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Spo łe czeń stwo po czu ło wy ra źnie co to
strach przed nie wi docz nym za bój cą
i lęk przed zmie nia ją cą się sy tu a cją spo -
łecz ną. Rząd wy da je się pa no wać nad
tym co ro bi i zgo dnie z za le ce nia mi mi -
ni stra zdro wia na ka zał ukryć się w swo -
ich do mach, li cząc na po ja wie nie
wkrót ce le kar stwa, którym jak się oka -
zu je ma być spe cjal na szcze pion ka
z USA. Po wsta je py ta nie, czy ko ro na wi -
rus odzwier cie dla praw dzi wy obraz za -
gro że nia ludz kiej rze czy wi sto ści, czy
jest to mo że ko lej ny stra szak, który
podob nie jak wcze śniej cho le ste rol, za -
pa dnie w umy śle pa cjen tów na naj bliż -
sze dzie się cio le cia? Tak czy owak, je że -
li po ja wia się pro blem, po trzeb ne bę dzie
le kar stwo i tu taj z po mo cą przy cho dzi
wie dza dra Ja na Kwa śniew skie go.
Opty mal ni prze ko na li się, że ży wie nie
opty mal ne wzmac nia orga nizm. Z do -
świad cze nia dzia łal no ści Ar ka dii
„Kraus” tak że wy ni ka, że spo śród tak
wie lu pro duk tów spo żyw czych, to wła -
śnie głów nie żółt ka oraz pro por cja
BTW od po wie dzial ne są za wzmoc nie -
nie od por no ści u na szych klien tów
i ich szyb szy po wrót do zdro wia.

Ży cie czło wie ka zo sta ło tak za pro jek to -
wa ne, aby w śro do wi sku w ja kim ży je,
każ dy mógł od mo men tu na ro dzić do -
żyć na tu ral nie swo jej sta ro ści. Nie by -
ło by to moż li we, gdy by nie punkt pier-
w szy za sa dy ży cia do ty czą cy wła ści we -
go odży wia nia. Za sa da ta bo wiem
mówi: „Jem - ży ję, nie jem - umie ram.
Je że li nie jem te go, z cze go mój orga -
nizm jest zbu do -
wa ny - za czy na
mnie ni szczyć.
Je że li do star czę
mu to w opty -
mal nych ilo -
ściach, za cho wu -
je zdro wie lub
umoż li wia po -
wrót do nie go”.
Wie my za tem
już, że zja da nie
naj lep szych ja -
ko ścio wo ro dza jów bia łek, tłu szczy
i wę glo wo da nów we wła ści wej pro por -
cji zmniej sza ry zy ko po ja wie nia się
w orga ni zmie wszel kich wi ru sów, pa -
so ży tów czy nie chcia nych bak te rii.
Wie dzą o tym czy tel ni cy mie sięcz ni ka

Opty mal ni. Prze ko na łem się o tym i ja
oso bi ście w 2004 ro ku, kie dy wy lą do -
wa łem w szpi ta lu z WZW ty pu B. Zja -
da jąc żółt ka, tłu ste mię so, ogra ni cza jąc
wę glo wo da ny do wła ści we go mi ni -
mum, uda ło mi się obejść za le ce nia le -
ka rzy aka de mic kich i po ko nać cho le -
ste rol oraz wi ru sa me to dą wła ści wej
pro por cji.

Co by się jed nak sta ło, gdy bym wcze -
śniej nie po znał Ży wie nia Opty mal ne -
go? Strach, który za sia li we mnie le ka -
rze w szpi ta lu, do pro wa dził by do te go,
że ku pił bym su ge ro wa ny w tam tym
cza sie lek - in ter fe ron, za kwo tę 8 ty -

Sytuacja pandemii związanej z koronawirusem daje wiele do myślenia.

Wirus sparaliżował nie tylko cały system służby zdrowia, ale również

doprowadził do wywołania światowego kryzysu gospodarczego. 

Czy
koronawirus      
to kolejny cholesterol?

Czy
koronawirus  
to kolejny cholesterol?

