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Ze strony 
http://www.dr-kwasniewski.pl/
pozwoliliśmy sobie  zacytować w całości  artykuł:

 "Spodziewane efekty zastosowania Żywienia Optymalnego u osób chorych".

Dieta Dobrych Produktów
to najnowsza modyfikacja
Diety Optymalnej.

 Jak jest z nowotworami?
- rak i inne nowotwory złośliwe... 

  Chciałem Państwu powiedzieć o efektach stosowania Żywienia Optymalnego ® u ludzi
chorych,
 u niektórych oczywiście, w skrócie. Jak jest z nowotworami?

Rak i inne nowotwory złośliwe  - U  stosujących Żywienie Optymalne ® praktycznie brak
jest zachorowań.  Często występują wyleczenia u już chorych, o ile choroba nie jest zbyt 
mocno zaawansowana. Ale zawsze uzyskuje się przedłużenie życia,  ustąpienie lub
zniesienie bólów i znacznie łagodniejsze skutki  przechodzenia leczenia chemią czy
naświetlaniem.

Cukrzyca typu I - Wyleczenie u ponad 90%, poprawa u pozostałych.

Cukrzyca typu II - Wyleczenie u  ponad 95%, poprawa u pozostałych, cofanie się licznych
chorób  towarzyszących cukrzycy i spowodowanych wspólną z cukrzycą przyczyną 
wyższą. Również choroby towarzyszące cukrzycy typu I (zupełnie inne) –  też się
poprawiają lub ustępują.

Choroby przewodu pokarmowego  -  Choroba wrzodowa najszybciej ustępuje. Ustępuje
przyczyna, a zatem i  choroba Leśniewskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita
grubego  (prawie zawsze się uzyskuje wyleczenie).

Nadciśnienie  w okresie tzw. chwiejnym, czyli czynnościowym - Wyleczenie po 2-3
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dniach, czy po trzech tygodniach. 

Nadciśnienie miażdżycowe  - Zawsze poprawa, wyleczenie po dłuższym czasie.

 S twardnienie rozsiane i boczne zanikowe - Zawsze poprawa, często bywają wyleczenia.

Astma oskrzelowa  - Bardzo szybko wyleczenie.

Gościec przewlekły postępujący, choroba zwyrodnieniowa stawów, osteoporoza i inne
choroby stawów  - Zawsze poprawa, często wyleczenia.

Otyłość  - Prawie zawsze  wyleczenie. Wyjątkiem są chorzy, którzy reagują na stres
żarłocznością,  czyli rzucają się na jedzenie po zdenerwowaniu, jeżeli nie odbudują 
sobie enzymu uwalniającego własne tłuszcze, czyli lipazy  lipoproteinowej, której
zdolność wytwarzania utracili – mogą mieć  kłopoty na początku ze spadkiem wagi. A
inni, którzy pod wpływem stresu  nie mogą jeść lub ci, u których stres nie ma wpływu na
stosunek do  jedzenia, jedząc do syta – chudną ponad 5 do 6 kg miesięcznie.

Choroba Bürgera  - Zawsze poprawa, często wyleczenie.

Choroba Parkinsona  - Zawsze poprawa, bywają wyleczenia z typowej choroby
Parkinsona po kilku miesiącach.

 Wielu byłych chorych, stosujących Żywienie Optymalne ® podaje wybitną poprawę
sprawności umysłowej.

Wzrok - Często się stwierdza poprawę wzroku od 1-5 dioptrii, niektórzy rezygnują z
okularów, prowadzą bez okularów samochody.

Miokardiopatia przerostowa  - To  jest choroba serca spowodowana złym żywieniem. Nie
trzeba wtedy serca  wymieniać na nowe, jak się często robi. Wystarczy dać choremu 
odpowiednio jeść, a bardzo szybko mu się serce zmniejszy.

Choroba wieńcowa i inne choroby serca  - Zawsze poprawa, często wyleczenie.

Choroby wątroby  - Przeważnie wyleczenie.

Marskość, otłuszczenie wątroby, nawet stany po zakażeniu wirusami A, B i C  - Też
organizm ładnie reaguje na Żywienie Optymalne (®) 

Łuszczyca  - Przeważnie wyleczenie.

Sprawność fizyczna  - Znaczna poprawa.

Choroba Alzheimera  - Wybitna poprawa, po miesiącu już widać, jak to szybko idzie.
Bywają też oczywiście wyleczenia.   
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Dieta Dobrych Produktów
to najnowsza modyfikacja
Diety Optymalnej.

  

Jakie rezultaty jeszcze człowiek uzyskuje?
- Ograniczenie wydatków na odżywianie o średnio 40%
- Poprawa wydajności pracy o ok. 50-60%
- Zmniejszenie absencji chorobowej u ponad 90%
- Zmniejszenie wydatków na leki i na leczenie też o ponad 90%
- Znaczne zmniejszenie liczby wypadków drogowych, brak przypadków zaśnięcia za
kierownicą.
- Prawie zupełna odporność na wszelkie infekcje pochodzenia wirusowego, czy
bakteryjnego – grypy, katary,     przeziębienia, anginy, zapalenia oskrzeli, czy płuc.
- Zwiększona odporność na trujące substancje chemiczne.

Dziękuję Państwu.

Jan Kwaśniewski
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