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Odporność organizmu 
i jego zdolność do obrony 
przed infekcjami i wirusami 
to temat nr 1 ostatnimi 
czasy. Dr Aseem Malhotra 
– znany angielski kardiolog 
zaproponował bardzo prosty 
plan na wzmocnienie zdrowia 
przy jednoczesnej utracie 
zbędnych kilogramów. Plan 
ten jest pierwszym krokiem 
do osiągnięcia pełni zdrowia.

W
  przeciągu trzech 
tygodni trzeba będzie 
przestrzegać wskazó-
wek żywieniowych, 
codziennie ruszać się 

i wykonywać umiarkowane ćwiczenia, 
trzeba będzie pamiętać o higienie snu 
(jakość i  ilość). Trzeba będzie skupić się 
na świadomym oddychaniu, redukcji 
codziennego stresu oraz na zdrowiu psy-
chicznym – byciu w kontakcie z przyja-
ciółmi i rodziną.

Osoby zażywające leki przy zaawan-
sowanych chorobach, takich jak cukrzyca 
typu 2, wysokie ciśnienie, choroby serca, 
powinny skonsultować się z  lekarzem 
przed rozpoczęciem planu, gdyż istnieje 
duże prawdopodobieństwo, że dawki 

leków trzeba będzie zmniejszyć albo 
i nawet zatrzymać przyjmowanie leków. 
A to musi mieć miejsce pod kontrolą leka-
rzy.

ZESPÓŁ METABOLICZNY
Zespół metaboliczny to zbiór wzajemnie 
powiązanych czynników zwiększają-
cych istotnie ryzyko rozwoju miażdżycy 
i cukrzycy typu 2 oraz ich powikłań ser-
cowo naczyniowych. Osoby z zespołem 
metabolicznym to takie, które nie spro-
stały minimum trzem poniższym kryte-
riom. Na przykład osoba, która ma wyso-
kie ciśnienie, wysoki cukier oraz wysoki 
poziom trójglicerydów we krwi jest w gru-
pie bardzo wysokiego ryzyka doświadcze-
nia problemów zdrowotnych.

Zdrowie metaboliczne mierzymy 
używając pięciu markerów:
  Poziom glukozy we krwi 

mniej niż 5.7 proc.
  Ciśnienie krwi poniżej 120/80 mmHg
  Obwód talii mniej niż 88 cm kobiety, 

mniej niż 102 cm mężczyźni
  Profil cholesterolu VLDL (poziom 

trójglicerydów w organizmie 
– rodzaj szkodliwego tłuszczu 
we krwi) mniej niż 30 mg/dL

  Profil lipoprotein (wysokiej gęsto-
ści –, korzystna cząsteczka przeno-
sząca cholesterol) optymalny poziom 
to 60 mg/dL

6 filarów 21 dniowego planu na poprawę odporności
1. JEDZENIE Z PRZYJEMNOŚCIĄ
Maksimum 3 posiłki dziennie bez prze-
jadania się.
OLIWA Z OLIWEK – Oliwa z oliwek 
dziennie 2-4 łyżki.
ORZECHY – Mała garść trzech rodza-
jów orzechów dziennie (orzechy wło-
skie, migdały, orzechy macadamia, orze-
chy laskowe).
WARZYWA – 5-7 porcji warzyw 
z wysoką zawartością błonnika i nisko-
cukrowe owoce, najlepiej dwie porcje 
owoców i pięć porcji warzyw. Warzywa 
z dużą zawartością błonnika powodują 
uczucie sytości.
Kalafior, brokuły, szparagi, szpinak, 
oberżyny, cebula, grzyby, ogórek, seler 
naciowy, pomidory, cukinie.
OWOCE – owoce niskocukrowe: jagody, 
truskawki, maliny, jeżyny, brzoskwi-
nie, cytryny, awokado; owoce średnio 
cukrowe: jabłka, gruszki, pomarańcze, 
morele – 1 owoc dziennie
RYBY – Tłuste ryby: łosoś, makrela, 
tuńczyk, śledzie, sardynki, trzy razy 
w tygodniu

Powinniśmy kompletnie unikać 
cukru w każdej postaci!

