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THEODORE A. BAROODY

Doctor în chiropractică, doctor în naturopatie, doctor în fi -
losofi e, licenţiat în acupunctură s-a născut în Sanford, Carolina 
de Nord, în 1950. A primit licenţa în psihologie şi diploma de 
masterat în consiliere educaţională la Universitatea Western Ca-
rolina în 1974, respectiv 1978. A studiat în Beirut, Liban şi la 
Colombo Americano, Columbia şi a călătorit, de asemenea, în 
Europa şi Asia pentru a aduna informaţii despre arta vindecării. 
Şi-a obţinut diploma de doctor în chiropractică de la Colegiul 
Life Chiropractic din Marietta, Georgia, în 1981. Dr. Baroody a 
primit şi gradul de doctor în naturopatie de la Şcoala de Naturo-
patie Clayton, în 1991. A obţinut şi gradul de doctor în nutriţie la 
Colegiul American Holistic. Este consultant nutriţionist atestat, 
membru profesionist al Asociaţiei Americane a Consultanţilor 
Nutriţionişti, specialist în acupunctură al Asociaţiei Internaţiona-
le de Acupunctură Medicală şi membru al Societăţii Americane 
de Acupunctură.

Dr. Baroody utilizează nutriţia, vindecarea naturistă şi diverse 
forme de acupunctură, botanică, homeopatie şi studiul mişcărilor 
corpului.

A terminat o serie de 4 volume care îi conturează munca în 
terapie holografi că. Pentru cei interesaţi să devină practicanţi ai 
terapiei holografi ce, sunt predate cursuri. Această informaţie este 
publică. Cunoştinţele dobândite prin terapie holografi că le vor 
oferi posibilitatea, atât neiniţiaţilor, cât şi profesioniştilor, să îşi 
ajute pacienţii, clienţii sau prietenii să treacă la o dimensiune avan-
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sată a sănătăţii generale îmbunătăţite în toate aspectele vieţii lor.
Dr. Baroody ţine prelegeri în cadrul unor conferinţe şi la ra-

dio, atât în Statele Unite, cât şi în străinătate. Este căsătorit şi 
locuieşte în Tennessee.

CUVÂNT-ÎNAINTE

Formula sănătăţii perfecte - dieta alcalină 
Această înţelegere biochimică validează tot ce am cules din 

sistemele de vindecare ce exemplifi că într-adevăr sănătatea. Lu-
mea se confruntă cu cea mai profundă criză a sănătăţii din istoria 
consemnată. Practicile artifi ciale moderne aproape că ne-au dis-
trus. Fiecare boală din trecut, atât de precaut ţinută sub control 
sau considerată a fi  eliminată, revine ca un fl agel din ce în ce mai 
vehement, pe măsură ce leacurile artifi ciale nu mai sunt de fo-
los. Medicamentele mai puternice sunt produse care nu fac decât 
să sufoce şi mai mult sănătatea. Cercetările serioase dar inutile 
schimbă generaţii de animale. Ele caută răspunsuri în compuşi 
nenaturali, în timp ce calitatea slabă a vieţii devine cronică şi ne 
conduce către mormânt prin boli noi ale căror nume vor fi  scrije-
lite pe pietrele funerare.

Ce s-a întâmplat oare cu simplitatea şi bunul-simţ? S-a pier-
dut oare sub stindardul banilor care fl utură deasupra clădirilor 
magnaţilor din industria medicamentelor? A fost îngropat de cei 
care caută calea spre sănătate folosind un anuar medical?

Nu trece zi în care să nu primesc mesaje de la oamenii pe care 
această carte i-a infl uenţat pozitiv şi, în multe cazuri, le-a salvat 
viaţa. Este foarte încurajator să aud asta şi ajută la îndeplinirea 
ideii de serviciu pentru întreaga omenire, care nu este doar sco-
pul meu personal, ci şi cel al meseriei mele.

