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állapítottak meg nálam inzulinrezisztenciát. A változókor 

megjelenésével egyidőben (1-2 éve) elkezdtek sűrűsödni  

mindenféle problémáim: ugrándozó vérnyomás, szapora 

pulzus, alvászavar, dagadó bokák, szinte folyamatosan 

gyulladt szemek, idegrendszeri gyengeség, depresszió, 

pókhas megjelenése, hízékonyság stb…  

 

Felkerestem egy endokrinológust, hogy segítsen fényt 

deríteni a problémáim okára. Az orvos kikérdezett, majd 

vérvételre küldött, köztük hormon vizsgálatokra és 

terheléses vércukor és inzulin vizsgálatra is, mivel a törzstáji 

hízás, („pókhas”) és a szőrszálak megjelenése az ajkaim 

környékén gyanússá tette a dolgot. Sejtése beigazolódott. A 

cukrom rendben volt, de az inzulinszintem a kóros 

tartományba került. Elmondta nekem az endokrinológus, 

hogy inzulinrezisztenciám van, ez az állapot a cukorbetegség 

„előszobája” és egyéb problémákat is okoz. Ha nem 

vigyázok, akkor később cukorbeteggé válhatok. Mivel az 

édesapám időskori cukorbeteg lett, ezért tudom, hogy az mivel jár.  Mindenféle plusz problémákat hoz magával a 

cukorbetegség, ami lényegesen megrontja az ember életminőségét. Arra gondoltam, hogy én nem ilyen életet 

szánok magamnak! Egyáltalán milyen élet az, ahol folyamatosan a betegséggel kell harcolni? A megelőzésre kell 

helyezni a hangsúlyt, és ez az élet egyéb területére is igaz. 

 

Mivel nem láttak el engem kellő instrukciókkal az endokrinológiai központban, ezért böngésztem az interneten, 

hogy talán sikerül találnom egy olyan szakembert, aki megoldást tud nyújtani a problémámra. Akkor fedeztem 

fel dr. Benkő Éva honlapját, aki többek között inzulinrezisztens betegeket is gyógyít. Nagyon köszönöm a 

sorsnak, hogy odairányított hozzá, mert csakis maximális elégedettségemet tudom kifejezni a szakértelmével 

kapcsolatban és a személyét illetően. A doktornő mindenre kiterjedően ellátott kellő instrukciókkal.  

Belecsaptunk a közepébe.  A lényeg, hogy a táplálkozásomat kellett megreformálni és többet kellett mozognom, 

kardióznom. Táplálkozási naplót vezettem, amit doktornő hetente kontrollált. Az életmód változtatást 

kiegészítette akupunktúrás kezelésekkel is, ami szerintem nagyon jó kiegészítés. 

 

Ma már életformává vált nálam a megreformált táplálkozás és a heti 3-4 alkalmas kardiózás, sport. Mostanra már 

rutinból tudom, hogy miben mennyi szénhidrát van, hogy mit mivel ehetek és mikor. Gyönyörűen elértem azt a 

súlyt, amivel komfortosan érzem magam, és ami nem utolsó szempont, a vérvételes kontrollálnál kiderült, hogy 

teljesen helyrebillent az inzulinszintem. Egészséges lettem újra!!!  

Én egészséges hátralévő éveket szánok magamnak! Mindig ez lebeg a szemem előtt és mindig ez motivált eddig 

is. Békés, nyugodt, egészséges időskort. Ennek ez az ára, hogy a továbbiakban is folytatnom kell a helyes 

táplálkozást és a sportot. Ez nem nagy ár, mert az életminőségem is megváltozott, nincsenek olyan panaszaim, 

mint azelőtt és azt hiszem, hogy a fotóim is magukért beszélnek.  

 

Lubickolok a boldogságban és az elégedettségben! Doktornővel ketten összehoztuk. Sokat köszönhetek neki. 

Jelenleg havi egy fenntartó kezelésre elég járnom hozzá. Olyankor az akupunktúrán kívül mindent 

megbeszélünk, átbeszélünk. Mindenkit azzal tudok biztatni, hogy képes a gyógyulásra! A doktornő tanácsait 

követve bárki képes rá. Nincs nagyobb kincs az egészségnél és az életmódváltás csekély ár mindezért. 

 

Sopronfalvi Mariann, 2014.10.29. 