Pamiętaj, do prawidłowego 
funkcjonowania organizmu potrzebować

będziesz zaspokoić potrzebę snu,
pożywienia i oddychania. Wysypiaj się, 

w przeciwnym razie twój organizm,
wpadając w stres, zacznie podjadać 

więcej pożywienia. 
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się cy zło tych. Mój stan zdro wia już
nig dy by nie był ta ki jak wcze śniej, po -
nie waż do po wi kłań in ter fe ro nu na le żą
m.in.: ob ja wy gry po po dob ne jak: dre -
szcze, go rącz ka, bóle mię śnio wo-sta wo -
we, bóle gło wy, osła bie nie, nud no ści;
ob ja wy ze stro ny ukła du po kar mo we go
jak: za bu rze nia sma ku, ja dło wstręt,
nud no ści, wy mio ty, bie gun ka/za par -
cia, ból brzu cha, zmniej sze nie ma sy
cia ła, świąd i su chość skóry, wy syp ka,
ból w klat ce pier sio wej, osła bie nie czu -
cia, pa re ste zje, drże nia, za pa le nie spo -
jówek, ból ga łek ocznych, za bu rze nia
wi dze nia, szu my uszne, za wro ty gło wy
po cho dze nia błę dni ko we go, wy pa da nie
wło sów, za bu rze nia mie siącz ko wa nia
lub brak mie siącz ki, za bu rze nia płod -
no ści oraz ob ja wy ze stro ny ukła du ner -
wo we go ta kie jak: draż li wość, apa tia,
bez sen ność, za bu rze nia orien ta cji, za -
bu rze nia pa mię ci, chwiej ność emo cjo -
nal na czy cięż ka de pre sja. Te go wszy st -
kie go na szczę ście uda ło mi się unik -
nąć. Wnio sek: le piej znać za sa dy ży -
wie nia opty mal ne go niż ich nie znać.
Po nie waż do dnia dzi siej sze go Ży wie -
nie Opty mal ne nie jest sto so wa ne
w pol skich szpi ta lach, a wy si łek opty -
mal nych w ostat nich 23 la tach próbu -
ją cych się prze bić z tą in for ma cją do
rzą du nie prze kła da się na za in te re so -
wa nie zmie nia ją cych się mi ni strów
zdro wia, moż na by przy pu szczać, że
le cze nie przy czy no we lu dzi nie idzie
w in te re sie rzą dzą cych na szym Pań -
stwem. Koń cząc die te ty kę w Ka to wi -
cach oso bi ście prze ko na łem się, że za -
pro jek to wa no ją tak, aby die te tyk aka -
de mic ki nie li czył przy czy ny cho ro by

po ży wie niem, tyl ko po przez pro pa gan -
dę aka de mic kie go po ży wie nia two rzył
w nim no we do le gli wo ściom, na które
oczy wi ście le kar stwo do star czy re cep tą
Pań stwa ro dzin ny le karz.  Czy sty lecz
cho ry bi znes. Sy stem me dycz ny, jak
się prze ko na łem, nie dą ży do wy dłu ża -
nia czło wie ko wi ży cia, tyl ko utrzy my -
wa nia go przy ży ciu w sy tu a cji, kie dy
jest z nim źle. I to opty mal ni po win ni
sta rać się zmie nić, wspie ra jąc mnie
w re a li za cji „Pro jek tu Opty ma lizm”.
Gdy by te raz w cza sach ko ro na wi ru sa
opty mal ni pu bli ko wa li czę ściej wła sne
opi sy wy le czeń w mie sięcz ni ku „Opty -
mal ni”, gdy by przy sy ła li na gru pę
OptyC lu bu na fa ce bo o ku zdję cia z żółt -
ka mi, na gra nia wi deo z od po wie dzią
na py ta nie: „Czy po ży wie nie jest le -
kar stwem?”, z pew no ścią uda ło by się
wte dy szyb ciej nam po zy skać do
współ pra cy no wych le ka rzy. Mówiąc
po zy tyw nie o Ży wie niu Opty mal nym,
opo wia da jąc swo ją hi sto rię o zja da nym
cho le ste ro lu, żół tek, ła twiej by ło by
przy po mnieć dzi siaj mi ni stro wi zdro -
wia zna cze nie „przy się gi Hi po kra te sa”
oraz je go słów „Niech po ży wie nie bę -
dzie wa szym le kiem, a lek po ży wie -
niem”. Moż na by by ło też pod kre ślić
zna cze nie opty mal nych, ja ko tej gru py
osób, która ja ko nie licz na na świe cie
sta no wi do dziś do wód na oba le nie mi -
tu o cho le ste ro lu.
Tym cza sem na świe cie po ja wił się no -
wy stra szak - ko ro nawi rus, który z te -
go co sły szę w me diach, zo sta nie z na -
mi na wie le lat. Ten ko lej ny „cho le ste -
rol” jest na ty le gro źny, że jak za pew -
nia nas mi ni ster zdro wia: dla wła sne go

