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Po ja wie nie się ko ro na wi ru sa zmie ni ło
już wy star cza ją co obraz ży cia spo łecz -
ne go, aby na grun cie ne ga tyw nie pod -
sy ca nych przez me dia emo cji lu dzie

roz po czę li pro ces za my ka nia wła sne -
go ży cia spo łecz ne go, tra dy cji i kul tu -
ry. W cza sie glo bal nej izo la cji, przy -

mu so wych lock dow nów, zdro wo my -
ślą cy lu dzie czu ją, że coś jest nie tak,
coś się zmie nia, lecz czy po tra fią do -
kła dnie okre ślić do cze go to pro wa dzi?

Jak ob ser wu ję
w te le wi zji i in -
ter ne cie, za ma ło
jest wciąż lu dzi
r o  z u m  n y c h ,
którzy by za da -
wa li py ta nia
przed sta wi cie lom
służ by zdro wia
o przy czy nę ta -
kiej sy tu a cji, kto
za tym stoi i jak
się z te go wy plą -
tać?

Tym cza sem jak wi dzi my, me dia na
ca łym świe cie nie prze sta ją siać emo -
cji stra chu przed za cho ro wa niem na

CO VID-19 czy też lę ku przed utra tą
pra cy wśród pra cow ni ków i pra co -
daw ców. Co dzien ne sta ty sty ki do ty -
czą ce zgo nów na ko ro na wi ru sa, ape le
od no śnie no sze nia ma se czek ochron -
nych i lock dow ny, to dla opty ma li sty
sy gnał po cząt ku zmian, za bu rzeń
dzia ła nia ukła du ner wo we go Pań -
stwa. Co vid to nie tyl ko wi rus, który
sta no wi za gro że nie dla ży cia czło wie -
ka. To tak że, we dług mo jej no men kla -
tu ry, „no wo twór mózgu ro dza ju ludz -
kie go”, przed którym, wy da je się dziś
- nie moż na się obro nić. „No wo twór”,
po nie waż to do tąd nie zna ne dla rzą -
dów Państw za gro że nie do pro wa dzi ło
do stop nio we go pa ra li żu ich głów nych
orga nów (me dia, go spo dar ka, bank,
ko ściół itd.), aby pew nie wkrót ce, po
za wa le ser ca Pań stwa (ban ku i ko ścio -
ła), cał ko wi cie prze jąć kon tro lę nad

Rok 2020 należy do tych szczególnych, w których mówimy o zdrowiu

człowieka. To właśnie on przechodzi do historii jako ten, w którym

wystąpił kryzys zdrowotny i gospodarczy na świecie. 

