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Obowi¹zkiem ka¿dego cz³owieka, 
który pragnie s³u¿yæ ludziom 

i pracowaæ dla dobra rodzaju ludzkiego 
jest zapoznanie siê z wiedz¹, która umo¿liwia

przyczynow¹ odnowê biologiczn¹ 
i umys³ow¹ (duchow¹) ludzi, 

i daje naukowe podstawy 
pod rozumne zorganizowanie ¿ycia 

ludzi w oparciu o WIEDZÊ. 
Przynosi ona dobro dla ka¿dego cz³owieka 

i dla wielu, zatem przyjmijcie j¹, 
¿yjcie wed³ug niej, pomagajcie innym j¹

przyj¹æ, ni¹ ¿yæ. Gdy to uczynicie, 
nagroda dla Was bêdzie wielka.

Dr Jan Kwaœniewski
(1937-2019)



Ży cie ro dza ju ludz kie go to czy się da lej
i aby zro zu mieć na tu ral ną śmierć dok -
to ra i od nieść ją do prze ka za nej przez

Nie go wie dzy, po trze ba opty ma li zmu,
fi lo zo fii, którą na co dzień się zaj mu ję,
a która przy da się te raz, aby le piej zro -

zu mieć to wy da rze nie. To, że kie dyś
bę dzie mu sia ło dojść do ta kiej sy tu a -
cji, za pew niał nas dok tor na swo ich

wy kła dach -
z lek kim uśmie -
chem mówił:
„Pa mię taj cie, że
ci, których
wskrze sił Chry -
stus już daw no
po mar li”. Mi nę -
ły 22 la ta od
kie dy ze tkną -
łem się z wie dzą
dok to ra i te raz,
ja ko au tor ar ty -

ku łów do mie sięcz ni ka „Opty mal ni”,
re pre zen tant Ar ka dii „Kraus” w Biel -
sku-Bia łej, opty ma li sta, który po przez

OptyC lub sta ra się „zmie niać z Pań -
stwem świat na PLUS”, chcia łem pod -
kre ślić ja ką war to ścią dla ro dza ju ludz -
kie go był Jan Kwa śniew ski.

Wszy st ko za czę ło się w 1997 ro ku.
Mo ja ku zyn ka, która szu ka ła po mo cy
w pro ble mie z tar czy cą oraz nadwa gą
opo wie dzia ła mo jej ro dzi nie o dr.
Kwa śniew skim. Mój oj ciec, który
przy słu chi wał się jej wy po wie dzi,
jak by od ra zu podła pał te mat i ni -
czym pio run, który ude rza w drze wo,
tak On wie dział i po czuł w ser cu
swo im, że to jest to. Przy pa dek czy
prze zna cze nie - za da je my so bie py ta -
nie w ży ciu, lecz z punk tu wi dze nia
mnie-opty ma li sty, tak wi docz nie
mia ło być. Po wrót czło wie ka do po -
sta ci bio lo gicz no-du cho wej po trze bu -
je wie le two je go cen ne go cza su,
który oku pio ny do świad cze niem,
mo że być do pie ro ode bra ny przez
Cie bie ja ko zna czą cy w ży ciu. 

16 maja zmarł wybitny polski lekarz, twórca Diety Optymalnej 

- dr Jan Kwaśniewski. Wraz jego odejściem zamknął się pewien

rozdział w życiu optymalnych, aby teraz po krótkiej refleksji

mógł rozpocząć się następny. 

Odszed³ wybitny
lekarz, mêdrzec, 
filozof - co dalej?

Odszed³ wybitny
lekarz, mêdrzec,
filozof - co dalej?  

Mój ojciec po zastosowaniu się wskazań
doktora w ciągu 2 tygodni wyleczył się 

z wrzodów żołądka. Jego dobra, pozytywna
energia zaczęła zarażać i mnie. 

Mogłem się przekonać o pozytywnym
działaniu żywienia optymalnego 

oraz prądów selektywnych. 
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„Jeżeli ziarno nie obumrze, nie wyda plonu” 

