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Po ja wie nie się ko ro na wi ru sa - „za bój -
cze go wi ru sa”, zmie ni ło obraz ży cia
spo łecz ne go. Obe cnie je go skut ki da ją
się od czuć przez wie lu w po sta ci zmia -
ny do tych cza so we go sty lu ży cia. Prak -
tycz nie nie ma dnia, aby me dia nie
prze sta wa ły siać emo cji stra chu przed
za cho ro wa niem na Co vid-19 czy 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, to do pie ro po czą tek za bu -
rze nia na tu ral ne go ryt mu ży cia, ja kie
go tu je nam przez me dia gru pa osób na -
zwa nych już 200 lat te mu przez Sta ni -
sła wa Sta ni sza „sa mo dzierż ca mi”. Za -
nim wzro śnie świa do mość zna jo mo ści
przy czyn rze czy i zja wisk w spo łe czeń -
stwie, i lu dzie podob nie jak opty mal ni
i opty ma li ści znaj dą spo so by, aby ich
z ła two ścią roz po zna wać i eli mi no wać
z zaj mo wa nych waż nych funk cji spo -
łecz nych, mi nie z pew no ścią je szcze
wie le po ko leń.
Jak się sam prze ko na łem do ra sta jąc
w śro do wi sku ru chu opty mal nych,

nadal jest trud no w spo łe czeń stwie
prze bić się z praw dą o szyb kim po wro -
cie do zdro wia. W 1997 ro ku, ma jąc 21
lat i spraw dza jąc wie dzę dok to ra na so -
bie, wi dząc wie le cu dow nie „uzdra -
wia nych” pa cjen tów mo je go oj ca w Ar -
ka dii, wy da wa ło mi się, że wkrót ce Po -
la cy czy Na ród, bę dzie mógł wznieść
się na wy ższy
po ziom świa do -
mo ści, w wy ko -
rzy sta niu władz
swo je go ro zu mu
i du cho wo ści
oraz przy bli żyć
bu do wę „króle -
stwa bo że go na
Zie mi”.
Ruch Opty mal -
nych, który w la -
tach swo je go roz -
kwi tu li czył pra wie 10000 człon ków
po twier dził już sku tecz ność wy ko rzy -
sta nia pro por cji w po ży wie niu ja ko
środ ka w le cze niu cho rób cy wi li za cyj -
nych. W je go skład we szli nie tyl ko pa -
cjen ci, le ka rze, die te ty cy, re ha bi li tan -

ci, ale tak że księ ża, ge ne ra ło we wojsk
pol skich, przed się bior cy i wie lu in -
nych. W owym cza sie bu dzi ło się spo -
łe czeń stwo cie mię żo ne pro pa gan dą
mi tu o „za bój czym cho le ste ro lu”, które
podob nie jak dzi siaj Co vid-19 nadal od -
cią ga cho rych od zro zu mie nia przy -
czyn po wsta wa nia cho rób w spo łe czeń -

stwie. Mi mo olbrzy mie go na kła du
ener gii, dzia łań i pra cy lu dzi za an ga żo -
wa nych w Ruch Opty mal nych na ca -
łym świe cie, nie uda ło się do dzi siaj
po ko nać wro ga w pań stwo wym sy ste -
mie me dycz nym, na zwa nym prze ze

Rok 2020 należy do szczególnych, kiedy dużo mówimy o zdrowiu

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

wystąpił kryzys zdrowotny i gospodarczy na świecie. 

Dietetyka

optymalna

vs pandemia,
czyli postaw na w³asn¹ odpornoœæ

Dietetyka 

optymalna

vs pandemia,
czyli postaw na w³asn¹ odpornoœæ

Praktycznie u wszystkich optymalnych
stosujących żywienie obserwuje się wzrost

odporności. Osoby stosujące się do zasad
żywienia wykazują brak zachorowalności
na wirusa grypy. Od 1998 roku, podobnie

