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Miej sca mi pa da deszcz lub śnieg,
a ko lo ry przy ro dy z wi tal nych, błę kit -
no-zie lo no-żół tych, prze cho dzą do
sen ty men tal nych czer wo no-sza rych.
To wszy st ko spra wia, że u wie lu ob -
ser wu je się spa dek ży cio we go opty mi -
zmu, a na wet brak chę ci do ży cia.
Wraz z sza le ją cy mi wia tra mi, opa da -
mi de szczu i li ści, a tak że me dial nie
ge ne ro wa nym lę kiem spo wo do wa -
nym pa no wa niem ko ro na wi ru sa, za -
czy na ją się na si lać cho ro by, które ma -
ją wpływ na stan na sze go zdro wia fi -
zycz ne go i psy chicz ne go. War to więc
wzbo ga cić wie dzę o nich, aby nie po -
trzeb nie się ni mi mar twić i móc je po -
ko ny wać.
Kie dy ro bi się chło dniej na ze wnątrz,
a przy tym wil got ność po wie trza na ra -
sta, za czy na ją na si lać się cho ro by reu -
ma tycz ne, go ść co we i zwy ro dnie nio -
we. Bar dziej niż kie dy kol wiek na si la -
ją się wte dy bóle sta wów: bar ko we go,
ko la no we go, łok cio we go lub te miej -
sca, w których wcze śniej do cho dzi ło
do zła mań. Rów nież pro ble my z krę -

go słu pem mo gą być bar dziej od czu -
wal ne. W okre sie je sien nym czę ściej
bo wiem prze sia du je my przed te le wi -
zo ra mi oraz kom pu te ra mi, a to za wsze
ne ga tyw nie wpły wa na po sta wę
i spra wia, że dys ki na ci ska jąc na ner -
wy mo gą wy wo ły wać bóle w oko li cy
le dźwio wo-krzy -
żo wej, pier sio -
wej czy szyj nej.
Ich skut kiem
w ta kich przy -
pad kach bę dą
m r o  w i e  n i a
i cierp nię cia
pal ców u nóg
lub rąk, pie cze -
nia mię dzy ło -
pat ka mi, a tak że
bóle i za wro ty
gło wy.
Od dzia ły wa nia wia trów od czu ją ast -
ma ty cy lub ser cow cy, u których mo gą
na si lić się sko ki ci śnień. Wraz jed nak
z nad cho dzą cą je sie nią po ja wia się po -
wszech nie neu ra ste nia, odmia na ner -

wi cy we ge ta tyw nej i to ona spo śród
wszy st kich do le gli wo ści mo że być dla
cho ru ją ce go nie bez piecz na. Dr Jan
Kwa śniew ski po świę cił jej wie le stron
w swo ich książ kach po to, aby kie dy
nadej dzie, móc się przed nią obro nić.
Do jej naj czę st szych ob ja wów za li cza -

my: sta łe uczu cie zmę cze nia, zmę cze -
nie po wy po czyn ku noc nym, bóle
i za wro ty gło wy, bez sen ność, mę czą ce
sny, lę ki, płacz li wość, po tli wość, wy -
sy cha nie w ustach, drże nie rąk, drże -
nie we wnę trz ne, kłu cie w oko li cy ser -

Jesień i zima to pory roku, które dla wielu mogą być przyczyną

utraty sił witalnych oraz pogarszającego się samopoczucia. 

W czasie jesieni dni stają się coraz krótsze, za oknem częściej 

wieją wiatry, robi się chłodno i zimno. 

Przygotuj siê!
Neurastenia znowu atakuje!

Przygotuj siê!
Neurastenia znowu atakuje!

