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Hi per gli ke mia cha rak te ry zu je się
podwyż szo nym po zio mem glu ko zy we
krwi. Prze wle kła, wią że się z uszko -
dze niem, za bu rze niem czyn no ści
i nie wy dol no ścią róż nych na rzą dów,

szcze gól nie oczu, ne rek, ner wów, ser -
ca i na czyń krwio no śnych. Ze wzglę -
du na przy czy nę i prze bieg cho ro by,
moż na wy róż nić: cu krzy cę ty pu 1, ty -
pu 2, cu krzy cę cię żar nych i in ne, rza -

dziej wy stę pu ją ce ty py.

Naj czę st szą po sta cią cu krzy cy jest
cu krzy ca ty pu 2, po le ga ją ca na
zmniej szo nej wraż li wo ści tka nek na
in su li nę tzw. in su li no o por ność. Stan

ten wy ma ga
pro duk cji nad-
mier nej ilo ści
in su li ny, co
w dal szym
prze bie gu cho -
ro by prze kra cza
zdol no ści wy -
dziel ni cze trzu -
st ki. W cu krzy -
cy ty pu 2, do -
cho dzi do
uszko dze nia ko -

mórek be ta w wy spach trzu st ki
i upo śle dze nia, a później za prze sta -
nia wy dzie la nia in su li ny. 

Cu krzy ca ty pu 1 po le ga na pier wot -

nym, nie do sta tecz nym wy dzie la niu
in su li ny, przy za cho wa niu nor mal nej
wraż li wo ści tka nek na ten hor mon.
Cu krzy ca cię żar nych jest wy ni kiem
zmian hor mo nal nych zwią za nych
z cią żą. Ty py 1 i 2 są wie lo ge no we,
tzn. są re zul ta tem mu ta cji w wie lu
ge nach, w odróż nie niu od mo no ge no -
wych, np. ty pu MO DY. 

Za sa dą współ cze snej i za ra zem „aka -
de mic kiej” te ra pii cu krzy cy jest le -
cze nie wszy st kich za bu rzeń to wa rzy -
szą cych cho ro bie, a nie tyl ko kon tro -
la go spo dar ki wę glo wo da no wej. Dą -
że nie do nor ma li za cji ma sy cia ła,
zwięk sze nie ak tyw no ści fi zycz nej,
wła ści wa die ta, le cze nie czę stych
w cu krzy cy za bu rzeń li pi do wych,
nad ci śnie nia tęt ni cze go i in nych
cho rób ukła du krą że nia oraz utrzy -
my wa nie gli ke mii w przedzia le war -
to ści moż li wie naj bar dziej zbli żo nym

Pod nazwą „cukrzyca” fachowo rozumiemy grupę chorób 

metabolicznych charakteryzującą się hiperglikemią, wynikającą 

z defektu produkcji lub działania insuliny wydzielanej 

przez komórki beta trzustki. 

Cukrzyco,
pozwól ¿yæ
Cukrzyco,
pozwól ¿yæ

Jak pisze doktor Kwaśniewski 
na stronie 12 owej książki, 

proporcja pożywienia zmienia się
wskutek stażu na żywieniu 

optymalnym, wieku oraz pracy jaką się
na co dzień wykonuje.
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do nie cu krzy co wych (nor mo gli ke mii)
zmniej sza ry zy ko roz wo ju po wi kłań
cho ro by. 

Przy czy na cho ro by, jak się obe cnie
uwa ża, nie jest do koń ca zna na.
Współ cze sna me dy cy na uwa ża, że
wie le cho rób i nie które le ki mo gą
przy czy niać się do po wsta wa nia hi -
per gli ke mii. Naj czę st sze z tych scho -
rzeń to: gru pa cho rób trzu st ki (głów -
nie czę ści ze wną trz wy dziel ni czej),
en do kry no pa tie (cho ro by ukła du hor -
mo nal ne go), scho rze nia wą tro by
i dłu go trwa ła sy ste mo wa ste ry do te ra -
pia. Iro nicz nie oka zu je się, że le kar -
stwa, które nadzo ru je WHO - Świa to -
wa Orga ni za cja Zdro wia, a które wy -
twa rza ją kon cer ny far ma ceu tycz ne
w ce lu za po bie ga niu skut ków cho -
rób, mo gą wy wo ły wać ko lej ne,
w tym tak że cu krzy cę. Przy pu szcza
się tak że, że przy czy na cho ro by wy -
ni ka tak że z pro ce su dzie dzi cze nia
pre dy spo zy cji ge ne tycz nych. Ozna -
cza to, że je że li ktoś cho ro wał lub
cho ru je w ro dzi nie na cu krzy cę,
praw do po dob nie otrzy mał ją w spad -
ku po swo ich przod kach. 

Ale czy tak jest na praw dę? Czy w do -
bie kom pu te rów, ta ble tów, in ter ne tu,
przy czy ną cho ro by jest dzie dzi cze -
nie? Z mo ich do świad czeń wy ni ka,
że nie do koń ca. Przy pa dek w mo jej
ro dzi nie, po mo że Pań stwu zro zu -
mieć, że na wy stę po wa nie cu krzy cy
ty pu II i pew nie I, ma znacz ny
wpływ po ży wie nie, ja kim się kar mi -
my. 

