Alergia. Tłuszczaki.
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Od 6 lat chorowałem na ciężką alergię. Leczyłem się w wielu klinikach, ale bez powodzenia. Miałem duże obrzęki pod oczyma,
obrzęki na całej twarzy, duże obrzęki stawów. Wyglądałem okropnie. Swoją twarzą straszyłem ludzi, a zwłaszcza dzieci się mnie bały.
Dietę optymalną stosuję od stycznia 1998 r.

Po kilku tygodniach wszystkie objawy uczulenia ustąpiły, na wadze ubyłem 7 kg, duży tłuszczak, który miałem na plecach rozpłynął się
bez śladu, mam jeszcze tłuszczaki na rękach, które powoli się zmniejszają. Czy ustąpią zupełnie?
Jestem szczupłym człowiekiem, o ładnej cerze, znajomi mnie często nie poznają, a lekarze dziwią się, że choroba, z którą nie mogli
poradzić sobie od 6 lat, ustąpiła sama. Nie mówię im, że nie sama. I tak by nie zrozumieli.
R.K.
Odpowiedź:
Dieta Optymalna usuwa faktyczną przyczynę chorób zaliczanych do uczuleniowych, o tle alergicznym. Prawie zawsze następuje
wyleczenie. Wyjątki są nieliczne i zawsze mają swoją dodatkową przyczynę.
Miliony alergików leczą się prawie zawsze bez skutku. Leczenie tych chorób jest objawowe, bowiem przyczyny ich są nadal
nieznane.
Ma pan rację, że nie mówi pan lekarzom o tym, w jaki sposób odzyskał pan zdrowie po 6 latach ustawicznego "leczenia", które było
drogie i nieskuteczne. I tak by nie zrozumieli. Nie dlatego, by nie chcieli zrozumieć. Oni po prostu zrozumieć nie mogą.
A przecież każdy lekarz, gdy zobaczy ustąpienie choroby przez lata leczonej i dotychczas "nieuleczalnej" powinien pytać, szukać,
drążyć, uczyć się, starać się zrozumieć.
Bywają tacy lekarze, ale są oni jak dotąd bardzo nieliczni.
Reszta, gdy zobaczy np. wyleczenie z cukrzycy, ma pretensje do byłego chorego, że już nie przychodzi do poradni, nie bierze
insuliny. Ma pretensje do chorych na chorobę Buergera, czy miażdżycę w nogach, z dużymi pogojonymi owrzodzeniami, że ośmielili się
wyleczyć swoje choroby. Ośmielili się zrobić coś poza ich wiedzą. Przeważnie każda wzmianka chorego o tym, że stosuje Dietę
Optymalną, powoduje u większości lekarzy wybuch wściekłości. Straszą tych biednych ludzi na wszelkie sposoby - że wątroba im
zgnije, że od żółtek miażdżyca jest pewna, że dostaną zawału czy wylewu, że cholesterol im wzrośnie na wysokość Pałacu Kultury w
Warszawie, że nadal muszą brać leki i przychodzić na kolejne wizyty, że dopóki nie przestaną stosować Żywienia Optymalnego, to oni
nie chcą ich widzieć i nie mogą spodziewać się od nich jakiejkolwiek pomocy.
Zapewnieniem stosujących Żywienie Optymalne, że wszystko, czego dowiadują się od lekarzy w tych przypadkach, oparte jest na
poglądach, a nie na wiedzy, a przecież poglądy są przyczyną wszelkiego zła (Kołłątaj), są najszkodliwsze ludziom i będą bardzo długo
jeszcze trapić rodzaj ludzki (Staszic).
W medycynie nie ma wiedzy. Są tylko poglądy. Choroba jest zła i jest skutkiem błędów, prawie wyłącznie w jedzeniu. Wiedza
wyklucza możliwość popełniania błędów (Sokrates). Są choroby, zatem są poglądy i - nie ma wiedzy. Wiedza jest, ale nie ma
możliwości jej zrozumienia przez wierzących czy przez mających poglądy.
Człowiek, który wiedział, ks. prof. Włodzimierz Sedlak pytał mnie pewnego razu - "Czemu uczeni nie chcą mnie zrozumieć?".
Odpowiedziałem, że „zrozumieć to by może chcieli, ale po prostu nie mogą.”
Można wierzyć, że żółtka powodują miażdżycę, ale aby radzić chorym trzeba wiedzieć w jakich okolicznościach żółtka przyspieszają
miażdżycę, a kiedy są czynnikiem najszybciej usuwającym miażdżycę. Gdy się tego nie wie - lepiej nie radzić nic.
A gdy się wierzy, lub ma poglądy w tych sprawach, wszelkie udzielanie rad opartych na wierze lub poglądach, musi być w skutkach
szkodliwe.
W efekcie, medycyna zamiast dbać o zdrowie ludzi i umieć przyczynowo wyleczyć chorobę, jeśli już się pojawiła, niszczy ludzi
fizycznie i umysłowo, i pomnaża choroby.
Pisze pan, że duży tłuszczak na plecach zniknął bez śladu, a pozostałe zmniejszają się i pyta, czy ustąpią zupełnie.
Z tym bywa różnie. W większości przypadków ustępują, ale czasem nie.
Ponieważ u pana zaczęły się zmniejszać można oczekiwać, że po dłuższym czasie ustąpią.
Jan Kwaśniewski.

