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Rezumat
Noua paradigmă a sistemului de alimentaţie individual-tipologic ne obligă să soluţionăm 
probleme din domeniul menținerii sănătății și prevenirii bolilor cronice. Articolul 
conține principii complet noi ale sistemului de alimentaţie în terapia dietetică normală 
și funcțională, care nu au analog în practica mondială. Punerea în aplicare a principiilor 
elaborate de noi va conduce la menţinerea cu succes a sănătății, facilitarea utilizării mai 
eficiente a factorilor alimentari în prevenirea bolilor cronice.
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Introducere
Problemele de sănătate și longevitate, în prezent sunt mai actuale ca niciodată, 

acestea fiind provocate de atenția sporită asupra problemei de sănătate în diverse 
domenii ale cunoștințelor științifice. Astăzi, problema actuală în domeniul sănătății 
o constituie lipsa unei ideologii de stat privind menținerea și fortificarea sănătății 
și a unui program pentru implementarea acesteia. În actele legislative continuă să 
predomine ideea privind individul ca obiect de aplicare a tehnologiilor medicale și 
nu ca o entitate care își modelează sănătatea și este responsabilă pentru aceasta. În 
ultimii ani, fenomenul „atitudinea față de sănătate” a suferit modificări datorită valorii 
crescânde a sănătății ca resursă pentru obținerea altor beneficii vitale. O înțelegere 
teoretică a fenomenului „sănătății” a dus la modificarea vectorului cercetării – de la 
analiza atribuțiilor bolii și medicinii, la studiul stării de sănătate a individului sănătos și 
a factorilor care formează sănătatea. În prezent, au crescut cererile sociale ale societății 
pentru soluționarea problemelor urgente în domeniul însănătoșirii și prevenirii acelor 
tipuri de boli cronice care afectează milioane de oameni.

Principalul fenomen fiziologic care influențează sănătatea este metabolismul, iar 
principalul factor care determină procesele metabolice din organism este alimentația. În 
pofida faptului că știința alimentației a obținut un succes semnificativ, astăzi, potențialul 
sanogen al acestei direcții este departe de a fi epuizat [4, 9, 13]. Analiza sistemelor de 
alimentație cunoscute, demonstrează faptul că acestea nu au capacitatea de a rezolva 
eficient problemele de sănătate ale societății moderne [12, 14; 15; 16]. În fiecare an, 
disfuncțiile metabolice au tendință nu numai spre creștere, ci și spre întinerire. Acesta 
este unul dintre motivele principale pentru răspândirea pe larg în rândul populației a 
bolilor: sistemului cardiovascular – ateroscleroză, infarct miocardic, accident vascular 
cerebral, hipertensiune arterială; tractului gastrointestinal; patologie osteoarticulară; 
oncologice; diabet, riscul crescut de dezvoltare a invalidității și reducerea speranței 

Articole de fond Fiziologia şi Sanocreatologia

http://code-industry.net/


48

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(339) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(339) 2019Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(339) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(339) 2019

de viață a oamenilor. Măsurile existente și sistemul de prevenire a dereglărilor 
metabolice sunt ineficiente, necesită revizuire și îmbunătățire, deoarece acestea nu 
contribuie la reducerea răspândirii acestui fenomen. Aceasta prezintă îndoieli cu privire 
la corectitudinea strategiilor existente pentru combaterea sindromului metabolic și 
fortificarea sănătății. [10]

Nu mai puțin problematică este abordarea generală în alimentație, care satisface 
necesitățile individuale a nu mai mult de 26% din populație, în timp ce la restul 
populației provoacă efecte secundare și disfuncții metabolice, deoarece nu corespunde 
particularităților și nevoilor lor individuale. Aceleași produse sunt digerate și metabolizate 
la indivizii cu același tip de metabolism la același nivel, iar la indivizii cu alt tip de 
metabolism, aceste procese se desfășoară la un nivel complet diferit. Persoanele cu 
diferite tipuri de metabolism sunt subiecți complet diferiți care au nevoie de o abordare 
specială în alimentație. Aceste particularități dau naștere unor contradicții, atât la nivel 
individual, cât și în dietologie în general, ceea ce reduce eficiența și încrederea acesteia 
în domeniul dat.