do bra po za my kał nas w do mach,
a w ob sza rze pu blicz nym na ka zał sta le
no sić ma secz ki i rę ka wicz ki ochron ne.
Me dia na świe cie na gła śnia jąc co -
dzien nie umie ral ność na ten „no wy”
wi rus do pro wa dzi ły do sy tu a cji,
w której wie lu uwie rzy ło już w je go
praw dzi we za gro że nie. Podob nie jak
w przy pad ku cho le ste ro lu, wie my że
jest ale, „uwa ga”, nie wi dać go. Brak
przy czy no wych roz wią zań ze stro ny
rzą du, próby wy ja śnie nia przy czy ny
ta kie go sta nu rze czy wy mu si jak za -
wsze od spo łe czeń stwa za kup pro po no -
wa ne go le kar stwa, ja kim bę dzie wkrót -
ce - szcze pion ka. Czy o to tu cho dzi czy
o coś wię cej? Tym cza sem mą dry Po lak
o chłop skim ro zu mie wie, że je że li nie
wia do mo o co cho dzi, to cho dzi za wsze
o pie nią dze al bo wła dzę. W sie ci po ja -
wi ło się wie le te o rii spi sko wych na
ten te mat, wy ja śnia ją cych ową sy tu a -
cję. Spo śród war tych uwa gi, na szcze -
gól ną z nich za słu gu je wy kład Da vi da
Ic ka w „Lon don re al TV”, który podob -
nie jak opty mal ni próbu je prze bić się
z in for ma cją do rzą du w spra wie sku -
tecz no ści ży wie nia opty mal ne go, tak
on tłu ma czy i obra zu je Pań stwu ca łą
przy czy nę po wsta nia i dzia ła nia ko ro -
na wi ru sa w spo łe czeń stwie. Prze ra ża -
ją ca praw da. Aby jed nak nie drą żyć
te ma tów te o rii spi sko wych, wska zy -
wać kto od po wia da za tę sy tu a cje i jak
się ona skoń czy dla spo łe czeń stwa,
skup my się te raz na tym, jak mo żesz

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

Czytelników pozdrawia Tadeusz z Knurowa

cd. na str. 29
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Górnoœl¹ski Oddzia³ OSO
serdecznie zaprasza na spotkania wszystkich

chêtnych optymalnych i sympatyków. 
Kontakt: 500-235-404

6 kwietnia 2020, godz.16.00, Siemianowice Œl.
-  Jajko w kontekœcie Œwi¹t Wielkanocnych.

20 kwietnia 2020, godz.17.00 CUS Brzeziny
Œl. Ul. Kusociñskiego 4, Goœæ: Magdalena

Mildner, dyplomowany zielarz - fitoterapeuta

4 maja 2020, godz.17.00 CUS Brzeziny Œl. 
Ul. Kusociñskiego 4, Goœæ: Leszek Kubica 

- platforma „CZAS NA ZDROWE" 

15 czerwca 2020, godz.16.00
Grill na Kopcu w Piekarach Œl.

Dolnoœl¹skie 
Spotkania Optymalnych 

Zapraszamy na comiesiêcznie 
spotkania w Kotlinie K³odzkiej. 

Kontakt: doradca ¯ywienia Optymalnego
Celina Chaciñska tel. 661 838 304

W Wejherowie odbywaj¹ siê 
Spotkania Optymalnych

w ka¿d¹ ostatni¹ niedzielê miesi¹ca

w kawiarni „Dobre czasy"
przy ul. Kaszubskiej 27 o godz. 14:00. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
mieszkaj¹cych blisko i daleko!

Zarz¹d Oddzia³u OSO w Brzegu
zaprasza osoby stosuj¹ce ¿ywienie optymalne 

z województw opolskiego i dolnoœl¹skiego 
na spotkania informacyjno-edukacyjne.

Kontakt: tel. 606 276 419
lub rucinski.franciszek@gmail.com

Zag³êbiowski Oddzia³ 
Optymalnych w Czeladzi

zaprasza na spotkania: 

16.03. 2020, 20.04.2020,18.05.2020,
08.06.2020, lipiec i sierpieñ - przerwa

wakacyjna, 21.09.2020,19.10.2020

rozpoczynaj¹ siê o godz. 17:00 
w Spó³dzielczym Domu Kultury „ODEON" 

w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 9

tel. kont. 600 030 361

Spotkania optymalnych w Szczecinie
Odbywaj¹ siê one w ostatni wtorek ka¿dego

miesi¹ca  o godz.16.00 w Centrum
Organizacji Pozarz¹dowych w Szczecinie,

Al. Wojska Polskiego 63 (wejœcie od 
ul. J. Pi³sudskiego) - Sala Multimedialna  

III piêtro (winda). ZAPRASZAMY! 

