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Ma saż i chi ro prak ty ka to tech ni ki,
które od po nad 40 lat po ma ga ją oso -
bom bo ry ka ją cym się z bólem krę go -
słu pa z Biel ska-Bia łej i oko lic po -
wrócić do zdro wia. Od 1998 ro ku,
czy li po cząt ku po wo ła nia dzia łal no ści

Ar ka dii "Kraus", tech ni ki te zo sta ły
wzmoc nio ne po przez za bie gi prą da mi
se lek tyw ny mi.
Nie za leż nie bo wiem jak do brze ży wi

się czło wiek i za rzą dza swo im krą że -
niem, każ dy wcze śniej czy później ra -
czej do świad czy bólu w od cin ku lę -
dźwio wym, pier sio wym lub szyj nym
krę go słu pa. Do brze jest wte dy wie -
dzieć co zro bić, aby w mia rę szyb ko

i trwa le się go
po zbyć i po stę -
po wać tak, aby
owy ból jak
naj rza dziej po -
wra cał.
Ż y  w i e  n i e
O p t y  m a l  n e
oraz prą dy se -
lek tyw ne, to
spraw dzo ne od
23 lat w biel -
skiej Ar ka dii

sku tecz ne środ ki szyb kie go po wro tu
do zdro wia. Bez re gu lar ne go do star -
cza nia po ży wie nia dla swo ich ko -
mórek czło wiek sta rze je się szyb ciej,

na ra ża jąc swój orga nizm na nie po -
trzeb ne cho ro by, ból czy cier pie nie.
Bez sta łe go pod trzy my wa nia krą że nia,
za cho wa nia rów no wa gi w ukła dzie
ner wo wym, ży cie ko mórek w orga ni -
zmie czło wie ka nie by ło by moż li we.
Każ dy stres, który wy wo łu je lęk,
wstyd czy strach, pro wa dzi do za bu -
rzeń w ukła dzie ner wo wym czło wie -
ka. Te z ko lei ob ja wia ją się bólem
i cier pie niem, które je że li nie zo sta ną
szyb ko usu nię te, do pro wa dzą do sta nu
za pal ne go czy dłu go fa lo wej cho ro by.
Od kry cie dok to ra Ja na Kwa śniew skie -
go w dzie dzi nie die te ty ki oraz me dy -
cy ny fi zy kal nej jest więc nadal prze ło -
mo we na tle obo wią zu ją cej wie dzy
me dycz nej i klu czo we w ma so wym
po wro cie na ro dów do zdro wia. Po -
twier dza my to sta le po 23 la tach dzia -
łal no ści Ar ka dii „Kraus”, spe cja li zu jąc
się dziś w le cze niu cu krzy cy, miaż -
dży cy, ner wi cy czy cho rób prze wo du

Wśród optymalnych rośnie zainteresowanie leczeniem schorzeń kręgosłupa

w Arkadii „Kraus”. Ze względu na prośbę osób, które odwiedziły nasz

ośrodek, a także tych, którzy zechcą do nas przyjechać w tym roku, 

przybliżam stosowaną w Arkadii Kraus metodę 1,2,3 Józefa Krausa. 

Ból 

krêgos³upa,

co robiæ?

Ból

krêgos³upa,

co robiæ?

Bardzo ważnym elementem profilaktyki
kręgosłupa jest dbanie o jego mięśnie 

stabilizujące. To one są odpowiedzialne 
za prawidłową postawę człowieka.
Zaliczamy do nich mięśnie brzucha, 

grzbietu i pośladków. 