Jezus Chrystus
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Mój oj ciec od na lazł dok to ra w Gli wi -
cach. Dok tor zgo dził się na za kup od
nie go apa ra tów do prą dów se lek tyw -
nych oraz przej ścia cy klicz nych,
wie lo mie sięcz nych szko leń w ra -
mach je go wie dzy. Na szko le niach
w Gli wi cach obe cny był tak że dr
Prze my sław Pa la, dziś wy bit ny le -
karz opty mal ny. Wszy scy by li świad -
ka mi licz nych „uzdro wień” dok to ra
na pa cjen tach, o których do wia dy wa -
łem się z opo wie ści oj ca. Po cząt ko wo
re ak cja na te „cu dow ne uzdro wie nia”
koń czy ła się na szym iro nicz nym
uśmie chem i nie do wie rza niem. To
co gło sił dok tor bo wiem w la tach 90-
tych, tzn. mit o cho le ste ro lu, szko dli -
wo ści tłu szczu, a tak że tej hi sto rii ro -
dza ju ludz kie go, w której więk szość
lu dzi jest nie ro zum ny mi nie wol ni ka -
mi mo zo lą cy mi się swo ją pra cą na
próż no, wy zna cza ło dy stans do dok -
to ra, a na wet bu dzi ło nie po ro zu mie -
nia w ro dzi nie. „Jak to Mat ka Bo ska
mia ła wię cej dzie ci? - za py tał mój oj -
ciec dok to ra pod czas wi zy ty.

Fak ty jed nak są ta kie, że mój oj ciec
po za sto so wa niu się wska zań dok to ra
w cią gu 2 ty go dni wy le czył się
z wrzo dów żo łąd ka. Po wrót, jak
mówię dzi siaj, je go zdro wia „na
plus” spra wił, że je go do bra, po zy -
tyw na ener gia za czę ła za ra żać
i mnie. Wkrót ce po ja wi ła się więc je -
go no wa pra ca - Ar ka dia „Kraus”,
w której mo głem się prze ko nać o po -
zy tyw nym dzia ła niu ży wie nia opty -
mal ne go oraz prą dów se lek tyw nych.
Uzdro wie nia pa cjen tów po skut ko wa -
ły cy klicz ny mi spo tka nia mi, na
których po ja wia ło się co raz wię cej
osób. Ja ko wte dy mło dy stu dent ge o -
lo gii za in te re so wa łem się więc na
po waż nie te ma tem ży wie nia opty -
mal ne go i za czą łem czy tać książ ki
dok to ra. Ja ko stu dent ge o lo gii za -
chwy ca łem się wie dzą dok to ra, który
w tam tym cza sie pi sał o ta kich spo -
strze że nia z hi sto rii ro dza ju ludz kie -
go, które by ły sprzecz ne z tym, cze go
uczy li nas uni wer sy tec cy pro fe so ro -
wie. 

Na ge o lo gii uczo no nas np. że ja ko
ga tu nek ist nie je my od 40 000 lat,
a dok tor pi sze w książ ce „Tłu ste ży -
cie”, że „po ja wi li śmy się 210-170

000 lat te mu”. Wkrót ce po tem, po
pra we 8 la tach, w lon dyń skiej ga ze -
cie prze czy ta łem, że ja ko ga tu nek
ist nie je my od 180 000 lat. Ko lej ny
do wód na mą drość dok to ra - po my -
śla łem. Po wsta wa ło py ta nie: „skąd
on to wie?”. Każ dy więc, kto po raz
pierw szy sty ka się z wie dzą dok to ra
do ty czą cą hi sto rii ro dza ju ludz kie go
uwa ża, że zwa rio wał i pra wie ne ga -
tyw nie jest na sta wio ny do je go wie -
dzy. Jest ona bo wiem sprzecz na
z obo wią zu ją cy mi na u ka mi. Kie dy
ból i cier pie nie zmu sza pa cjen ta, do
sko rzy sta nia z je go wska zówek za u -
wa ża, że w je go wie dzy jest ukry ta
praw da, która z cza sem da je wia rę
w in ne waż ne spra wy do ty czą ce ro -
dza ju ludz kie go. Na po cząt ku na stę -
pu je na tu ral ny podział po mię dzy tym
co me dycz ne, a co jest je go fi lo zo fią.
Zro zu mia łem i ja tak że, że wpierw
po ja wić się mu si zdro wie, aby po tem
za go ści ła mą drość w czło wie ku. To,
co waż ne dla nas lu dzi ja ko ro dza ju
ludz kie go, przy cho dzi po tem. Kie dy
pa cjent odzy sku je si łę i zdro wie, po -
rów nu jąc to co by ło, z tym co się
w nim dzie je, wów czas za głę bia się
da lej, czy ta wię cej i stop nio wo poj -
mu je przy czy ny po wsta wa nia wła -
sne go zła, a na stęp nie ca łe go ro dza ju
ludz kim. Praw da jak się prze ko na -
łem oso bi ście po wie lu la tach sto so -
wa nia ży wie nia opty mal ne go, zwią -
za na jest za wsze z dzia ła niem Du -
chem Świę te go. Swo ją mo cą do ty ka
za każ dym ra zem tych z was, którzy
sta ra ją się w niej wy trwać. Nie dla
wszy st kich jest jed nak mą drość, lecz
dla wy trwa łych w praw dzie. Dla te go
dla tej wła śnie grup ki ro zum nych
istot, którzy po zna li praw dę, „duch
praw dy” od kry wa da lej to, co dla in -
nych je szcze za kry te. Od kry cie praw -
dy pro wa dzi do wol no ści, która uwi -
dacz nia się w po sta ci zwol nie nia sie -
bie z mo zol nej pra cy nad utrzy ma -
niem grze chu pier wo rod ne go w spo -
łe czeń stwie. Wzno sząc się więc na
wy ższy po ziom opi sa nej prze ze mnie
w książ ce ska li MOM, wi dać wy ra -
źnie po przez OptyC lub News, że każ -
dy czło wiek, który od kry wa wy ższą
praw dę do cho dzi wnio sku, że wy -
zwo le nie z na ło żo nych na nasz ga tu -
nek eg zy sten cjal nych pro ble mów,