Devine evident că există o problemă acută în elaborarea unui nou sistem de 
alimentație care să țină cont de particularitățile individuale ale persoanei, să dirijeze cu 
succes sănătatea și să prevină eficient disfuncțiile metabolice. Prin urmare, paradigma 
noului sistem de alimentație trebuie să se bazeze pe principii individuale și personalizate. 
Este imposibilă corecția sindromului metabolic și dirijarea sănătății fără a cunoaște 
particularitățile metabolice individuale și metodele de gestionare ale metabolismului.

O soluție promițătoare a acestei probleme este trecerea la principalele principii ale 
teoriei sanocreatologice de alimentaţie a omului [14; 15 ; 16].

Societatea modernă are nevoie urgentă de tehnologii simple și, în același timp, 
eficiente pentru fortificarea și dirijarea sănătății. Pentru a obține succesul în această 
direcție, tehnologiile moderne de gestionare a sănătății trebuie să țină cont de principalele 
cauze care influențează sănătatea și să asigure decurgerea mecanismelor naturale ale 
organismului, cum ar fi autoreglarea, autopurificarea și autovindecarea.

Noile tehnologii științifice moderne în domeniul dirijării sănătății trebuie să se 
deosebească prin simplitate și accesibilitate pentru masele largi de populație, fără a-și 
pierde eficacitatea.

Metode și materiale
În lucrare este prezentată noua paradigmă a alimentației moderne sub forma unui 

sistem individual-tipologic, care se bazează pe principii complet noi, care nu au analog 
în dietologia normală și în terapia dietetică funcțională: identificarea energo-metabolică 
a persoanei; adecvatitatea factorilor nutritivi [12]; algoritme de corecție a crizelor 
cognitive [11] și altele. Dispozițiile conceptuale ale noii paradigme alimentare derivă 
din rezultatele studiilor privind elaborarea unui sistem de alimentație individualizată, în 
raport cu tipul constituției, care a fost evaluată fiziologic înalt: s-a identificat structura 
calorică optimă a rațiilor pentru fiecare tip de constituție și s-a demonstrat influența 
acestora asupra funcției acidopoietice a stomacului, asupra activității enzimelor 
amilolitice și proteolitice în pancreas și intestinul subțire, asupra dinamicii principalilor 
reprezentanți ai microflorei obligative și facultative a intestinului, precum și influența 
factorilor alimentari și tipului constituției asupra stării metabolismului, metabolismului 
intermediar al aminoacizilor și formării potențialului antioxidant al organismului [1].
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Rezultate și discuții
Se cunoaște că metabolismul este determinat genetic, tipic indivizilor unui anumit 

tip de metabolism, are diferențele sale fundamentale, iar natura manifestării lor se 
datorează factorilor nutriționali, fiziologici și psiho-sociali. Doar sistemul de alimentație 
care ia în considerare particularitățile individuale ale metabolismului persoanei are 
capacitatea de a modifica această situație creată.

Dacă excludem bolile de natură virală, bacteriană și parazitară, devine evident 
că principalele cauze ale dezechilibrului metabolismului și patologiilor cronice sunt 
alimentația, stilul de viață și starea psihică a omului. Acești factori afectează fiecare 
persoană în mod diferit. Pentru unii aceștia sunt o sursă de sănătate, pentru alții sunt sursa 
disfuncțiilor și afecțiunilor. Pentru identificarea adevăratului rol al factorilor cauzali în 
viața unui anumit individ, este necesar un sistem de individualizare. Cel mai important 
element al bazei fiziologice a alimentației moderne în prevenirea patologiilor cronice 
este identificarea individualizată a pacientului. Particularitatea identificării individuale 
constă în faptul că trebuie să țină cont de cele mai profunde domenii ale fiziologiei 
umane, unde se află rădăcinile sănătății și au loc procesele patologiei. Aceasta trebuie 
să se bazeze pe principii energo-metabolice.

