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A

ideia deste livro coincidiu com a minha formação em
Nutrologia Médica, onde obtive o título de especialista.
Foi se moldando com o meu contínuo aprendizado (em terapia Ortomolecular), nos vários e vários cursos realizados ao
longo destes anos e também durante a minha pós-graduação
em Nutrição Clínica e Ortomolecular e, principalmente, pela
observação, ao longo dos anos, da dificuldade dos pacientes
de perder e manter o peso e o corpo desejados, gerando neles
tanta tristeza, desilusão e sentimento de culpa.
Ao presenciar nos pacientes tanta ansiedade, compulsão
alimentar, depressão, tristeza, desânimo, irritação, vontade
exagerada por doces, sentimentos de fraqueza ou de incapacidade por não conseguirem seguir um plano alimentar, quantas
e quantas vezes ouvi esta frase:

“Me acho fraca(o), doutor,
sem vontade.”
E, por tudo isso ser colocado como culpa do paciente que
está sentindo todos esses sintomas, resolvi, de uma maneira
simples, resumida e até divertida, apontar outro caminho.
Este livro é para mostrar, de maneira bem simples, que não
é culpa da pessoa o comer demais, ou comer a toda hora. Não
é sua culpa o desânimo contínuo, sua falta de vontade ou não
conseguir perder peso. Foi escrito de uma maneira bem clara
e muito resumida.
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Penso que é preciso ajudar a pessoa a se gostar, a se amar,
a se adorar.
Por inúmeras vezes, estes sentimentos foram perdidos ao
longo da vida. Seja por desprezo, ofensas recebidas, brigas
constantes ou tantas outras situações de estresse.
Para mim, isso leva à “tristeza da alma”, porque de repente a
própria pessoa não se gosta mais, por ver aquele corpo gordo,
aquela gordura excessiva (na barriga, nádegas, coxas...). E ainda
mais com todos aqueles sentimentos negativos, e muitas vezes
por lembrar-se de como era seu corpo no passado.
Espero, sinceramente, ajudar inúmeras pessoas, que ao
lerem esta publicação, possam se ver nesta situação e tirar a
sua culpa.
Você vai perceber que neste livro há capítulos semelhantes.
Adotei uma maneira resumida de escrever, justamente para
ser rápido, direto e claro. As semelhanças e repetições são
propositais e servirão para aliviar, para ajudar ainda mais as
pessoas que se sentem culpadas por engordarem tanto.
Este livro, escrito para o público leigo, nunca teve a intenção
de abranger todos os aspectos da obesidade, ou ser muito detalhado, o que o tornaria longo, fugindo assim da ideia inicial de
ser simples e resumido.
Sinto que, dieta em relação a calorias, como 1.200kcal,
1.500kcal ou quanto for, enfim, que trata de consumo e gasto,
será aos poucos modificada.
Para uma dieta atual, tão importante quanto os requisitos referentes a proteínas, carboidratos, vitaminas e minerais, deve-se
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corrigir o estresse, identificar quais neurotransmissores estão
alterados e corrigir este desequilíbrio, fazer com que a dieta
também faça a nutrição cerebral e que forneça alimentos que
gerem a melhora do humor, do estresse, da motivação, alimentos
que melhorem a função psíquica e emocional, de acordo com a
necessidade de cada paciente.
Deve-se promover um estímulo de vida saudável às pessoas – como uma atividade física regular, de acordo com as
condições de saúde de cada indivíduo – importante para a
saúde do corpo e também muito benéfica para as FUNÇÕES
CEREBRAIS.

12