Unikaj wysokoskrobiowych produk-
tów o niskiej zawartości błonnika, tj. ciasta, 
ciastka, batony musli, makaron, couscous, 
ryż! Unikaj wszelkich zbóż, które podno-
szą poziom cukru we krwi, a to są zwłasz-
cza ryż, żyto, pszenica, płatki owsiane, 

wszelkiego rodzaju chleb. Komosa ryżowa, 
znana też jako quinoa, powinna zastą-
pić na te 21 dni wszelkie ziarna. Quinoa 
korzystnie wpływa na poziom cukru 
we krwi. Unikaj wysoko przetworzonej 
żywności. Jeżeli produkt jest zapakowany 
i składa się z więcej niż z pięciu składni-
ków i zawiera konserwanty, nie jedz go!

2. PRZERYWANY POST
Przerywany post, czyli inaczej spożywa-
nie posiłków w ograniczonym oknie cza-
sowym. Pozwala na to by organizm mógł 
użyć zmagazynowaną energię w postaci 
nadmiaru tłuszczu. Może się okazać, 
że wprowadzenie takich zmian to zbyt 
wiele od razu. Dlatego też warto to zro-
bić stopniowo. Wprowadzenie na stałe 
okna czasowego może przynieść wiele 
pozytywnych efektów takich jak: obniże-
nie poziomu insuliny, regulacja poziomu 
cukru we krwi, utratę tłuszczu brzusznego. 
Krótko mówiąc przerywany post wzmac-
nia zdrowie. Dzięki diecie z postem przery-
wanym możemy doświadczyć fenomenu 
autofagii. Post przerywany przyspiesza 
regenerację ciała Jest ogólnie wiadome, 
że ciało najlepiej regeneruje się, gdy pości. 
Każdy post zwiększa zdolność komórek 
macierzystych do regeneracji.

3. RUCH
Nasze ciało zostało zaprogramowane 
do tego, by się ruszać. Przedłużony czas 

w bezruchu powoduje reduk-
cję siły mięśni, ich rozmiar 
i funkcjonalność. Na począ-
tek zaleca się 30 minut szyb-
kiego spaceru pięć razy w tygo-
dniu, najlepiej, gdy spacer jest 
wzmocniony kijkami. Mowa 
tu o Nordic Wal-
king.

Czy Nor-
dic Walking 
przyspiesza 
odchudzanie? 
Tak! Nawet, 
jeśli wydaje ci 
się, że ten sport 
nie jest zbyt dyna-
miczny, to właśnie 
utrata zbędnych kilo-
gramów i wysmu-
klenie sylwetki 
są jednymi z wielu 
korzyści, jakie 
przynosi 
ciału regu-
larne cho-

dzenie z kijkami. Oprócz tego dyscyplina 
ta pomaga w utrzymaniu kondycji, wzmac-
nia system mięśniowo-szkieletowy, sku-
tecznie zmniejsza bóle stawów i kręgo-
słupa oraz poprawia krążenie. Ogromnym 
plusem Nordic Walking jest także prze-
bywanie na świeżym powietrzu. Space-
rowanie z kijkami pozwala się rozluźnić, 
zniwelować stres, dotlenić

4. ODDECH
Wiemy, że stres psychologiczny to faktor 
przyczyniający się do 90 proc. chorób chro-
nicznych, ale ciało i umysł bardzo szybko 
mogą powrócić do równowagi i wolności 
od stresu. W tym planie zastosujemy bar-
dzo proste narzędzie dostępne dla wszyst-
kich za darmo: oddech.

Dotlenienie organizmu to jeden 
z kluczowych warunków wzmocnienia 
i utrzymania dobrej odporności. Tymcza-
sem z powodu stresu i pośpiechu mamy 
obecnie do czynienia z epidemią hiper-
wentylacji.

A czy to, co jemy, przekłada się 
na jakość oddechu?

Trawienie i spalanie wszystkiego, 
co zjemy, wiąże się z wytwarzaniem dwu-
tlenku węgla. Jeżeli spożywamy żywność 
bardziej przetworzoną, pełną chemii i kon-
serwantów – wymaga to o wiele większej 
pracy ze strony organizmu. Również późne 
jedzenie ostatniego posiłku źle wpływa 
na to, jak oddychamy w nocy.

