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Prą dy se lek tyw ne są po to, że by szy-
b ko na pra wić to, co do tej po ry ze -
psu li śmy na by wa jąc róż ne cho ro by.
Sta no wią one al ter na ty wę dla le ków
po cho dze nia che micz ne go, ale
w prze ci wień stwie do nich, prą dy se -

lek tyw ne nie wy wo łu ją skut ków
ubocz nych. 

W przy pad kach, gdy cho ro ba osią -
gnę ła bar dzo wy so ki sto pień za a wan -

so wa nia, np. mar twi ca tka nek przy
sto pie cu krzy co wej czy cho ro bie Bu -
er ge ra, po wszech nym spo so bem le -
cze nia do stęp nym w szpi ta lach jest
am pu ta cja koń czy ny. W ta kiej sy tu a -
cji w Ar ka dii „Kraus” za le ca my na -

tych miast sko -
rzy stać z za bie -
gów prą da mi se -
l e k  t y w  n y  m i
oraz roz po cząć
sy stem „Die ty
Żółt ko wej ONLI -
NE”. Po nie waż
ży wie nie opty -
mal ne zna ne
jest już opty mal -
nym na ca łym
świe cie, dla

osób, które nie mo gą do nas przy je -
chać, w in tre ne cie pod na zwą „Die ta
Żółt ko wa ONLI NE” uru cho mi li śmy
dla Pań stwa sy stem po rad i szko leń
z za kre su in stynk tow ne go za sto so wa -

nia za sa dy pro por cji BTW. Po za wa la
on na ko mu ni ka cję z na szą Ar ka dią
za po mo cą te le fo nu lub apli ka cji
What sapp i Mes sen ger i tym sa mym
na bez piecz ne sto so wa nie ży wie nia
opty mal ne go oraz prą dów se lek tyw -
nych w swo im do mu.

Trze ba jed nak pa mię tać, że kie dy po -
gar sza się krą że nie, szcze gól nie
w koń czy nach dol nych, pa cjent w ta -
kim sta nie nie mo że cze kać, aż ży -
wie nie opty mal ne spo wo du je szyb kie
cof nię cie cho ro by, po nie waż w tym
cza sie już daw no stra ci no gę. Wów -
czas prą dy se lek tyw ne są je dy nym
i ostat nim spo so bem ura to wa nia koń -
czy ny, za wy jąt kiem tych tka nek,
które już ule gły mar twi cy. Podob nie
przy cho ro bie wień co wej, gdzie gro zi
nam ope ra cja na ser cu (by-pass), prą -
dy se lek tyw ne roz sze rza jąc na czy nia
wień co we po pra wia ją do tle nie nie
mię śnia ser co we go i usu wa ją ob ja wy

O prądach selektywnych napisano już wiele w miesięczniku

„Optymalni”, lecz w tym artykule jeszcze raz przypomnę i skupię

się na tym, co ważne dla pacjenta i co powinien o nich wiedzieć. 

Pr¹dy 
selektywne 
- jak i kiedy stosowaæ?

Pr¹dy 
selektywne 
- jak i kiedy stosowaæ?

W niektórych chorobach, jak stwardnie-
nie rozsiane, sm boczne zanikowe, 
gościec postępujący i innych, które 

mają charakter nasilający się, prądy 
selektywne stanowią jedyne źródło

hamowania rozwoju choroby, łagodzenia
jej skutków i naprawy zniszczeń.
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cho ro by. Re sztę do ko nu je ży wie nie
opty mal ne, które łącz nie z prą da mi
po zwa la unik nąć ope ra cji.

W nie których cho ro bach, jak stwar -
dnie nie roz sia ne, stwar dnie nie bocz -
ne za ni ko we, go ściec prze wle kle po -
stę pu ją cy i in nych, które ma ją cha -
rak ter na si la ją cy się, prą dy se lek tyw -
ne sta no wią je dy ne źródło ha mo wa -
nia roz wo ju cho ro by, ła go dze nia jej
skut ków i na pra wy zni szczeń, ja kie
ona wy wo łu je (za ni ki mię śnio we,
sztyw ność i zwy ro dnie nia sta wów).
Dzie je się tak, po nie waż prą dy se lek -
tyw ne wy wo łu jąc po pra wę krą że nia,
le piej do ży wia ją zmie nio ne cho ro bą
orga ny.