Mój dzia dek od stro ny oj ca cho ro wał
w cza sach mo jej mło do ści na cu krzy -
cę ty pu II. W 1991r., w wie ku 69 lat
dzia dek zmarł z po wo du cu krzy cy.
W ostat nich mie sią cach ży cia na je -
go no gach po ja wi ła się mar twi ca nóg,
która sy ste ma tycz nie za czy na ła zaj -
mo wać co raz to więk szy ob szar. Za -
czę ła się nie win nie od czar nie ją cych
pa znok ci, aby w krót kim cza sie prze -
rzu cić się na re sztę no gi. Le karz pro -
wa dzą cy, wi dząc to, za le cił am pu ta -
cję no gi, której mój dzia dek już nie
do żył. Mo ja bab cia, je go żo na,
w 1997 ro ku tak że cho ro wa ła na cu -
krzy cę ty pu II. W tym cza sie mój oj -
ciec, pra cu ją cy do dziś w Ar ka dii

„Kraus”, jeź dził do Gli wic do dra Ja -
na Kwa śniew skie go. Dzię ki za sto so -
wa niu je go wie dzy, mo ja bab cia
w cią gu 6 mie się cy od sta wi ła in su li -
nę do ze ra. Po pra wił się ogól nie stan
jej zdro wia do te go stop nia, że po zby -
ła się nadwa gi, a tak że bóli reu ma -
tycz nych. 

Dziś od te go mo men tu mi nę ły 22 la -
ta, a mój oj ciec, który w tym ro ku
koń czy 66 lat, nie cho ru je na cu krzy -
cę. Moż na za py tać dla cze go - sko ro
jest dzie dzicz na? A wła śnie dla te go,
że od 22 lat wy ko rzy stu je wie dzę die -
te tycz ną dra Ja na Kwa śniew skie go,
dziś pro mo wa ną przez nas pod na zwą
„Die ta Żółt ko wa”. Podob ne spo strze -
że nia do ty czą in nych cho rób jak np.
cho ro ba wrzo do wa żo łąd ka, z którą
mój oj ciec miał pro ble my od bli sko
20 lat. W owym cza sie dwa ra zy lą -
do wał ka ret ką w szpi ta lu i sto so wał
róż ne die ty, bez skut ku, które by mu
mo gły po móc. Za wsze po wta rzał, że
bę dę miał tę cho ro bę po nim. Tym -
cza sem, od kie dy za czął sto so wać się
do wie dzy dok to ra, ta do le gli wość
ustą pi ła cał ko wi cie i do dnia dzi siej -
sze go się już nie po ja wi ła. Ja rów nież
nig dy po tem nie mia łem za rów no
pro ble mów z cho ro bą wrzo do wą żo -
łąd ka, a tak że cu krzy cą. 

Nie jest za tem praw dą, że cho ro by są
dzie dzicz ne. Dzie dzicz na jest - jak pi -

sze dok tor - kuch nia, czy li mo del ży -
wie nia ro dzi ny, który od po wia da za
po wsta wa nie cho rób w ko lej nych po -
ko le niach. Do wo dów na ten te mat
z pew no ścią moż na by mno żyć. Dziś
pu bli ku je my je dla was na in ter ne to -
wym po rta lu in for ma cyj nym OptyC -
lub News. Za pro jek to wa łem go tak,
aby stał się tak że wa szym na rzę -
dziem po zwa la ją cym le piej odróż nić
do bro od zła, od na leźć praw dę po śród
kłamstw, łą czył, a nie dzie lił lu dzi
i co naj waż niej sze, aby do da wał wam
sił, ener gii opty mal nej, po to, aby -
śmy ra zem, póki ży je my, mo gli
i chcie li zmie niać świat na PLUS.

Jak udo wo dnił dr Jan Kwa śniew ski
w swo im ży ciu oraz my, dzi siaj ży ją -
cy udo wa dnia my po przez OptyC lub,
klucz do wy le cze nia wszel kich cho -
rób cy wi li za cyj nych le ży w "die te ty -
ce opty mal nej". Je że li chcesz za tem
wy le czyć swo ją cu krzy cę lub mówiąc
ko lo kwial nie swo je go są sia da, za in te -
re suj go pro szę "Die tą żółt ko wą". Pod
tą na zwą ofe ru je my Pań stwu sy stem
po rad i szko leń w Kraus SY STEM,
który po za opra co wa niem in dy wi du -
al ne go mo de lu ży wie nia dla pa cjen -
ta, pro wa dzi do ro zu mie nia pod staw
die te ty ki opty mal nej. Wie my, że
klucz le ży w pro por cji po mię dzy
skła dni ka mi bu du ją cy mi po ży wie -
nie. Na le żą do nich: biał ko, tłuszcz,
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wę glo wo da ny, wi ta mi ny i mi ne ra ły.
Te pod sta wy, które do ty czą osób cho -
rych na cu krzy cę naj le piej tłu ma czy
książ ka dra Ja na Kwa śniew skie go
„Ży wie nie Opty mal ne”. Obe cnie jest
ona naj tań szym i sku tecz nym le kar -
stwem na cu krzy cę ja ką dys po nu je
ludz kość. Aby so bie po móc, wy star -
czy za sto so wać wska zów ki za war te
w książ ce. Do te go po trzeb na jest