Dietetyka 

optymalna   
propozycj¹ walki 

z koronawirusem

Dietetyka

optymalna   
propozycj¹ walki 

z koronawirusem

83-letnia Pani Emma z Nowej Soli jako 
18-letnia już optymalna, rozumiejąc

znaczenie wiedzy dra J. Kwaśniewskiego
oraz „Projektu Optymalizm”, 

własnym przykładem poświadczyła pod
naszą ścianką Hipokratesa, że 
„pożywienie jest lekarstwem”.
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je go oby wa te la mi.
Jak się za tem przed nim bro nić? Dla
lu dzi Ho mo Sa piens nie ma i nig dy
nie by ło rze czy nie moż li wych do wy -
ko na nia. Je ste śmy ro zum ny mi, bio lo -
gicz no-du cho wy mi isto ta mi, które na -
kie ro wu jąc swój umysł i pra ce na
okre ślo ny cel, wie rząc w Bo ga - za -
wsze mo gą od nieść suk ces. W ży ciu
lu dzi wszy st ko się bie rze z po trze by,
więc to ona na mi rzą dzi. Gdy by więc
rzą dzą cy na praw dę chcie li nas wy le -
czyć z ko ro na wi ru sa, to już daw no by
się to sta ło. Kie dy jed nak lu dzie sta ją
się nie ro zum ny mi, kie dy prze sta je my
świa do mie in we sto wać swój czas
w za cho wa nie war to ści zdro wia, mą -
dro ści i mi ło ści wo kół sie bie, w Pań -
stwo, ro dzaj ludz ki, sa mi też przy czy -
nia my się do po wsta wa nia wo kół sie -
bie ich skraj no ści, czy li cho ro by, głu -
po ty i nie na wi ści. Wnio sek: ist nie je
gru pa lu dzi, która pod na zwą Co vid -
ko ro na wi rus, na si łę próbu je sprze dać
spo łe czeń stwu lek, który im, a nie
nam, ma przy nieść wy mier ne ko rzy -
ści.
Im bar dziej za my ka my się więc
w swo ich do mach, izo lu je my od spo -
łe czeń stwa, ule ga jąc emo cjom stra -
chu, nie ro zu mie jąc z czym ma my do
czy nie nia i kto jest praw dzi wym wro -
giem, tym szyb ciej sa mi przy czy nia -
my się do po głę bia nia kry zy su zdro -
wot ne go i go spo dar cze go w na szym
Pań stwie. Bez zro zu mie nia je go przy -
czy ny, lo gicz ne go wy ja śnie nia świa to -
we go za gro że nia, ge ne ro wa ny w spo -
łe czeń stwie „strach” nie u chron nie
pro wa dzi do kry zy su fi nan so we go
i du cho we go oby wa te li Pań stwa. Kie -
dy zaś kry zys du cho wy po głę bi się
w spo łe czeń stwie, ży cie oby wa te li
w uję ciu funk cjo no wa nia cy wi li za cji,
jak na u czał Ju rij Bez mie nov - by ły
agent KGB, do pro wa dza za wsze do jej
upad ku. Efek tem upa da ją cych cy wi li -
za cji jest od stęp stwo spo łe czeń stwa od
bo skich za sad i upa dek mo ral ny,
który pro wa dzi za wsze do wcze śniej -
szej śmierć oby wa te li.
Ja ko do ku men ta li sta i opty ma li sta
przy zna ję, że już la ta te mu spodzie wa -
łem się ta kiej sy tu a cji w Pol sce i na
świe cie. Fil tru jąc wie dzę Ju ri ja Bez -
mie no va wia do mo ści te le wi zyj ne sta -
cji PLUS i MI NUS, czy li TVN i TVP,

a tak że do dat ko wo vlo ge rów in ter ne -
to wych, co raz bar dziej poj mo wa łem,
że wszy st ko co się dzie je w me diach
dzia ła we dług okre ślo ne go, dłu go fa lo -
we go pla nu pew nej in te li gent nej gru -
py osób. Kim są Oni? - brzmia ło py ta -
nie. Bez mie nov na zy wał ich ko mu ni -
sta mi, in ter nau ci ilu mi na ta mi, lecz
od cza su za po zna nia się z książ ką Sta -
ni sła wa Sta szi ca „Ród ludz ki”, na zy -
wam ich jak On - „sa mo dzierż ca mi”.
Jak się prze ko na łem, ta gru pa od wie -
ków jest przy czy ną wszel kich nie -
spra wie dli wo ści i kon flik tów na świe -
cie. Jest nie u chwyt na dla ge ne ro wa -
nych przez nich nie wol ni ków, po nie -
waż pa so ży tu je na sy ste mie funk cjo -
no wa nia ro dza ju ludz kie go, sta le dez -
in for mu jąc po zo sta łych co do praw -
dzi wych przy czyn po wsta wa nia wo kół
nich zła, cho rób, kon flik tów czy wo -
jen. A po nie waż lu dziom wciąż bra ku -
je „ole ju w gło wie”, ro zu mu, zro zu -
mia łem, że przy czy ną głów ną utrzy -
mu ją cą ta ki stan rze czy jest sta łe
uszka dza nie umie jęt no ści odróż nia nia
do bra od zła w spo łe czeń stwie, po wo -
do wa ne nie u stan nym kar mie niem go
nie wła ści wą, ne ga tyw ną ener gią.
Opty ma li sta jak ja wi dzi, że w re la -
cjach z ludź mi sa mo dzierż cy po słu gu -
ją się kłam stwem, wy na tu rze niem, lę -
kiem, wsty dem i stra chem, czy li
emo cja mi zo bra zo wa ny mi prze ze
mnie w tzw. Stre fie MI NUS na Ska li
MOM. Dzię ki sta łe mu mówie niu

