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Nie ste ty to co dla jed nej oso by jest
do bre, nie mu si być dla in nej. Nie
każ dy czło wiek jest prze cież na tym
sa mym po zio mie po zna nia bio lo gicz -

no-du cho we go, za tem nie po trze bu je
od kryć od ra zu me cha ni zmu dzia ła -
nia ży wie nia opty mal ne go. Za ak cep -

tuj my to. Podob nie jak z ludź mi nie -
wie rzą cy mi. Do póki nie wy da rzy się
coś w ich ży ciu dra ma tycz ne go, coś
co spra wi, że sam duch bo ży się im

ob ja wi, tak tu -
taj la ta mi tra -
wić cho rych
bę dą bo le ści
do póty nie
prze ko na ją się
o sku tecz no -
ści dzia ła nia
ż y  w i e  n i a
opty mal ne go.
Aby jed nak
chcieć zro zu -
mieć je i za -

sto so wać, wpierw trze ba od da lić się
od opty ma li zmu i wpaść w mi ni ma -
lizm, w cho ro bę, do świad czyć cier -

pie nia. „Nie po trze bu ją le ka rza zdro -
wi, lecz cho rzy” - pa mię taj my. Nie
ma więc co się dzi wić, kie dy prze ko -
na łeś się już dro gi czy tel ni ku o sku -
tecz no ści ży wie nia opty mal ne go
i zna la złeś skarb, który po zwa la Ci
le piej i go dniej żyć, że ktoś w Two jej
ro dzi nie nie bę dzie Cię chciał  go
przy jąć. Two ja próba tłu ma cze nia do -
bra ja kie go do świad czasz, po rów na -
nie Two je go sta nu zdro wia sprzed
a te raz, nie zo sta nie do strze żo na. Lu -
dzie wi dzą świat swo i mi wła sny mi
po trze ba mi, a one są róż ne u każ de -
go z nas. Ta ką pra wi dło wość dzia ła -
nia do strze gam nie tyl ko w swo jej ro -
dzi nie, lecz rów nież wśród pa cjen tów
Ar ka dii Kraus. Ta ka sy tu a cja ma też
swo ją przy czy nę, lecz i ona nie bę -
dzie dla wszy st kich wi docz na.

Żywienie optymalne, kiedy się je bliżej pozna, potrafi być

wspaniałe. Pomaga chorym odzyskać zdrowie, wydłuża życie oraz

sprawia, że mózg mając lepsze zasilanie, wyższą formę energii,

może stopniowo nakierować myśli człowieka na poszukiwanie

przyczyn zachodzących wokół  niego zjawisk czy rzeczy. 

Refleksja
nad ¿ywieniem 
optymalnym

Refleksja
nad ¿ywieniem
optymalnym

Pamiętajmy więc, że pojmując 
przyczynę własnego zaniedbania,
wynikającą z „wlewania w siebie 

paliwa o gorszych właściwościach”
narażamy siebie na utratę zdolności

poprawnego rozumowania. 

