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Do ży li śmy cza sów, w których żyw -
ność się mar nu je, a lu dzie w Pol sce
za czy na ją mówić o ma te rial nym do -
bro by cie. Nie ma chy ba dzi siaj też
ni ko go, kto cier piał by w na szym kra -
ju z po wo du gło du. Na wet naj bar dziej
po krzyw dze ni lo so wo lu dzie mo gą li -
czyć na wspar cie in sty tu cji cha ry ta -
tyw nych, które dba ją o to, aby każ dy
mógł  co dzien nie zjeść cie pły po si -
łek. Wśród peł nych pół ek żyw no ści,
ku szą cych nas swo i mi za pa cha mi
oraz opa ko wa nia mi, moż na by za dać
so bie py ta nie, dla cze go war to sto so -
wać ży wie nie opty mal ne? 
Z pew no ścią naj szyb ciej na nie od po -
wie oso ba, która na wła snej skórze
prze ko na ła się, że przy czy ną jej cho -

ro by by ło nie ko rzy st ne odży wia nie.
ŻO zo sta ło opra co wa ne w pierw szej
ko lej no ści dla lu dzi cho rych. Do póki
więc czu je my
się do brze, nie
od czu wa my po -
trze by re zy gna -
cji z pro mo wa -
ne go przez me -
dia kon sump -
cyj ne go sty lu
ży cia. Kie dy
jed nak za czy na
dziać się coś
złe go w na szym
o r g a  n i  z m i e ,
a pa cjent z dnia na dzień za czy na od -
czu wać skut ki nie zna nej mu do tąd

cho ro by, moż na wy ko rzy stać wte dy
dwa wyj ścia z tej złej sy tu a cji. Al bo
udać się do le ka rza aka de mic kie go

i wy brać le cze nie, al bo za spra wą
oso by opty mal nej wy brać jed ną z kil -

Czy pamiętacie Państwo kolejki sklepowe i kartki na mięso w czasach

komunizmu? Wtedy, żeby coś dobrego można było kupić do

jedzenia, trzeba się było nad tym napracować. Dzisiaj sklepy, także

te spożywcze, pełne są różnorodnej żywności, a ich producenci

robią wszystko, aby zachęcić klienta do zakupu ich produktów. 

Czy warto
stosowaæ  
¿ywienie optymalne?

Czy warto
stosowaæ  
¿ywienie optymalne?

Ponieważ po latach stosowania ŻO 
znane mi już były jej zbawienne efekty,
w 2007 roku udałem się na dietetykę, 

aby lepiej zgłębić tę naukę. Ku mojemu
zaskoczeniu okazało się, że nauczono

mnie odwrotnej proporcji niż tej, 
którą zaproponował dr Kwaśniewski. 
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ku funk cjo nu ją cych Ar ka dii w Pol sce
i spróbo wać przejść na ży wie nie
opty mal ne. 
W Biel sku-Bia łej ży wie niem opty -
mal nym zaj mu je my się już po nad 22
la ta. W tym cza sie uda ło nam się

prze a na li zo wać ży wie nie opty mal ne
na set kach osób. Na sza pra ca i do -
świad cze nie po skut ko wa ły opra co -
wa niem sy ste mu po rad i szko leń
z za kre su po zna nia pod staw tzw. die -
te ty ki opty mal nej, które dziś pod na -
zwą „Die ta Żółt ko wa” pre zen tu je my
na szym pa cjen tom. 
Ta pro wo ku ją ca na zwa opra co wa ne -
go przez nas sy ste mu szko le nia, ma
współ cze śnie za chę cić wszy st kich
nie do wiar ków ŻO, że wie dza dr. Ja na
Kwa śniew skie go nie tyl ko po ma ga
szyb ko po wrócić do zdro wia, lecz jej
na u ko we opra co wa nie, wspar te ana -
li zą wy ni ków la bo ra to ryj nych ma
w przy szło ści wspo ma gać pra cow ni -
ków służ by zdro wia w obli ga to ryj -