Chłód zewnętrzny pogarsza krążenie 
w organizmie człowieka, a brak światła

słonecznego dodatkowo sprzyja rozwojowi
neurastenii. U osób starszych może być to

przyczyną pojawienia się skoków ciśnienia
czy odczucia zimnych rąk lub nóg. 
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ca, uczu cie pa ra li żu ją ce go stra chu
oraz zim ne rę ce i no gi. Kie dy „opty -
mal ny” lub „opty ma li sta” za ob ser wu je
u sie bie ta kie ob ja wy, po wi nien wte -
dy już wie dzieć, że naj lep szy mi le kar -
stwa mi, z których w pierw szej ko lej -
no ści na le ży sko rzy stać są: ży wie nie
opty mal ne oraz prą dy se lek tyw ne.
W przy pad ku ży wie nia opty mal ne go,
zgo dnie z za le ce nia mi sy ste mu „die ty
żółt ko wej” Ar ka dii „Kraus”, po le ca się
prze czy ta nie stro ny 115-tej z książ ki
Dok to ra „Ży wie nie Opty mal ne” (czar -
na okład ka). Przy po mni Ci ona z czym
masz do czy nie nia, wy ja śni przy czy nę
i za chę ci do dzia łań, aby ją po ko nać.
Wraz z ob ni ża ją cą się tem pe ra tu rą po -
wie trza, zmniej sze niem się stop nio wo
od dzia ły wa nia pro mie ni sło necz nych
na le ży pa mię tać, aby za dbać o do dat -
ko wą ener gię po cho dzą cą z po ży wie -
nia. Na je sień zmie nia my pro por cję
BTW na ko rzyść tłu szczów, które sta -
no wią dla orga ni zmu do dat ko we
wspar cie w za cho wa niu od por no ści
na zim no i wi ru sy. Obo wią zu je tu taj
re gu ła prze ciw na do la ta. Tłu szcze są
no śni kiem cie pła, więc kie dy tem pe -
ra tu ra spa da na ze wnątrz pa mię taj my,
aby ich nie co wię cej zja dać. Do bre bę -
dą: sma lec, ma sło, śmie ta na czy wę -
dzo na na py szno sło ni na. Spo śród tłu -
szczy za le ca się sto so wać łój wo ło wy
do sma że nia, gdyż ma on naj wię cej
ka lo rii ze wszy st kich. Da je też wy ra -
źnie wię cej cie pła i po zwa la opty ma -
li zo wać na ra sta ją ce od czu cie chło du.

Wraz ze wzro stem ob ja wów neu ra ste -
nii pa mię taj my o tym, aby usta wić
u sie bie wła ści wą ilość spo ży wa nych
wę glo wo da nów. Ich brak lub nie do bór
u cho ru ją cych na nią mo że być przy -
czy ną je szcze więk sze go roz draż nie -
nia i na głych sko ków ci śnień. Z prze -
pro wa dzo nych kon sul ta cji wiem, że
opty mal ni ma ją skłon no ści do ry go ry -
stycz ne go trzy ma nia się za sa dy pro -
por cji, co nie za wsze wy cho dzi im na
do bre. Dla te go w sy ste mie „Die ty
Żółt ko wej” za chę cam Pań stwa do
prze czy ta nia stro ny 12-tej z książ ki
„Ży wie nie Opty mal ne”. Dok tor na
niej in for mu je, że pro por cja by wa
względ na i zmie nia się w za leż no ści
od sta żu die ty. Jak in for mu je, wca le
nie mu si wy no sić 1:2,5-3,5:0,5. Sto -
su nek biał ka do wę glo wo da nów mo że
się zmie niać i wy no sić 1:1, a na wet
i wię cej. Kie dy więc źle się czu jesz,
sprawdź so bie po ziom ciał ke to no -
wych i je że li wi dzisz, że się za kwa -
szasz, wróć do nor my podwyż sza jąc
ilość wę glo wo da nów o śre dnio 10-20
g. Zo ba czysz, po czu jesz się le piej.
W cza sie je sie ni i zi my z pew no ścią
spraw dzą się też prą dy se lek tyw ne.
Chłód ze wnę trz ny po gar sza krą że nie
w orga ni zmie czło wie ka, a brak świa -
tła sło necz ne go do dat ko wo sprzy ja
roz wo jo wi neu ra ste nii. U osób star -
szych mo że być przy czy ną po ja wie nia
się sko ków ci śnie nia czy od czu cia
zim nych rąk lub nóg. W cza sie je sie -
ni oso by cier pią ce na RZS, GPP, reu -
ma tyzm od czu ją na si le nie bóli sta -
wów. Se ria 200-300 mi nut prą dów
po win na po pra wić krą że nie i przy -
wrócić spraw ność orga ni zmo wi.
Oprócz Die ty Żółt ko wej i Prą dów Se -
lek tyw nych, w przy pad ku na si le nia
się bólu zwią za ne go z krę go słu pem,
po le cam wy pra co wa ną od po nad 40
lat me to dę 1,2,3 mo je go oj ca. Wraz
z ory gi nal ny mi ma sa ża mi taj ski mi
sta no wią pod sta wę sku tecz nych za -
bie gów prze ciw bólo wych, ja kie dla
Pań stwa wy ko nu je my pod czas 5 dnio -
we go po by tu w Ar ka dii „Kraus”
w Biel sku-Bia łej. Ma saż po łą czo ny
z ele men ta mi chi ro prak ty ki (krę gar -
stwa) po mo gły już wie lu opty mal nym,
czy tel ni kom te go mie sięcz ni ka, po -
czuć się zno wu do brze. Ser decz nie
i go rą co w tym ar ty ku le ich po zdra -