Ze wzglę du na ogra ni czo ne moż li -
wo ści le cze nia far ma ko lo gicz ne go
i je go ujem ne skut ki, za bie gi prą da -
mi se lek tyw ny mi po win ny być po -
wta rza ne w za leż no ści od na si leń
po stę pu cho ro by, na wet kil ka ra zy
do ro ku. Ilość za bie gów prą do wych
za le ży od ro dza ju cho ro by, jej stop -
nia za a wan so wa nia, a na wet od

moż li wo ści cza so wych pa cjen ta.
W przy pad ku więk szej ilo ści cho rób
czas za bie gów mo że my dzie lić prze -
zna cza jąc pew ną je go część na le -
cze nie jed nej, a po zo sta łą na rów no -
cze sne le cze nie dru giej cho ro by. Na
przy kład: 15 mi nut na ner wi cę i 15
mi nut na wrzo dy żo łąd ka w cza sie
jed nej se sji za bie go wej. Przy 10 za -
bie gach czas trwa nia jed ne go za bie -
gu po wi nien wy no sić od 25 do 30
mi nut, przy 15 za bie gach - 20 mi -
nut, przy 20 za bie gach - 15 mi nut.
Naj le piej za bie gi wy ko ny wać co -
dzien nie, dla te go że efekt lecz ni czy
su mu je się, w nie których przy pad -
kach moż na na wet wy ko ny wać do 4
za bie gów dzien nie. Łącz ny czas jed -
ne go za bie gu mo że dojść na wet do
60 mi nut, mi ni mal ny czas za bie gu
to 15 mi nut. Ma ksy mal na ilość nie -
których za bie gów sto so wa nych łącz -
nie mo że dojść do 20 za bie gów, dal -
sze sto so wa nie nie jest szko dli we
dla zdro wia, ale ich sku tecz ność
spa da i by ła by mniej efek tyw na (re -
ak cja przy zwy cza je nia orga ni zmu do
prą dów), i dla te go za le ca na jest mie -

sięcz na prze rwa, po której moż na
wzno wić se rię za bie gów.

Prą dy sta no wią cza sa mi je dy ną moż -
li wość zdia gno zo wa nia bólów gło wy
w nie ja snych przy pad kach. Bóle gło -
wy naj czę ściej są spo wo do wa ne nie -
do tle nie niem mózgu, dla te go
w więk szo ści przy pad ków sto so wa -
nie prą dów PS roz sze rza ją cych na -
czy nia usu wa bóle gło wy na za sa dzie
lep sze go za o pa trze nia mózgu w tlen.
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Pod linkami: http://www.icppc.pl/antygmo/2019/03/6973/
i/lub http://icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2019/03/gmo.doc
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Wy ją tek sta no wi mi gre na po wo do wa -
na miej sco wą prze wa gą ukła du pa ra -
sym pa tycz ne go. Za sto so wa nie prą -
dów PS w tym przy pad ku mo że spo -
wo do wać wy stą pie nie ata ku mi gre ny
już po pierw szym za bie gu, wów czas
wie my już, że ból gło wy jest skut -
kiem prze wa gi me cha ni zmów na czy -
nio roz sze rza ją cych wy stę pu ją cych
w mi gre nie.

W przy pad ku po łą cze nia neu ra ste nii
(prze wa ga me cha ni zmów na czy nio -
zwę ża ją cych) z mi gre ną, zwła szcza
oko po ra żen ną, moż na usu nąć obie
cho ro by, sto su jąc prą dy S na cho re
oko, rów no cze śnie sto su jąc prą dy PS
na po zo sta łą część gło wy. Jest to je -
dy na moż li wość wy le cze nia mi gre ny
oko po ra żen nej, po nie waż far ma ko lo -

gia dzia ła ogól no u stro jo wo po przez
układ krwio no śny, a prą dy mo gą
dzia łać ogól nie i miej sco wo.

Za po mo cą prą dów mo że my rów nież
roz po znać sto pień ukrwie nia tka nek,
a tym sa mym okre ślić roz le głość za -
bu rzeń krą że nia. Koń czy ny z więk -
szy mi zmia na mi cho ro bo wy mi ce -
chu ją się więk szym opo rem elek -
trycz nym: je że li pa cjent moc niej od -
czu wa prąd w jed nej koń czy nie to
zna czy, że sto pień ukrwie nia tej koń -
czy ny jest lep szy niż w dru giej.

