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Miljö
ett sätt att se på hälsa

Vävnaden är lika viktig för cellen 
som jorden är för en blomma.

Att tänka i termen miljö rörande hälsa och välbefinnande, 
kan ge oss ett större och vidare perspektiv. 

Allt i naturen är beroende av den miljö den befinner sig i, 
så även människan.

Att tänka miljö som hälsa sträcker sig alltså mycket längre
 än till själva åkomman. Ett synsätt som delas av många naturtraditioner 

runt om i världen.

Frågorna
Om man har tänkesättet, “Miljö som hälsa” som utgångspunkt kan man säga att det finns 
tre grundläggande frågor man kan ställa sig:  

1. Vilken miljö behöver förändras för att jag skall må bättre?  
2. Kan jag förändra miljön?
3. Om inte, skall jag vara kvar i den miljön?



Kani NaturApotek

Kani NaturApotek AB - www.kani.se - 042-352800

Miljö ur ett hälsoperspektiv
Om vi skall titta på Miljö ur ett hälsoperspektiv kan en ohälsosam si-
tution eller miljö skapa en stressande miljö som i sin tur gör så att det 
utsöndras stresshormoner. Stresshormonerna är det man kallar dominanta 
hormoner, vilket betyder att de har “förtur” i kroppen. Det gör att andra sys-
tem i kroppen får vänta eller helt enkelt “stängs av”. Ett av de systemen som 
kan stängas av är tex är matsmältningsapparaten. 

Matsmältningen och näringsupptaget kan då bli sämre vilket ger sämre 
näring till cellerna. Det i sin tur ger mer avfall och syror. En ohälsosam miljö 
kan som i detta exempel skapa en form av kedjereaktion som kan påverka 
vår hälsa på en djupare plan. Det är direkt hälsosamt att välja miljöer som 
man mår bra av, och undvika miljöer som man upplever inte stärker.

Att vara en god, empatisk och omtänksam medmänniska är mer hälsobrin-
gande än vad man kan ana. Både för sig själv och sin omgivning. Det får 
kroppen att bli avslappnad, bli mer vital, bli mer glad och kreativ, och den 
utsöndrar då uppbyggande hormoner som motverkar stress och främjar häl-
san.

Tarmrening - Inre miljön
I en försurad miljö trivs oönskade saker som svamp och parasiter. Så, vad 
händer om man gör en tarmrening och rensar ut svamp och parasiter utan 
att först ”rätta till” miljön?

Eftersom miljön inte är förändrad trivs fortfarande de oönskade “sakerna”, 
vilket gör att tillväxten på svamp och parasiter med stor sannolikhet kan 
komma tillbaks igen. Ungefär som att man tar bort mossan i gräsmattan utan 
att kalka den. Mossan kommer då tillbaks igen. 

Om vi först återställer miljön i kroppen (kalkar gräsmattan), skapar vi bättre 
förutsättningar för kroppens eget försvar att hämta sig. Det gör att kroppen 
blir mer motståndskraftig. Vi skapar en miljö där våra egna “soldater” eller 
tarmbakterier trivs och kan växa och bli starka. Vårt eget immunförsvar blir 
starkare och mer vitalt. De oönskade besökarna i kroppen trivs inte i den nya 
miljön vilket gör att utrensande kurer fungerar mer effektivt. Det blir sedan 
mycket svårare för parasiter och svamp att få fäste igen, eftersom de helt 
enkelt inte vill vara i en miljö där de inte trivs. 

•En bra inre miljö är en förutsättning för ett starkt inre immunförsvar.
•Med en bra inre miljö har alla behandlingsformer bättre effekt.

Vi ser alltså inte arbetet med miljön som en alternativ
 behandlingsform utan som ett fundament som alla andra 

behandlingsformer kan bygga på.  



Kani NaturApotek AB - www.kani.se - 042-352800

Kani NaturApotek

Miljöbehandling, som en ”grovstädning”.
Man kan se ”miljöbehandlingen” som en grovstädning, sedan får man ta 
resten med putstrasan. 

