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pozwoliliśmy sobie zacytować część artykułu
Żywienie Optymalne najszybciej leczy z otyłości. Średni spadek wagi wynosi ponad 6
kilogramów miesięcznie bez żadnych ograniczeń ilościowych pożywienia, bez uczucia głodu i
pragnienia. Wyjątkami bywają otyli reagujący na stres żarłocznością, którzy „zgubili” enzym
uwalniający kwasy tłuszczowe z własnej tkanki tłuszczowej, którzy chudną wolniej lub też
wcale nie ubywają na wadze. Ale tych ludzi bywa kilka do kilkunastu procent. Oni też chudną
w końcu tylko wolniej i muszą stosować pewne modyfikacje w diecie.
Żywienie Optymalne leczy i „WYLECZA” z neurastenii, choroby wieńcowej, choroby Buergera,
gośćca przewlekłego postępującego, choroby zwyrodnieniowej stawów, łuszczycy,
osteoporozy, astmy i innych chorób alergicznych, choroby wrzodowej, nadkwasoty, choroby
Crohna, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, powoduje rozpuszczanie kamieni w
woreczku żółciowym czy w drogach moczowych, przyczynowo leczy miażdżycę, nadciśnienie,
chroni przed zawałami i udarami mózgowymi, uniemożliwia zachorowanie na chorobę
nowotworową czy białaczkę. Jeśli jest czas leczy przyczynowo i wylecza również nowotwory,
nawet już nieoperacyjne. Gdy choroba jest bardzo zaawansowana nie ma czasu na to, aby
organizm wzmocnił się na tyle, aby mógł nowotwór zlikwidować, występuje poprawa jakości
życia, zmniejsza się lub ustępują bóle, zawsze przedłużeniu ulega życie. Żywienie to jest
również bardzo skuteczne w stwardnieniu rozsianym i bocznym zanikowym — często
następują wyleczenia choroby, poprawa zawsze.
Wielokrotnie powoduje wyleczenie w chorobie Alzheimera, bardzo często pomaga. Przed
kilkoma laty kobieta chora na tę chorobę mocno zaawansowaną po dwóch miesiącach
Żywienia Optymalnego pozbyła się choroby wyjechała do pracy do USA. Zadzwoniła do mnie
mówiąc: „Panie doktorze, niech pan ratuje prezydenta Reagana. On jest chory na to, na co ja
byłam chora.”
Mogłem, ale niby jak miałem go ratować skoro medycyna w USA jest już na tak wysokim
poziomie, że chorych nie zauważa... i wszystko wie najlepiej. Nawet nie wie tego, że nic nie
wie, co wie zdecydowana większość tych lekarzy w Polsce, którzy zapoznali się z moją wiedza
potrafili ją zrozumieć i zastosować dla siebie i swoich chorych.
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Żywienie Optymalne szybko leczy paradontozę, zatrzymuje postępy próchnicy zębów,
poprawia słuch u niedosłyszących, poprawia wzroku u gorzej widzących — o 1-2 dioptrie,
maksymalnie o 4 dioptrie, powoduje cofanie się zaćmy.
Optymalnym nie trzeba wycinać migdałków, wyrostka robaczkowego, woreczka żółciowego,
żołądka, nie trzeba odcinać nóg w chorobie Buergera czy w miażdżycy; szybko usuwa objawy
niedotlenienia mięśnia sercowego z EKG, po dłuższym czasie usuwa objawy niedokrwienia w
miarę ustępowania zmian miażdżycowych; szybko leczy chorobę wieńcową i niewydolność
krążenia; likwiduje większość zaburzeń rytmu serca; usuwa niewydolność oddechową- Bywa,
że czyni zbędną operację tętniaka mózgu czy wymianę stawu biodrowego na sztuczny.
Optymalnym nigdy nie brakuje powietrza, nawet przy dużych wysiłkach, nigdy nie bolą ich
mięśnie po wysiłku, nie mają skurczów mięśni.
Optymalnego od razu można poznać po cerze: jest zdrowa i piękna. U młodzieży cierpiącej z
powodu łojotoku i wykwitów ropnych na skórze usuwa przyczynę choroby i samą chorobę.
Wybitnie poprawia sprawność mózgu i zdolność uczenia się. U zwierząt zwiększa objętość
mózgu o średnio 8% w jednym pokoleniu, a zdolność uczenia o 40%.
Najszybciej Żywienie Optymalne usuwa choroby i dolegliwości ze strony przewodu
pokarmowego- nadkwasota znika po l-2 dniach; choroba wrzodowa ustępuje po kilku dniach
podobnie jak dolegliwości wątroby, trzustki czy jelit. Leczy skutecznie marskość wątroby, a
także marskość zastoinową u chorych na przewlekłe zapalenie wątroby spowodowane infekcją
wirusową, powoduje ustąpienie choroby i normalizację prób wątrobowych Szybko leczy
stłuszczenie wątroby. Żywienie Optymalne jest najlepszym modelem żywienia dla wątroby,
która przy nim jest najmniej obciążona pracą i szybko potrafi się regenerować i reperować to,
co zostało uszkodzone poprzednim modelem żywienia. Bywa, że po 3-5 tygodniach wracają
dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Przyczyną przeważnie bywają pasożyty,
najczęściej są to lamblie. Wówczas należy zbadać, potwierdzić, wytruć i dolegliwości ustąpią.