Factorul individualizării, probabil, reprezintă principalul element cauzal, deoarece 
nu cunoaștem răspunsul la întrebarea simplă „cine suntem, prin ce suntem deosebiți, ce 
dorim, ce trebuie să limităm și la ce trebuie în general să renunțăm?”. Determinarea 
bazelor fundamentale ale propriului organism permite omului să dirijeze mai bine 
metabolismul, să determine preventiv zona de risc și cât de mult trebuie depășită  
limita permisă.

Cunoașterea naturii propriului organism joacă rolul hotărâtor în procesele de 
menținere a sănătății și prevenirea bolilor. Problemele pe care le are omul în prezent, 
sunt rezultatul exploatării incorecte a sistemului bioenergetic, pe care noi îl numim 
corpul nostru. Natura deciziilor și acțiunilor depinde de profunzimea cunoașterii 
particularităților noastre individuale și de conștientizarea noastră. Acestea pot fi cu 
caracter patogen sau sanogen. 

În pofida scopului general al alimentației, orientată spre satisfacerea simțului 
foamei și fortificării sănătății, reprezentanții fiecărui tip o rezolvă diferit. Mai mult, 
căile și elementele implementării sarcinii finale, de regulă, nu coincid și uneori chiar 
urmăresc abordări complet opuse pentru atingerea obiectivului [1].

Importanța diferențierii persoanelor în funcție de tipul constituției permite observarea 
mai profundă a problemelor individuale ale persoanei, dezvăluirea particularităților și 
elaborarea modalităților eficiente de prevenire a posibilelor disfuncții.

Până în prezent, s-a acumulat un număr suficient de diferite metode și sisteme de 
identificare individuală, care continuă să se dezvolte și să se îmbunătățească [2, 3, 5, 6, 
7, 8]. Analiza abordărilor și metodelor existente privind identificarea individuală arată 
că, cu cât este mai simplă tehnica de diferențiere, cu atât este mai puțin eficientă în 
dirijarea sănătății. Sistemul de diferențiere, pe lângă testarea individuală, are elemente 
de diagnostic și pronostic. La o sistematizare simplă, simptomele apar în structurile 
organismului și demonstrează starea sistemului – se află într-o stare sanogenă sau 
patogenă. La acest nivel de identificare, aceste procese se manifestă cel mai pronunțat 
și mai stabil.
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Cu cât identificarea este mai profundă și fundamentală, cu atât ne aduce mai aproape 
de zona fiziologiei în care se găsesc rădăcinile sănătății și patologiile abia încep să 
apară. O astfel de identificare permite dezvăluirea la timp a proceselor patologiei chiar 
în stadiul de infectare, când încă nu s-a manifestat la nivel biochimic și homeostază 
și, mai ales, în structurile fiziologice ale organismului. Cu cât este mai mare nivelul 
de manifestare a patologiei, cu atât este mai ușor recunoașterea ei și cu atât este mai 
dificilă tratarea.

Sistemele de individualizare existente în prezent, pot fi prezentate sub forma unei 
ierarhii – de la simple la profunde și fundamentale. În ciuda varietății de metode de 
identificare individuală, esența lor se reduce la un singur obiectiv – căutarea unor 
indicatori și tipare comune, similare și unificatoare.

Cea mai simplă și accesibilă formă de identificare este tipizarea în funcție de 
tipul constituției, adică prin trăsăturile fenotipice ale persoanei, raportul dintre țesutul 
adipos, muscular și osos [6, 7, 17]. Această abordare are avantaje și dezavantaje. 
Avantajele constau în faptul că permite determinarea rapidă, eficientă și neinvazivă a 
tipului metabolismului și starea acestuia. Dezavantajul este că indicatorii fenotipici ai 
corpului sunt foarte variabili, motiv pentru care reduce obiectivitatea determinării unui 
tip specific. O astfel de tipizare este de obicei denumită structurală sau metabolică. 
Acest nivel de tipizare face posibilă diferențierea oricărei populații în trei tipuri – cu 
metabolism sporit, scăzut și mediu.