Vă prezint o soluţie directă la problema îmbolnăvirii. Alcali-
nizaţi-vă! Descoperiţi cum factorii chimici, dietetici, fi zici, psi-
hologici şi spirituali vă infl uenţează în ceea ce priveşte echilibrul 
alcalin/acid.
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Au trecut cincisprezece ani de la publicarea iniţială a cărţii 
„Formula sănătăţii perfecte - dieta alcalină”, în 1991. Zece ani 
de cercetare serioasă au precedat acel moment. Sunt uimit cât de 
puţine modifi cări a trebuit să fac, precum greşeli de ortografi e, 
fonturi, virgule, semicoloane şi o grămadă de participii izolate 
(oricare ar fi  acestea). Nu am făcut nici adăugări importante. De-
sigur, informaţii noi au fost adăugate pe măsură ce unele cerce-
tări s-au aprofundat în legătură cu acest subiect. Însă, chiar şi 
după toţi aceşti ani, găsesc că fundamentele formării biochimiei 
alcalinităţii şi acidităţii, aşa cum se leagă de sistemele de trai, 
sunt ferm consecvente.

Au fost vândute peste 100.000 de copii ale cărţii „Formula 
sănătăţii perfecte - dieta alcalină”, lucru care este un mic miracol 
în sinea lui din moment ce foarte puţine măsuri au fost luate în 
ceea ce priveşte reclama. Anul acesta, aparent, cartea va fi  chiar 
tradusă în alte câteva limbi.

Profi tul pentru fi ecare copie este folosit pentru a hrăni, îm-
brăca, educa şi proteja vieţile a peste 300 de oameni. Deşi acest 
număr poate fi  mic după standardele lumeşti, mă rog constant să 
mi se permită să ajut toţi oamenii din toate rasele şi credinţele şi 
pe mine, de asemenea, pentru ca ei să găsească pace în inimile 
lor, eliberare de foamete, educaţie corespunzătoare şi speranţă 
pentru viitorul lor.

Fiţi alături de mine în această rugăciune. Începeţi prin a vă 
schimba viaţa într-un stil creator de alcalinitate care este de folos 
atât vouă cât şi altora, prin corp, vorbire şi minte. Alegeţi să îl 
slăviţi pe DUMNEZEU prin a-I înţelege legea de bază a sănătă-
ţii. Vă invit să exploraţi cu mine modul alcalin de a trăi.

    Theodore A. Baroody, Jr.
              Mai 2006
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CHIMIA ALCALINĂ-ACIDĂ
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CAPITOLUL 1

CE ÎNSEAMNĂ DE FAPT ALCALIN ȘI ACID?

Nenumăratele nume ale bolilor nu contează cu adevărat. Ceea 
ce contează de fapt, este că toate au aceeaşi cauză esenţială: ... 
prea multe deşeuri acide în organism! Cum ştiţi dacă sistemul 
dumneavoastră este prea acid? Aveţi nevoie de teste de sânge, 
urină sau salivă? În prezent, niciun test nu poate măsura exact cât 
de acizi sunteţi pentru că metodele curente de diagnosticare dez-
văluie doar că deşeurile acide se afl ă în fl uidele corpului (sânge, 
limfă, urină, mucus şi salivă). Asemenea teste nu oferă indicatori 
de încredere în legătură cu cât de multe deşeuri se afl ă în sistem. 
În încercarea de a elimina aceste deşeuri fl uidele circulă constant 
prin ţesuturi. Cu toate că este posibil să se măsoare fl uidele cor-
pului alcaline sau acide, este imposibil să se evalueze starea ţesu-
turilor (piele, organe, glande, muşchi, ligamente, artere şi vase) 
pe baza testelor de sânge, urină sau salivă.

Din păcate, deşeurile care nu sunt eliminate când ar trebui 
sunt reabsorbite din colon în fi cat şi puse din nou în circulaţia din 
corp. Ele sunt depuse mai apoi în ţesuturi. Iar aceste reziduuri 
din ţesuturi sunt cele care determină boala sau sănătatea! 

Descoperiţi care deşeuri acide din ţesuturi sunt prezente şi 
începeţi procesul de alcalinizare, eliminându-le astfel din corp 
– rezultatul fi ind sănătate superioară, energie şi forţă pentru a vă 
bucura din plin de viaţă. (Lista alcalin/acid din Anexă vă va ajuta 
să vă determinaţi nivelul curent de aciditate.)

Gândiţi-vă la asta în modul următor... A avea prea multă aci-
ditate în corp este ca şi cum aţi avea prea puţin ulei în maşină. 
Nu face decât să o ţină pe loc într-o după-amiază leneşă de du-
minică. Şi iată-vă – înţepeniţi. Corpul face acelaşi lucru. Începe 
prin a scârţâi până la oprire pe marginea drumului vieţii şi dum-
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neavoastră vă afl aţi într-un fel sau altul într-o stare de disconfort. 
Privesc cu mare îngrijorare cum oameni din diverse clase sociale 
şi moduri de viaţă suferă din cauza acestui exces. Este otrava bo-
gaţilor şi săracilor, tinerilor şi bătrânilor deopotrivă. Nici consu-
matorii de carne şi nici vegetarienii nu sunt scutiţi. Cowboy sau 
membri ai congresului suferă de asemenea, din cauza efectelor 
sale treptate.