OPTYMALNI LUTY 202128

AR KAD I A

k r a u s



po kar mo we go. Dla te go wie my,
w prze ci wień stwie do aka de mic kiej
me dy cy ny, że sto pę cu krzy co wą, po -
głę bia ją się miaż dży cę czy cho ro bę
Bu er ge ra moż na po wstrzy mać. Trze ba
tyl ko wie dzieć co jest ich głów ną
przy czy ną i ją usu nąć.
Lecz li sta pro ble mów zdro wot nych
XXI wie ku nie za my ka się tyl ko na
błę dach w odży wia niu i pod trzy my -
wa niu krą że nia w orga ni zmie czło -
wie ka. W wy ni ku po stę pu tech no lo -
gicz ne go lu dzie co dzien nie na ra że ni
są na no we odmia ny bólu i cier pie nia,
które aby zo sta ły zła go dzo ne, wy ma -
ga ją na tych mia sto wej po mo cy ze stro -
ny fa chow ców w służ bie zdro wia.
Wy na laz ki ko mu ni ka cyj ne, spo rt,
pra ca przed kom pu te rem, a na wet na -
sze wła sne krze sło lub łóż ko, mo gą
być przy czy ną bólu, który je że li nie
zo sta nie szyb ko po ko na ny, bę dzie
zmie niał stop nio wo ży cie czło wie ka
w pie kło. I tak np. wy pad ki sa mo cho -
do we, kon tu zje spo rto we czy zbyt
mięk ki ma te rac łóż ka lub nie wła ści -
wie do bra ne krze sło w biu rze, czy po -
ko ju, po wo du ją sta łe za po trze bo wa nie
na pra cę re ha bi li tan tów, fi zjo te ra peu -
tów czy chi ro prak ty ków na ca łym
świe cie.
W Ar ka dii „Kraus” od po nad 40 lat
zaj mu je my się le cze niem scho rzeń
krę go słu pa. Do świad cze nie i wie dza
mo je go oj ca po za wa la mi dziś tak że
oprócz prą dów se lek tyw nych i ży wie -
nia opty mal ne go po ma gać oso bom,
które do świad cza ją bólu w od cin ku lę -
dźwio wym, pier sio wym czy szyj nym
krę go słu pa. Podob nie jak w ży wie niu
opty mal nym li czy się wie dza o pro -

por cji BTW i umie jęt ność za sto so wa -
nia jej w co dzien nym me nu, tak i tu -
taj waż na jest spraw na dia gno za oraz
tech ni ki umoż li wia ją ce szyb kie
i spraw ne odbar cze nie krę gów czy
dys ków.
W Ar ka dii „Kraus” oso by ko rzy sta ją ce
z usług le cze nia scho rzeń krę go słu pa
na zy wa ją nas zwy czaj nie krę ga rza mi,
choć co raz czę ściej oso by za wo do wo
zaj mu ją ce się tym te ma tem fa cho wo
na zy wa się chi ro prak ty ka mi. Na zwa
„krę garz” wska zu je oso bę zaj mu ją cą
się krę ga mi krę go słu pa, a je go wie dza
i prak ty ka w chwi lach wy stą pie nia
bólu umoż li wia je go przy czy no we
usu nię cie.
Krę go słup, jak na zwa wska zu je, zbu -
do wa ny jest z krę gów (ele men tów ko -
st nych), które po prze gra dza ne są tar -
cza mi mię dzy krę go wy mi (ele men ta -
mi chrzę st ny mi), zwa nych po tocz nie
dys ka mi. Za da niem seg men ta cji jest
umoż li wie nie i nada nie krę go słu po wi
ru cho mo ści i ela stycz no ści. Dzię ki te -
mu czło wiek mo że wy ko ny wać skrę ty
lub skło ny. Funk cją tarcz mię dzy krę -
go wych jest amor ty za cja wszel kich
drgań i wstrzą sów. Peł nią więc funk -
cje ło ży ska obro to we go dla są sia du ją -
cych krę gów. Pa trząc z bo ku na krę -
go słup wi dzi my, że wy gię ty jest
w kształ cie li te ry „S”. Wy gię cia te
wraz z seg men ta cją peł nią tak że funk -
cję amor ty zu ją cą, nada jąc mu ela -
stycz no ści.
Krę go słup peł ni w na szym orga ni zmie
ro lę pod trzy mu ją cą. Jest jak wie szak,
pio no wy re sor, na którym wi szą na -
rzą dy we wnę trz ne. Od po wia da więc
rów nież za na szą pio no wą po sta wę.
War to więc so bie uświa do mić, że krę -
go słup ma my na ca łe ży cie, dla te go
na le ży tak dbać o nie go, aby wy star -
czył nam do sa mej śmier ci. Kie dy
igno ru je my bóle krę go słu pa i po ich
le cze niu nie wy cią ga my wnio sków
z przy czyn ich po wsta wa nia, po wta -
rza jąc te sa me błę dy, mo że my trwa le
go uszko dzić i nie kie dy skoń czyć ży -
cie na wóz ku in wa lidz kim.
Jak na le ży za tem dbać o swój krę go -
słup? Po pierw sze od wcze sne go dzie -
ciń stwa ro dzi ce po win ni zwra cać
uwa gę na pra wi dło wy roz wój dziec ka.
Zwra ca my w tym okre sie uwa gę na
syl wet kę. Pra wi dło wo bar ki po win ny
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Dro dzy!
Roz po cz¹³ siê czas roz li czeñ z fi -
sku sem. Jak co ro ku pro si my
o wspar cie na sze go Sto wa rzy sze -
nia przez prze ka za nie 1% po dat ku. 