Evaluarea fenotipică conform tipului de constituție arată rezultatul manifestării 
metabolismului, dar nu dezvăluie adevăratele cauze ale manifestării energiilor 
corespunzătoare, ce influență au acestea asupra stării funcționale a sistemelor fiziologice 
ale organismului. Procesele metabolice și biochimice care decurg în organism, în raport 
cu structura corpului, sunt fundamentale, deoarece sunt condiționate. Următoarea 
identificare mai profundă este individualizarea biochimică și a homeostaziei.

Principiul individualizării biochimice ne va duce nemijlocit la postulatul conform 
căruia fiecare persoană se naște cu propria individualitate biochimică. În pofida 
faptului că biologia recunoaște acest postulat, practic aceasta influențează puțin 
asupra proceselor de tratare și însănătoșire. Bolile și disfuncțiile se manifestă diferit în 
general, deoarece toate persoanele sunt foarte diferite. „Individualitate biochimică” – 
imposibilitatea folosirii unei anumite abordări medie. Dar, individualitatea biochimică, 
în pofida personalizării sale, nu poate fi un criteriu ideal, deoarece se concentrează 
asupra unei persoane. Această abordare își pierde relevanța datorită faptului că este 
concepută doar pentru o persoană specifică și nu poate fi utilizată la scară masivă. În 
plus, procesele biochimice nu se desfășoară de la sine, ci depind de starea și schimbul 
de energie. Rezultă că baza metabolismului este schimbul de energie.

Schimbul de energie, ca și metabolismul, este perceput la prima vedere în mod 
abstract, dar schimbul de energie, ca și metabolismul, se pretează la o diferențiere 
ulterioară. Energia se diferențiază în trei tipuri. Aceste caracteristici energetice sunt 
expuse încă din primele momente ale apariției vieții și persistă pe viață – aceasta 
este matricea energetică a unei persoane, care reprezintă o structură energetică foarte 
rigidă, cu fluctuații limitate. Într-o formă materializată, se manifestă ca psihosomatica 
omului, care nu se schimbă de-a lungul vieții. Doar fizicul se poate schimba, dar nu și 
psihosomatica. Matricea energetică este baza sănătății și a vieții. Rădăcinile sănătății se 
află în matricea energetică unde apar toate bolile.
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La nivel energetic, factorii alimentari își manifestă funcțiile fundamentale de 
restabilire, sanogene, precum și cele patogene. Totul depinde de modul în care se 
folosesc, ținând cont de particularitățile individuale ale organismului sau în bază 
comună. Rigiditatea structurii energetice subliniază faptul că alimentația necesită 
respectarea strictă a unei abordări individuale, ținând cont de caracteristicile energetice 
ale individului.

Sistemul de alimentație individual-tipologic, constituit în baza principiilor energo-
metabolice, va face posibilă implementarea ideilor lui Hipocrate care s-au aflat în 
mintea omenirii de mii de ani: „Mâncarea trebuie să fie medicament pentru noi, iar 
medicina trebuie să fie hrană”. Folosim nutrienți prin dieta utilizată pentru corecția 
și gestionarea metabolismului, ca funcție fiziologică principală a organismului care 
determină starea sa de sănătate. Dacă alimentația acționează ca factor fiziologic, atunci 
nutrienții alimentari pot avea și efect terapeutic, mai ales atunci când afectează nivelul 
energetic al fiziologiei umane. Într-adevăr, în esență, factorul alimentar, precum cel 
farmacologic, are ca scop soluționarea aceleiași probleme – readucerea la normal a 
fiziologiei organismului. Diferența este că abordarea farmacologică rezolvă problema 
de la un capăt (de la simptomele manifestării sale), iar alimentația de la celălalt, încă 
de la începutul ei. Pentru ca alimentele să-și manifeste efectul terapeutic, trebuie 
tratate la fel de strict ca medicamentele farmacologice – cunoscând norma și urmând 
recomandările și nu să trăiască după principiul libertății și infinitului. Și mai rău, când 
datorită alimentației încercăm să ne rezolvăm problemele personale și vitale, care nu au 
nici o legătură cu alimentația și sănătatea.