o „źle”, wy twa rza niu w TV no wych
cho rób, kon flik tów lo kal nych, kra jo -
wych czy glo bal nych, ta gru pa od
wie ków utru dnia Lu dziom Do brej Wo -
li po wrót do utra co ne go, bi blij ne go ra -
ju. Ro bi to, po nie waż w ten spo sób
pod trzy mu jąc „zło” w czło wie ku, mo -
gą pa so ży to wać na nim i ca łych spo łe -
czeń stwach - żyć i da lej ro bić swo je -
czy nić zło.
Wy kład Ju ri ja Bez mie no wa bar dzo
wpły nął na mo je ży cie. Uświa do mił
mi, w ja ki spo sób sa mo dzierż cy pa nu -
ją nad ludź mi do brej wo li oraz nad ca -
ły mi Pań stwa mi. Kie dy do strze głem,
że ta stra te gia tak że do ty czy mo je go
Pań stwa, w 2015 ro ku za trzy ma łem
się w ist nie ją cym już „wy ści gu szczu -
rów ka pi ta li zmu” i ufa jąc gło so wi
swo jej we wnę trz nej mą dro ści, po sta -
no wi łem spróbo wać ja koś to po -
wstrzy mać w mo im oto cze niu - swo -
im kra ju.
Mo ją od po wie dzią na zbli ża ją cy się,
pla no wa ny „cy wi li za cyj ny kry zys”,
a za nim „nor ma li za cję”, by ła re zy -
gna cja z po szu ki wa nia pra cy dla pie -
nię dzy i cał ko wi te odi zo lo wa nie się
od emo cji Stre fy MI NUS. Na gro dą za
to by ły na ra sta ją ce we mnie emo cje
Stre fy PLUS, które do pro wa dzi ły
mnie z po wro tem do wia ry w Bo ga
i opra co wa nia Ska li emo cji MOM. Po -
wrót do du cho wo ści za o wo co wał zro -
zu mie niem przy czy ny zła w ro dza ju
ludz kim, co skoń czy ło się na pi sa niem



książ ki „Opty ma lizm-le kar stwo na
pro ble my XXI wie ku”.
Rze czy wi stość, która nad cho dzi po
„Co vid TI ME”, to opi sa na przez Ju ri ja
„nor ma li za cja”. W dzi siej szym, cy fro -
wym jej wy da niu, zmie rza do ogra ni -
cze nia wol no ści i kon tro li nie wol ni -
ków w przy szło ści. Moż na te go do ko -
nać za po mo cą cy fro wej „szcze pion -
ki”, al bo chi pu na rę kę, co dzie je się
na na szych oczach. Ten pro ces oswa -
ja nia spo łe czeń stwa z kom pu te ro wą
smy czą trwa od lat i „Co vid Ti me”
jest dziś do wo dem gwał tow nych, pla -
no wa nych wo bec ca łych na ro dów
zmian, na które jak wi dzi my pol ski
rząd nie był i nadal nie jest przy go to -

wa ny. Dla te go trze ba mu po móc,
a opty mal ni mo gą te raz się wy ka zać.
Bez zro zu mie nia przy czy ny utra ty
zdro wia bio lo gicz no-du cho we go lu dzi,
przed sta wi cie le rzą dów nig dy nie da -
dzą ra dy po wstrzy mać po li ty ki sa mo -
dzierż ców na świe cie. Brak po łą cze -
nia wie dzy dra Ja na Kwa śniew skie go
z na u ką Je zu sa z Na za re tu unie moż li -
wia lu dziom zro zu mie nie rze czy pro -
stych o ota cza ją cej ich rze czy wi sto ści.
Brak ole ju w ich gło wach spra wia, że
lu dzie za miast łą czyć się ze so bą
w ce lu przy czy no we go usu nię cia spo -
łecz ne go za gro że nia ja kim jest Co vid,
ule ga ją po ku sie emo cji Stre fy MI NUS
i po róż nia jąc się ze so bą, wal cząc na
wszy st kich fron tach orga nów Pań stwa
o swo je ra cje, środ ki, o do bro, które
wia do mo, że dla każ de go jest względ -
ne, po głę bia ją ra nę sta le na ra sta ją -
cych ne ga tyw nych emo cji. Lu dzie,
którzy się w to an ga żu ją, nie ro zu mie -
ją je szcze, że ce lo wo re a li zu ją pod sy -
ca ny ne ga tyw ny mi emo cja mi plan sa -
mo dzierż ców i mo zo ląc się na próż no,
stop nio wo po zwa la ją za my kać się
w elek tro nicz nej, ser wo wa nej klat ce.
Sy tu a cja jest więc dra ma tycz na, po -
nie waż nie ma my już du żo cza su, aby
to od krę cić. Ży je my w cza sie kry zy su,
w którym we dług Ju ri ja po ata ku na
Ko ściół - wia rę du cho wą Pań stwa,
więk szość stra ci swo je pie nią dze,
środ ki, pra cę i wyj dzie na uli cę. Wyj -
dzie, po nie waż sa mo dzierż com wła -
śnie o to cho dzi. Nad cho dzi pod sta -
wio ny „wy baw ca”, który za miast roz -
wią zać lu dziom ich pro ble my, je szcze
bar dziej ich znie wo li. I jak wi dzi my
po na rzu ca nej nam „szcze pion ce”
i wkrót ce „chi pie” na rę kę, wszy st ko
zmie rza w tym kie run ku.
Mo ją pro po zy cją, aby w Pol sce ten
plan im się nie po wiódł, jest „Pro jekt
Opty ma lizm”, o roz po wszech nia nie
które go pro szę opty mal nych. Do stęp -
ny na stro nie opty ma lizm.pl za wie ra
w so bie pew ną lo gi kę dzia ła nia, która
wspo ma ga jąc służ bę zdro wia „Die te -
ty ką Opty mal ną”, uszczel nia jąc fi nan -
se spo łecz ne re for mą ge o lo gicz ną,
umoż li wi spo łe czeń stwu zmie nia nie
świa ta na PLUS. Opar ty na spraw dzo -
nym fun da men cie na u ki bio lo gicz no-
du cho wej, tj. za rów no na u ce dra Ja na
Kwa śniew skie go, jak i Je zu sa z Na za -