Jak to zro biæ? De kla ra cja po dat -
ko wa za wie ra dwa po la, które s¹
nie zbêd ne by prze ka zaæ 1% rocz -
ne go po dat ku. W po la te wpi saæ
na le ¿y:

● nu mer KRS orga ni za cji - nasz

KRS: 0000165877
● prze ka zy wa n¹ kwo tê, która nie

mo ¿e prze kro czyæ  1%

* * *

Na zrzut ka.pl zbie ra my tak ¿e na
no wy sprzêt kom pu te ro wy i wy po -
sa ¿e nie biu ra Sto wa rzy sze nia.

Wes przyj nas w tym trud nym cza -
sie! Ka¿ da, na wet drob na kwo ta
siê li czy. Pa miê taj - udo stêp nia j¹c
zrzut kê rów nie¿ nas wspie rasz.

https://zrzut ka.pl/3eg6g3   

Dziê ku je my!
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być cof nię te do ty łu, a dziec ko nie po -
win no się gar bić. Krze sło do odra bia -
nia lek cji po win no mieć opar cie. Żad -
ne fo te le, pu fy i sie dze nie na jed nej
no dze. Miej sce do spa nia rów ne, pła -
skie i sprę ży ste, a ugię cie pod na ci -
skiem po win no wy no sić 15-20 cm.
Na le ży w tym okre sie dbać o ak tyw -
ność ru cho wą. Do bre są lek cje wf,
spo rt czy pły wa nie.
Bar dzo waż nym ele men tem pro fi lak -
ty ki krę go słu pa jest dba nie o je go
mię śnie sta bi li zu ją ce. To one są od po -
wie dzial ne za pra wi dło wą po sta wę
czło wie ka. Za li cza my do nich mię -
śnie brzu cha, grzbie tu i po ślad ków.
Wy star czy przez 10-15 mi nut dzien -
nie wzmac niać je po przez ćwi cze nia,
a oso ba, które je wy ko nu je, ustrze że
się kło po tów zwią za nych z krę go słu -
pem w przy szło ści.
Krę go słup jest bar dzo uner wio nym
na rzą dem. Od cho dzi od nie go 31 par

ner wów, co po wo du je w przy pad ku
ich uci sku róż ne ob ja wy. W krę go słu -
pie, w środ ku (jak gdy by w tu lei),
znaj du je się tak że płyn mózgo wo-
rdze nio wy, który ma po łą cze nie
z mózgiem. Kie dy więc do cho dzi do
uci sku krę gów na nerw w od cin ku
szyj nym, mo gą po ja wić się ob ja wy
w po sta ci:
● bóli i za wro tów gło wy,
● szu mów i pi sków w gło wie,
● bólu kar ku oraz ogra ni cze nia je go

ru cho mo ści,
● cierp nię cia i drę twie nia pal ców

u rąk.

Zmia ny w od cin ku pier sio wym mo gą
wy wo łać:
● kłu cia i pie cze nia mię dzy ło pat ka -

mi,
● bóle cią gną ce wzdłuż że ber w oko -

li ce ser ca,
● bóle i kło po ty przy głę bo kim od dy -

cha niu. 

