
Az én utam egy jobb élet felé azzal kezdődött, hogy véletlenül találkoztam egy paleolit 

táplálkozásról szóló Szendi Gábor cikkel, ami azonnal megragadta a figyelmemet, így beszereztem 

egy-két szakkönyvet a témában. Ahogy tárgyalták az inzulinrezisztencia kérdését, azonnal tudtam, 

hogy nálam is ez lehet a probléma. Teszteltettem magam és beigazolódott a dolog. Végre választ 

kaptam, hogy természetes-e, hogy olyan fáradt vagyok, hogy összeszorított fogakkal tudom ellátni a 

munkám, hogy miért viselem olyan nehezen a stressz, miért sajognak az izületeim. Olyan alattomos 

ez a betegség, hogy az ember számára szinte természetes az a rossz állapot, amiben van. 

 

Elkezdtem a paleolit táplálkozást a szakkönyvek útmutatásai alapján, belecsaptam a futásba is, és 

hihetetlen dolgok történek: fogytam kilenc kilót, megszűnt a bőröm zsírossága, feltámadt a libidóm, 

a labor is sokkal jobb koleszterin, vérzsír és húgysav értékeket mutatott. Minden nagyon szépen 

alakult két-három hónapig, mígnem elkezdett tönkremenni az alvásom, sápadtság, remegések, 

idegesség törtek rám. Mondhatni összeomlottam. 

 

Ekkor kezdtem keresni valakit, aki segíteni tud a paleo alkalmazásában, mivel a paleo 

hatékonyságát megtapasztaltam, viszont szemmel láthatóan valami nem volt rendben. Így találtam 

rá Benkő Éva doktornőre, aki nem csak a táplálkozásomat segített rendbe tenni, hanem a belső 

problémákkal való szembenézésben is segített. Az első akupunktúrás kezelésemet soha nem fogom 

elfelejteni, az állandó stressztől megfeszült testem és lelkem szinte lekapcsolt a tűszúrások nyomán. 

Az egy órás kezelés végén relaxáltan, kipihenten mentem haza, ahogy már régóta nem éreztem 

magam. Mivel elég rossz állapotba vittem magam a helytelenül alkalmazott paleoval és a 

túledzéssel, eleinte elég lassan haladtam, de a kitartó diéta, az akupunktúra és a moderált sport 

meghozta a gyümölcsét. Elmúltak a vércukor leeséseim, megszűnt az állandó belső feszültség, 

szinte tökéletesen meggyógyult a prosztatám, amivel huszonéves koromban is voltak enyhe 

problémák, és az urológusok csak széttárták a kezüket. Megszüntek az ízületi fájdalmaim, így 

megint elkezdtem az erőedzéseket. Fantasztikus érzés tizenhárom év után újra kézbe venni a 

súlyzókat. Érdekes, hogy az egész életemben meglevő félelmem a vérvételtől is eltűnt. A rendkívül 

tápláló és stabil vércukorszintet biztosító diéta stabilabbá teszi az elmét, megszünteti az értelmetlen 

félelmeket. 

 

A lehető legjobb döntés volt a Doktornőhöz fordulnom, hiszen olyan támogatást kaptam a 

gyógyuláshoz, amit az egészségügy más orvosaitól soha. Ugyan még van néhány dolog, amiben 

javulnia kell az egészségemnek, de a mostani életminőségem összehasonlíthatatlanul jobb az egy 

évvel ezelőttinél. Jó tudni, hogy megfelelő irányítással és kitartással lehet változtatni. 
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