Medicii aud: 
― Pur şi simplu nu mă simt la fel de bine ca în urmă cu un an 

sau doi. Presupun că îmbătrânesc. (Un zâmbet aici şi un chicot 
dureros.) 

― Câţi ani ai? 
― Douăzeci şi şase.
Aţi crede că nu aud asta, chiar şi de la oameni în fl oarea vârs-

tei. Din contră, aud asta de la oameni de toate vârstele.
Sau: 
― Doctore, îmi simt muşchii ţepeni şi dureroşi. Se pare că nu 

mai pot să muncesc o zi întreagă cum făceam odată. Corpul meu 
devine prea dureros. 

― De cât timp aţi observat asta? 
― A început încet cam de acum cinci ani. Cred că e artrită sau 

reumatism. 
― Deci a început cam pe la 40 de ani? 
― Da, ştiţi ce se spune... Începi să te destrami când ajungi la 40.
Ideea din spatele acestei declaraţii este atât de predictibilă în 

ziua de azi încât aproape că este o obsesie întunecată în sinea 
ei. Partea cea mai tristă este că înţelegerea noastră curentă asu-
pra sistemului medical hrăneşte acest tipar negativ. Mulţi cred 
cu adevărat că sunt meniţi să suporte aceste dureri şi suferinţe. 
Până la urmă şi părinţii lor au făcut-o. Părinţii lor şi-au băgat cu 
naivitate în corp toate substanţele sintetice acide pe care le-au 
putut găsi pentru a „biciui” artifi cial glandele subnutrite să fi e sti-
mulate pentru câteva ore în plus. Dacă asta nu funcţiona, puteau 
întotdeauna să mai înghită o pastilă când durerea reîncepea.
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Mai întâi, haideţi să examinăm ce putem face pentru a preveni 
şi alina problemele de sănătate create de dezechilibrele alcaline-
acide prin obţinerea unei înţelegeri de bază a defi niţiilor biochi-
mice alcalin-acid aşa cum sunt folosite în această carte. 

Există anumite minerale în alimente care, după ce sunt meta-
bolizate, varsă reziduuri alcaline sau acide în urină. Măsurătorile 
folosite anterior au fost bazate pe un sistem fi zic ideal însă, de-
oarece nu prea există sisteme „ideale”, este aproape imposibi-
lă numerotarea în grame a mineralelor conţinute de urină după 
digestie şi excreţie. De asemenea, luând în considerare faptul 
că fi ecare persoană este diferită, ea va avea un nivel diferit de 
toxine acide deja depozitate în ţesuturi care, în anumite cazuri, 
vor fi  eliberate odată cu introducerea de substanţe formatoare de 
alcalinitate. Astfel, amestecat în urină ar putea exista reziduuri 
minerale acide proaspăt eliberate care ar modifi ca o măsurare 
altfel „ideală”. Am văzut chiar şi persoane sănătoase eliminând 
otrăvuri acide în urină după ce au folosit cu o zi înainte cantităţi 
importante de alimente formatoare de alcalinitate. Acesta este un 
mecanism natural de curăţare temporară a corpului şi nu este re-
levant pentru adevărata stare a echilibrului alcalin/acid.

Alt factor în ecuaţia alcalin/acid este modul în care corpul 
procesează alimentele minerale. Anumite minerale sunt acid-în-
tăritoare. Asta înseamnă că, în corp, ele leagă toxinele acide şi 
lasă reziduurile formatoare de alcalinitate în salivă şi urină. Mi-
neralele acid-întăritoare sau formatoare de alcalinitate sunt: 
calciu, magneziu, sodiu, potasiu, fi er şi mangan. Alimentele sau 
alte substanţe ingerate care le conţin pe acestea produc de obicei 
reziduuri alcaline. Astfel, aceste alimente sunt numite formatoa-
re de alcalinitate. Alte minerale sunt alcalin-întăritoare. Asta în-
seamnă că leagă rezervele minerale alcaline şi lasă reziduurile 
formatoare de aciditate în salivă şi urină. Mineralele alcalin-în-
tăritoare sau formatoare de aciditate sunt: fosfor, sulf, clor, iod, 
brom, fl uor, cupru şi silicon. Alimentele sau alte substanţe care 
le conţin pe acestea produc de obicei, reziduuri acide.
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Spun de obicei, pentru că trebuie să ne amintim că vorbim 
despre oameni, nu despre un sac de chimicale aşa cum mulţi ar 
vrea ca noi să credem. Avem de-a face cu cineva care are senti-
mente (emoţii şi gânduri) care produc de asemenea, tot felul de 
reacţii hormonale schimbătoare.

