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För att hålla oss 
friska  är det bra att 
vara medvetna om 
vad  det är som gör 
oss sjuka. 

Tel: 042-352800 
E.mail: info@kani.se
www.kani.se

Försurningen i vår natur! 
Försurningen i vår natur, även kallad skogsdöden, är ett stort och upp-
märksammat problem. När vi eldar med fossila bränslen som olja och 
kol stiger svaveldioxid uppåt. På vägen upp reagerar svaveldioxid med 
vatten och bildar svavelsyrehaltigt regn som sedan faller ner på vår pla-
net. Det sura regnet är således huvudorsaken till försurningen i vår miljö 
och vår föda.

Naturen påverkas
Försurningen gör att trädens system av fina rötter kan skadas och dö. 
Växter och träd blir försvagade och mer mottagliga för sjukdomar, 
svamp och insektsangrepp. Återhämtningen blir svårare och svårare 
eftersom den naturliga regenerationsförmågan vid långvarig försurning 
kan gå förlorad. 

Djuren påverkas
Det är inte bara växtligheten utan också djurlivet som är beroende av 
pH-balansen vilket visar sig i våra sjöar och vattendrag. I tusentals sjöar 
har pH-värdet sjunkit till ett värde av 5,5 och där under. 5,5 är den kri-
tiska gränsen för de flesta organismer som lever i insjöar. Vattnet i de för-
surade insjöarna är visserligen klart, men sjöarna är praktiskt taget döda, 
så att inget liv längre kan leva där.

Biologiska lagar
Så som det förhåller sig med sjukdomar hos träd och djur är det i grund 
och botten också med människan. I den biologiska världen gäller sam-
ma lagar. På samma sätt som jorden och vattnet är miljöfaktor nummer 
ett för växterna, är födan det för människan. Snabbväxande grödor och 
dagens livsmedelshantering försämrar näringsinnehållet i vår föda radi-
kalt. Vi stressar både miljön och oss själva, vilket spelar en avgörande 
roll för vår hälsa. 

Naturen och människan
Det är idag en självklarhet att kalka trädgårdar, skogar och vattendrag 
för att reglera Syra/Bas-balansen. En gräsmatta återställer inte sig själv 
genom att enbart ta bort mossan. Man behöver även förändra miljön i 
marken för att gräsmattan skall ”må bra”. Varför skulle då inte männis-
kan behöva reglera sitt pH-värde? Vi är dock en del av naturen.

Grunden för hälsan!
Syra/Bas-balansen är grunden för alla livsprocesser i hela organismen 
samt grundförutsättningen för att hålla sig frisk, eller i de fall man blivit 
sjuk, för att kunna bli frisk igen.  

Syra-BasBalansen



Syra/bas-balansering ger hälsan tillbaka
Det har visat sig att en väl genomförd Syra/Bas-balansering tillsammans med en upprätthållen bakterieflora i tarmen, 
återställer viktiga funktioner i ämnesomsättningen och ökar utrensningen i kroppen.

 

  Effekten av all behandling ökar väsentligt med ett balanserat pH-värde.

Syror lagras i kroppen
Kroppen prioriterar alltid blodets pH-värde som skall ligga mellan 7,38-7,42. Vid överbelastning av syror kommer 
därför kroppen att försöka neutralisera dessa syror, eller lagra de på för ”blodet ofarliga” ställen. Detta görs primärt 
genom att: 

  1. Lagra i bindväven
  2. Lagra i lederna
  3. Neutralisera med kalk från skelettet

Vad är syror?
Syror betecknas inom kemin som ”föreningar som lätt avger vätejoner” (H+), och mängden  (koncentrationen) väte-
joner anges i pH-värde. Har man en hög koncentration av vätejoner får man en sur lösning (lågt pH), och har man 
en låg koncentration av vätejoner får man en basisk eller alkalisk lösning (högt pH). Ett neutralt pH-värde är 7. 

             
  

  Olika organ i kroppen kräver olika pH-värde för att deras funktion tillfullo skall fungera. 

Kan man mäta syror i kroppen?
Urinens surhet speglar till viss del kroppens surhet, men eftersom njurarna har en maxkapacitet visar detta inte koncen-
trationen av syror i kroppens vävnader, utan endast den mängd njurarna klarar av att utsöndra. Njurarna har också ett 
försvarssytem, som utsöndrar ammoniak om njurarna blir för belastade, vilket medför att urinen kommer att vara basisk, 
trots, eller p.g.a. att man är kraftigt försurad.    

Kroppens tre försvarssystem

Cykel 2. Den andra delen i matsmältningen sker när cellen förbränner den 
närning som tagits upp av blodkärlen i tarmsystemet.

Cykel 1. Första delen av matsmältningen är ett sorteringssystem som avgör 
vad som skall in i kroppen och vad som skall ut ur kroppen. Det börjar redan i 
munnen och avslutas när blodkärlen tar upp näringen genom tarmsystemet. 

Mun, mage och tarm är 
vårt  inre immunförsvar mot 
den yttre världen.

Trekammmarsystemet* är ett 
av våra inre immunförsvar mot 
den inre världen.

Enkla fakta

*Trekammmarsystemet beskrivs på sista sidan

”Sinnesorganet” huden kan uppfatta allt ifrån smärta, köld, värme, beröring till 
välbehag. På en kvadratcentimeter av vår hud finns i genomsnitt:
 5 miljoner celler  2 värmepunkter    12 köldpunkter 
  200 smärtpunkter    170 svettkörtlar 25 tryckpunkter   
 5000 känselkroppar 4 meter nervtråd  1 meter blodkärl

  Ingenting räknas som att det är inne i kroppen förrän det har passerat tarmväggen in i   
 blodbanorna.
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Huden är vårt yttre 
immunförsvar mot den 
yttre världen.



