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?YWIENIE OPTYMALNE LEKARSTWEM XXI WIEKU 
 
 Przed ponad 40-stu laty powsta? w Polsce model ?ywienia oparty na bia?ku i 
t?uszczach zwierz?cych, którego twórc? jest lekarz medycyny Jan Kwa?niewski. 
Jest to sposób od?ywiania przeciwstawnie ró?ni?cy si? od powszechnie stosowanej dietetyki a 
zwany ?ywieniem optymalnym. 
?ywienie optymalne czyli najw?a?ciwsze ?ywienie dla cz?owieka, zaspakaja pe?ne 
zapotrzebowanie organizmu na wszelkie substancje pokarmowe czyli bia?ko, t?uszcze , 
w?glowodany oraz witaminy i sk?adniki mineralne. 
Podstaw? ?ywienia cz?owieka powinien by? t?uszcz a ?ci?lej zachowanie proporcji mi?dzy 
bia?kiem, t?uszczami i w?glowodanami, jak 1:2,5 %u2013 3,5 : 0,5 %u2013 0,8. 
Ograniczenie poda?y cukrów ( w?glowodanów ) w diecie skutkuje zmniejszeniem 
wydzielania przez trzustk? insuliny %u2013 hormonu odpowiedzialnego za rozwój m.in. 
oty?o?ci, mia?d?ycy i cukrzycy. 
Przy ?ywieniu tradycyjnym insulina przyspiesza przetwarzanie zjadanych cukrów na t?uszcze 
i ich odk?adanie w tkance podskórnej i ?cianach naczy? krwiono?nych. 
Spo?ywanie przeci?tnie w Polsce 300 do 600 g w?glowodanów na dob? wymusza na  trzustce 
wydzielanie ponad 40 j. insulimy a na ?ywieniu optymalnym, przy poda?y ok 50 g cukrów 
wystarczy jej 4 do 8 jednostek. 
Dzieki temu cz?owiek mo?e jada? do syta i nie tylko nie tyje ale równie? zrzuca zb?dne 
kilogramy. 
U osób chorych na cukrzyc? mo?e doj?? do szybkiego wyleczenia poniewa? u wi?kszo?ci 
zachowana jest pewna czynno?? trzustki. 
Stosujac diet? dr Jana Kwa?niewskiego szybko osiaga si? stabilizacj? glikemii i mo?na 
odstawic leki przeciwcukrzycowe w tym równiez insulin?. 
Bardzo szybko ust?puj? dolegliwo?ci gastryczne. Zalecane pokarmy w ?ywieniu optymalnym 
s? obj?to?ciowo znacznie mniejsze ni? tradycyjne jedzenie, co powoduje ust?powanie uczucia 
przepe?nienia po posi?kach. 
Niewielkie ilo?ci cukrów spo?ywane w ?ywieniu optymalnym nie ulegaj? fermentacji w 
jelitach i ust?puj? wzd?cia. Znika nadkwa?no?? i zgaga, poniewa? kwas solny jest g?ównie 
potrzebny do trawienia w?glowodanów, których spo?ywa si? ma?o. Dodatkowo bia?ka i 
t?uszcze zwierz?ce maj? dzialanie nutralizuj?ce kwasy. 
T?uszcze zwierz?ce, wbrew powszechnemu przekonaniu, nie obci??aj? w?troby ani nie s? 
magazynowane czy tez odpowiedzialne za mia?d?yc?, s? natomiast bardzo dobrym  ?ród?em 
energii dla cz?owieka %u2013 wzrasta witalno??. 
Dzieki spo?ywanym t?uszczom zwierz?cym, ludzie cierpi?cy na chorob? wie?cow? czy 
nadci?nienie, odczuwaj? tak?e popraw? zdrowia i ust?puj?ce wysi?kowe dusznosci. 



?ywienie optymalne poprawia zaopatrzenie organizmu w bia?ko, które jest nam potrzebne do 
regeneracji organizmu. 
Najbardziej warto?ciowe bia?ka znajduj? si? w jajach i podrobach, których niestety 
powszechnie zjada si? coraz mniej. 
W ?ywieniu optymalnym produkty te stanowia podstaw? wy?ywienia. 
Dzi?ki temu dochodzi do przebudowy chorych tkanek, ustepuj? choroby zwyrodnieniowe i 
reumatyczne stawów, cofaj? si? choroby skóry i w?troby. 
Optymalny model ?ywienia stosuje w Polsce i na ?wiecie coraz wi?cej  ludzi, ciesz?c si? 
wyra?n? popraw? kondycji psychofizycznej. 
Powstaj? ARKADIE, czyli placówki, w których mo?na nauczy? si? pod nadzorem 
specjalistów stosowania w praktyce ?ywienia optymalnego i skonsultowa? si? z  lekarzem 
optymalnym. 
W 1998 roku powsta?o Ogólnopolskie Stowarzyszenie Bractw Optymalnych   im  .prof. 
W?odzimierza Sedlaka skupiajace ludzi zainteresowanych optymalnym modelem ?ywienia.  
W kilkudziesieciu miejscowo?ciach naszego kraju i na ?wiecie dzia?aj? oddzia?y, skupiajace 
ludzi, dla których zdrowie i szcz??liwe ?ycie jest bardzo wa?ne. 
 Autorka niniejszej informacji optymalny model ?ywienia stosuje przesz?o 9 lat. Jest 
prezesem Szczeci?skiego Oddzia?u i od 2002 roku prowadzi ARKADI?  na Wybrze?u 
Szczeci?skim w Mi?dzywodziu. 
Po zapoznaniu si? z programem pod nazw? " Zielona Ksiega " realizowanym  przez  Komisj? 
Wspólnot Europejskich, której celem jest "Promowanie zdrowego ?ywienia i aktywno?ci 
fizycznej: europejski wymiar zapobiegania nadwadze, oty?o?ci i chorobom przewlek?ym " - 
stwierdzi?am co nast?puje: 
cele i zadania tego programu s? zbie?ne z celami i zadaniami statutowymi Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Bractw Optymalnych im. prof. W?odzimierza Sedlaka; 
nadarza si? przeogromna szansa do promowania Wiedzy Doktora Jana Kwa?niewskiego jako 
bardzo skutecznej metody do leczenia przyczynowego wielu chorób. 
 
 
 
W imieniu zdrowych,  dzi?ki stosowaniu ?ywienia optymalnego  
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