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Wiekszość chorób serca, 
cukrzyca typu 2, wysokie 
ciśnienie krwi, a nawet 
nowotwory i demencja, mają 
swoje źródło w słabym zdrowiu 
metabolicznym.

Z
drowie metaboliczne to stan 
równowagi, jaki organizm 
utrzymuje między magazyno-
waniem tłuszczu a spalaniem 
go w celach energetycznych. 

Zakłóceniu tej równowagi niekorzystnie 
odbija się na zdrowiu.

METABOLIZM
Metabolizm to ogół reakcji zachodzą-
cych w organizmie, które prowadzą 
do wykorzystania energii i składników 
odżywczych z pożywienia i do podtrzy-
mania procesów życiowych. Naturalne 
tempo metabolizmu jest uwarunkowane 
genetycznie, jednak można na nie wpły-
nąć przez długofalowe zmiany, obejmu-
jące dietę, aktywność fizyczną i higie-
niczny tryb życia. Mówiąc w uprosz-
czeniu, metabolizm to cykliczny proces 
zachodzący bez przerwy, który umożli-
wia podtrzymywanie funkcji życiowych 
poprzez pozyskanie energii i składników 
odżywczych z pożywienia oraz wyko-
rzystanie ich.

We dług znanego kardiologa 
dr Aseema Malhorty, zdrowie metabo-
liczne można zmierzyć używając pięciu 
markerów: poziomu glukozy we krwi, 
ciśnienia krwi, obwodu talii, profilu cho-
lesterolu (poziom trójglicerydów w orga-
nizmie – rodzaj szkodliwego tłuszczu 
we krwi), profilu lipoprotein (wysokiej 
gęstości (HDL-C), korzystna cząsteczka 
przenosząca cholesterol).

Biorąc pod uwagę te parametry 
dr Aseem Malhorta stwierdza, że dzięki 
bardzo specyficznym zmianom stylu życia 
możemy znacznie poprawić i potencjal-
nie znormalizować stan zdrowia w ciągu 
zaledwie 21 dni.

W trakcie aktualnej pandemii Covid 
19 słyszy się, że jednym z głównych czyn-
ników wpływających na wynik przy-
padków Covid jest wiek. Jednak nie 
do końca jest to najpoważniejszy czyn-
nik. Inne czynniki ryzyka są związane 

z wysokim poziomem glukozy we krwi 
lub złym zdrowiem metabolicznym spo-
wodowanym nadmiarem tkanki tłusz-
czowej i przewlekłym stanem zapalnym. 
W połączeniu wszystkie prowadzą do nie-
optymalnej odpowiedzi immunologicz-
nej. Dlatego słabe funkcje metaboliczne 
powinny być traktowane jako choroba 
układu odpornościowego. 

PROGRAM PRZYWRACAJĄCY 
ZDROWIE METABOLICZNE
Biorąc pod uwagę, że 80 proc. chorób prze-
wlekłych przypisuje się stylowi życia, 
dr Malhotra uważa, że możemy łatwo 
zmienić ten stan stosując się do planu, 
który proponuje w swojej książce ‘ „The 21 
– day immunity plan’’. Plan ten ma na celu 
odwrócić czynniki ryzyka dla zdrowia 
metabolicznego w 21 dni poprzez zmianę 
diety i stylu życia.

Dlaczego trzy tygodnie miałyby 
wystarczyć? Otóż symboliczne 21 dni autor 
programu wyjaśnia następująco:
l  Dla większości ludzi wyrwanie się 

z jakiegokolwiek nawyku zajmuje 
minimum trzy tygodnie, a dla wielu 
jest to forma uzależnienia od cukru 
i ultra przetworzonej żywności.

l  Większość ludzi z niekorzystnym 
zdrowiem metabolicznym zacznie 

zauważać wyraźną poprawę zdrowia 
i/lub kondycji w ciągu trzech tygodni, 
bez konieczności liczenia kalorii.

l  Potrzebna jest zmiana w postrzeganiu 
ważności wpływu zmian stylu życia 
na zdrowie, oraz przekonanie, że wła-
śnie ów wpływ może być szybki i zna-
czący.
 Jaki jest ten 21-dniowy plan na wzmoc-

nienie odporności? Jakie stawia nam 
wymagania? Można go podsumować 
w jednym zdaniu: „To taki plan, który 
zawiera odżywcze pokarmy, pomaga regu-
lować i zmniejszać stany zapalne, zwalcza 
insulinooporność i ogólnie poprawia zdro-
wie metaboliczne. Jest przyjemny i zgodny 
ze wszystkimi kulturami oraz osobistymi 
preferencjami.

STOSUJĄC SIĘ DO OWEGO 
PROGRAMU:
l  Pozbędziemy się nadmiaru tkanki 

tłuszczowej w zrównoważony i przy-
jemny sposób, co poprawi zdrowie 
metaboliczne.

l  Zaczniemy wspierać normalne funk-
cje odpornościowe i zwiększać odpor-
ność organizmu na zwalczanie infekcji 
poprzez żywność, sposób odżywiania 
i styl życia.

l  Zmniejszymy ryzyko rozwoju 
cukrzycy typu 2, pomagając kontrolo-
wać poziom glukozy we krwi i zapo-
trzebowanie na leki dla osób z tą cho-
robą oraz potencjalnie choroba zosta-
nie odwrócona.

l  Będziemy prawdopodobnie mogli 
ograniczyć duże dawki leków oraz 
zapobiegać chorobom serca i wzmoc-
nimy wydajność układu krwiono-
śnego.

Zastosowanie się do owego planu 
może doprowadzić do znacznego zmniej-
szenia ryzyka wystąpienia demencji 
i raka.

W kolejnym artykule przedstawię 
program dr Aseem Malhorta na wzmoc-
nienie odporności organizmu poprzez 
poprawienie jakości zdrowia metabo-
licznego.
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