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Önazonosság, avagy Önmagunk megtalálása 

 

Egy átlagos novemberi napon érkeztem Évához a szokásos inzulinrezisztencia problémákkal, 

de már az első alkalom után tudtam, hogy ez többről szól.  

Diéta 

Az alapok átbeszélése és az akupunktúra hatására már az első alkalom után jobban éreztem 

magam. Addigra már teljesen össze voltam zavarodva a diétámmal kapcsolatban, mert bár 

betartottam a hagyományos inzulinrezisztencia étrendet, mégis voltak problémáim. A paleo 

étrendre átállás nem volt egyszerű, de amint ráéreztem az ízére, már gördülékenyen ment. 

Ebben nagyon sok segítséget kaptam Évától. Az alapokat már a honlapon elolvastam, de ezen 

túl is sok kérdés helyre került a fejemben a vele folytatott beszélgetések során. Még a 

Karácsony sem jelentett kihívást, sem otthon, sem családlátogatóban. A facebook oldalán 

(Inzulinrezisztencia másképpen) megjelenő postok is sokat segítettek az ünnepi időszakban, 

és hasznos olvasmányok kerülnek ki hétről-hétre. Az élelmiszer-intolerancia vizsgálat 

eredménye alapján elhagytam a szervezetemre hátrányosan ható ételeket. Az eleinte heti 

több alkalmas, majd heti egyszeri akupunktúra hatására nagyon erősen beindultak a 

méregtelenítési folyamatok. Ezek eleinte kellemetlen tünetekkel jártak, gondolok itt a sűrű 

mosdólátogatásra és a több héten át tartó erős testszagra, de hétről-hétre javult a helyzet. 

Egyre több energiához jutottam, kivirultam, ahogy felszabadult a testem. 

Lelki okok feldolgozása 

Ép testben, ép lélek. Eljutottam a második lépcsőhöz, a lelki tisztításhoz. Életünk során a fel 

nem dolgozott élményeket eltároljuk, ezért szükségem van az ezektől való megszabadulásra 

is, tudtam meg Évától. Erre a tökéletes megoldás a hála. Amíg nem jártam nála, addig ez nem 

tudatosodott bennem. Az oldalán is javasolt Varázskönyv jelentett nagy segítséget ebben. 

Elkezdtem végiggondolni, hogy mennyi mindenért lehetek hálás, a gondolkodásom is 

átalakult, és a pozitív dolgok kerültek fókuszba.  

A rendszeres akupunktúrás kezelések után mindig relaxált, kipihent, lelkileg oldott állapotba 

kerültem, már csak ezért is tudom mindenkinek ajánlani! Utána mindig tettre kész voltam a 

saját dolgaimmal kapcsolatban, tele voltam energiával. 

Stressz-kezelés egyszerűen és hatékonyan 

Szintén Éva javaslatára elkezdtem a tisztító légzést alkalmazni napi szinten. Ez az egyszerű kis 

gyakorlat segített a felmerülő problémák kezelésében, és abban, hogy újabb stresszt már ne 

tároljak el magamban. Éppen elég dolog van, amitől szeretnék megszabadulni. Azóta a 

reggelek a tisztító légzéssel kezdődnek, és elalvás előtt is alkalmazom a technikát. Napközben, 

ha időm engedi vagy éppen valami bosszantó dologba ütközöm, szintén alkalmazom a tisztító 
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légzést, aminek hatására hamarabb túllendülök az adott problémán. Megtudtam, hogy egyes 

esetekben a lelki tisztítást érdemes kiegészíteni energetikai kezeléssel, amikor mélyen 

gyökerezik az ok. Éva erre vonatkozólag is adott útmutatást, javaslatot. 

Pozitív hatások az életemben 

Rengeteg segítséget kaptam, kézen fogva vezetést, nekem csak annyi dolgom volt, hogy a 

megfelelő úton lépkedjek. Az életem átalakult. A felszabadult energia hatására sokkal 

hosszabb lett egy-egy napom, hiszen több aktív órám lett. Több idő jutott magamra, a 

családomra, a barátaimra, az alkotómunkámra. Átalakultak az emberi kapcsolataim. A pozitív 

életszemléletű emberek társaságát részesítettem előnyben tudattalanul is. Ezzel újabb 

energiához jutottam, hiszen már nem rabolják feleslegesen az időmet és energiámat azok, akik 

még másként látják a világot. 

Hogyan tovább? 

Az egyetlen kérdés az volt bennem, hogyan tudom ezt az állapotot fenntartani? Most hogy 

megtaláltam Önmagamat, mit tegyek, hogy ez így is maradjon? A válasz egyszerűbb, mint 

gondoltam. Amit megtanultam, az egy önfenntartó folyamat. Ezt kell folytatnom. A kímélő 

étrend, a tisztító légzések, a hála varázsereje. A többi történik magától. Nagyon hálás vagyok 

Évának!  

Szerencsés érzem magam, mert mindez 2,5 hónap alatt történt velem. Két és fél hónap 

elenyésző idő egy emberi életben, mégis hatalmas változtatásra képes. Ezután már nem kellett 

többet mennem Évához. Elkészültem.  Minden adott volt ahhoz, hogy ebben a pozitív 

állapotban folytassam tovább az életemet. 

KÖSZÖNÖM, KÖSZÖNÖM, KÖSZÖNÖM!  

 

Váczi Vanda 

 

 


