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Swo ją wie dzę odzie dzi czy łem po
„śle pym mi strzu”, nie wi do mym krę -
ga rzu i ma sa ży ście Ka ro lu Buch cie,
który na u czył mnie tech ni ki sku -
tecz ne go le cze nia scho rzeń krę go słu -
pa. Tę wie dzę z ko lei prze ka za łem
mo je mu sy no wi Pio tro wi i tak do
dziś ra zem, już ja ko Ar ka dia „Kraus”
- Kraus SY STEM, po ma ga my Pań -
stwu szyb ko po wrócić do zdro wia.
Opty mal ni wie dzą, że ży wie nie
opty mal ne oraz prą dy se lek tyw ne są
bar dzo sku tecz ne w cza sie, kie dy po -
ja wia ją się cho ro by w orga ni zmie,
bóle sta wów i ko ści. Sam je stem do -
wo dem dzia ła nia ży wie nia opty mal -
ne go, po nie waż w prze ci wień stwie
do mo ich ro dzi ców do dzi siaj nie
odzie dzi czy łem po nich cu krzy cy, na
którą cho ro wa li. War to więc od kry -
wać i sto so wać ży wie nie opty mal ne,
które dziś pod na zwą „Die ta Żółt ko -
wa” ofe ru je my Pań stwu w na szym

ośrod ku. Na proś bę opty mal nych,
którzy odwie dzi li na szą Ar ka dię,
w tym ar ty ku le przy bli żę Pań stwu
opra co wa ną prze ze mnie me to dę 1,
2, 3 le cze nia
scho rzeń krę -
go słu pa. Sta -
no wi ona wraz
z re la ksa cyj -
ny mi ma sa ża -
mi taj ski mi
d o  d a t  k o  w ą
opcję szyb kie -
go po wro tu do
zdro wia, do -
stęp ną pod czas
po by tu na
orga ni zo wa nych przez nas tur nu sach
w Biel sku-Bia łej.
Utrzy ma nie jak naj dłu żej w so bie
zdro wia, a tak że w po ko le niach na -
stęp nych, na le ży do obo wiąz ków
każ de go wła ści wie my ślą ce go czło -

wie ka. Zdro wie po zwa la, jak na u czał
dr Jan Kwa śniew ski, „ro bić swo je”.
Do póki je ste śmy mło dzi lub do póty
zdro wie nam do pi su je, nie zda je my

so bie spra wy z ja kim bez cen nym da -
rem ma my do czy nie nia. Wszy st ko
za czy na się psuć w ży ciu, kie dy
czło wiek do świad cza bólu i cho rób.
Ży cie czło wie ka jest jed nak tak
skon stru o wa ne przez Stwór cę, aby

Sprawami kręgosłupa zajmuje się od ponad 40 lat. 

Zanim powstała Arkadia „Kraus”, czyli do roku 1997 roku, 

temat leczenia kręgosłupa był poza elektrolecznictwem 

i światłolecznictwem moim głównym fachem. 

Krêgos³up   
ma³¿eñstwo na ca³e ¿ycie
- rozwodu nie bêdzie

Krêgos³up   
ma³¿eñstwo na ca³e ¿ycie
- rozwodu nie bêdzie

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.

AR KAD I A
k r a u s
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każ dy prę dzej czy później prze ro bił
na sa mym so bie lek cje ana to mii, czy
te go chce czy nie. I tak np. ból żo -
łąd ka, sta wów, krę go słu pa uświa da -
mia nas, gdzie po ło żo ne są po szcze -
gól ne orga ny w orga ni zmie i ja ką
peł nią w nim funk cje. Kie dy odzy -
wa ją się pro ble my z krę go słu pem,
a ból ple ców, rąk, czy nóg sta je się
nie do wy trzy ma nia, wów czas war to
za po znać się z je go ro lą w orga ni -
zmie, aby móc szyb ko się po zbyć
cier pie nia i za bez pie czyć przed nim
na przy szłość.
Krę go słup 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 mo że -
my 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 dziec ka. Pra wi -
dło wo bar ki po win ny 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,

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 10-15 min. 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).

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. W tym przy pad ku
ból spo wo do wa ny jest naj czę ściej na -
ci skiem tar czy krę go wej na po zio -
mie L5-S1 (pią te go krę gu lę dźwio -
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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

Czytelników pozdrawia Jan z Jasła
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we go a pierw sze go krzy żo we go) na
ko rzeń ner wu kul szo we go. Przy czy -
na za pa le nia ner wu czę sto jest me -
cha nicz na, tzn. po wsta je po przez
dźwi gnię cie przedmio tu lub cię ża ru
czę sto ze skrę tem z ni skiej po zy cji
na pro stych no gach i ko la nach. Mo -
że wy wo ły wać ją tak że osła bie nie
mię śni po stu ral nych, nadwa ga czy
zmia ny zwy ro dnie nio we.
Na le ży pa mię tać, że dłu go utrzy mu -
ją cy się stan za pal ny ner wu mo że
spo wo do wać za nik ner wu, a w kon -
se kwen cji za nik mię śni. To z ko lei
po wo du je opa da nie sto py, za bu rze -
nia czu cia i w kon se kwen cji koń czy
się wy lą do wa niem na wóz ku in wa -
lidz kim. Ból krę go słu pa NIE ZA BI JA,
ale mo że nam zmie nić ży cie w ko -
szmar.