jak wielu naszych pacjentów,
zachorowałem może 2-3 razy na grypę.
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mnie w mo jej książ ce - pa so ży tem ro -
dza ju ludz kie go.
Od po cząt ku za ło że nia Ar ka dii
„Kraus”w Biel sku-Bia łej mi nę ły 23 la -
ta i gdy by nie gar st ka dzia ła ją cych je -
szcze podob nych obiek tów w Pol sce,
au to rów mie sięcz ni ka Opty mal ni wraz
ze sto wa rzy sze niem z sie dzi bą w Ja -
worz nie, nie by ło by pew nie już żad nej
nadziei na prze ka zy wa nie tej bez cen -
nej wie dzy o zdro wiu współ cze snej
spo łecz no ści. Opty mal ni wie dzą, że
Ar ka die to miej sca, gdzie cho rzy pa -
cjen ci mo gą uzy skać wspar cie w szyb -
kim po wro cie do zdro wia za po mo cą
wie dzy dra J. Kwa śniew skie go. Za li -
cza my do niej ŻO oraz za bie gi prą da mi
se lek tyw ny mi. Do dat ko wo w Biel sku-
Bia łej ofe ru je my Pań stwu od po nad 40
lat me to dę le cze nia scho rzeń krę go słu -
pa, na którą skła da ją się tech ni ki ma -
sa żu, chi ro prak ty ki, wzmoc nio ne od
1997 ro ku dzia ła niem prą dów se lek -
tyw nych oraz „die tą żółt ko wą”, a tak że
opra co wa ną prze ze mnie fi lo zo fią opty -
ma li zmu wraz z na rzę dzia mi wzmac -
nia ją cy mi umie jęt ność odróż nia nia do -
bra i zła na po trze by zmie nia nia świa -
ta na PLUS.
Trze ba ja sno po wie dzieć, że tak sa mo
jak 20 lat te mu nie uda ło się dzia ła -
czom opty mal nym prze ko nać władz
rzą du do zmia ny pro gra mu wy ży wie -
nia na ro du, tak sa mo dzi siaj i w przy -
szło ści nic się do bre go nie zmie ni z ko -
rzy ścią dla pa cjen tów, póki nie zo sta ną
wy cią gnię te wnio ski z przy czy ny ta -

kie go sta nu rze czy. Oprócz te go po -
trzeb ny jest ro zum ny plan dzia ła nia
po pra wy zdro wia na ro du, który pod
na zwą „Pro jekt Opty ma lizm” Pań stwu
pro po nu ję. Nie cho dzi w nim tyl ko
o prze ka zy wa nie pa cjen tom wie dzy
dra J. Kwa śniew skie go, ale rów nież
aby za po mo cą „opty ma li zma mu” szy-
b ciej roz po zna wać i po ko ny wać sta szi -
cow skich wro gów ludz ko ści - sa mo -
dzierż ców, znie wa la ją cych od wie ków,
po przez głów ne in sty tu cje za rzą dza nia
Pań stwem, re szty spo łe czeń stwa.
23 la ta te mu nie wie dzie li śmy kto
i dla cze go utru dnia sy ste mo wo pa cjen -
tom po wrót do zdro wia. Dla cze go nie
uczy pa cjen tów, le ka rzy i die te ty ków
przy czyn zwal cza nia cho rób, tyl ko in -
we stu je w dzia ła nia na rzecz le cze nia
skut ków cho rób. Gdy bym nie po znał
wie dzy dok to ra Kwa śniew skie go, nie
skoń czył die te ty ki tzw. aka de mic kiej
oraz nie pro wa dził Ar ka dii w Biel sku-
Bia łej, pew nie nie do strze gł bym pa so -
ży ta w sy ste mie me dycz nym. To wła -
śnie on, kar miąc sy ste mo wo spo łe -
czeń stwo fał szy wy mi za gro że nia mi,
wy mu sza mo zol ną pra cę oby wa te li,
która je go utrzy mu je, a pa cjen tów trzy -
ma w nie wo li po przez le cze nie skut -
ków, a nie przy czyn cho ro by. Skąd ni -
by to wiem? Otóż mo je do świad cze nia
z pa cjen ta mi, którzy do dziś ko rzy sta ją
z na szych usług w Ar ka dii, za pro cen to -
wa ły opra co wa niem prze ze mnie sy -
ste mu szyb kie go po wro tu do zdro wia
(Die ta żółt ko wa), który w spo sób na u -
ko wy, ewi dent nie po twier dza sku tecz -
ność wy ko rzy sta nia wie dzy dra Kwa -
śniew skie go w wal ce z cho ro ba mi cy -
wi li za cyj ny mi, w tym tak że cu krzy cy.
Sy stem ten wy ma ga jed nak współ pra -
cy le ka rzy, die te ty ków i fi zy ko te ra peu -
tów, aby mógł w peł ni za dzia łać dla do -
bra ca łe go na ro du. Wy ma ga za tem na -
kła du środ ków fi nan so wych do prze -
pro wa dze nia zmia ny w pra wie me -
dycz nym czy też die te tycz nym, które
uła twią le ka rzom i die te ty kom wy ko -
ny wa nie w peł ni wła ści wej pra cy. To
jed nak jest dziś nie moż li wie, po nie waż
sy stem od gór nie, czy li po przez WHO,
ob ci na pra wnie „skrzy dła le ka rzom
i die te ty kom” ucząc ich le cze nia skut -
ków cho rób, a nie przy czyn.
To jed nak mo że się wkrót ce zmie nić,
po nie waż po ja wie nie się ko ro na wi ru -

