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ΤΟ ΟΡΘΟΜΟΡΙΑΚΟ Α∆ΥΝΑΤΙΣΜΑ
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ - Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Η παχυσαρκία έχει σήµερα πάρει διαστάσεις επιδηµίας και χαρακτηρίζεται από
πολλούς επιστήµονες ως µία από τις κυριότερες ασθένειες του πολιτισµού και ως
πρόδροµος για όλες τις υπόλοιπες παθήσεις. Τα υπέρβαρα άτοµα συσσωρεύουν
συνεχώς λίπος και παρά τις προσπάθειες να το µειώσουν µε εντατικά προγράµµατα
αδυνατίσµατος, το 98% των ατόµων ξαναπαίρνει τα κιλά που έχασε και µερικές
φορές ακόµη περισσότερα από πριν.
Υπολογίζεται ότι στην Αµερική περίπου 80 εκατοµµύρια ενήλικες και νέοι είναι τόσο
παχύσαρκοι που το επιπλέον λίπος τους αντιπροσωπεύει ενέργεια ισοδύναµη µε 1.3
δισεκατοµµύρια γαλόνια βενζίνης - αρκετή για να κινήσει 900.000 αυτοκίνητα για
ένα έτος ή για να παράγει επαρκή ηλεκτρική ενέργεια για όλες τις ανάγκες της
Βοστόνης, του Σικάγου, του Σαν Φρανσίσκο και της Ουάσιγκτον µαζί για ένα έτος.
Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΙΤΑΣ
Η άποψη που επικρατεί σήµερα για τα αίτια της παχυσαρκίας βασίζεται σχεδόν
αποκλειστικά στις θερµίδες. Το φαινόµενο όµως της παχυσαρκίας φαίνεται να µην
είναι απλή εξίσωση θερµίδων που λαµβάνουµε και καταναλώνουµε γιατί:
•

•

ο µεταβολισµός διαφέρει όχι µόνο από άτοµο σε άτοµο, αλλά και ακόµη και
το ίδιο το άτοµο χρειάζεται διαφορετικό αριθµό θερµίδων για τις βασικές
ανάγκες του, ανάλογα µε την κατάσταση της υγείας του τη συγκεκριµένη
χρονική στιγµή.
οι ίδιες σωµατικές δραστηριότητες απαιτούν διαφορετικό αριθµό θερµίδων
κάθε φορά, όχι µόνο για κάθε άτοµο, αλλά ακόµη και για το ίδιο άτοµο!

Είναι αποδεδειγµένο ότι η µέτρηση των θερµίδων δεν έχει καµία επιστηµονική βάση,
διότι δεν έχει καµία σχέση το πόσο παχαίνουµε µε το πόσες θερµίδες
καταναλώνουµε, αλλά µε το τι είδους είναι αυτές οι θερµίδες και το πως τις καίει ο
οργανισµός.
ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – Η ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ
Τι συµβαίνει όµως και το λίπος συσσωρεύεται υπερβολικά στο σώµα; Η
Ορθοµοριακή ∆ιατροφική Ιατρική έχει την απάντηση. Το άτοµο παχαίνει διότι έχει
αρχίσει να αρρωσταίνει. Το πρώτο πράγµα που παρατηρείται σε ένα παχύσαρκο
άτοµο είναι δύο βασικές δυσλειτουργίες του οργανισµού του. Η πρώτη αφορά τους
µηχανισµούς της όρεξης και η δεύτερη τον µεταβολισµό του. Με λίγα λόγια θέλει να
τρώει ακατάπαυστα ενώ ταυτόχρονα δεν «καίει» σωστά τις θερµίδες που
παίρνει. Με αυτή την θεώρηση τα εντατικά προγράµµατα αδυνατίσµατος όχι µόνο
είναι άχρηστα και πολλές φορές επικίνδυνα για την υγεία, αλλά και πολύ επίπονα,
όταν προσπαθούν να στερήσουν τροφή από ένα άτοµο το οποίο κυριολεκτικά δεν