umie jęt ność czy ta nia i wo la zmia ny
na wy ków ży wie nia. „Die ta żółt ko -
wa”, którą Pań stwu pro po nu ję jest
sy ste mem le czą co-edu ka cyj nym,
który uzu peł nia wie dzę za war tą
w książ ce i spra wia, że dzię ki na sze -
mu 22-let nie mu do świad cze niu, każ -
da oso ba cho ra na cu krzy cę, w krót -
kim cza sie bę dzie mo gła ogra ni czyć
ilość przyj mo wa nej in su li ny lub ta -
ble tek. Z pew no ścią ze szczu ple je, po -
czu je się le piej i dzię ki te mu wy dłu -
żyć so bie ży cie. 

Na pod sta wie ob ser wa cji pa cjen tów

Ar ka dii „Kraus” z Biel ska-Bia łej
stwier dzam i prze ka zu ję śro do wi sku
lu dzi opty mal nych do wia do mo ści,
że nie każ dy po tra fi za sto so wać
u sie bie pra wi dło wą pro por cję
w swo im po ży wie niu. Czę sto zda rza
się, że opty mal ni zja da ją za ma ło wę -
glo wo da nów, co na dłuż szą me tę
osła bia tak że ich orga nizm, po wo du -
jąc lu ki w pa mię ci, skur cze w no -

gach, ke to zę,
które są przy -
czy ną dys kom -
for tu fi zycz ne -
go i psy chicz -
ne go. Każ dy
nie do bór, jak
się sam na so -
bie prze ko na -
łem, jest zły -
o tym na le ży
pa mię tać -
podob nie jak

i nadmiar wszy st kie go. Dla te go
w opra co wa nym prze ze mnie sy ste -
mie "Die ty Żółt ko wej" pod czas roz -
mów kła dzie my na cisk na umie jęt -
ność okre śle nia u sie bie dol nych
i gór nych gra nic BTW. To czy uda
się to osią gnąć jest spra wą in dy wi du -
al ną każ de go czło wie ka i za le ży od
je go wo li, chę ci zro zu mie nia pod staw
die te ty ki opty mal nej oraz oczy wi ście
wpro wa dze nia wie dzy w czyn. 

Aby pra wi dło wo sto so wać ży wie nie
opty mal ne, po trze ba opty ma li zmu,
kon ty nu a cji fi lo zo fii „zło te go środ ka

Ary sto te le sa”. Ona z cza sem, podob -
nie jak mnie, zmie niać Cię bę dzie
w to ku dal szych ob ser wa cji sie bie
i ży cia spo łecz ne go w czło wie ka na -
zwa ne go prze ze mnie - opty ma li stą. 

Wszy scy ży je my i umie ra my na Zie -
mi. Każ da for ma po wro tu do zdro wia
i tak wcze śniej czy później koń czy
się śmier cią. W opty ma li zmie cho dzi
za tem o to, aby wy dłu żać so bie i spo -
łe czeń stwu ży cie, a nie je skra cać.
Dla te go - wra ca jąc do cu krzy cy - zna -
jąc jej głów ną przy czy nę, po win ni -
śmy ra zem, moż li wie jak naj szyb ciej,
wy e li mi no wać ją z na sze go ży cia. Jak
pi sze dok tor Kwa śniew ski na stro nie
12 owej książ ki, pro por cja po ży wie -
nia zmie nia się wsku tek sta żu na ży -
wie niu opty mal nym, wie ku oraz pra -
cy ja ką się na co dzień wy ko nu je.
Zda rza się więc u opty mal nych, że
czę sto roz pi sa ne za le ce nia BTW, ni -
jak się ma ją do ich co dzien nej prak -
ty ki. Tyl ko zna jo mość pod staw die te -
ty ki opty mal nej, bę dzie mo gła w tym
po móc i być bro nią w wal ce o szyb ki
po wrót do zdro wia pa cjen ta. War to ją
za tem od kry wać, po zna wać, po to,
aby przy szłe po ko le nia mo gły żyć
w je szcze lep szym, bo zdrow szym
spo łe czeń stwie. 

Po zdra wiam

Piotr Kraus
www.optyclub.pl

www.kraus-system.pl

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

Na podstawie obserwacji pacjentów
Arkadii „Kraus” z Bielska-Białej

stwierdzam i przekazuję środowisku ludzi
optymalnych do wiadomości, że 

nie każdy potrafi zastosować u siebie
prawidłową proporcję w swoim pożywieniu. 
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