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ARKADIA
k r a u s

Czy warto
stosowaæ
¿ywienie optymalne?
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.
Dożyliśmy czasów, w których żywność się marnuje, a ludzie w Polsce
zaczynają mówić o materialnym dobrobycie. Nie ma chyba dzisiaj też
nikogo, kto cierpiałby w naszym kraju z powodu głodu. Nawet najbardziej
pokrzywdzeni losowo ludzie mogą liczyć na wsparcie instytucji charytatywnych, które dbają o to, aby każdy
mógł codziennie zjeść ciepły posiłek. Wśród pełnych półek żywności,
kuszących nas swoimi zapachami
oraz opakowaniami, można by zadać
sobie pytanie, dlaczego warto stosować żywienie optymalne?
Z pewnością najszybciej na nie odpowie osoba, która na własnej skórze
przekonała się, że przyczyną jej cho-

roby było niekorzystne odżywianie. choroby, można wykorzystać wtedy
ŻO zostało opracowane w pierwszej dwa wyjścia z tej złej sytuacji. Albo
kolejności dla ludzi chorych. Dopóki udać się do lekarza akademickiego
więc czuje my
się dobrze, nie
Ponieważ po latach stosowania ŻO
odczuwamy potrzeby rezygnaznane mi już były jej zbawienne efekty,
cji z promowaw 2007 roku udałem się na dietetykę,
nego przez media konsumpaby lepiej zgłębić tę naukę. Ku mojemu
cyjne go stylu
zaskoczeniu okazało się, że nauczono
życia.
Kie dy
jednak zaczyna
mnie odwrotnej proporcji niż tej,
dziać się coś
którą zaproponował dr Kwaśniewski.
złego w naszym
organizmie,
a pacjent z dnia na dzień zaczyna od- i wybrać leczenie, albo za sprawą
czuwać skutki nieznanej mu dotąd osoby optymalnej wybrać jedną z kil-
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ku funkcjonujących Arkadii w Polsce
i spróbować przejść na żywienie
optymalne.
W Bielsku-Białej żywieniem optymalnym zajmujemy się już ponad 22
lata. W tym czasie udało nam się

nym wykorzystaniu jej, w każdym
polskim szpitalu.
Zastanówmy się przez chwilę, czego
nauczył nas dr Jan Kwaśniewski.
Z naukowego punktu widzenia, możemy powiedzieć, że wiedza zawarta
w jego książkach odkrywa
Aby udowodnić, że dietetyka optymalna
przed czytelnijest bardziej skuteczna od akademickiej
kiem
powszech
ną
na
ui zachęcić was - optymalnych do wspierakę, znaną pod
nia nas w tej inicjatywie, w Arkadii
nazwą „dieteKraus postawiliśmy ściankę Hipokratesa. tyka”. W internetowej encyWidnieje na niej napis: „Niech
klopedii możemy przeczytać,
pożywienie będzie waszym lekiem…”.
że „dietetyka
jest nauką meprzeanalizować żywienie optymalne dyczną o żywieniu człowieka zdrona setkach osób. Nasza praca i do- wego i chorego i zajmuje się:
świadczenie poskutkowały opraco- ❑ zasadami żywienia człowieka
zdrowego
waniem systemu porad i szkoleń
z zakresu poznania podstaw tzw. die- ❑ zasadami żywienia człowieka
chorego
tetyki optymalnej, które dziś pod nazwą „Dieta Żółtkowa” prezentujemy ❑ oceną stanu odżywienia
❑ oceną wzajemnego wpływu farnaszym pacjentom.
makoterapii i żywienia
Ta prowokująca nazwa opracowanego przez nas systemu szkolenia, ma ❑ zapobieganiem chorobom zależnym od żywienia
współcześnie zachęcić wszystkich
niedowiarków ŻO, że wiedza dr. Jana ❑ kontrolowaniem jakości produktów żywnościowych i warunków
Kwaśniewskiego nie tylko pomaga
ich przechowywania
szybko powrócić do zdrowia, lecz jej
naukowe opracowanie, wsparte ana- ❑ biochemicznymi podstawami żywienia
lizą wyników laboratoryjnych ma
w przyszłości wspomagać pracowni- ❑ prowadzenia edukacji żywieniowej
ków służby zdrowia w obligatoryj❑ psychologią żywienia
❑ technologiami gastronomicznymi.
Arkadia „Kraus”
Często dietetyka mylona jest z techBielsko-Bia³a
nologią żywności. Dietetyka jest nauką medyczną, która wyspecjalizowa❑ konsultacje lekarskie
❑ dieta optymalna
ła się w kierunku racjonalnego odży❑ pr¹dy selektywne
wiania człowieka chorego jak i zdro❑ leczenie schorzeñ krêgos³upa
wego. Dietetyka zajmuje się oceną
❑ masa¿e relaksuj¹ce
wpływu choroby na stan odżywienia
❑ Intensywny 5-dniowy turnus
pacjenta oraz wpływu odżywiania na
wczasowo-leczniczy
wyniki leczenia chorób.
❑ Arkadia ONLINE - porady dietetyczne
przez internet
coaching, porady optymalisty