Să luăm cazul unei persoane care pare foarte solidă şi stăpâ-
nă pe viaţa sa. Ea pare să fi e un exemplu perfect al „fi losofi ei” 
formatoare de alcalinitate când, de fapt, se simte ca un cazan de 
emoţii abundente în fi erbere. În acest exemplu, o substanţă care 
ar trebui să devină formatoare de alcalinitate în salivă ar putea 
să nu facă deloc acest lucru. De fapt, ar putea să producă deşeuri 
acide mai repede decât orice ar putea neutraliza alt aliment for-
mator de alcalinitate. Astfel, toate substanţele înghiţite şi toate 
situaţiile (fi zice, emoţionale sau mintale) care afectează corpul 
lasă deşeuri fi e alcaline, fi e acide în salivă şi urină.

Această carte are în vedere viaţa dintr-o perspectivă naturistă; 
tratând corpul drept ceea ce este de fapt... energie! Ce fac aceşti 
alcalini sau acizi în corp? Fie furnizează, fi e iau energie din corp. 
Având în minte variabilele menţionate mai sus, referitoare la 
energia corporală disponibilă, următoarele defi niţii ale reacţiilor 
formatoare de alcalinitate sau aciditate sunt mai corecte:

1) O reacţie formatoare de alcalinitate se referă la orice modi-
ficare chimică în corp care produce o capacitate sporită de a
energiza sistemul și lasă reziduuri alcaline în urină.
2) O reacţie formatoare de aciditate se referă la orice modifi -
care chimică în corp care produce o capacitate scăzută de a ener-
giza sistemul și produce reziduuri acide în urină.

Oricare ar fi  o substanţă alcalină sau acidă, ea este determinată 
de pH (potenţial hidrogenii sau concentraţia de ioni de hidro-
gen), care măsoară numărul de ioni de hidroxil (-OH) care sunt 
negativi şi formatori de alcalinitate spre deosebire de cantitatea de 
ioni de hidrogen (H+) care sunt pozitivi şi formatori de aciditate.
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Din perspectiva energiei pure, pH-ul reprezintă măsurarea 
rezistenţei electrice dintre ionii negativi şi pozitivi din corp. Cu 
alte cuvinte, pH-ul măsoară cât de mult se împing unul în altul 
ionii negativi (formatori de alcalinitate) şi ionii pozitivi (forma-
tori de aciditate).

Din acest punct de vedere, reacţiile formatoare de alcalinitate 
şi aciditate sunt pur electrochimice. Asta înseamnă că nu suntem 
doar un conglomerat de chimicale, ci suntem, de asemenea, un 
sistem întreg de reacţii electrice foarte organizate.

Suntem fi inţe vibrante. Cu cât e mai puternică vibraţia inte-
rioară, cu atât suntem mai sănătoşi. Amplitudinea electricităţii 
corpului se modifi că proporţional cu cantitatea de chimicale for-
matoare de alcalinitate sau de aciditate prezente intern într-un 
moment anume. 

Unele autorităţi au calculat că un pH al urinei sau salivei de 
6,4 sau de 6,5 care apare în acelaşi timp este cel mai bun pentru 
funcţionarea corpului uman. Sunt de acord. Cu toate astea, nu 
este practic pentru un om obişnuit să îşi testeze saliva şi urina la 
intervale destul de frecvente în timpul unei zile normale de lucru. 
De asemenea, nu recomand folosirea hârtiei de turnesol sau a 
benzilor indicatoare de pH pentru a testa pH-ul salivei sau urinei 
drept măsură absolută de a testa dacă întregul corp este cu ade-
vărat prea alcalin sau prea acid. Acestea sunt prea arbitrare şi im-
predictibile. Pot fi  folositoare pentru a măsura nivelurile alcalin/
acid pe moment, dar nu sunt relevante pentru prezenţa generală 
a deşeurilor acide deja depozitate în ţesuturi. Pentru asta avem 
nevoie de o abordare mai durabilă.