nym wy ko rzy sta niu jej, w każ dym
pol skim szpi ta lu.  
Za sta nów my się przez chwi lę, cze go
na u czył nas dr Jan Kwa śniew ski.
Z na u ko we go punk tu wi dze nia, mo -
że my po wie dzieć, że wie dza za war ta

w je go książ -
kach od kry wa
przed czy tel ni -
kiem po -
wszech ną na u -
kę, zna ną pod
na zwą „die te -
ty ka”. W in ter -
ne to wej en cy -
klo pe dii mo że -
my prze czy tać,
że „die te ty ka
jest na u ką me -

dycz ną o ży wie niu czło wie ka zdro -
we go i cho re go i zaj mu je się: 
� za sa da mi ży wie nia czło wie ka

zdro we go
� za sa da mi ży wie nia czło wie ka

cho re go
� oce ną sta nu odży wie nia
� oce ną wza jem ne go wpły wu far -

ma ko te ra pii i ży wie nia
� za po bie ga niem cho ro bom za leż -

nym od ży wie nia
� kon tro lo wa niem ja ko ści pro duk -

tów żyw no ścio wych i wa run ków
ich prze cho wy wa nia

� bio che micz ny mi pod sta wa mi ży -
wie nia

� pro wa dze nia edu ka cji ży wie nio -
wej

� psy cho lo gią ży wie nia
� tech no lo gia mi ga stro no micz ny mi.
Czę sto die te ty ka my lo na jest z tech -
no lo gią żyw no ści. Die te ty ka jest na u -
ką me dycz ną, która wy spe cja li zo wa -
ła się w kie run ku ra cjo nal ne go odży -
wia nia czło wie ka cho re go jak i zdro -
we go. Die te ty ka zaj mu je się oce ną
wpły wu cho ro by na stan odży wie nia
pa cjen ta oraz wpły wu odży wia nia na
wy ni ki le cze nia cho rób. 

Die te ty ka po wią za na jest ści śle z: 
� me dy cy ną
� far ma ko lo gią
� bro ma to lo gią
� che mią żyw no ści
� bio lo gią i mi kro bio lo gią
� psy cho lo gią".

Dr Jan Kwa śniew ski w swo ich książ -
kach na u czył więc swo ich czy tel ni -
ków pod staw die te ty ki, z której każ -
dy od krył po raz pierw szy to, że po -
ży wie nie, które na co dzień zja da my,
zbu do wa ne jest z trzech waż nych
grup: biał ka, tłu szczu i wę glo wo da -
nów. Klucz na to miast do wy le cze nia
się z na szych pro ble mów, jak na u -
czał, le ży w pro por cji po mię dzy ni -
mi. Po nie waż po la tach sto so wa nia
ŻO zna ne mi już by ły jej zba wien ne
efek ty, w 2007 ro ku uda łem się na
die te ty kę, aby le piej zgłę bić tę na u -
kę. Ku mo je mu za sko cze niu oka za ło
się, że na u czo no mnie od wrot nej pro -
por cji niż tej, którą za pro po no wał dr
Kwa śniew ski. Ta od wrot na, aka de -
mic ka pro por cja do dzi siaj od po wie -
dzial na jest za osła bia nie pa cjen tów,
na ro du oraz po ku tu je zły mi na wy ka -
mi, które pro wa dzą do za cho wa nia
cho rób cy wi li za cyj nych w spo łe czeń -
stwie. Wy ma ga ona czę stej su ple -
men ta cji oraz do dat ko wych wi zyt
u die te ty ka czy le ka rza. Ta pra ca,
uwa żam spo łecz nie szko dli wa, wy -
mu sza na pa cjen tach za po trze bo wa -
nie na far ma ceu ty ki, które mo że
prze pi sać le karz aka de mic ki, czy li
oso ba, która nie jest die te ty kiem
i nie ma po ję cia o skła dzie pro duk -
tów spo żyw czych. Ana li za kom pu te -
ro wa skła du ży wie nia opty mal ne go
pod czas mo ich stu diów die te tycz -
nych wy ka za ła, że oso ba sto su ją ca
się do za le ceń Dok to ra, nie wy ma ga
żad nej do dat ko wej su ple men ta cji.
Wszy st ko co jest po trzeb ne i do bre
dla na sze go orga ni zmu otrzy mu je my
w po kar mie. Idąc za tym to rem my -
śle nia, po sta no wi łem opra co wać na -
u ko wy sy stem po rad i szko leń, który
pod na zwą „Die ta Żółt ko wa” mógł by
le piej niż ro bio no to do tych czas
uczyć Pań stwa po zna nia za sad die te -
ty ki, którą w odróż nie niu od aka de -
mic kiej na zwa łem opty mal ną. 
Aby udo wo dnić, że die te ty ka opty -
mal na jest bar dziej sku tecz na od aka -
de mic kiej i tym sa mym za chę cić was
- opty mal nych do wspie ra nia nas
w tej ini cja ty wie, w Ar ka dii Kraus
w Biel sku-Bia łej po sta wi li śmy ścian -
kę Hi po kra te sa. Wi dnie je na niej na -
pis: „Niech po ży wie nie bę dzie wa -
szym le kiem…”. Każ dy więc pa cjent,