U chorych na kamicę woreczka czy dróg żółciowych i kamicę nerkową Żywienie Optymalne
prawie zawsze powoduje szybkie rozpuszczenie kamieni, które gdy się zmniejszą na tyle, że
zmieszczą się w przewodzie żółciowym czy moczowym mogą spowodować kolkę. Nie należy
panikować, należy przyjąć leki rozkurczowe i przeciwbólowe, a prawie zawsze kamień zostanie
wydalony i choroba ustąpi. Kamienie rozpuszczają się zwykle już po 3-5 tygodniach przy
kamieniach w woreczku, a przy kamicy dróg moczowych chorzy zaczynają siusiać piaskiem
zwykle po 2-3 tygodniach diety.
Łuszczycowe zmiany najszybciej cofają się ze skóry owłosionej głowy, z innych okolic ciała —
przy wieloletniej łuszczycy — trzeba poczekać dłużej.
Nie zdarza się, aby Żywienie Optymalne nie spowodowało szybkiej poprawy zdrowia
najczęściej zauważalnej już po tygodniu, a wyraźniej po dwóch tygodniach.
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Chorób jest bardzo dużo i nie jest możliwe opisanie wpływu Żywienia Optymalnego na każdą z
nich. Organizm na diecie optymalnej potrafi czasem bardzo dużo- nawet niemożliwe do
wyleczenia wypadanie macicy często ustępuje bez operacji. U dziewcząt, które już
miesiączkują miesiączka zanika na kilka lat i tak być powinno. U kobiet, które już przekwitły,
miesiączka bardzo często powraca nawet po 6-8 tatach. Kobiety optymalne najczęściej
przekwitają dopiero po 60-tym roku życia, a sam okres przekwitania przechodzą bez większych
zaburzeń.
Żywienie Optymalne nie pomaga w chorobie Parkinsona, natomiast pomaga w parkinsonizmie
miażdżycowym, polekowym, pozapalnym. Nie pomaga w niektórych chorobach
uwarunkowanych genetycznie, ale pomaga w depresji i chorobach psychicznych.
Zmiany miażdżycowe, nadciśnieniowe, cukrzycowe występujące w układzie nerwowym,
możliwe do obserwacji i oceny przy badaniu dna oka, ustępują powoli, u starszych nawet do
2-3 lat. Ustąpienie tych zmian z dna oka świadczy o ustąpieniu ich w tętnicach mózgu. U
chorych na miażdżycę zawsze może wystąpić zawał czy udar mózgu spowodowany oderwaną
blaszką miażdżycową. U optymalnych takie powikłania nie są częste i przebiegają łagodniej.
Po wyleczeniu się z miażdżycy zagrożenie mija.
Krzepliwość krwi jest niska i chorzy stosujący uprzednio leki przeciwkrzepliwe powinni badać
krzepliwość krwi, ograniczać leki, a następnie odstawić, gdy staną się zbędne. Większość
leków trzeba stopniowo odstawiać, gdyż nie będą potrzebne, a zaszkodzić mogą. Najlepiej
robić to w porozumieniu z lekarzem mającym zasady optymalnego żywienia i zalecającym je
chorym. U chorych na nadciśnienie leki przeciw tej chorobie można odstawić po 1-3 dniach u
ponad 90% chorych. Oczywiście trzeba mierzyć ciśnienie i w razie potrzeby przyjmować leki
jeszcze przez pewien okres w mniejszych dawkach, a gdy ciśnienie będzie niskie - odstawić je.
W wielu chorobach znacznie przyspieszają ustępowanie tych chorób stosowane dodatkowo
prądy selektywne, które wprowadziłem do leczenia ponad 30 lat temu i które są praktycznym
wykorzystaniem teoretycznej wiedzy prof. Włodzimierza Sedlaka, uczonego, który wyprzedził
epokę o wiele lat. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Bractw Optymalnych nosi imię prof.
Włodzimierza Sedlaka i powoli przekształca się w ogólnoświatowe. Działa również w Chicago.
Uwaga:
chorzy na cukrzycę typu I (insulinozależną) i typu II prowadzonej na lekach doustnych lub na
insulinie mogą sami wyleczyć się z tej choroby, ale koniecznie muszą dużo wiedzieć. Muszą
znać zagrożenia, które w początkowym okresie mogą się pojawić i muszą umieć im
zapobiegać. Konieczne jest, aby znali dokładnie skład chemiczny produktów spożywczych
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zwłaszcza tych zawierających węglowodany, aby potrafili wyliczyć dawkę spożywanych
węglowodanów w każdym dniu. Wystarczające informacje zostały zamieszczone w II wydaniu
książki pt. „Żywienie Optymalne” z maja 1999 roku. Na razie książka ta jest dostępna tylko w
języku polskim i angielskim. Bez dokładnej wiedzy podejmowanie samemu leczenia cukrzycy
tak, aby się wyleczyć może nieść pewne zagrożenie, które łatwo można ominąć, gdy się wie,
jak to zrobić. Po wyleczeniu cukrzycy trzeba stale już stosować Żywienie Optymalne, a
cukrzyca nie powróci.
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poświęca cukrzycy i chorobie nowotworowej.
Czytaj
Dieta Dobrych Produktów

//

4/4

