hogy nincs további megoldás a helyzetemre, 

a kecskekajából és a túlerőltetett életből, amibe beletartozott a túlerőltetett sport is, már elegem 

volt. Küzdelem a kilókkal minden formában, aminek semmi eredménye nem volt. Ehhez 

szedtem az antidepresszánst, ami miatt rendszeresen a pszichiátrián meg kellett jelenni - 

rendeztem a napokat, heteket, hónapokat.  

 

Na így kerültem Éva kezei közé. Az első beszélgetésnél még nem láttam, mi lehet ebből, a 

kérdések miértjét vagy tudtam, vagy nem. Válaszoltam, nyíltan, őszintén. Elindultunk egy 

közös úton. Küzdelmesnek nem küzdelmes út ez, inkább figyelmet, odafigyelést, rendezettséget 

és elszántságot jelentett. 

Utáltam az étkezési naplót. De a Doktornő hajthatatlan volt a maga finom módszereivel. Mert 

nem neki szól a napló, hanem igazából magamnak. Bocsánat: Magamnak, nagy betűvel. 

Neki köszönhetem, hogy megtudtam, hogy a gyerekkorom óta tartó súly problémáimnak, a sok 

sport, a szülői odafigyelés ellenére, manapság már beazonosítható oka van: az 

inzulinrezisztencia. Ez egy adottság, volt már, hogy emiatt kórházba kerültem, de akkoriban 

még nem volt ismert ez az adottság. Nem félni, vagy megijedni kell tőle, hanem kezelni és 

ennek megfelelően élni. Elsőre nem könnyű, de fél év alatt teljesen át lehet állni egy teljesen új 

szemléletre és ennek megfelelően tenni a számba az ugyanolyan finom falatokat (jelzem, hogy 

ehhez is kaptam Évától jó kis ötleteket). 

 

Amit nyertem: sok-sok élményt, köztük a teljes ellazulás állapotának az élményét 

(ZSENIÁLIS!!), tanácsot, gyakorlati megközelítést, odafigyelést. Amit veszítettem: a 

pszichiátriai megjelenéseket, az antidepresszáns szedést, és természetesen azokat a fránya 

kilókat. Stabilan 6 kg a mínusz, és ez volt az elérhetetlen álom számomra. 

 

Összefoglalva: azt a nőt kaptam meg, akit úgy gondoltam kislány koromban, hogy én leszek, 

kiegyensúlyozottan nevelem a két gyerekemet, szeretetben és nem vagyok már magam kritikusa 

és ellensége, sikerült megszeretnem magam és az életemet. 

Hála Évának, a Doktornőnek, aki szigorú és igaza van. 

 

Kriszti, 41 éves anyuka 