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

Aby udowodnić, że dietetyka optymalna
jest bardziej skuteczna od akademickiej 

i zachęcić was - optymalnych do wspiera-
nia nas w tej inicjatywie, w Arkadii

Kraus postawiliśmy ściankę Hipokratesa.
Widnieje na niej napis: „Niech

pożywienie będzie waszym lekiem…”. 

AR KAD I A
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Pod su mo wu jąc: Jak na pi sa łem
w ty tu le - wo da to eli ksir ży cia.
Bez niej ży cie jest nie moż li we.
Wo da to wo da. Ża den in ny płyn
nie jest w sta nie z nią kon ku ro -
wać. Pij mi ni mum 1 litr wo dy na
każ de 30kg swo jej wa gi. Pij przed
każ dym po sił kiem od 250 do
500ml wo dy. Zre zy gnuj z in nych
na po jów. Jed na ka wa ra no i jed na
her ba ta zio ło wa dzien nie wy star -
czą. In ne na po je odwa dnia ją za -
miast na wa dniać. Do al ko ho lu po -
wi nie neś wy pi jać 8 ra zy wię cej
wo dy niż sa me go al ko ho lu. Do ka -
wy wy pij dru gie ty le wo dy co ka -
wy. Fil truj sam wo dę z kra nu.
Klu czem do zdro wia i wy ma rzo nej
syl wet ki jest za sa da: MNIEJ JEM.
WIĘ CEJ PI JĘ. Wo dy oczy wi ście!

An drzej Kaw ka

An drzej Kaw ka
Ab sol went Fi lo lo gii Ger mań skiej
na Uni wer sy te cie Wro cław skim.
Umoż li wi ło mu to pod ję cie na u ki
w Niem czech, gdzie uzy skał dy -
plom Te ra peu ty Ży wie nio wo-Die -
te tycz ne go i Spe cja li sty Me dy cy ny
Ko mór ko wej. W Pol sce ukoń czył
Die te ty kę i Die te ty kę Kli nicz ną.
Jest rów nież Kla wi te ra peu tą i Aku -
punk tu rzy stą, a z mi ło ści do zdro -
wia Na tu ro pa tą i Ho me o pa tą. Wy -
kła dow ca Die te ty ki Kli nicz nej
w Wy ższej Szko le Bi zne su. Czło -
nek Ra dy Na u ko wej w fir mie Ali -
ness. W se zo nie zi mo wym In struk -
tor Snow bo ar du. Wła ści ciel stro ny
www.kaw ka je.pl i www.kaw -
kej.com. 