Kie dy zmia ny na stę pu ją w od cin ku
lę dźwio wym mo gą po wstać:
● bóle krzy żo wo-lę dźwio we,
● bóle w oko li ce pa chwi ny i kro cza,
● bóle cią gną ce do no gi i jej pal ców

(rwa kul szo wa).

Spo śród tak wie lu ob ja wów naj bar -
dziej po spo li tym i jed nym z naj gro -
źniej szych po wi kłań opi sa nych wy żej
ob ja wów jest za pa le nie ner wu kul szo -
we go, zwa ne czę sto rwą kul szo wą.
Ter min ten wy wo dzi się z ła ciń skie go
ischias i ozna cza cha rak te ry stycz ny
ro dzaj bólu, który pro mie niu je do po -
szcze gól nych czę ści cia ła. Je go źródło
naj czę ściej jest usy tu o wa ne w oko li cy
lę dźwio wo-krzy żo wej krę go słu pa

i jest od czu wal ne na ob sza rze po ślad -
ków, tyl nej część ud, podu dzi czy
stóp. Ból ob ja wia się mro wie niem
w obrę bie krę go słu pa i ma cha rak ter
prze szy wa ją cy. Dzie je się tak, po nie -
waż nerw kul szo wy skła da się z kil ku
ko rze ni, które ma jąc swój po czą tek
w krę go słu pie łą czą się w je den dłu gi
nerw, który prze bie ga aż do sa mych
pal ców u no gi.
Jed nym z głów nych spo so bów zła go -
dze nia bólu zwią za ne go z po ja wie -
niem się rwy kul szo wej jest przyj mo -
wa nie le ków prze ciw za pal nych
i prze ciw bólo wych. W wy jąt ko wych
i skom pli ko wa nych sy tu a cjach za cho -
dzi ko niecz ność wy ko na nia za bie gu
chi rur gicz ne go. Nie są one po le ca ne
w Ar ka dii „Kraus”, po nie waż mo gą
mieć wie le skut ków ubocz nych. Le ki
nie le czą przy czy ny bólu, tyl ko je go
sku tek i ma ją przede wszy st kim zły
wpływ na żo łą dek i wą tro bę. Ope ra cje
i za bie gi chi rur gicz ne po win ny na to -
miast sta no wić osta tecz ną for mę le -
cze nia bólu krę go słu pa, w których
pra ca chi ro prak ty ka-krę ga rza po móc
już nie bę dzie mo gła. 
Dla te go po le cam odwie dze nie Ar ka dii
„Kraus” w Biel sku-Bia łej. Oprócz prą -
dów se lek tyw nych, ży wie nia opty -
mal ne go, me to da 1, 2, 3 Józe fa Kraus
sku tecz nie, bo przy czy no wo, po ma -
gać Ci bę dzie w szyb kim le cze niu
bólu krę go słu pa. Oso by z Ja sła i oko -
lic mo gą rów nież li czyć na mo ją po -
móc, po wcze śniej szym kon tak cie te -
le fo nicz nym. Po zdra wiam.

Piotr Kraus
www.ar ka dia kraus.com

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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Dolnoœl¹skie Spotkania Optymalnych
Kontakt: Celina Chaciñska tel. 661 838 304

Zag³êbiowski Oddzia³ Optymalnych
w Czeladzi  tel. kont. 600 030 361

Spotkania w Brzegu
Kontakt: tel. 606 276 419

lub rucinski.franciszek@gmail.com

Spotkania ustroñskiego Oddzia³u OSO
kontakt: Teresa Szczepanek, 

tel. 609 147 364

Górnoœl¹ski Oddzia³ OSO
serdecznie zaprasza na spotkania   

Kontakt: Tadeusz P³aczek 500-235-404

Spotkania optymalnych w Szczecinie   
Informacje - Anna Kazuba, Prezes Szczeciñskiego
Oddzia³u OSO, tel.: 91 484 50 65 i 784 803 337.

Uwaga, uwaga! 
Optymalni z Poznania

organizuj¹ spotkania online 
dla Optymalnych i zainteresowanych 

tym sposobem ¿ywienia.

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

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

Spotkania optymalnych w Polsce