AR KAD I A
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W swo jej książ ce „Opty ma lizm - le -
kar stwo na pro ble my XXI wie ku”,
opi sa łem 3 klu czo we pra wa, które
po mo gą Pań stwu zro zu mieć przy czy -
ny wy stę po wa nia „zła" ja kie go do -
świad cza my. Skła da ją się na nie:
„Pra wo Szko ły, Skraj no ści oraz Przy -
czy ny i Skut ku”. Zna jąc je, le piej
i ła twiej bę dziesz mógł do strzeż róż -
ni ce po mię dzy do brem a złem.
Wznie siesz się na co raz to wy ższe
po zio my sa mo świa do mo ści i to bez
ko niecz no ści co fa nia się w roz wo ju.
Czę sto w ży ciu czło wie ka, kie dy
awan su je na wy ższy po ziom po zna -
nia praw dy o ota cza ją cym go świe -
cie, naj bliż si, którzy nie do świad czy -
li te go, ma jąc bi blij ne „bel ki
w oczach” wy po mi nać mu bę dą  czę -
sto „drza zgi” ja kie nie sie je go po stę -
po wa nie. Nie do strze ga ją, że praw da
ja ką do świad czył, tak że ta o zdro wiu,
po zwo li ła mu wy rwać się z błę du
w ja kim żył wcze śniej. Nie wi dzą, że
dzię ki niej jest lep szym i zdro wej
my ślą cym czło wie kiem. Ta ki czło -
wiek da je bo wiem z sie bie wię cej do -
bra niż po prze dnio, a to prze cież
znacz na róż ni ca. My tak że wcze śniej
nie ro zu mie li śmy dla cze go źle się za -
cho wy wa li śmy, lecz si ła do bra ja ka
pły nie z wła ści we go odży wia nia
(prze czy taj: Ka in i Abel) po zwa la
nam pa no wać nad wła sny mi, zły mi
emo cja mi. Po zwa la się z cza sem udo -
sko na lić i wyjść na wy ższy po ziom
mą dro ści. Cho ro ba, która opu szcza
Cię pod wpły wem wła ści we go odży -
wie nia, przy wra ca Ci tak że si łę, do
zmie nia nia świa ta na PLUS. Na tu ral -
nie więc, do bro ja kie go do świad czasz
lub do świad czy łeś w swo im cie le, ta
po zy tyw na ener gia w To bie, póki
trwa - pra gnie przez Cie bie po móc
in nym osią gnąć podob ny po ziom.
Lecz, jak pew nie za u wa ży łeś dro gi
czy tel ni ku, w tym mo men cie na po -
tkasz skut ki dzia ła nia „Pra wa skraj -
no ści”. Otóż Two ja po moc, szcze ra
wo la na po ty ka i bę dzie na po ty ka ła
opór i to ze stro ny naj bliż szych. Nie
zo sta niesz po zy tyw nie zro zu mia ny,
a na wet Two ja próba i sta ra nia o lep -
sze, bo mą drzej sze ży cie, spo tka się
z agre sją, wy szy dze niem, a na wet
od trą ce niem. Aby le piej zro zu mieć,
dla cze go tak się dzie je, po le cam

prze czy tać z mo jej książ ki, czym są
owe pra wa „szko ły, skraj no ści i przy -
czy ny”.
Pierw sze przy po mi na Ci, że świat,
w którym ży jesz, jest tyl ko szko łą,
w której Ty ja ko po stać bio lo gicz no-
du cho wa uczyć się bę dziesz do bio lo -
gicz nej śmier ci roz po zna wać wła ści -
we Two jej du szy war to ści. Je że li wie -
rzysz w wiecz ne ży cie, bez od kry cia
wła snej du szy, trud no Ci bę dzie ogar -
nąć ten te mat. Na tym eta pie bez po -
mo cy mi strza du cho we go bę dzie Ci
trud no zro zu mieć Two ją in tu i cję du -
cho wą, która co raz wy ra źniej pod
wpły wem ży wie nia opty mal ne go
pchać Cię bę dzie ku od kry ciu jej
źródła - Bo ga Oj ca. Dru gie pra wo,
skraj no ści, po zwo li Ci zro zu mieć, że
na tym świe cie tak tu taj po pro stu
jest. Ży jesz po mię dzy skraj no ścia mi:
świa tłem i ciem no ścią, cie płem
i zim nem, cho ro ba i zdro wiem, po -
mię dzy który mi to Ty - opty ma li sta,
uczysz się two rzyć ta kie środ ki,
kom pro mi sy, które zgo dnie z Two ją
na tu rą, dzię ki Two jej si le ro zu mu
po zwo lą ci osią gać ce le, co raz to wy -
ższe po zio my świa do mo ści. Utoż sa -
mia jąc się z jed ną ze skraj no ści
i nada jąc jej si łę bę dziesz próbo wał
przez chwi lę wal czyć o swo ją praw -
dę. Ki bi cu jesz jed nej dru ży nie z góry
po ni ża jąc in ną. Czyż nie jest tak dzi -
siaj tak że w po li ty ce? Nie wi dzisz lu -
dzi, bra ci, sio stry tyl ko sta le wal -
czysz o swo je ra cje. Tym cza sem
praw da sa ma się bro ni. Jest pra wem
stwór cy stwo rzo nym, po to, aby za -
war ta w niej mą drość mo gła się
urze czy wi st nić i za dbać o wszy st ko.
Praw da i mą drość ra zem idą w pa -
rze. Nie moż na więc być mą drym
czło wie kiem i kry ty ko wać skraj no -
ści. Są one po to, abyś od krył spra -
wie dli wość i opty ma li zu jąc je mógł
wy bie rać do bro lub zło. Kie dy więc
mówisz, że „cu kier jest zły”, nie
masz ra cji. Mo ja dru ga bab cia je co -
dzien nie cia st ka i pa li 5 pa pie ro sów
dzien nie, ma 89 lat i po wie Ci, że
tyl ko to da je jej je szcze ja kąś ra dość
w ży ciu. Jest na to miast do brym
i bar dzo życz li wym dla lu dzi czło -
wie kiem. Nig dy nie są dzi in nych
i nie kry ty ku je, być mo że dla te go
tak dłu go ży je. Dla te go „lep sze jest