Noutatea și actualitatea științifică a unei astfel de abordări a identificării constă în 
faptul că aceasta reflectă și se bazează pe metabolism, unde se află rădăcinile sănătății 
și apar bolile. În timp ce metodele mai simple anterioare de identificare, demonstrează 
deja o formă a manifestării unei stări de sănătate sau de patologie. Dietologia și terapia 
dietetică pentru prima dată se bazează pe astfel de principii profunde și fundamentale 
și nu au analogi în practica mondială. Unicitatea și natura fundamentală a componentei 
energetice a metabolismului ca criteriu al individualizării constă în faptul că se manifestă 
în metabolism, în biochimie și criterii fenotipice (constituție), le condiționează și le 
explică. Tipul corpului are o natură materială, metabolică, biochimică și energetică. 
Cunoscând calitățile și caracteristicile tipului nostru, obținem cunoștințe care permit 
dirijarea sănătății, bolilor și vieții în general. Aceleași cunoștințe ne oferă posibilitatea 
de a evalua acțiunea factorilor cauzali care pot fi excesivi, optimi sau insuficienți.

Tipizarea energo-metabolică prevede metabolismul nu un proces cauzat doar de 
nutrienții alimentari, ci intersecția dintre energia hranei și energia psihoemoțională. 
Energia produselor alimentare nu determină tipul metabolismului, ci influențează numai 
starea acestuia. Tipul metabolismului este asigurat de tipul de energie corespunzătoare. 
Astfel, trei tipuri de energie asigură trei tipuri de metabolism.

Întregul spectru al diversității individualizării biochimice este, de asemenea, 
distribuit în trei tipuri de energie. Fiecare tip de energie se distinge prin vibrațiile și 
fluctuațiile sale, care determină și controlează un anumit spectru de indici biochimici în 
anumite limite. Varietatea limitelor fluctuațiilor și vibrațiilor fiecărei energii dau naștere 
acestei varietăți imense de individualități. Aceeași energie este factorul dominant în 
menținerea acestor individualități în limite sanogene, dacă starea energiei în sine este 
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într-o stare echilibrată. Dacă energia este dezechilibrată, atunci indicatorii controlați ai 
homeostaziei depășesc norma și devin subiectul riscului și al patologiilor.

Astfel, trei tipuri de energie determină, cuprind și reglează întreaga diversitate de 
individualități biochimice și procese fiziologice.

Nivelul general de energie este asigurat de corelația celor trei tipuri de energie, 
iar indicatorii cantitativi ai acesteia sunt reglați de algoritmele de optimizare a 
metabolismului și energiei. Pentru menținerea stabilă a sănătății, echilibrul trebuie să 
fie atât în interiorul fiecărei energii, cât și între ele. Toate energiile în fiecare organism 
sunt aceleași, cu predominarea uneia, dar atitudinea fiecărei persoane față de acestea 
este diferită.

Astfel, luând în considerare a principiului individualizării în lumina noii paradigme 
a alimentației și sănătății, putem face concluzia că sistemele de alimentație existente 
trebuie să fie elaborate, luând în considerare particularitățile metabolice individuale ale 
persoanei. Sistemele de individualizare pot fi repartizate în 4 niveluri.

Primul nivel este cel mai simplu – structural (conform tipului constituției sau 
metabolismului) sau fenotipic (conform raportului principalelor țesuturi ale organismului 
– adipos, muscular și osos).

Al 2-lea nivel – metabolic. Acesta reflectă tipul metabolismului și starea acestuia.
Al 3-lea nivel – biochimic. Acesta reflectă abordarea personalizată în baza postula-

tului renumit, precum că fiecare individ se naște cu o biochimie individualizată.
Al 4-lea nivel – energetic. Energia este sursa care asigură decurgerea proceselor 

metabolice și biochimice în organism. Procesele care iau în considerare fiecare nivel 
ulterior de individualizare sunt asigurate de manifestarea și funcționarea celor anterioare. 
Toate nivelurile de identificare sunt diferențiate în continuare după principiul analogiei, 
similarității și identității în trei tipuri. Nivelul energetic este diferențiat în trei tipuri de 
energie, care asigură întregul spectru al funcțiilor vitale ale organismului (energetic, 
biochimic, metabolic, fiziologic).