❑

Kupuj taniej przez: www.optyclub.pl

Bielsko-Bia³a, ul. Lelewela 11
REKLAMA

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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Dietetyka powiązana jest ściśle z:
❑ medycyną
❑ farmakologią
❑ bromatologią
❑ chemią żywności
❑ biologią i mikrobiologią
❑ psychologią".
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Dr Jan Kwaśniewski w swoich książkach nauczył więc swoich czytelników podstaw dietetyki, z której każdy odkrył po raz pierwszy to, że pożywienie, które na co dzień zjadamy,
zbudowane jest z trzech ważnych
grup: białka, tłuszczu i węglowodanów. Klucz natomiast do wyleczenia
się z naszych problemów, jak nauczał, leży w proporcji pomiędzy nimi. 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. Ta odwrotna, akademicka proporcja do dzisiaj odpowiedzialna jest za osłabianie pacjentów,
narodu oraz pokutuje złymi nawykami, które prowadzą do zachowania
chorób cywilizacyjnych w społeczeństwie. Wymaga ona częstej suplementacji oraz dodatkowych wizyt
u dietetyka czy lekarza. Ta praca,
uważam społecznie szkodliwa, wymusza na pacjentach zapotrzebowanie na farmaceutyki, które może
przepisać lekarz akademicki, czyli
osoba, która nie jest dietetykiem
i nie ma pojęcia o składzie produktów spożywczych. Analiza komputerowa składu żywienia optymalnego
podczas moich studiów dietetycznych wykazała, że osoba stosująca
się do zaleceń Doktora, nie wymaga
żadnej dodatkowej suplementacji.
Wszystko co jest potrzebne i dobre
dla naszego organizmu otrzymujemy
w pokarmie. Idąc za tym torem myślenia, postanowiłem opracować naukowy system porad i szkoleń, który
pod nazwą „Dieta Żółtkowa” mógłby
lepiej niż robiono to dotychczas
uczyć Państwa poznania zasad dietetyki, którą w odróżnieniu od akademickiej nazwałem optymalną.
Aby udowodnić, że dietetyka optymalna jest bardziej skuteczna od akademickiej i tym samym zachęcić was
- optymalnych do wspierania nas
w tej inicjatywie, w Arkadii Kraus
w Bielsku-Białej postawiliśmy ściankę Hipokratesa. Widnieje na niej napis: „Niech pożywienie będzie waszym lekiem…”. Każdy więc pacjent,
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który może nas wesprzeć w realizacji „Projektu Optymalizm” w społeczeństwie staje przed tą ścianką
i przed naszą kamerą odpowiada na
pytanie: „Czy pożywienie jest lekarstwem?”. Efekty tej akcji możecie
zobaczyć już na stronie optyclub.pl.
Kiedy mowa o dietetyce optymalnej
warto zapamiętać, że „Tłuste lata to
dobre lata, chude to złe”. To żydowskie przysłowie przyda się nam
wkrótce, abyśmy mogli w OptyClubie do którego was serdecznie zapraszam, zacząć zmieniać świat na
PLUS.
Wracając do żywienia optymalnego,
jako optymalni wiemy, że aby prawidłowo go stosować, należy codziennie liczyć białka, tłuszcze i węglowodany. Lecz czy aby na pewno
każdy z was wie, jak tego dokonać?
Czy na pewno po ich wyliczeniu,
faktycznie tyle ich będziemy potrzebować? Kiedy zjadamy ich za mało,
a kiedy za dużo? Jak żywić się optymalnie, aby nie liczyć i ważyć wybranych produktów? Jak stosować
żywienie, aby stało się nawykiem,
instynktem, w którym sami wiemy,
co i ile jeść, aby w miarę możliwości stale dobrze się czuć? Odpowiedzią na te pytania jest „Dieta żółtkowa”.
Zasada jej stosowania mówi, „że
wszystko co zjada człowiek jest dobre, kwestia ilości. Każdy nadmiar
wszystkiego oraz niedobór szkodzi.
To człowiek posiada rozum, który