tro chę ja rzyn z mi ło ścią niż tłu sty
wół z nie na wi ścią” - na pi sa no w Bi -
blii. Wszy st ko jest do bre dla lu dzi,
co po zwa la im ko chać czuć się po -
trzeb nym - to kwe stia ilo ści. Każ dy
nadmiar szko dzi i nie do bór tak że,
lecz czło wiek ma ro zum, który po tra -
fi po mię dzy ni mi stwo rzyć ta kie
środ ki, które po zwo lą mu na osią ga -
nie wła sne go czło wie czeń stwa. Pa -
mię taj my też, że świat ja ki two rzy -
my - „króle stwo bo że na Zie mi, to
nie spra wa te go co się je i pi je, lecz
jest to od no wa w Du chu Świę tym”.
Ży wie nie opty mal ne nie jest za tem
dla wszy st kich, lecz dla tych, którzy
po zro zu mie niu przy czyn utra ty
zdro wia, ze chcą po znać przy czy nę
utra ty mą dro ści. Jest za pro sze niem
do od kry cia w so bie mą dro ści. 

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 mi ni ma li zmu, epo ki
w której ży je my je szcze, ko cha wal -
czyć o swo je ra cje. Udo wa dnia, wal -
czy i próbu je oznaj mić świa tu rze czy
daw no już od kry te. Nikt jed nak nie
py ta, kto je za ta ił przed nim i dla cze -
go? Kto wy ma zu je sta le wie dzę
o „Ener gii Opty mal nej”, ży ciu, Bo gu
Oj cu, które go je ste śmy czę ścią. Do
te go po trzeb na jest mą drość, o której
wię cej do wia du je my się z książ ki
„Tłu ste ży cie” dr. Kwa śniew skie go.
Na wet Pan Sta ni sław Dy bich, po e ta
opty mal ny na kon fe ren cji OSBO
w Cie cho cin ku py tał: „Dla cze go tak
trud no jest udo wo dnić praw dę?”. Nie
wy star czy ły je go opty mal ne po e ma -
ty, do wo dy człon ków OSBO, aby
z wie dzy o ży wie niu mo gli ko rzy stać
dziś pa cjen ci w szpi ta lach. Do póki
opty mal ni nie roz po zna ją „pa so ży ta
w ro dza ju ludz kim”, tak że mo zo lić
się bę dą na próż no, mi mo swej in dy -
wi du al nej wie dzy. Opty mal ni więc,

aby od no si li suk ce sy we wła snych
ro dzi nach, spo łe czeń stwie i prze bi li
się z wie dzą do lu dzi, po trze bu ją po -

za war to ścią zdro wia, od kryć wła ści -
we so bie i lu dziom zdro wym, war -
tość mą dro ści.
Pa mię taj my więc, że poj mu jąc przy -
czy nę wła sne go za nied ba nia, wy ni -
ka ją cą z „wle wa nia w sie bie pa li wa
o gor szych wła ści wo ściach” na ra ża -
my sie bie na utra tę zdol no ści po -
praw ne go ro zu mo wa nia. Mo że nie
każ dy to wi dzi, ale wy bie ra jąc czę -
ściej wę glo wo da ny od wę glo wo do -
rów, czy li pro sto mówiąc cu kier za -
miast tłu szczu, na ra ża my się na od -
stęp stwo od nor my, dziś zo bra zo wa -
nej prze ze mnie na Ska li MOM.
Próbu jąc zro zu mieć te za leż no ści po -
mię dzy ener gia mi, cu krów i tłu -
szczy, ja ko ama tor po szu ku ją cy swo -
je go Stwór cy na kar tach hi sto rii, na -
tra fi łem na klu czo we sło wa pro ro ka
Iza ja sza. Uczył on (Iz, 7.15) pew nej
za sa dy odróż nia nia do bra od zła,
która ma swo je ko rze nie wła śnie
w die te ty ce opty mal nej. Pi sał on, że

