Acidose:
For å starte med litt perspektiv, er Coca cola pH 2,5, m.a.o er det over 100 ganger mer surt
enn nøytralt vann fra springen, og inneholder 1000 ganger mer syre enn blodet ditt.
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Dr. Otto Heinrich Warburg ble tildelt nobelprisen for sin oppdagelse av årsaken til kreft er for
mye syre i kroppen, noe som betyr at pH (potensielle hydrogen) er under det normale nivået
på 7.365, som utgjør en "sur" status. Warburg undersøkte metabolismen av svulster og
oppdaget at kreftceller opprettholder og trives i en sur pH.
Millioner av dollar er brukt på antioksidanter vitaminene A, C og E og millioner har blitt
brukt til å kjøpe flaskevann som er over 100 ganger surere enn vanlig vann, og som ikke er i
stand til å bli ionisert fordi alle essensielle de alkaliserende mineraler har blitt tatt ut.
Acidose er det viktigste grunnlaget for all sykdom.
Fordelen med en skikkelig alkalisert kropp er og lettere kunne gjenopprette og opprettholde
vår generelle helse. Våre kjertler og organer fungerer skikkelig i forhold til mengden av
alkaliske og syre nivåer i vårt system. Vi trenger bare å forstå den enkle prosessen med
alkalisering. At for eksempel alkalisert vann går rett til cellene uten å kreve en behandling fra
et allerede opptatt immunforsvar.

KREFT:
Kreftceller trives i et surt miljø. En kjøtt-diett er syrlig og det inneholder også husdyr
antibiotika, veksthormoner og parasitter, som alle er skadelige, spesielt for folk med et svakt
immunforsvar.
ACIDOSES VIRKNING PÅ VÅRE ORGANER:

HJERTET:
Hjertet er en av de mest alkalisk-avhengige organer i kroppen. Det preges delvis av nerver
som fungerer best i et basisk miljø. Riktig hjerteslag er endret av syreavfall. Ditte avfallet
stjeler oksygen fra blodet og hindrer riktig oksygenering og degenerasjon av hjertet følger. Et
alkalisk system skaper en ideell hjertefunksjon.

Magen:
Digestive vanskeligheter (raping, oppblåsthet, følsomhet på livet, tarmgass, oppkast, hikke,
manglende eller begrensning av appetitt, kvalme, oppkast, diaré, forstoppelse, kolikk hos
barn) kan indikere nerveproblemer og mulig hiatus brokk syndrom, som kan produsere
syrerester gjennom hele systemet. Hiatus brokk kan raskt redusere nødvendige saltsyre i
magen. Uten skikkelig saltsyre til nedbrytning av mat, blir maten for sur.

Lever
Leveren har over tre hundre funksjoner, inkludert prosessering syreholdige giftstoffer fra
blodet og produserer en rekke basiske enzymer for systemet og er din første forsvarslinje mot
giftstoff. Alle næringsemner innhentet gjennom mage-tarmkanalen kommer inn i blodet via
leveren.
Belastningen på leveren er mye tyngre når syre og avfallsstoffer stadig flyter i blodet. Hvis
leveren blir for tett med proteinsyre avfall, er døden nær forestående.

Bukspyttkjertel
Bukspyttkjertelen er svært avhengig av riktig alkalisk kosthold. Alle aspekter av
bukspyttkjertelens funksjon reduserer overflødig syre og regulerer blodsukker balanse. For å
ha riktig blod sukker balanse, må du opprettholde et primært alkalisk kosthold.

Nyrer
I en voksen passerer ca 1 liter blod per minutt gjennom nyrene. Ved å gjennomføre sin
primære oppgave, holde nyrene blodet basisk og pakker syre. Nyrer som er over-stresset med
for mye syre skaper nyrestein, som er sammensatt av syre avfall fra celler og mineralsalter
som har blitt presset sammen til en syre substans. Derfor, ved å redusere syredannende
produkter fra å bli værende i kroppen, øker vi sjansen for at vi kan unngå denne smertefulle
tilstanden.

COLON
Tykktarmen må holdes ren for akkumulert syre avfall. Forgiftninger i kolon vegger skaper
tilfeller av diaré eller forstoppelse som vil stivne og re absorbere inn i blodet. For å ha god
tarmhandling (komplett eliminering) må avføring gjøres minst 2 ganger per dag.

Lymfesystemet
Det er 600-700 lymfekjertler i kroppen. Lymfene frakter næring til cellene og fjerner sure
avfallsstoffer.

Lymfe væske flyter best i et basisk miljø. Når kroppen er altfor syrlig, bremser det alle
oppgaver, skaper en av de mest kroniske, langvarige, livstruende situasjoner. Gradvis, tørker
lymfe og begynner å danne veldig små til svært store sammenvoksninger i hele vevet. Disse
sammenvoksninger kan ikke bare forstyrre lymfe, men blodstrømmen også. Hindret lymfe flyt
øker vevets syre lagring. Om man ikke drikker nok renset vann vil også det bremse lymfene.
Tarmene kan ikke oppta næring optimalt. Avfallsprodukter fra mat som ikke er riktig fordøyd
blir reabsorbert inn i generell sirkulasjon via lymfesystemet og av tynntarmen. I tillegg kan
avføring som ikke er helt renset for daglige giftstoff også re absorberes.

HVORDAN Negative følelser SKAPER SYRE:

Har du for eksempel noen gang vært så sint på noen eller for noe, at du fikk en urolig mage?
Alle negative følelser skaper et surt miljø. Har du noen gang hørt noen si at du lar dine
problemer "spise deg" eller "tar det beste
fra deg"?
Underliggende frykt skaper stress i kroppen og er årsaken til de fleste sykdommer. Anger
også. Det vil undergrave ditt liv og din helse. Frykt kan også føre til sinne. Hatet vil oppta deg
med kontinuerlig lidelse. Så, glem hat og nag. Lev lenger.
Kjærlighet og forståelse kan rense og helbrede kroppen og skape et alkalisk miljø i deg.

Rørlegen’s www.detox-spa.no
1.
En detoxmaskin fjerner gifter og syrer som kroppen sliter med å
fjerne, nøytraliserer frie radikaler og hever PH i kroppen. Vi
blir således mer basiske. Dette gir kroppen en boost, samt at
immunforsvaret nå kan ta tak i andre viktige oppgaver.
Du løfter guarden din
2.
Rørlegens Alkaliserende Vann maskiner sørger for høyere PH opp til PH 10.00, og rensing
av drikkevannet. Vi blir mer basiske. Vannet må ikke gjennom behandles av kroppens
immunsystem, som har mange oppgaver i tillegg. Kroppen responderer bl.a. med mer energi.
2.2
Alkalisk, ionisert vann fungerer som en kraftig og naturlig antioksidant. Fordi over 70% av
kroppsvekten består av vann er det viktig å se på hva slags vann som vil gagne deg mest.
Ionisert vann nøytraliserer skadelige frie radikaler, øker energi nivå i kroppen, korrigerer
kroppens syre / alkaliske balanse, fuktighetsgivende celler og generelt reduserer mange av
symptomene på aldring.

INFO
Ny interessant webside som understreker syreproblematikken vi lever under i dag.
www.lekktarm.no

Brusdrikking er knyttet til usunn livsstil

Funnene er basert på en 14 år lang studie av 60.000 menn og kvinner i Singapore, hvorav
140 utviklet bukspyttkjertelkreft i løpet av perioden. Artikkel www.dinSide.no
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