Aceasta este cea mai profundă diferențiere fundamentală care se supune 
conștientizării și gestionării dirijate. La rândul său, fiecare tip de energie se pretează 
la o diferențiere ulterioară, totuși, acestea vor fi energii la nivelul metafizicii și fizicii 
energiilor naturale primare. Aceste energii fundamentale își pot manifesta trăsăturile 
fundamentale în timpul formării matricei energetice, în primele zile de la nașterea unui 
nou organism și a unei noi vieți. Pentru noi, acestea reprezintă numai teoria acestui 
fenomen, întrucât nu suntem capabili să-l controlăm. Un nivel de energie atât de 
profund îl putem accepta și îi putem urmări doar particularitățile.

Identificarea individuală demonstrează că în natură nu există indici și stări absolute. 
Chiar și energia unui tip niciodată nu se află în stare de liniște, ci mereu are vibrații 
și fluctuații, se modifică în timpul și în anumite limite. Toți indicii sunt condiționați 
de aceste fluctuații, au proprietăți similare care afectează în mod similar organismul, 
mecanismele sale de reglare și procesele fiziologice.

Astfel, organismul omului constituie un sistem energo-biologic. Toate disfuncțiile 
și patologiile apar la nivel energetic, și anume, prin dezechilibrul energetic, apoi se 
manifestă prin modificări biochimice și homeostazie, apoi prin modificări structurale 
ale corpului și organismului în general. De aceea, când vorbim despre însănătoșire, 
reabilitare sau tratament, esența acestor disfuncții se reduce la reglarea și armonizarea 
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metabolismului energetic, care restabilește procesele fiziologice în organism. Totodată, 
nu contează ce factori utilizăm: farmacologici, dietologici sau alții, important este 
să atingem echilibrul energetic, deoarece acesta reprezintă cheia spre menținerea și 
restabilirea sănătății.

Următorul principiu, pe care trebuie să se bazeze sistemul de alimentație 
individual-tipologică pentru menținerea sănătății și prevenirea bolilor este principiul 
adecvatității factorilor alimentari. Acesta se realizează datorită dietei și structurii 
rațiilor ce iau în considerare tipul persoanei, metabolismul energetic al acesteia și 
particularitățile disfuncțiilor metabolice. Problema realizării acestui principiu constă 
în faptul că majoritatea oamenilor se alimentează „ca toți”, dar trebuie să se alimenteze 
în conformitate cu particularitățile organismului și să țină cont de propriul metabolism. 
Reprezentanții fiecărui tip sunt persoane complet diferite, care se deosebesc prin 
metabolism și funcționarea sistemelor fiziologice principale, iar pentru menținerea 
acestora în limite sanogene trebuie să urmeze sistemul de alimentație care să corespundă 
particularităților organismului. Desigur, reprezentanții tuturor somatotipurilor consumă 
aceleași produse, dar în sistemul de alimentație pentru fiecare tip, aceste produse 
trebuie să fie în proporții diferite, cu formule gustative diferite, diverse regimuri de 
pregătire, alimentație și alte caracteristici. Principiul adecvatității factorilor alimentari 
prevede formarea rațiilor cu structură calorică optimă, un set de produse și alte 
caracteristici nutritive adecvate tipului de metabolism și particularităților funcționale ale  
tractului digestiv.

Actualitatea principiului luării în considerare și respectării mecanismelor reglatoare 
dominante în funcționarea sistemului digestiv este condiționată de influența acestui 
sistem asupra metabolismului și sănătății omului. Importanța procesului de digestie 
constă în faptul că digestia reprezintă un proces inițial de asimilare a nutrienților 
alimentari. În rezultatul hidrolizei și depolimerizării componentelor nutritive, se 
formează în principal monomeri, lipsiți de specificul speciilor, care sunt absorbiți în 
fluxul sanguin și implicați în procesele metabolice. Enzimele tractului digestiv au 
o adaptare specifică și individuală la alimente, la acele substanțe care prevalează în 
rație. După cum au demonstrat studiile noastre, nu numai compoziția rațiilor, dar și 
somatotipul organismului, precum și starea metabolismului, au o influență decisivă 
asupra activității enzimelor. Setul enzimatic și activitatea sa în fiecare tip sunt 
prezentate astfel încât să asigure o mai bună digerare a produselor care sunt prioritare 
și să asigure starea optimă a organismului. De aceea este atât de important să luăm în 
considerare particularitățile funcționale ale tractului gastrointestinal și mecanismele de  
reglare a acestuia.