Informacje - Anna Kazuba, Prezes
Szczeciñskiego Oddzia³u OSO, kontakt 

telefoniczny 91 484 50 65 i  784 803 337.

Spotkania ustroñskiego
Oddzia³u OSO 
odbywaj¹ siê 

w  ostatni czwartek ka¿dego
miesi¹ca  o godz.16.00 

w Pensjonacie �róde³ko,
Ustroñ, ul. �ródlana 24 Uwaga, uwaga!

Optymalni z Poznania 
organizuj¹ spotkania dla Optymalnych 

i zainteresowanych tym sposobem
¿ywienia on-line!

Je¿eli ktoœ ma ochotê wzi¹æ udzia³ 
w takim spotkaniu, to bardzo serdecznie

zapraszamy! Formularz

zg³oszeniowy znajduje siê na stronie
www.optymalni.poznan.pl

Z  Ż Y C I A

STOWARZYSZENIA

Spotkania optymalnych w Polsce

po móc so bie sam w do mu w cza sie
spad ku od por no ści.
Pa mię taj, do pra wi dło we go funk cjo no -
wa nia orga ni zmu po trze bo wać bę -
dziesz za spo ko ić po trze bę snu, po ży -
wie nia i od dy cha nia. Wy sy piaj się,
w prze ciw nym ra zie twój orga nizm,
wpa da jąc w stres, za cznie pod ja dać
wię cej po ży wie nia. To za bu rzy za sa dę
pro por cji, a ty masz nad tym pa no wać.
Nie za leż nie za tem od sy tu a cji w ja kiej
się znaj dziesz na le ży pa mię tać, abyś
prze strze gał, dro gi czy tel ni ku, za sad
pro por cji i wła sne go opty ma li zmu. Je -
my ma ło, ale kon kret nie i w ta kich ilo -
ściach, aby chcia ło nam się ro bić swo -
je, zmie niać świat na PLUS. Od por -
ność ja ką po zy sku je my z po ży wie nia,

po cho dzi ze zja da nia mi ni mum 4-5
żół tek dzien nie, podro bów, tłu szczy
na sy co nych, ta kich jak ma sło, śmie ta -
na, sma lec oraz ogra ni cze nia wę glo wo -
da nów do wła ści we go mi ni mum. Spo -
śród nich war to wy bie rać te, które za -
wie ra ją w so bie wi ta mi nę C, czy li np.
bro ku ły, bru ksel ki, ka pu sta ki szo na.
Pod czas kon sul ta cji die te tycz nych
onli ne za u wa ży łem, że nie każ dy opty -
mal ny po tra fi u sie bie usta lić dol ne
i gór ne gra ni ce zja da nych bia łek, tłu -
szczy i wę glo wo da nów. Dla te go po le -
cam wszy st kim od świe żyć ksią żę „Ży -
wie nie Opty mal ne”, szcze gól nie stro nę
12, w której dok tor mówi o pro por cji.
Po moc ne w cza sie kry zy su bę dą rów -
nież prą dy se lek tyw ne. Stres, lęk,

wstyd i strach po głę bia ją za wsze prze -
wa gę ukła du sym pa tycz ne go, dla te go
se ria na układ pa ra sym pa tycz ny przy -
da się na pew no. Jak tyl ko „kry zys” się
skoń czy, a rząd po zwo li wrócić nam do
pra cy, za in te re so wa nych te ma ta mi
die ty żółt ko wej, prą dów se lek tyw nych,
le cze nia scho rzeń krę go słu pa oraz po -
sze rza niem fi lo zo fii opty ma li zmu za
po mo cą OptyC lu bu za pra szam na 5
dnio we tur nu sy do Biel ska-Bia łej. Ra -
zem zmie nia my świat na PLUS. 

Po zdra wiam,
Piotr Kraus

Ar ka dia „Kraus” - Kraus SY STEM
ar ka dia kraus.com

Czy koronawirus to kolejny cholesterol?

cd. ze str. 26

www.kraus-system.pl
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