W mo jej prak ty ce le cze nia neu ra ste -
nii, oprócz ży wie nia opty mal ne go,
prą dy se lek tyw ne sta no wią bar dzo
sku tecz ną broń, która po tra fi ją do -
sko na le zwal czać. Neu ra ste nia jest
cho ro bą, która po mi mo dzia ła nia ży -
wie nia opty mal ne go ma cha rak ter
na wra ca ją cy. Pa cjent, który ży wi się
opty mal nie i po zbył się już wie lu
cho rób na gle za u wa ża, że ci śnie nie
za czy na mu się wa hać. Po ci się,
szyb ko się mę czy, ma ko ła ta nia ser -
ca, kło po ty ze snem czy kon cen tra -
cją. W ta kiej sy tu a cji jest prze ra żo ny
i my śli, że je go cho ro by na no wo
wróci ły. Ale to nie one wróci ły,
wróci ła tyl ko ner wi ca, która jest za to
wszy st ko od po wie dzial na. Prą dy
w tym przy pad ku są je dy nym spo so -
bem wy e li mi no wa nia wy żej opi sa -
nych ob ja wów bez ucie ka nia się do
far ma ko lo gii, której dzia ła nie ubocz -
ne mo że rze czy wi ście spo wo do wać
na wrót cho rób.

Prą da mi se lek tyw ny mi mo że my tak -
że le czyć róż ne go ro dza ju de fek ty,
jak np. nie trzy ma nie mo czu. Dzia ła ją
one na zwie racz pę che rza mo czo we -
go, ćwi czą go i wzmac nia ją, po wo du -
jąc z za sa dy wy le cze nie. Wy jąt kiem
są przy pad ki, gdy nie jest za cho wa na
ana to micz na cią głość mię śnia. Prą dy
sto su je my rów nież w przy pad ku ob -
struk cji (spa stycz nych, ato nicz nych)
i in nych cho rób. Pa cjen ci cho ru ją cy
na ast mę oskrze lo wą po win ni tak że
za in te re so wać się prą da mi se lek tyw -
ny mi. Se ria za bie go wa stwa rza
olbrzy mią moż li wość wy e li mi no wa -
nia ast my ze swo je go ży cia. Czę sto
zda rza się, że już po kil ku za bie gach
pa cjent prze sta je się du sić, a na wet
od sta wia za le co ne mu le kar stwa.
Re a su mu jąc, prą dy se lek tyw ne są
do sko na łym i sku tecz nym na rzę -
dziem umoż li wia ją cym szyb ki po -
wrót do zdro wia. Po tra fią nie za leż nie
od ży wie nia opty mal ne go oraz środ -
ków far ma ko lo gicz nych ni we lo wać
lub na wet usu wać skut ki cho rób cy -
wi li za cyj nych. Kon sul tu jąc pa cjen -
tów i oso bi ście wy ko nu jąc za bie gi
prą da mi se lek tyw ny mi od 20 lat, po -
le cam ich sto so wa nie w wy żej opi sa -
nych jed no st kach cho ro bo wych. Prą -
dy se lek tyw ne ja ko sku tecz ny wy na -
la zek XX wie ku, po wi nien być po -
wszech nie sto so wa ny w służ bie zdro -
wia, w tym w szpi ta lach. Znacz nie
wię cej osób moż na by wte dy wy le -
czyć, a ich my śle nie przy bli żyć do
po zio mu opty ma li zmu. Szko da, że po
21 la tach do świad czeń i dzia łal no ści
wie lu Ar ka dii w Pol sce, nadal tak
ma ło pa cjen tów o nich wie. Tych
z Pań stwa, którym są one po trzeb ne
lub za le ca ne przez opty mal nych le -
ka rzy, za pra szam na tur nu sy do Biel -
ska-Bia łej oraz do sko rzy sta nia
z usłu gi „Die ta Żółt ko wa ONLI NE”.
Dzia ła my rów nież na te re nie Ja sła
i oko lic, gdzie obe cnie ofe ru je my na -
sze usłu gi z do ja zdem do pa cjen ta. 

Za pra sza my!

Józef Kraus
www.ar ka dia kraus.com

Bielsko-Bia³a, ul. Lelewela 11
tel. 33 488 35 28

www.arkadiakraus.com, www.dietazoltkowa.pl
www.kraus-system.pl, www.optymalizm.pl

www.optyclub.pl
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� konsultacje lekarskie
� dieta optymalna
� pr¹dy selektywne
� leczenie schorzeñ krêgos³upa
� masa¿e relaksuj¹ce
� Intensywny 5-dniowy turnus 
wczasowo-leczniczy 

� Arkadia ONLINE - porady dietetyczne
przez internet

� coaching, porady optymalisty

Kupuj taniej przez: www.optyclub.pl 

Arkadia „Kraus”
Bielsko-Bia³a
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