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Drodzy Czytelnicy OPTY!
      Ten numer wydajemy jako podwójny, aby na ile się da  nadgonić uciekający szybko czas.
Niestety brutalna rzeczywistość nie  pozwala realizować zamierzeń w sposób taki, w jaki byśmy
sobie tego  życzyli. Mimo,   że w w naszych redakcyjnych planach mieliśmy  umieszczenie w
lipcowym numerze artykułów na temat ważnych (dla  Optymalnych) konferencji jakie odbyły się
w miesiącu czerwcu w  Ciechocinku i Oleśnicy, to opóźnienia w wydawaniu OPTY
spowodowały, że  tematy te straciły obecnie na swej aktualności. Ponieważ wymienione 
wydarzenia były już szerzej opisywane w miesięcznikach „Optymalni” i  „OPTYmalnik”
uznaliśmy, że zamieszczanie w OPTY skrótowych siłą rzeczy  omówień tych konferencji mija
się w tym wypadku z celem. Umieszczony w  to miejsce w numerze artykuł pod tytułem „Chiny
finansują USA” może  wywoływać zdziwienie, ale uważam, że Optymalni jako ludzie rozumni i 
bardziej rozumiejący świat powinni mieć także możliwość odmiennego od  lansowanego w TV
spojrzenia na sprawy gospodarczo-polityczne dziejące  sie na arenie międzynarodowej,
zwłaszcza, że nie każdy jest w stanie i  ma możliwość śledzenia ich na bieżąco. Sporo osób,
zwłaszcza  nieoptymalnych (a do takich też trafia OPTY), czuje się obco w obecnym 
otaczającym ich świecie. Nie rozumieją go, nie rozumieją procesów  społecznych i
gospodarczych w nim zachodzących, zwłaszcza, że do zamętu  w ich głowach walnie
przyczyniają się reżymowe środki „musowego  przykazu”, które zamiast tłumaczyć i wyjaśniać
te procesy, zajmują się  raczej zaciemnianiem obrazu świata i propagandą politycznie
poprawnych  (zgodnie z zasadą: „ogłupiona większość nie może się przecież mylić”),  ale
najczęściej niesłusznych idei, o czym dowiadujemy się niestety  boleśnie na własnej skórze
najczęściej dopiero po wielu latach. Oprócz  wyżej wymienio- nego artykułu z cyklu „myśleć
inaczej” (lub jak kto  woli, „zrozumieć świat”) w obecnym numerze OPTY znajdą Państwo dalszy
 ciąg artykułu inż. Kazimierza Rabsztyna o rolnictwie ekologicznym i  stałą rubrykę W
telegraficznym skrócie. Po lipcowym i sierpniowym  „luzie” i wypoczynku, który mam nadzieję
był także udziałem wielu  Optymalnych, w Ruchu Optymalnych stagnacji zapewne nie będzie.
W  październiku ma odbyć się ponowne spotkanie lekarzy i fizjoterapeutów z  doktorem
Kwaśnie- wskim w Ciechocinku. Trzeba tu odnotować, że na  pierwszym tego rodzaju spotkaniu
w czerwcu b.r. dr Kwaśniewski obiecał  spotykać się z lekarzami i fizjoterapeutami na
podobnych konferencjach  co pół roku. Jest to pewnego rodzaju novum, gdyż wcześniej takie 
spotkania, mimo licznych postulatów wysuwanych w środowisku lekarzy  optymalnych do
skutku jakoś dojść nie mogły. Z ofertą szkoleniową do  lekarzy i dietetyków optymalnych wyszło
także Laboratorium Pierwiastków  Śladowych „Biomol” z Łodzi, które 30 października zaprasza
na kurs i  seminarium p.t. „Metody kontroli efektów żywienia  niskowęglowodanowego”. Ze swej
strony mogę stwierdzić, że sądząc po  jego programie, seminarium w „Biomolu” zapowiada się
ciekawie.
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