sa, jak się co raz bar dziej prze ko nu je my
- fał szy wej, opła co nej przez „sa mo -
dzierż ców” pan de mii, mo że być po wo -
dem do wpro wa dze nia zmian w śro do -
wi sku me dycz nym na rzecz wal ki
o wzmoc nie nie od por no ści czło wie ka.
Ko ro na wi rus nie tyl ko przy czy nia się
do po wsta nia kry zy su go spo dar cze go,
ale tak że i zdro wot ne go. I tu taj po ja wia
się szan sa na re ak ty wa cję Ru chu Opty -
mal nych.
Ko ro na wi rus ja ko podob ny do wi ru sa
gry py, przy czy nia się do spad ku od por -
no ści. Jak po da ją me dia ist nie je wte dy
za gro że nie utra ty ży cia, co na pod sta -
wie sta ty styk wy świe tla nych w wie -
czor nych wia do mo ściach po wo du je
uza sa dnie nie obo strzeń do ty czą cych
izo la cji spo łecz nej. Od kry cie jed nak
„środ ka” umoż li wia ją ce go wzrost od -
por no ści orga ni zmu mo że być pod sta -
wą do znie sie nia wszel kich obo strzeń
i po wro tu do nor mal ne go ży cia spo -
łecz ne go. Wie my, że ca ła ta spra wa
z Ko ro na wi ru sem, izo la cje, za stra sza -
nie są efek tem pra cy „sa mo dzierż -
ców”, za który mi ukry wa się sprze daż
opa ten to wa nych „le karstw”, w tym in -
te li gent nej szcze pion ki (Co vid-19),
kon tro la spo łe czeństw po przez podłą -
cze nie lu dzi za po mo cą chi pu do cen -
tral ne go kom pu te ra, za stra sza nie i sze -
rze nie nie wol nic twa na świe cie.
Prak tycz nie u wszy st kich opty mal nych
sto su ją cych ży wie nie ob ser wu je się
wzrost od por no ści. Oso by sto su ją ce się
do za sad ży wie nia wy ka zu ją brak za -
cho ro wal no ści na wi ru sa gry py. Od
1998 ro ku, podob nie jak wie lu na szych
pa cjen tów, za cho ro wa łem mo że 2-3 ra -
zy na gry pę i to bez oznak po ja wie nia
się go rącz ki. ŻO po wo du je wzrost od -
por no ści w każ dym orga ni zmie i eli mi -
nu je wie le cho rób, co po twier dzić mo -
że dziś Ruch Opty mal nych, czy na u ka
na zwa na prze ze mnie Die te ty ką Opty -
mal ną. W „Pro jek cie Opty ma lizm” jest
ona pro po zy cją wy bo ru no wej spe cja li -
za cji dla le ka rzy aka de mic kich, która
da je im moż li wość przy czy no we go le -
cze nia cho rych. Ucząc pa cjen ta pod -
staw die te ty ki (Die ta Żółt ko wa w abo -
na men cie), na pod sta wie gro ma dzo ne -
go prze ze nie go do świad cze nia oraz
ana li zy wy ni ków la bo ra to ryj nych stwa -
rza do sko na łą moż li wość wy ka za nia

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

R
EK

LA
M

A

❑ 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

cd. na str. 33
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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