Bara genom att miljön förändras kan det hända mycket med kroppen. Krop-
pen får helt nya förutsättningar att själv kunna försvara sig. I vissa fall be-
höver man inte göra mer, utan kroppen lyckas balansera upp sig själv. I andra 
fall blir syra/bas paketet grunden eller fundamentet för vidare behandling. 
Massörer homeopater, naprapater, kinesologer, örtmedicinare, osv, får bättre 
effekt av sina behandlingar om miljön i kroppen är balanserad. 

Kani Syra/Bas-paket 
Med Kani Björkaska – KaniBas & KaMa 

Björkaska 
Grävmaskinen
Björken står för nytt liv, ny start, ny början. 
Där björken växer frodas det alltid av växt-
lighet. Den renar det område som den växer 
på. Det kan vara ett av naturens sätt att skapa 
förutsättningar för en snabbare tillväxt. Björken 
var ju också det första trädet som började växa 
efter istiden. Våra förfäder vikingarna såg 
också björkens helande förmåga. Vikingarnas 
hälsoruna var just björkrunan eller ”bjarka” 
som den heter. De hade flera olika ritualer för 
att hedra och tacka björken för dess helande 
krafter.

Alla celler lever i vävnaderna. Vävnaderna är 
lika viktiga för cellerna som en jorden är för 
en blomma. Cellen är beroende av miljön i 
vävnaderna. 

Björken verkar ha förmågan att ”gå in i vävnad-
erna och gräva upp” eller rensa ut syror och 
slagg. Det gör att cellen får en bättre miljö. 
Cellandningen blir bättre, flödet till och från 
cellen blir bättre, cellen blir mer vital. Alla job-
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bar bättre i en miljö man trivs i.

KaniBas - Lastbilarna
KaniBas innehåller basiska mineralsalter för hjälpa krop-
pen att skapa en balanserad inre miljö. Dessa mineralsalter 
(som jag här kommer att kalla lastbilar) binder upp vätejoner 
eller “fria syror” och därmed neutraliserar syrorna i kroppen. 
Hét i förkortningen “pH värde” är den kemiska bämningen 
för väte. pH värde är alstså ett värde på koncentrationen av 
vätejoner (fria syror).

Alla syror måste var ligga på en ”lastbil” för att kunna fär-
das i blodet. Är det brist på ”lastbilar” stannar syrorna kvar 
i vävnaden vilket medför en arbetsmiljö som cellen inte trivs 

med. 

Kroppen kan också låna ”lastbilar” från skelettet.  Där finns det ett stort mineralförråd av 
bl.a. kalk. När skelettet tar från sitt förråd minskar kalktätheten i skelettet samtidigt som det 
kan bli fritt kalk i blodet.

Ur syra/bas-balansens perspektiv hänger alltså åderförkalkning och benskörhet samman 
(inte att förväxla med åderförfettning).

”Lastbilarna” levererar syrorna till njurarna och återvänder sedan för att hämta mer syror 
i vävnaderna, om allt fungerar som det skall. Njurarna i sin tur omvandlar syrorna till urin 

som kommer ut den naturliga vägen.

KaMa – Uppbyggaren
KaMa Vital innehåller kalcium, magnesium, MSM och vita-
min D3. Alla dessa är nödvändiga för att bibehålla en stark 
och vital kropp. 

Kalcium stärker benstommen och ger energi. Kalcium är ock-
så involverad i protein-struktureringen för bildandet av DNA.

Magnesium är för att kalcium skall kunna bindas till skelettet. 
Det är också lugnande för nervsystemet. I de flesta lugnade 
naturpreparat ingår magnesium.

MSM, som är ett organiskt svavel, stödjer slemhinnor och är 
både uppbyggande och renande. Det motarbetar giftiga ämnen och strålning och saktar 
ner åldringsprocessen. Det finns mycket av MSM i moders-mjölken. 

Vitamin D3 bildas med hjälp av solens strålar. D-vitaminet är nödvändigt för tillväxt av 
både tänder och benstomme. Vitamin D3 skyddar mot muskelsvaghet och är involverad i 
att reglera hjärtslagen. 