În schimb, am divizat noi valori şi game pentru alimente şi 
situaţii care vor funcţiona ca un monitor automat şi realist al ni-
velurilor pH-ului fără a fi  nevoie să fi e verifi cate la fi ecare cinci 
minute pentru a vedea dacă sunt alcaline sau acide. Prin utiliza-
rea valorilor în schemele existente, puteţi chiar determina, cu un 
grad de siguranţă rezonabil, nivelurile alcaline-acide pe o peri-
oadă extinsă de ore, zile sau săptămâni. Apoi, după ingerarea de 
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alimente sau substanţe formatoare de alcalinitate, ar fi  posibil să 
vă măsuraţi periodic urina sau saliva cu ajutorul benzilor pentru 
a determina dacă proporţiile alcalin/acid s-au modifi cat. Eu folo-
sesc benzi o dată sau de două ori pe zi pentru testarea salivei sau 
urinei cu scopul de a calcula modifi cările pe termen scurt şi de a 
vedea dacă aceste modifi cări sunt consecvente cu modul în care 
mă simt. Înmuiaţi o bandă indicatoare în urina de dimineaţă de-
vreme şi puneţi o a doua în gură pentru câteva secunde. Citiţi re-
zultatele prin potrivirea culorilor de pe bandă cu cele de pe cutie. 
Gândiţi pe termen lung pentru îmbunătăţiri realiste în legătură cu 
pH-ul general prin modifi carea obiceiurilor alimentare şi de trai 
în funcţie de sugestii.

În opinia mea, deşeurile acide atacă la propriu articulaţiile, 
ţesuturile, muşchii, organele şi glandele cauzând disfuncţii ma-
jore şi minore. Dacă atacă articulaţiile, puteţi face artrită. Dacă 
atacă muşchii, este posibil să vă alegeţi cu dureri de muşchi. 
Dacă atacă organele şi glandele, ar putea rezulta nenumărate 
boli. Deşeurile acide pregătesc terenul pentru practic orice şi este 
posibil să se manifeste toate infecţiile oportuniste, de la banala 
răceală la cancer.

Intenţia mea este să arăt cum situaţiile şi substanţele forma-
toare de alcalinitate creează rezultate electrochimice puternice şi 
susţinute care conduc la sănătate superioară.
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CAPITOLUL 3

NEVOILE ALCALINE 
ALE GLANDELOR ȘI ORGANELOR

Glandele şi organele noastre funcţionează corect în raport 
exact cu nivelurile alcaline şi acide din sistem. Acest lucru este 
ilustrat mai jos.

INIMA
Inima este unul dintre cele mai dependente de alcalinitate or-

gane din corp. Este parţial inervat de nervul pneumogastric, care 
funcţionează cel mai bine în mediu alcalin. Inima pompează în 
jur de 250 de cuarte de sânge pe oră şi aproximativ 13.000 cuarte 
de sânge pe zi. Sângele, dacă nu este curăţat de toxine, supune 
inima la surmenaj. Pulsul corect este modifi cat de deşeuri acide. 
Aceste reziduuri prădează sângele de oxigenare corespunzătoare 
şi survine degradarea inimii. Un sistem alcalin creează o funcţio-
nare ideală a inimii. 

PLĂMÂNII
Aceste organe importante au rolul principal de a ne menţine 

alcalinizaţi prin schimbul de gaze din respiraţia noastră şi elimi-
narea produselor reziduale acide din circulaţia sangvină. O circu-
laţie impură sau chiar puţin acidă prevesteşte mari probleme. 

STOMACUL
Vă sugerez să fi ţi foarte atenţi când vine vorba despre acest 

organ, mai ales din moment ce mare parte din această carte se 
referă la disfuncţiile stomacului legate de alcalinitate şi aciditate. 
Sindromul herniei hiatale, care este discutat în Capitolul 4, „In-
credibilul nerv pneumogastric”, poate reduce foarte rapid acidul 
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clorhidric prin ciupirea nervului pneumogastric. Fără măcinarea 
corectă a alimentelor cu ajutorul acidului clorhidric, mâncarea 
devine prea acidă. Acest lucru creează o multitudine de proble-
me. (Verifi caţi în Anexă lista de simptome care indică prezenţa 
sindromului herniei hiatale. Dacă aveţi câteva dintre acestea, vă 
recomand să rezolvaţi această problemă cât mai curând posibil.)