przy no si pra ca nad bu do wą tzw.
„króle stwa bo że go tak że na Zie mi”. 

Wie dza i mą drość ja ką zdo by wa pa -
cjent sto su jąc się do wska zówek dok -
to ra Kwa śniew skie go, po ma ga mu
kon tro lo wać wpływ ener gii po ży wie -
nia na swo je zdro wie. Orga nizm bo -
wiem, dzia ła jąc na opty mal nej ener -
gii po cho dzą cej z po ży wie nia, uła -
twia du cho wo ści, czy li mą dro ści
i mi ło ści, wle wa nie się do nie go.

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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Czło wiek sta je się wte dy mą drzej szy.
Sta je przed wy bo rem ży cia w praw -
dzie czy kłam stwie. Czu jąc wię cej,
ko cha jąc sie bie i świat za czy na do -
strze gać tak że przy czy ny pro ble mów
lu dzi, które na tu ral nie pra gnie roz -
wią zy wać. Po ja wia się em pa tia, zro -
zu mie nie i pra gnie nie do bra dla
wszy st kich lu dzi. Na tu ral nie przy -
wra ca się kon takt ze Stwór cą czło -
wie ka. Ten pro ces wy ma ga jed nak
cza su, na który nie każ dy, cho ry je -
szcze czło wiek bę dzie mógł so bie po -
zwo lić. 

W ca łej pra cy dok to ra cho dzi ło we -
dług mo ich ob ser wa cji o za cho wa nie
mą dro ści w ro dza ju ludz kim oraz
prze kaz, aby ją za cho wy wać w po ko -
le niach na stęp nych. Pod kre ślał to
wie le ra zy w „Die cie Opty mal nej”,
„Tłu stym ży ciu” oraz oczy wi ście
w swo im ży ciu pu blicz nym. Ta sa ma
idea po nad 22 la ta te mu i mnie za pa -
li ła do ży cia. Dziś więc ja ko opty ma -
li sta, doj rza ły opty mal ny za pra szam
was wszy st kich do OptyC lu bu - Świa -
ta Opty ma li stów. To miej sce, które
stwo rzy łem dla tych, którzy przy kła -
dem pra cy lu dzi chcą „zmie niać
świat na PLUS”. Po ma gać so bie, lu -
dziom oraz po ko le niom na stęp nym

le piej żyć. Na ra zie klub do strze że cie
w in ter ne cie na stro nie www.optyc -
lub.pl a tak że Ja śle i Biel sku-Bia łej,
lecz kie dy wię cej osób de kla ro wać
bę dzie chęć spo tkań oraz zmia ny śro -
do wi ska ży cia spo łecz ne go na lep sze,
wkrót ce po wsta nie tak że i w two im
mie ście.