Disfuncțiile tractului gastrointestinal, chiar și cu o rație echilibrată, pot fi cauza multor 
boli și patologii. Starea sistemului digestiv are influență nu doar asupra procesului de 
digestie și funcției evacuatorii, dar și asupra imunității, funcției hormonale, starea pielii, 
nivelul energetic, vigorii și tinereții organismului, prezenței proceselor inflamatorii și 
a funcției creierului. Simptome sunt multe, iar temelia problemei este una – digestia ce 
nu funcționează optim și permeabilitate intestinală sporită. Cu regret, condițiile vieții 
în lumea contemporană duc la aceea că până la 90% din populație suferă de diferite 
dezechilibre în organism, ce se manifestă prin simptomele enumerate. Cu fiecare an 
cercetările științifice sunt completate cu fapte, ce demonstrează că digestia, inclusiv și 
bacteriocenoza intestinului influențează asupra calității vieții și sănătății în general.
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Dacă ne stabilim obiectivul ca sistemul de alimentație să asigure menținerea și 
dirijarea sănătății, atunci aceasta ar trebui să se bazeze pe principii complet noi și 
abordări multidirecționale, nu doar pe cele pur nutritive. Toți factorii cauzali de mai 
sus sunt interconectați și au influență concretă asupra proceselor metabolice și sănătății 
omului, inclusiv asupra caracterului alimentației, determinând calitatea acestuia.

În pofida problemei totale, sistemele moderne de prevenire a patologiilor cronice de 
natură metabolică nu acordă suficientă atenție metodelor psihologice. În timp ce starea 
psihologică a unei persoane determină natura alimentației sale, influențează metabolismul 
și, în final, determină starea de sănătate a acestuia. Potrivit OMS, toate bolile cronice 
au rădăcini psihosomatice, adică starea psihică se somatizează în corpul uman. Prin 
urmare, nu este posibilă dirijarea eficientă a sănătății și prevenirea patologiilor fără a 
ține cont de particularitățile și potențialul psihicului persoanei. S-a remarcat deja faptul 
că metabolismul reflectă caracterul influenței și interacțiunii tuturor tipurilor de energie 
și, mai ales, nutrițional și mental.

În condițiile lumii moderne, cauza globală a sindromului dereglărilor metabolice 
și patologiilor cronice o constituie sindromul crizei cognitive, care reflectă gestionarea 
cognitivă nesatisfăcătoare a propriei sănătăți. Cauza problemei constă nu numai în 
insuficiența sau inaccesibilitatea serviciilor medicale, nu numai în baza științifico-
tehnică slabă și informațiilor insuficiente privind menținerea și fortificarea sănătății, 
ci și în orientările individuale de valoare ale omului modern. Factorii psihologici în 
sistemul de alimentaţie se manifestă atât de puternic, încât îi domină pe cei fiziologici.

Observațiile arată că necesitățile gustative și preferințele dietologice depind de 
starea psihică și emoțională a persoanei și nu de utilitatea rațională. Acest lucru este 
legat de faptul că hrana constituie sursa de substanțe nutritive nu doar pentru organismul 
fizic, dar și formează potențialul emoțional al psihicii, adică dă putere emoțiilor. În 
fenomenul senzației de foame este depusă mai multă energie psihică, decât fiziologică. 
Se dorește nu doar de potolit senzația de foame, dar de făcut aceasta cu ajutorul unei 
anumite diete sau produse, deoarece la nivel subconștient se dorește de obținut emoții 
pozitive concrete, pe care trebuie obținute nu de la orice produse, ci concret de la cele 
care ne plac.

Deja din prima porție de mâncare, din compoziția și gustul său în gură, starea 
psihică a omului se modifică. Prin senzația gustului, se transmite senzația componentei 
energetice a alimentelor. Imediat devine evident dacă i se potrivește sau nu. Dacă i se 
potrivește, atunci persoana se relaxează și primește plăcere de la hrană. Dacă aceasta nu 
i se potrivește, el devine iritat și agitat, cu intensificarea emoțiilor negative.