   
  Kost          Stress Motion

Mage
Tarmsystem
Bakterieflora

Trekammarsystemet
Cirklation
Cellandning

Tarmens  miljö 
blir försurad

1.Bra kost och 
harmoni ger en bra 
matsmältning

2.Bra mat ger bra 
näring till cellerna 

3.Bra näring till cellerna 
ger lite avfall och syror från 
cellerna.

4. Lite avfall och syror 
från cellerna, ger en 
bra och fin miljö kring 
cellerna.

5. En försurad miljö kring 
cellerna ger en försämrad 
funktion för t.ex lever  och 
bukspottkörtel, vilket i sin tur 
ger en ytterligare försämrad 
matsmältning.

Den försurade miljön  påverkar, precis som i naturen, hela organismens funktioner som sedan visar sig 
i olika former av symptom. 

Att behandla symptomen utan att återställa miljön 
kan innebära en ”konstgjord andning”.

Stelhet
Ledbesvär
Huvudvärk
Trötthet
Benskörhet
Leverstörningar
Njurstörningar
mm.

Gaser
Candida /Svamp
Allergier
Tarmproblem
Hudproblem
Nervstörningar
Nedstämdhet
mm.

Kost
Kosten är en viktig del i syra/bas-balansens värld. Uppåt 75 % av kosten bör bestå av basisk föda för att kroppen 
skall bibehålla syra/bas-balansen. Eftersom det generellt sett bara är kravodlade* grönsaker och frukt som är ba-
siska idag, är det ytterst få som lyckas hålla denna balans.

* Olämplig jord och gödning försämrar vitaminhalten och mineralsammansättningen i grödorna vilket påverkar Syra/Bas-balansen

Stress
Stress är nog det som idag påverkar syra/bas balansen mest. När vi stressar fysiskt och/eller mentalt går kroppen 
i försvarställning och ”ödslar” då ingen energi åt matsmältning. Stresshormonernas  ”förtursrätt” i kroppen påverkar 
också, blodsocker, kolesterol (eftersom stresshormonerna bildas av just kolesterol) och signalsubstanser till hjärnan, 
mm.

Motion
Lymfsystemet fungerar lite som en dammsugare kring cellerna. Det är ett utrensande ”organ” som ”drivs” av mus-
kelaktivitet. Vid brist på rörelse och motion kommer både lymfsystemets, hudens och blodcirkulationens  utrensande 
effekt att försämras. Huden och dess vävnad fungerar som en ”biträdande” njurfunktion. Svett består till stor del av 
urinsyra. Därav kan bastubad vara hälsosamt, men det hjälper dock inte lymfsystemet.

Försurningen i vår kropp orsakas primärt av tre faktorer

 

Cellens miljö  
blir försurad
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6. Cykel 2 
Trekammarsystemet: Kapillär/Vävnad/Cell
Via blodbanorna transporteras näringen till 
kapillärerna.
6a. Från kapillärerna förs näringen till bindväven. 
6b. Cellen tar näringen från bindväven.
6c. Cellen lämnar sitt avfall till bindväven.
6d. Bindväven fungerar som lagringsplats för avfall.
6e. Kapillärerna tar upp syror och avfall från 
bindväven och transporterar dessa via blodbanorna 
till njurar och lever.

1. Tuggandet av födan är viktig för 
den fortsatta mat-smältningen. Saliven 
spelar stor roll för nedbrytning av bl a 
stärkelse.

2. Magsäcken (pH-värde ca 1,7) har 
i jämförelse med tarmarna bara en 
liten del i matsmältningsprocessen.

4. Tunntarmarna står för den stora 
delen av matsmältningen. Här sker 
också den största delen av vårt 
näringsupptag. (pH-värde ca 7)

5. Levern tar emot näringen och delar 
ut ”adresser” så att närings- ämnena vet 
vart de skall ta vägen. 

8. Njurarna (pH-värde ca 6,8) 
utsöndrar framför allt syror till urinen, 
som sedan lämnar kroppen. 

7. Levern för sitt avfall till tarm och njurar 
för att det sedan skall lämna kroppen.

9. Normalt skall tarmen tömmas en till två 
gånger per dag.

Cykel 1 Mun/Mage/Tarm
I den process som producerar saltsyra till 
magsäcken erhålls samtidigt Natriumbikarbonat 
som ska förse bla. tarmen, bukspottkörteln och 
levern, (galla) med den rätta basiska miljön.

Födans väg genom kroppen

3a. Levern (pH-värde 8,4) 
producerar galla för nedbrytning 
och upptag av fett. 

3c. Det basiska bukspottet och gallan 
blandas i tolvfingertarmen med det 
sura maginnehållet för att sedan bli 
neutralt i tarmsystemet

Lymfkärl*   

 Kapillärkärl
(litet blodkärl)

CellerBindväv

6a, 6b      6d, 6e

*Lymfsystemet är ett immunförsvar system som tar upp vissa ”gifter” och 
oskadliggör dem i lymfkörtlarna.

  6c    

6. Se nedan. Cykel 2

 Kollagena trådar 
(Syra fångare/ H=syror)

H+
H+H

+

3b. Bukspottkörteln (pH-värde 8,5) 
producerar enzymer (bukspott) för 
nedbrytning av bl.a. proteiner och 
kolhydrater. 

Din terapeut:
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