„ma sło i miód
jeść bę dzie(sz)
aż na u czy(sz)
się odrzu cać zło
i wy bie rać do -
bro”. Ana li zu jąc
da lej po cho dze -
nie Bi blii za u -
wa ży łem, że ta -
kie tłu ma cze nie
znaj du je się
w naj star szej Bi -
blii czy li we -

dług ks. Wuj ka. Kto ma now sze wy -
da nia Bi blii np. ty siąc le cia za miast
„ma sła” znaj dzie od po wie dnik

„śmie ta na”. Czy ma to ja kiś zwią zek
i ni by dla cze go ktoś za mie nił „ma -
sło” na „śmie ta nę”? Aby od po wie -
dzieć na to py ta nie, po trzeb na jest
zna jo mość mą dro ści, którą po sia dał
dr Jan Kwa śniew ski. Ta kie zja wi sko
tłu ma czy na u ka, którą dziś w ra mach
„die ty żółt ko wej” na zy wa my me -
dycz nie die te ty ką opty mal ną. Sa mi
za tem sprawdź cie so bie w ta be lach
lub na po rta lu ile wa zy.pl, że ma sło
na 1 g biał ka za wie ra 183 g tłu szczu
a śmie ta na 30% tyl ko 17 gra mów. To
aż 8 ra zy wię cej. Ni by nic, bo to tyl -
ko ma sło al bo śmie ta na. Lecz kie dy
lu dzie ja dą na sta cje pa liw i wi dzą
ben zy nę 98 i 95 okta nów z pew no -
ścią wo le li by ku po wać lep szą. Ku pu -
ją jed nak 95, po nie waż jak się oka zu -
je jest tań sza i mo gą na niej jeź dzić.
Wię cej okta nów, podob nie jak wię cej
tłu szczu na 1 gram ozna cza mniej sze
zu ży cie au ta i orga ni zmu oraz lep sze
osią gnię cia.  Sam dr Kwa śniew ski
za le cał, aby zja dać te pro duk ty, które
na 1 gram biał ka ma ją jak naj wię cej
w so bie tłu szczu, bo wiem w my śli -
jak pi sał dok tor o Pli niu szu - „Ko rzy -
st niej jest, w ja ki kol wiek bądź spo -
sób, zmniej szać to, co by żo łą dek ob -
cią ża ło”. Im za tem mniej je my, ale
na ty le do brze, aby po trze by ko -
mórek orga ni zmu zo sta ły za spo ko jo -
ne, tym wła ści wie ro zu mu je my i tym
sa mym ży je my zgo dnie z na szym
prze zna cze niem, na tu rą czło wie ka.
Które mu za tem z ka pła nów za le ża ło,
aby w Bi blii zmniej szyć aż o 8 ra zy
po ziom zja da ne go tłu szczu? Ko mu za -
le ży do dzi siaj, aby aż o 8 ra zy po gor -
szyć umie jęt ność odróż nia nia do bra
od zła w czło wie ku? Od po wiedź lo -
gicz na brzmi - ko muś, kto wo li rzą -
dzić ogłu pio ny mi lu dzi za miast ro -
zum ny mi.  
Głod nych zdro wia i mą dro ści, wia ry
w Du cha Świę te go oraz re a li za cję
„Pro jek tu opty ma lizm” za pra szam do
Biel ska-Bia łej. W cią gu 5 dni na -
szych usług, po sta ra my się, aby ście
po wróci li szyb ko do zdro wia, a wra -
ca jąc do do mu, mo gli „ro bić swo je”.
Po zo stań cie z Bo giem.

Piotr Kraus
www.kraus-sy stem.pl

Wszystko jest dobre dla ludzi, co pozwala
im kochać czuć się potrzebnym - to 

kwestia ilości. Każdy nadmiar szkodzi 
i niedobór także, lecz człowiek ma rozum,

który potrafi pomiędzy nimi stworzyć
takie środki, które pozwolą mu na

osiąganie własnego człowieczeństwa.
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