Postarajmy się skupić codziennie 
na ćwiczeniu głębokiego, powolnego 
oddychania.

5. RELACJE MIĘDZYLUDZKIE
Warto się wysilić, by spędzać czas z rodziną 
i przyjaciółmi jak najczęściej. Nie tylko 
to pomaga wzmocnić nasze zdrowie psy-
chiczne, ale pomaga złagodzić odczucie 
stresu. Badania wykazują, że znaczące 
i wartościowe relacje to najpewniejsza 

prognoza na szczęście, co silnie łączy się 
ze zdrowiem i długowiecznością. Ciepłe, 
dobre relacje nie tylko dają nam przy-
jemność, ale także wpływają na nasze 
długoterminowe zdrowie w sposób rów-
nie silny, jak odpowiedni sen, dobra dieta 
i niepalenie. Dziesiątki badań wykazały, 
że ludzie, którzy mają wsparcie ze strony 
rodziny, przyjaciół i swojej społeczności, 
są szczęśliwsi, mają mniej problemów 

zdrowotnych i żyją dłużej. Z drugiej 
strony, względny brak więzi społecz-
nych wiąże się z depresją i pogorsze-
niem funkcji poznawczych w póź-
niejszym życiu, a także ze zwięk-
szoną śmiertelnością.

6. SEN. JAK WPŁYWA NA NASZĄ 
ODPORNOŚĆ?
Sen to jeden z podstawowych stanów 
fizjologicznych. Niedobór snu jest bar-
dzo niekorzystnym zjawiskiem – obniża 
pamięć i koncentrację, a organizm jest 
mniej wydolny. Ciągłe zmęczenie i nie-
wyspanie mogą prowadzić do poważnych 
zaburzeń depresyjnych oraz powstania 
chorób takich jak cukrzyca, nadciśnie-
nie, choroby serca, a nawet nowotwory. 
Niedostateczna ilość snu wpływa także 
negatywnie na układ odpornościowy. 
Nasz układ immunologiczny ulega osła-
bieniu już po 24 godzinach bezsenności.

Dorosły człowiek w wieku 26-64 lat 
powinien przesypiać 7-9 godzin na dobę. 
Pamiętajmy jednak, że nie tylko dłu-
gość snu ma znaczenie, ale również pora, 
o której kładziemy się spać. Najlepiej, jeśli 
będzie to stała godzina, a na nocny spoczy-
nek będziemy się udawać zmęczeni. Jeśli 
w ciągu 15 minut nie uda nam się zasnąć, 
należy wstać z łóżka, przejść do drugiego 
pokoju i zająć się czymś innym, a następnie 
ponowić próbę położenia się spać.

CO PO 21 DNIACH?
Starajmy się przez 80 proc. czasu jeść 
zdrowo, a pozostałe 20 proc. to moment 
na nasze słabości – wypad na pizzę, spotka-
nie rodzinne, ciacho, słodycz... Przy odpo-
wiednim i zdrowym żywieniu na co dzień 
(czyli tych osiemdziesięciu procentach), 
te dwadzieścia procent przeznaczone 
na „wpadki” w żaden sposób nie zaszko-
dzi zdrowiu ani nie wpłynie negatyw-
nie na nasze efekty. 80/20 to nie żadna 
dieta, ale po prostu sposób jedzenia. Jest 
to wygodne, intuicyjne i przede wszystkim 
– u większości osób po prostu się sprawdza.

Nieumiejętne podejście do zasady 
80/20 może doprowadzić do braku efek-
tów, kiedy to pozwalamy sobie na te 
20 proc. za często. Potrzebna jest tu dawka 
samokontroli, aby z 20 proc. nie zrobiło się 
nagle 90 proc.

21 dni 
na poprawę 
odporności

Zapraszamy
Zapraszamy na prowadzone przez 
Beatę Wdowczyk-Murfitt webina-
ria na Zoomie: dowiecie się więcej 
o zdrowym odżywianiu i wzmacnia-
niu odporności organizmu.
Szczegóły na stronie
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