Le cze nie stan dar do we to le ki prze -
ciw bólo we i prze ciw za pal ne, które
ła go dzą ob ja wy, ale nie wno szą nic
war to ścio we go do pra wi dło we go le -
cze nia. Wręcz od wrot nie, za bie ra ją
czas na szyb ki po wrót do zdro wia,
po nie waż za nik ner wu, mi mo
uśmie rzo ne go bólu i tak po stę pu je.
Naj wię cej pa cjen tów, którzy się do
mnie zgło si li po le cze niu far ma ko lo -
gicz nym mia ło ob ja wy za bu rzeń czu -
cia lub opa da ją cą sto pę. Dla te go,
w sy tu a cjach, kie dy do cho dzi do pro -
ble mów zwią za nych z krę go słu pem,
po le cam Pań stwu opra co wa ną prze -
ze mnie me to dę 1,2,3, która do dzi -
siaj sku tecz nie po ma ga mo im pa -
cjen tom szyb ko po wrócić do zdro -
wia. 

1 - ozna cza tech ni kę ma sa żu krę go -
słu pa, które go za da nie po le ga na: ob -
ni że niu na pię cia an ta go ni stycz nie
na pię tych mię śni (pa cjent jest odru -
cho wo wy gię ty), wzmoc nie niu mię -
śni sta bi li zu ją cych krę go słu pa oraz
ogól nej po pra wie krą że nia wzdłuż
krę go słu pa.

2 - ozna cza tech ni kę trak cji i chi ro -
prak ty ki, których za da nie po le ga na:
roz cią gnię ciu i po sze rze niu szpar
mię dzy krę go wych, odbar cze niu uci -
śnię tych ko rze ni ner wów a tak że
ma ni pu la cjach na krę gach i dys kach
(ce lem odbar cze nia ner wów oraz po -

pra wie niu ru cho mo ści i ela stycz no -
ści krę go słu pa).

3 - ozna cza tech ni kę wy ko rzy stu ją cą
Prą dy se lek tyw ne w ce lu po pra wy
krą że nia krę go słu pa i tym sa mym
do ży wie nia ner wów ob ję tych sta nem
za pal nym. Prą dy se lek tyw ne w tym
przy pad ku dzia ła ją prze ciw bólo wo
po przez po d nie sie nie pro gu czu cia
ner wu ce lem zmniej sze nia i od sta -
wie nia le ków prze ciw bólo wych.

O krę go słu pach na pi sa no wie le, lecz
dla pa cjen ta li czy się szyb ki po wrót
do zdro wia. Efekt ten moż na osią -
gnąć je dy nie po przez kon takt fi zycz -

ny. Dla te go za pra sza my wszy st kich
opty mal nych do odwie dza nia Ar ka dii
„Kraus” w Biel sku-Bia łej. Po 23 la -
tach na szej dzia łal ność wciąż ist nie -
je my, co ozna cza, że sta le ist nie je za -
po trze bo wa nie na na sze usłu gi. War -
to z nich ko rzy stać tym bar dziej, że
oprócz Die ty Żółt ko wej, Prą dów se -
lek tyw nych i le cze nia scho rzeń krę -
go słu pa opi sa ną me to dą 1,2,3 w tym
ro ku na si wcza so wi cze bę dą mo gli
sko rzy stać z re la ksa cyj nych ma sa ży
na tzw. „Taj skiej Pla ży” w Biel sku-
Bia łej. Ser decz nie za pra szam.

Józef Kraus
ar ka dia kraus.com

DECYDUJMY SAMI, 
NA CO ID¥ NASZE PODATKI!

Wszy st kim człon kom i sym pa ty kom przy po mi -
na my, że Ogól no pol skie Sto wa rzy sze nie Opty -
mal nych im. Ada ma Ja ny jest orga ni za cją po żyt -
ku pu blicz ne go, za re je stro wa ną pod nu me rem
KRS 0000165877. Zgo dnie z obo wią zu ją cy mi
prze pi sa mi pra wa, każ dy po dat nik ma moż li -
wość prze ka za nia 1% po dat ku na rzecz ta kiej
orga ni za cji.  

PRZE KAŻ 1% DLA ZDRO WIA 
I LEP SZEJ PRZY SZŁO ŚCI

Zbli ża się okres na szych roz li czeń z fi sku sem. Za chę ca my wszy st kich
opty mal nych do skie ro wa nia 1% po dat ku na rzecz OSO. Sto wa rzy sze nie
bę dzie mo gło uzy ska ne pie nią dze prze zna czyć, zgo dnie z za da nia mi sta -
tu to wy mi, na bar dzo waż ne ce le, a przede wszy -
st kim na: 

1) Spo nso ro wa nie po by tu w Ar ka diach i do -
mach wcza so wych z ży wie niem opty mal -
nym dzie ci i ro dzi ców tych dzie ci,
których cho ro by pro wa dzą do ka lec twa.  

2) Sfi nan so wa nie czę ści ba dań na u ko wych,
do ty czą cych ży wie nia opty mal ne go w za -
kre sie wska za nym przez dr. Ja na Kwa -
śniew skie go. 

3) Do fi nan so wa nie do ko sztów szko leń le ka -
rzy i fi zjo te ra peu tów. 

4) Wszy st kie in ne dzia ła nia ma ją ce na ce lu sze rze nie no wo cze sne -
go, zdro we go spo so bu odży wia nia.