Dr Jan Kwa śniew ski wska zał nam
dro gę do za cho wa nia ro zu mu i mą -
dro ści w po ko le niach na stęp nych.
Do strze żo na przez nie go wie dza
o czło wie ku dzia ła po pro stu w prak -
ty ce, czy niąc ją pra wem przy ro dy,
który pro si się o mię dzy na ro do we
upu blicz nie nie. Za czy na się ona od
stwo rze nia śro do wi ska w swo im
orga ni zmie, a koń czy na śro do wi sku
ja kie wo kół sie bie two rzy my. Kie dy
więc na u czy łeś się dbać o swój orga -
nizm, sie bie, naj bliż szych czas, abyś
po szedł o krok na przód i od krył dro -
gę pro wa dzą cą do ży cia wiecz ne go.
Cho dzi o pra cę, która nie ba tem,
a pa sją po zwa la ła by Ci na wy dłu ża -
nie i za cho wa nie god ne go ży cia po -
ko le niom na stęp nym. Ja to na zy wam
bu do wa niem „króle stwa bo że go na
Zie mi”. Ro zum jest naj wyż szą war to -
ścią ja ką po sia dasz na tym świe cie
i do póki dzia ła spraw nie, zgo dnie
z wo lą stwo rzy cie la, do póki wie rzysz
w Nie go, po wi nie neś wy ko rzy stać go
na po pra wę ja ko ści swo je go ży cia
i po ko leń na stęp nych. Nie ma więc
sen su ni szczyć go w in nych oso bach,
co jest wi docz ne w me diach, lecz
roz po wszech niać wśród tych, którzy
pra gną być mą drzej si i dą żą do po -
zna nia praw dy. Tyl ko w peł ni spraw -
ny ro zum, mo że po móc nie ro zum -
nym do strzec praw dę po śród
kłamstw i przy bli żyć nadej ście
„króle stwa bo że go na Zie mi”. Ra zem
ja ko opty mal ni sta no wi my do wód dla
służb me dycz nych sku tecz no ści dzia -
ła nia ży wie nia opty mal ne go. Ten do -
wód jest dziś po trzeb ny cho rym, aby
dzię ki wam, opty mal nym, mo gli le -
piej po znać war tość zdro wia i mą dro -
ści. Kie dy uda nam się wy ko nać ten
pierw szy krok i po ka zać spo łe czeń -
stwu, że „po ży wie nie jest le kar -
stwem”, wów czas bę dzie my mo gli
wy ko nać krok dru gi. Bę dzie nim po -
zy ska nie i tym sa mym po wrót le ka -

rzy do pra cy wła ści wej, ta kiej, która
za cznie wy dłu żać ży cie pa cjen tom,
a nie je skra cać. Ucząc pa cjen tów
wie dzy dr. Kwa śniew skie go, z pew -
no ścią w nie da le kiej przy szło ści bę -
dzie moż na od cią żyć le ka rzy dru gie -
go stop nia od mo zol nej pra cy, a spo -
łe czeń stwom przy wrócić utra co ną
mą drość. Na ród, który te go do ko na
mo że stać się „iskrą” dla po zo sta -
łych. Na stęp stwem tych dzia łań bę -
dzie po bu dze nie ca łej go spo dar ki ro -
dza ju ludz kie go do wła ści wej pra cy
spo łecz nej - bu do wy króle stwa bo że -
go na Zie mi. Tak to wi dzę. To czy
tak się sta nie, za le ży w du żym stop -
niu od Cie bie dro gi czy tel ni ku, od
każ de go kto chce żyć w praw dzie. 

Re a su mu jąc, śmierć wy bit ne go le ka -
rza, który wie lu wy dłu żył ży cie wy -
zna cza no wy kie ru nek dzia łań dla
osób ta kich jak ja - opty mal nych
opty mi stów - opty ma li stów. Przy po -
mi na nam sło wa św. Paw ła, który
mówił, że „króle stwo Bo że to nie
spra wa te go, co się je i pi je, ale to
spra wie dli wość, po kój i ra dość w Du -
chu Świę tym”. Po ży wie nie, o którym
na u czał nas dok tor jest środ kiem do
ce lu. Po tra fi wy dłu żać ży cie, da jąc Ci
tym sa mym wię cej cza su na od na le -
zie nie króle stwa bo że go, które - ro -
zej rzyj się - masz wo kół sie bie. Wie -
dza dok to ra za wie ra in for ma cje
o skła dni kach Ener gii Opty mal nej,
dzię ki której ła twiej Ci bę dzie go od -
na leźć. Zdro wie jest bo wiem lep sze
od cho ro by, mą drość od głu po ty,
a mi łość od nie na wi ści. Po zo sta je py -
ta nie, czy po tra fisz je od sie bie
odróż nić ? War to więc wrócić do je go
ksią żek, aby tym ra zem nie tyl ko pod
ką tem die ty, a mą dro ści próbo wać
zro zu mieć je go sło wa. Ży cie nas-lu -
dzi jest krót kie, lecz jak po ka za ło na
przy kła dzie dok to ra, war to je po świę -
cać dla za cho wa nia war to ści zdro wia,
mą dro ści i mi ło ści w po ko le niach na -
stęp nych. Te raz na sza ko lej. Do zo ba -
cze nia w OptyC lu bie. 

Po zdra wiam

Piotr Kraus
www.optyc lub.pl
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