potrafi ustalić środek pomiędzy nimi”. Tym środkiem
jest „optymalizm”, który należy indywidulanie u siebie
wypracować. W żywieniu
więc, kierujemy się naszym
rozumem. Zauważmy, że
człowiek niezależnie od tego
czym się żywi i tak żyje oraz
umiera na starość. Nie trzeba więc panikować, kiedy
na początku „grzeszymy
odejściem od zasad proporcji”. My właśnie stosując
Dietę żółtkową, uczymy się
ją stosować. Odkrywamy zatem czym są węglowodany,
białka i tłuszcze oraz uczymy się optymalizmu, poprzez ustalenie ich górnych i dolnych granic. Ważne jest, aby na początku zjadać żółtka, nie bać się tłuszczu i ograniczyć węglowodany do
określonego rozsądkiem minimum.
To dobry początek, reszta z czasem
sama przyjdzie. Wszystko co dobre
w nas bowiem potrzebuje czasu, żeby dojrzało - świadomość o żywieniu
optymalnym także. Zmiana środowiska na niskowęglowodanowe sprawia, że stopniowo zacznie zmieniać
się także biochemia mózgu, która po
zjadaniu regularnie samych żółtek
natychmiast zacznie się poprawiać.
Konsekwencją kilkumiesięcznego
zastosowania Diety żółtkowej będzie
odkrycie wartości mądrości. Pojawia
się ona naturalnie w człowieku
i sprawia, że dzięki niej łatwiej można zmieniać świat na PLUS.
Czy warto więc stosować żywienie
optymalne, mimo pełnych półek
z kolorową żywnością? Myślę, że
tak. Mądrość jaka z niego powstaje
jest dziś niezbędna, aby do władzy
prze biły się odważ ne jednostki,
które raz na zawsze w polskiej Konstytucji dokonają zmian korzystnych
dla trwałego zachowania wartości
zdrowia, mądrości i miłości w pokoleniach następnych.

Pozdrawiam
Piotr Kraus
www.kraus-system.pl
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WODA Eliksir ¿ycia
cd. ze str. 54

Podsumowując: Jak napisałem
w tytule - woda to eliksir życia.
Bez niej życie jest niemożliwe.
Woda to woda. Żaden inny płyn
nie jest w stanie z nią konkurować. Pij minimum 1 litr wody na
każde 30kg swojej wagi. Pij przed
każdym posiłkiem od 250 do
500ml wody. Zrezygnuj z innych
napojów. Jedna kawa rano i jedna
herbata ziołowa dziennie wystarczą. Inne napoje odwadniają zamiast nawadniać. Do alkoholu powinieneś wypijać 8 razy więcej
wody niż samego alkoholu. Do kawy wypij drugie tyle wody co kawy. Filtruj sam wodę z kranu.
Kluczem do zdrowia i wymarzonej
sylwetki jest zasada: MNIEJ JEM.
WIĘCEJ PIJĘ. Wody oczywiście!

Andrzej Kawka
Andrzej Kawka
Absolwent Filologii Germańskiej
na Uniwersytecie Wrocławskim.
Umożliwiło mu to podjęcie nauki
w Niemczech, gdzie uzyskał dyplom Terapeuty Żywieniowo-Dietetycznego i Specjalisty Medycyny
Komórkowej. W Polsce ukończył
Dietetykę i Dietetykę Kliniczną.
Jest również Klawiterapeutą i Akupunkturzystą, a z miłości do zdrowia Naturopatą i Homeopatą. Wykładowca Dietetyki Klinicznej
w Wyższej Szkole Biznesu. Członek Rady Naukowej w firmie Aliness. W sezonie zimowym Instruktor Snowboardu. Właściciel strony
www.kawkaje.pl i www.kawkej.com.
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