wia my. Me to da 1,2,3 po ma ga bo wiem
trwa le od cią żyć ucisk dys ku na nerw,
po pra wić krą że nie wzdłuż krę go słu pa
i usu nąć po ja wia ją cy się ból na dłu gie
mie sią ce, a na wet la ta.
W okre sie je sien no-zi mo wym czę ściej
prze by wa my w swo ich do mach niż na
świe żym po wie trzu. Wy ko rzy staj to,
odwie dza jąc in ter ne to wy OptyC lub.
W nim ja ko opty ma li ści, opty mal ni
opty mi ści, ba lan su jąc po mię dzy wia -
do mo ścia mi PLUS i MI NUS, mo że my
wszy scy dzia łać, aby „zmie niać świat
na PLUS”. Pa rząc so bie do brą her ba tę
lub je dząc ulu bio ne, opty mal ne cia -
sto, za je go po śre dnic twem mo żesz
więc już te raz wy mie niać spo strze że -
nia z in ny mi opty ma li sta mi, które do -
ty czą te go czym sam się in te re su jesz.
OptyC lub jest też mo ją od po wie dzią
na Pań stwa po trze by, ja kie wy ła pu ję
pod czas kon sul ta cji ONLI NE. Jest do -
brym le kar,stwem na pa nu ją cą neu ra -
ste nię, nu dę, sa mot ność oraz dziś
sztucz nie, jak wie my, na krę ca ną pan -
de mię ko ro na wi ru sa. To na sze na rzę -
dzie, które dzię ki wa szym gło som
i za an ga żo wa niu w je go two rze nie po -
mo że, wpierw nam opty mal nym
a tak że wkrót ce „pa stwi sko wi czom”
i „ko ryt kow com” zna leźć spraw dzo ny
lek na od por ność, nie tyl ko na Co vid-
19 oraz ca łą sy tu a cję z nim zwią za ną,
lecz tak że na pa so ży ta ro dza ju ludz -
kie go, który jak wie my sy ste mo wo za -
tru wa ży cie lu dziom, a nam opty mal -
nym do dzi siaj utru dnia roz po wszech -
nia nie Die te ty ki Opty mal nej w Pol sce
i na świe cie. Po zdra wiam opty mal -
nych z Nie miec, Włoch, USA oraz
Pol ski, których mia łem oka zję go ścić
w Ar ka dii „Kraus” oraz roz ma wiać
ONLI NE w ostat nim mie sią cu. Dzię ki
wam wiem, że mo ja sło wa nie mar nu -
ją się i że mam da lej ro bić dla
Was/Pań stwa swo je, co za mie rzam
ro bić. Do łą czaj cie do OptyC lu bu
i zmie niaj cie Świat na PLUS. „Nikt
z nas nie wie wszy st kie go, ale ra zem
wie my wię cej”. Po zdra wiam.

Piotr Kraus
www.kraus-sy stem.pl

www.ar ka dia kraus.com
www.optyc lub.pl

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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