Spotkania optymalnych w Polsce

naj bar dziej sku tecz ne go na świe cie
środ ka w zwięk sza niu od por no ści czło -
wie ka. Dla po zy ska nia środ ków fi nan -
so wych w ce lu stwo rze nia wzor co we go
ośrod ka le czą ce go cu krzy ce w Pol sce,
chciał bym w pierw szej ko lej no ści sku -
pić dzia ła nie Die te ty ki Opty mal nej na
wy le cze niu cu krzy cy w Pol sce. 
Jak się do wie dzia łem 1,46 mi liar da
zło tych prze ka zu je my ja ko Pań stwo na
le cze nie cu krzy cy w Pol sce rocz nie,
w tym na am pu ta cje koń czyn dol nych.
Tak się skła da, że w Biel sku-Bia łej,
roz bu do wu jąc cen trum Die te ty ki Opty -
mal nej oraz po pra wy krą że nia pa cjen -
ta, dziś po 23 la tach spe cja li zu je my się
w ra to wa niu tak że koń czyn przez am -

pu ta cją, na co po sia dam licz ne do wo -
dy. Jak my ślisz dro gi czy tel ni ku, le piej
dla cho ru ją ce go pa cjen ta jest ura to wać
mu no gę przed am pu ta cją czy po zwo lić
ją od ciąć za na sze, pań stwo we pie nią -
dze? Od po wiedź wy da je się oczy wi sta.
Re a li za cja za tem „Pro jek tu Opty ma -
lizm” wy da je się być uza sa dnio na
i lep sza od te go, co ofe ru je współ cze -
sny sy stem me dycz ny. Dla mnie
i opty mal nych mo że to ozna czać prze -
łom w le cze niu cu krzy cy w Pol sce,
a po tem i na świ cie oraz nadzie ję na
po zy ska nie wa szych, pań stwo wych
środ ków fi nan so wych, na dal szą pra cę,
o ile wy - Opty mal ni, mi w tym po mo -
że cie. Za pra szam za tem wszy st kich
opty mal nych podróżu ją cych po świe -

cie do odwie dza nia na sze go ośrod ka
w Biel sku-Bia łej. Oprócz pro fe sjo nal -
nych usług szyb kie go po wro tu do zdro -
wia (ma sa że, chi ro prak ty ka, prą dy se -
lek tyw ne, die ta żółt ko wa) podzie lę się
z wa mi wie dzą o opty ma li zmie i Ener -
gii Opty mal nej, dzię ki której wzmoc ni -
cie swo ją umie jęt ność odróż nia nia do -
bra od zła, szyb ciej wróci cie do zdro -
wia i po przez OptyC lub, za cznie cie jak
ja lo kal nie zmie niać świat na PLUS.

Po zdra wiam,
Piotr Kraus

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

OG ŁOS Z E N I A

Górnoœl¹ski Oddzia³ OSO
serdecznie zaprasza na spotkania wszystkich

chêtnych optymalnych i sympatyków.

Miejsce spotkania: Górnoœl¹ski Oddzia³ OSO
CUS Piekary Œl. (Brzeziny), ul. Kusociñskiego 4

Terminy spotkañ - zawsze o godz.16.00:

05 paŸdziernika: Spotkanie z Leszkiem Kubic¹,
dostawc¹ zdrowej ¿ywnoœci, stworzonej zdrowo,
radoœnie, naturalnie z mi³oœci¹ przez rodzimych
rolników z obszarów Œl¹ska. Prezentacja, degus-
tacja, edukacja, zdrowe produkty, przepisy.

19 paŸdziernika: Relacja z Konferencji „Wszystko
dla zdrowia" w Ciechocinku z dn.17. 09. 2020
oraz relacja z pobytu cz³onków Górnoœl¹skiego
Oddzia³u OSO w oœrodku wczasowo-rehabilita-
cyjnym Arkadia LIDO w Jastrzêbiej Górze.

16 listopada: Ekologia a nasze zdrowie.
Prezentacja filmu o organicznej produkcji
warzyw i owoców, emanuj¹cego bardzo pozyty-
wnym przekazem, energi¹, radoœci¹ tworzenia.
Natura - pomys³y na „EKO" - dyskusja.

14 grudnia: UROCZYSTA WIGILIA. Œpiewanie
kolêd, degustacja optymalnych œwi¹tecznych

potraw i mnóstwo pozytywnej energii!

Kontakt: Tadeusz P³aczek 500-235-404.

Dietetyka optymalna vs pandemia,    

czyli postaw na w³asn¹ odpornoœæ
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