re tu, da je pew ność wzmoc nie nia sił
wi tal nych i du cho wych, za rów no
w to bie dro gi czy tel ni ku, jak i ca łym
chrze ści jań skim na ro dzie.
Tyl ko przy kła dy lu dzi uzdro wio nych
po ży wie niem Abla, pod kre śla ją cych
ma ksy mę Hi po kra te sa „Niech po ży -
wie nie bę dzie Wa szym le kiem, a lek
po ży wie niem”, są dziś le kar stwem na
„Co vid TI ME” oraz skłóco ną spo łecz -
ność w Pol sce. Przy kła dy, które gro -
ma dzę już od lat, stop nio wo po mo gą
ob na żyć wa dę dzia ła nia sa mo dzierż -
ców w pol skiej służ bie zdro wia oraz
uwi docz nią dla in nych ko rup cję
w WHO, która nie cho le ste ro lem,
a ko ro na wi ru sem od cią ga dziś uwa gę
od „zło tej pro por cji po ży wie nia czło -
wie ka”.
W No wym Ro ku 2021 oprócz zdro wia,
mą dro ści i mi ło ści, ży czę Ci dro gi
czy tel ni ku, byś był tak odważ ny i ro -
zu my, jak ostat nio prze by wa ją ca na 5-
dnio wym tur nu sie 83-let nia Pa ni Em -
ma z No wej So li. Nie ba ła się przy je -
chać do nas sa ma, po ko nu jąc 400km
po cią giem na le cze nie scho rzeń krę -
go słu pa w cza sie naj cięż szych obo -
strzeń i naj więk szej licz bie za cho ro -
wań na Co vid. Pa ni Em ma, która nas
czy ta, i którą ser decz nie w tym ar ty -
ku le po zdra wiam, ja ko 18-let nia już
opty mal na, ro zu mie jąc zna cze nie
wie dzy dra J. Kwa śniew skie go oraz
„Pro jek tu Opty ma lizm”, wła snym
przy kła dem po świad czy ła pod na szą
ścian ką Hi po kra te sa, że „po ży wie nie
jest le kar stwem”. To wy star czy, aby
te skrom ne kro ple na grań vi deo LDW,
wi docz ne dziś w „OptyC lub - klu bie
lu dzi do brej wo li” na Fa ce bo o ku, mo -
gły dzię ki ich roz po wszech nie niu
stop nio wo oba lić sa mo dzierż ców
w sy ste mie me dycz nym i za po mo cą
pro po no wa nej przez opty ma li stów
„Die te ty ce Opty mal nej” wspo ma gać
le ka rzy w przy czy no wym le cze niu
cho rób.

Piotr Kraus
www.ar ka dia kraus.com
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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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