Astfel, sistemul de alimentație individual-tipologică reprezintă o nouă paradigmă 
de algoritme psihonutritive, orientate spre optimizarea metabolismului și fortificarea 
sănătății. La baza sistemului de alimentație individual-tipologică stau principii și 
algoritme, care au influență asupra metabolismului și ajută la menținerea acestuia 
în limite sanogene. Noua paradigmă a sistemului de alimentație nu doar că exclude 
dezavantajele celorlalte sisteme, dar și se bazează pe abordări complet noi ale 
particularităților individuale energo-metabolice și psihofiziologice ale persoanei și ia 
în considerare:

a) identificarea energo-metabolică a tipului persoanei;
b) algoritmele de optimizare a metabolismului;
c) adecvatitatea factorilor alimentari;
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d) particularitatea mecanismelor reglatoare dominante ale sistemului digestiv;
e) algoritmele de dirijare a sindromului crizei cognitive.
Corecția sindromului crizei cognitive presupune utilizarea unui șir de metode 

pentru corecția negativului psihologic și transformarea acestuia în pozitiv prin corecția 
situațiilor stresante și de criză. Un rol important al stării psihice este faptul că are 
influență diferită asupra manifestării mecanismelor reglatoare dominante în organism, 
asupra naturii manifestării metabolismului și sănătății sale. De aceea, este atât de 
importantă efectuarea corecției complexe a metabolismului și sănătății, ținând cont de 
toate principiile noii paradigme a sistemului de alimentație individual-tipologică.

Sistemul de alimentație individual-tipologică are capacitatea de a modifica radical 
statistica dereglărilor metabolice, deoarece aceasta este orientată nu doar spre menținerea 
sănătății, dar și spre prevenirea bolilor cronice. Noua paradigmă a sistemului de 
alimentație individual-tipologică reprezintă o abordare sistemică a fortificării sănătății 
și sporirea calității vieții, este sistemul de alimentație al viitorului, deoarece permite 
utilizarea posibilităților naturale ale însănătoșirii organismului. Dacă lăsăm deoparte 
toate raționamentele „paranormale” despre natura bolilor umane, trebuie recunoscut 
faptul că multe boli sunt predeterminate de însăși natura umană. Știința modernă a 
învățat să facă predicții pentru diverse boli. Acest lucru a fost posibil prin studierea 
genomului uman și identificarea mutațiilor nedorite. Centrele moderne de diagnostic 
oferă persoanei fișa nu numai despre starea sa de sănătate, ci și despre predispoziția 
sa către anumite boli. Această practică devine tot mai frecventă în țările dezvoltate. 
Cunoscând predispoziția organismului către anumite boli, persoana are mai multe 
motivații pentru a-și modifica rația și stilul de viață.

Predispunerea la boală nu înseamnă un fapt concret. Riscul apariției bolii înseamnă 
că există anumite premise genetice. Dar indiferent dacă sunt realizate sau nu, aceasta 
este deja în competența persoanei. În cele din urmă, sănătatea persoanei depinde în 
măsură de 98% de sine. Acesta rămâne un adevăr incontestabil. Sistemul individual-
tipologic de evaluare a oamenilor în funcție de tip permite identificarea predispoziției 
la anumite boli cu un grad ridicat de certitudine, fără a apela la teste genetice. Spre 
deosebire de analiza genetică, abordarea individual-tipologică relevă relația cauză-
efect cu patologia emergentă sau potențială. Conștientizarea tipului organismului și 
predispoziția la anumite boli ajută persoana să-și organizeze rația, activitatea fizică și 
stilul de viață, care vor corespunde tipului său și prevenirea posibilelor boli.

Încheiere
Sistemul de alimentație elaborată în baza principiilor individual-tipologice va 

permite extinderea posibilităților și eficienței utilizării factorilor alimentari nu doar în 
dietologia normală și funcțională, dar și profilaxia bolilor cronice.
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