χορταίνει. Η ρύθµιση αυτών των λειτουργιών, όχι µόνο οδηγεί σε οµαλή και µόνιµη
απώλεια βάρους, αλλά σε κάτι ακόµη πιο σηµαντικό, βελτιώνει την υγεία και την
ενέργεια του ατόµου. Ένας υγιής οργανισµός είναι προγραµµατισµένος από την
φύση του να διατηρεί ένα σταθερό βάρος, να νιώθει πείνα και να τρώει µόνον όταν
χρειάζεται ενέργεια και θρεπτικά στοιχεία και να «καίει» πλήρως όλες τις θερµίδες
που λαµβάνει. Αυτό σηµαίνει ότι όλα τα κύτταρα που αποτελούν έναν υγιή
οργανισµό δουλεύουν σωστά και παράγουν όλες τις ορµόνες, τους νευροδιαβιβαστές
και τα ένζυµα που απαιτούνται για τη ρύθµιση των µηχανισµών της όρεξης και του
µεταβολισµού, δηλαδή την οµαλή παραγωγή ενέργειας.
Όταν λοιπόν ένα άτοµο θέλει να τρώει ακατάπαυστα, παίρνοντας τεράστιες
ποσότητες ενέργειας από θερµίδες που µετατρέπονται σε λίπος γιατί δεν µπορεί να τις
χρησιµοποιήσει σωστά, σηµαίνει ότι τα κύτταρά του έχουν αρχίσει να
δυσλειτουργούν. Αυτό συµβαίνει διότι το άγχος, οι τοξίνες και οι παθογόνοι
οργανισµοί του περιβάλλοντος έχουν αρχίσει να υπερφορτώνουν τα συστήµατα
άµυνας του οργανισµού τους, τα οποία εξαρτώνται αποκλειστικά από τα χιλιάδες
θρεπτικά στοιχεία της βιολογικής ισορροπηµένης τροφής για να λειτουργήσουν. Στη
σύγχρονη εποχή όµως, όχι µόνο τα θρεπτικά αυτά στοιχεία δεν υπάρχουν σε επαρκείς
ποσότητες στην εξασθενηµένη από τις εντατικές καλλιέργειες τροφές, αλλά και οι
ίδιες οι τροφές που τρώµε είναι στην ουσία «αντι-τροφές», δηλαδή αυξάνουν το
τοξικό φορτίο του οργανισµού αντί να του παρέχουν τα θρεπτικά στοιχεία που
απαιτούνται. Έτσι, ενώ οι προκλήσεις του περιβάλλοντος σήµερα αυξάνονται, η
ικανότητα του οργανισµού να τις αντιµετωπίσει µειώνεται. Το κακό είναι διπλό και
εξηγεί γιατί το φαινόµενο της παχυσαρκίας είναι περισσότερο διαδεδοµένο στις
δυτικές κοινωνίες όπου το άγχος, η περιβαλλοντική ρύπανση και οι τροφές
"σκουπίδια" είναι η καθηµερινή πραγµατικότητα.
Ο ΟΡΘΟΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ
Η αντιµετώπιση του προβλήµατος ξεκινά από την καταπολέµηση των αιτιών που
οδήγησαν µε την πάροδο του χρόνου σε κυτταρικές δυσλειτουργίες, που µε την σειρά
τους επηρέασαν τους µηχανισµούς της όρεξης και τον µεταβολισµό. Αυτοί οι
µηχανισµοί είναι γνωστοί στην Κλινική Ορθοµοριακή ∆ιατροφολογία και εδώ θα
αναφέρουµε µόνο µερικούς και εν συντοµία.
Η ισορροπία του σακχάρου του αίµατος. Σε αυτό που πρώτα παρατηρείται
ανισορροπία είναι το σάκχαρο, µε αποτέλεσµα διακυµάνσεις ενέργειας και
ασυγκράτητη όρεξη για γλυκά. Πολλά θρεπτικά στοιχεία όπως το χρώµιο,
ψευδάργυρος και οι βιταµίνες Β3 και C είναι απαραίτητα για την ισορρόπηση του
σακχάρου του αίµατος σε υγιή επίπεδα.
Το άγχος και τα επινεφρίδια. Το αυξηµένο άγχος προκαλεί µε την πάροδο του
χρόνου δυσλειτουργία των επινεφριδίων, µε αποτέλεσµα µεγάλες και ανεξέλεγκτες
εκκρίσεις κορτικοστεροειδών και ειδικά κορτιζόλης, η οποία µεταξύ των άλλων
προκαλεί ανισορροπία του σακχάρου του αίµατος και προωθεί την λιπογένεση.
Οι βιταµίνες C, B5, B6, το µαγνήσιο και ο ψευδάργυρος είναι µερικά από τα
θρεπτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα σε αυτές τις περιπτώσεις.
Η έλλειψη ζωτικών λιπαρών Ω3 και Ω6. Η έλλειψή τους οδηγεί το άτοµο στο να
προσπαθεί να πάρει λιπαρά από λανθασµένες πηγές, όπως τα κορεσµένα λίπη των

τροφών ζωικής προέλευσης. Η θωράκιση του οργανισµού µε τα απαραίτητα αυτά
πολυακόρεστα λιπαρά είναι σηµαντική για την ισορρόπηση του µηχανισµού της
όρεξης.
Η δυσανεξία σε ορισµένες τροφές. Η τροφική δυσανεξία είναι στην πραγµατικότητα
καθυστερηµένη αλλεργική αντίδραση, η οποία µπορεί να χρειαστεί από µερικές ώρες
µέχρι και ηµέρες για να εκδηλωθεί ως παθολογικό σύµπτωµα. Σε κάθε αλλεργική
αντίδραση εµπλέκεται το ανοσοποιητικό σύστηµα, το οποίο επιτίθεται στην
συγκεκριµένη τροφή ή σε ουσία που περιέχεται σε αυτήν, προς την οποία
εκδηλώνεται η αντίδραση. Αυτή η επίθεση εξελίσσεται σε φλεγµονή, η οποία αν δεν
ελεγχθεί έγκαιρα, καταλήγει σε παθολογία ιστών και οργάνων.
Τέλος, ο καθένας θα πρέπει να αντιληφθεί ότι η εµφάνιση του σώµατός του
αντικατοπτρίζει πάνω από όλα την νοοτροπία του, τον τρόπο ζωής και το περιβάλλον
στο οποίο ζει. Ο µόνος λογικός και επιστηµονικά αποδεδειγµένος τρόπος
αδυνατίσµατος και ελέγχου του βάρους µόνιµα και αποτελεσµατικά είναι η αναβάθµιση
της υγείας µε συγκεκριµένες αλλαγές στην διατροφή και τον τρόπο ζωής. Κανένα
«µαγικό» χάπι δεν µπορεί να υποκαταστήσει αυτή την πραγµατικότητα, παρά µόνο να
δηµιουργήσει αβάσιµες ελπίδες για γρήγορα αποτελέσµατα χωρίς αλλαγές στην ζωή
µας.
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