FICATUL
Acest organ complex are în jur de trei sute de funcţii. În prin-

cipal, procesează toxinele acide din sânge, produce numeroase 
enzime alcaline pentru organism şi este prima barieră de apărare 
împotriva otrăvurilor. Mai mult, întreaga alimentaţie obţinută de 
tractul gastrointestinal intră în sânge prin fi cat. Povara fi catului 
este cu mult mai grea atunci când produse reziduale acide plutesc 
constant în sânge. 

Dacă lăsaţi acest organ să devină congestionat de proteine 
reziduale acide, moartea este iminentă. Deci, curăţaţi-vă fi catul, 
„râul vieţii”, utilizând principiile formatoare de alcalinitate ofe-
rite de această carte.

PANCREASUL
Pancreasul este foarte dependent de o dietă alcalină corectă. 

În schimb, produce enzime digestive alcaline şi bicarbonat de so-
diu. Toate aspectele funcţiilor pancreasului reduc aciditatea exce-
sivă. Pancreasul regularizează de asemenea şi glicemia din sânge 
care creează energie. Astfel, pentru a avea o glicemie echilibrată, 
adoptaţi înainte de toate, o dietă formatoare de alcalinitate. 

INTESTINUL SUBŢIRE
Intestinul subţire îndeplineşte multe funcţii şi are diferite zone 

necesare sănătăţii. Printre acestea se numără foarte importantele 
plăci Peyer, în partea superioară a intestinului subţire, care sunt 
cruciale pentru viaţă. 

Acestea sunt esenţiale pentru asimilarea corespunzătoare a 
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alimentelor în tot organismul şi asigură o legătură importantă în-
tre sistemul autonom şi cel cerebrospinal nervos prin producerea 
de limfocite pentru reţeaua nodală cu rază de răspândire largă a 
sistemului limfatic. 

Mai mult, ele produc cantităţi mari din enzima chil2. Aceasta 
este, în opinia mea, substanţa alcalinizantă cea mai importantă 
creată de corpul uman. Deci, revărsarea neîntreruptă de chil din 
corp este covârşitoare. Prea multe deşeuri acide produse de mân-
căruri formatoare de aciditate sunt o povară pentru plăcile Peyer 
şi reduce producţia de chil.

Modul în care funcţionează aceste petice limfatice poate de-
termina durata vieţii dumneavoastră. Poate fi  spus deci: cu cât 
plăcile Peyer funcţionează mai corect, cu atât viaţa noastră este 
mai lungă. Cu cât avem mai puţine, cu atât sunt mai mari şansele 
să părăsim această lume! În timpul autopsiilor s-a observat că cei 
mai bătrâni şi/sau în stare slăbită au un număr cu mult mai redus 
de plăci Peyer rămase.

RINICHII
Principala funcţie a rinichilor este aceea de formare şi elimi-

nare a urinei şi a acizilor în exces. Prin rinichii unui adult trece 
aproximativ un litru de sânge în fi ecare minut. Îndeplinindu-şi 
principala îndatorire, rinichii menţin sângele alcalin şi extrag al-
bumină acidă. Este astfel, destul de clar de ce nu ar trebui să fi e 
suprasolicitaţi cu prea multă aciditate. 

Pietrele la rinichi sunt compuse din celule reziduale acide şi 
săruri minerale care au devenit lipite una de alta din punct de ve-
dere structural într-o substanţă albuminoasă (reziduu acid). Ast-
fel, prin reducerea consumului de produse formatoare de acidi-
tate, şansele sunt mai mari ca această afecţiune dureroasă indusă 
de acid să nu vă atace.

2 Fluid lăptos format din limfă şi grăsimi emulsionate (n. t.)
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GLANDA TIROIDĂ
Un organism în general alcalin este de importanţă maximă 

atât pentru tiroidă, cât şi pentru organul pe care îl protejează şi 
activează – creierul. Glanda tiroidă depinde foarte mult de iod, 
care asistă la eliminarea deşeurilor acide excesive ce ar putea 
ajunge până în creier.

