
Én évekig tartó orvoshoz járás, kutatás, feladás és újrakezdés után kerültem a Doktornőhöz. 16 éves korom 

óta küzdök gombás fertőzésekkel, állandó szorongással, idegességgel, fejfájással, rendszertelen 

menstruációval. Közel 10 évembe került, mire a többszöri orvosi válasz - „Magának hajlama van rá” – ellenére 

addig kutattam, és végeztettem el a magam feje után a különböző laborvizsgálatokat, hogy 2014-ben egy 

neves budapesti intézményben diagnosztizálták az IR-t. Elkezdtem diétázni, 160g CH/nap. Egy hónap után az 

állapotom csak rosszabb lett, ekkor felírtak gyógyszert, sajnos így sem lettem sokkal jobban. A menstruációm 

rendbe jött (ami már egy hatalmas fejlődés ), viszont a gombás fertőzések nem csillapodtak. Ekkor kezdtem 

el gondolkodni, hogy nekem ez a diéta nem biztos, hogy megfelelő. Rátaláltam Éva honlapjára, és felhívtam. 

Az első alkalom után még egy kicsit szkeptikus voltam, sajnos addigra már annyi féle „megoldást” hallottam 

és próbáltam ki, hogy nem tudtam teljes lényemmel elhinni, amiket mondott. Megbeszéltük, hogy 

emésztgessem az információkat, és ha készen állok, kezdjük el a kezelést, vagy ahogy Éva mondja mindig, „a 

közös munkát”.  

Szerencsére jól döntöttem, és belevágtunk. Az akupunktúra fantasztikus dolog, én tényleg nagyon ritkán 

vagyok teljesen nyugodt, de abban az egy órában mindig csak magamra tudok figyelni, ez rengeteget segít. 

Éva ajánlására elvégeztettem egy étel-intolerancia tesztet, és az eredmény alapján kezdtem el a diétát. Eleve 

szimpatikus volt ez a módszer, hiszen nem hasra ütés szerűen tiltott meg vagy engedett bizonyos ételeket, 

hanem azt néztük, hogy az én szervezetemnek mi a jó, és mi az, ami csak terheli. Az elején nehéz volt az átállás, 

sokszor voltam rosszabbul. Kezdetben még reggel tönkölybúzából készült zsemlét ettem, de ma már van 

remek glutén mentes kenyerem, és imádom. Nehéz volt belejönni, hogy mindig legyen reggeli, hogy minden 

étkezést „lassítsak” valamivel, hogy este már ne egyek zsírosat. De aztán mikor az ember tényleg érzi, hogy a 

teste éjszaka valójában pihen, hogy egész nap nem éhes, mert mindig megadja a szervezetének, amire 

szüksége van, akkor már nem kérdéses, hogy ez a diéta jó dolog. A paleo elvekből nem tartok be mindent, nem 

vagyok egy nagy húsevő, így nálam az kevesebb, de ennek nem érzem semmi negatív hatását.  

Az étkezésen kívül még kaptam sok-sok hasznos tippet a Doktornőtől, amiket szintén imádok. Hogy mindig 

tartsam melegen a végtagjaimat, hogy reggel igyak egy kis ásványvizet, és így tovább. Ezek apró trükkök, amik 

nagyon hatásosak.  

És a lényeg! Éva figyel az emberekre, mindig van 1-2 olyan szó vagy mondat, amivel átlendít a nehézségeken. 

Mindig segített megérteni, hogy éppen mi is történik velem, és ennek mi lehet az oka. Az, hogy megismertem 

őt hozzásegített ahhoz, hogy kinyissak egy eddig zárt ajtót, ami a saját belsőmhöz vezetett. Rájöttem, hogy 

amíg a lelkem beteg, addig én is az maradok. Most már nyitva van az ajtóm, és ki merem jelenteni, hogy 

elindultam egy úton, amitől rengeteg energiát és szeretetet kapok, és adni is jobban tudok.  

Az egészségem még nincs rendben, még van mit tenni. Továbbra is havonta fogok járni kezelésre, nemsokára 

megyek kontrollra, és az eredmények alapján majd el fogom hagyni a gyógyszert is. Szóval a történetem még 

nem ért véget, de már van erőm végigcsinálni. 

Egy olyan mondattal zárnám, amit Éva mondott nekem, és hetek óta ebből a mondatból merítem az erőt, és 

rengetegszer eszembe jut. Egyik alkalomkor azt mondta, hogy olyan az aurám, mintha egy fáklyát tartanék a 

kezemben. Ha vannak rossz pillanataim, csak eszembe jut, hogy ott a fáklya a kezemben, és vigyáznom kell a 

fényre! Mindenkinek ezt ajánlom, hogy fedezze fel a benne rejlő fényt, és ha megvan, ne engedje el! 

Katalin, 27 éves 