który mo że nas wes przeć w re a li za -
cji „Pro jek tu Opty ma lizm” w spo łe -
czeń stwie sta je przed tą ścian ką
i przed na szą ka me rą od po wia da na
py ta nie: „Czy po ży wie nie jest le kar -
stwem?”. Efek ty tej ak cji mo że cie
zo ba czyć już na stro nie optyc lub.pl.
Kie dy mo wa o die te ty ce opty mal nej
war to za pa mię tać, że „Tłu ste la ta to
do bre la ta, chu de to złe”. To ży dow -
skie przy sło wie przy da się nam
wkrót ce, aby śmy mo gli w OptyC lu -
bie do które go was ser decz nie za pra -
szam,  za cząć zmie niać świat na
PLUS. 
Wra ca jąc do ży wie nia opty mal ne go,
ja ko opty mal ni wie my, że aby pra -
wi dło wo go sto so wać,  na le ży co -
dzien nie li czyć biał ka, tłu szcze i wę -
glo wo da ny. Lecz czy aby na pew no
każ dy z was wie, jak te go do ko nać?
Czy na pew no po ich wy li cze niu,
fak tycz nie ty le ich bę dzie my po trze -
bo wać? Kie dy zja da my ich za ma ło,
a kie dy za du żo? Jak ży wić się opty -
mal nie, aby nie li czyć i wa żyć wy -
bra nych pro duk tów? Jak sto so wać
ży wie nie, aby sta ło się na wy kiem,
in stynk tem, w którym sa mi wie my,
co i ile jeść, aby w mia rę moż li wo -
ści sta le do brze się czuć? Od po wie -
dzią na te py ta nia jest „Die ta żółt ko -
wa”.
Za sa da jej sto so wa nia mówi, „że
wszy st ko co zja da czło wiek jest do -
bre, kwe stia ilo ści. Każ dy nadmiar
wszy st kie go oraz nie do bór szko dzi.
To czło wiek po sia da ro zum, który

po tra fi usta lić śro dek po mię -
dzy ni mi”. Tym środ kiem
jest „opty ma lizm”, który na -
le ży in dy wi du la nie u sie bie
wy pra co wać. W ży wie niu
więc, kie ru je my się na szym
ro zu mem. Za u waż my, że
czło wiek nie za leż nie od te go
czym się ży wi i tak ży je oraz
umie ra na sta rość. Nie trze -
ba więc pa ni ko wać, kie dy
na po cząt ku „grze szy my
odej ściem od za sad pro por -
cji”. My wła śnie sto su jąc
Die tę żółt ko wą, uczy my się
ją sto so wać. Od kry wa my za -
tem czym są wę glo wo da ny,
biał ka i tłu szcze oraz uczy -
my się opty ma li zmu, po -

przez usta le nie ich gór nych i dol -
nych gra nic.  Waż ne jest, aby na po -
cząt ku zja dać żółt ka, nie bać się tłu -
szczu i ogra ni czyć wę glo wo da ny do
okre ślo ne go roz sąd kiem mi ni mum.
To do bry po czą tek, re szta z cza sem
sa ma przyj dzie. Wszy st ko co do bre
w nas bo wiem po trze bu je cza su, że -
by doj rza ło - świa do mość o ży wie niu
opty mal nym tak że. Zmia na śro do wi -
ska na ni sko wę glo wo da no we spra -
wia, że stop nio wo za cznie zmie niać
się tak że bio che mia mózgu, która po
zja da niu re gu lar nie sa mych żół tek
na tych miast za cznie się po pra wiać.
Kon se kwen cją kil ku mie sięcz ne go
za sto so wa nia Die ty żółt ko wej bę dzie
od kry cie war to ści mą dro ści. Po ja wia
się ona na tu ral nie w czło wie ku
i spra wia, że dzię ki niej ła twiej moż -
na zmie niać świat na PLUS.   
Czy war to więc sto so wać ży wie nie
opty mal ne, mi mo peł nych pół ek
z ko lo ro wą żyw no ścią? My ślę, że
tak. Mą drość ja ka z nie go po wsta je
jest dziś nie zbęd na, aby do wła dzy
prze bi ły się odważ ne jed no st ki,
które raz na za wsze w pol skiej Kon -
sty tu cji do ko na ją zmian ko rzy st nych
dla trwa łe go za cho wa nia war to ści
zdro wia, mą dro ści i mi ło ści w po ko -
le niach na stęp nych. 

Po zdra wiam
Piotr Kraus

www.kraus-sy stem.pl
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