SPLINA
Splina funcţionează mai bine într-un mediu alcalin din cauza 

muncii difi cile pe care o întreprinde pentru a procesa celulele 
vechi de sânge. Organismele care sunt prea acide îi oferă acestui 
organ o povară imposibilă. Ea devine apoi mărită sau pur şi sim-
plu, îşi încetineşte mecanismele, intoxicând mai departe întreg 
sistemul.

GLANDELE SUPRA RENALE
Aceşti mici cai de bătaie produc o multitudine de hormoni. De 

departe, majoritatea produc o reacţie alcalinizantă. Pe lângă im-
portanţa în sporirea energiei, acestea mai ajută fi catul şi pancrea-
sul să regleze glicemia – o activitate formatoare de alcalinitate.

COLONUL
Colonul trebuie să fi e menţinut curat de deşeuri acide acumu-

late. Otrăvurile se depun pe pereţii colonului şi, în caz de diaree 
sau constipaţie, se vor întări şi reabsorbi în sânge. Dacă acţiunea 
la nivelul intestinului nu are loc de cel puţin două ori pe zi, atunci 
mâncaţi alimente laxative sau luaţi laxative din ierburi.

Recomand tuturor cel puţin o irigare a colonului, de două sau 
trei ani pe an. O irigare a colonului este o curăţare extinsă a intes-
tinului gros folosind între 95 şi 132 de litri de apă într-o unitate 
specială asistată de un operator. Este foarte sigur, confortabil şi 
înviorător. Am văzut irigări de acest fel salvând vieţi mai mult 
decât o dată. În cazul simptomelor clinice, pot fi  necesare o serie 
de 5 până la 10 irigări.
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O metodă alternativă este Colema Board® de V. E. Irons. Este 
un tip de trusă pentru acasă şi poate fi  comandată prin majoritatea 
magazinelor de alimente sănătoase. 

Cancerul de colon este cancerul numărul 1 în ceea ce priveşte 
decesele pentru că majoritatea bolilor încep în colon – rezultatul 
ingerării, asimilării şi excreţiei incorecte. Sunt disponibile multe 
cărţi în legătură cu irigarea colonului şi sănătatea acestuia.

SISTEMUL LIMFATIC
Sunt aproape tot atâtea vase limfatice câte sunt şi vasele sang-

vine şi există între 600 şi 700 glande limfatice în corp. De aseme-
nea, există de trei ori mai mult lichid limfatic decât sânge şi acest 
fl uid nu poartă doar nutrienţi către celule, ci elimină de asemenea 
şi produsele reziduale acide.

Lichidul limfatic curge cel mai bine într-un mediu alcalin. 
Când corpul este excesiv de acid încetineşte, creând una dintre 
cele mai cronice şi îndelungate situaţii care pun viaţa în pericol. 
Treptat, limfa se usucă şi începe să formeze adeziuni de la mai 
mici la mai mari prin toate ţesuturile. Aceste adeziuni pot interve-
ni atât în circulaţia limfatică, precum şi în cea sangvină. Se spe-
culează că cei mai mulţi oameni au aceste blocaje, multe dintre 
ele începând cu vârste foarte fragede. Excesul de boli care apar 
din cauza reţinerii circulaţiei limfatice şi depozitarea de ţesuturi 
acide sunt uimitoare. Deşi, medical, puţine dintre aceste afecţiuni 
au fost diagnosticate ca a fi  iniţiate de sistemul limfatic, analiza 
atentă a simptomelor de la început va arăta invariabil complicaţii 
ale circulaţiei limfatice.

Produsele reziduale acide ating mai mereu ţesuturile prin to-
xicitatea din limfă şi sânge. Aceste produse adiţionale mai grele 
se depun în straturile endoteliale şi epiteliale ale pielii, glandelor 
şi organelor. Majoritatea deşeurilor acide sunt deversate astfel în 
circulaţia generală a sângelui şi a limfei. Consumul insufi cient de 
apă distilată va încetini de asemenea, limfa. Produsele reziduale 
din mâncăruri care nu sunt digerate corespunzător sunt reabsor-
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bite în circulaţia generală prin canalele limfatice ale intestinului 
subţire. Mai mult, mişcările intestinale care nu curăţă complet 
corpul de otrăvurile zilnice vor fi  reabsorbite. (Subiectul diges-
tiei corecte în relaţie cu nivelurile alcalinităţii şi acidităţii este 
discutat mai amănunţit în capitolele ce vor urma despre nervul 
pneumogastric şi acidul clorhidric.)


