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În această carte vom discuta rolul apei în organism şi vom vedea că o înţelegere clară a acestui
subiect ne poate schimba felul în care percepem problemele de sănătate din societatea noastră. 

Vom afla în ce fel medicina preventivă ar putea deveni abordarea principală a sistemului de îngrijire
a sănătăţii din orice societate. 

Eroina acestei cărţi este apa. Fiecare explicaţie va porni de la premisa că apa constituie substanţa
primară şi agentul principal în evenimentele obişnuite care au loc în organismul uman. 

Având în minte rolul primordial al apei, vom examina câteva stări de boală. Vom discuta despre
rolul apei, trecut cu vederea, în situaţii fiziologice care vor deveni în cele din urmă stări de boală.

În cadrul „bolilor" pe care le vom discuta va trebui exclus un posibil rol iniţial al perturbării
metabolismului apei înainte de a presupune că aceste stări au fost cauzate prin alte procese. 

Acesta este sensul adevărat al unei abordări preventive în cadrul sistemului de sănătate. Pentru
început trebuie să excludem cauzele mai simple ale apariţiei bolii în organism, iar apoi să ne
gândim la cele mai complicate.

Adevărul simplu este că deshidratarea poate duce la apariţia bolii. Oricine ştie că apa este „bună"
pentru organism, însă se pare că nu ştim cât de vitală este aceasta pentru sănătatea noastră. 

Nu ştim ce se întâmplă în corpul nostru dacă acesta nu îşi primeşte necesarul zilnic de apă. După ce
veţi citi această carte veţi dobândi o înţelegere mai clară a acestei chestiuni.

Soluţia pentru prevenirea şi tratamentul bolilor produse de deshidratare constă într-un aport regulat
de apă. Acest lucru va fi prezentat in cartea de faţă. 

Vom discuta de ce, în majoritatea cazurilor, stările de boală trebuie privite ca tulburări produse prin
deshidratare. Printr-un simplu aport zilnic suplimentar de apă poţi învinge multe boli. 

Trebuie să te adresezi unui cadru medical dacă, după ce ai făcut ajustările necesare în privinţa
alimentaţiei lucrurile nu se rezolvă şi o problemă medicală continuă să te afecteze. 

Ceea ce oferim noi aici sunt cunoştinţele necesare pentru prevenirea şi vindecarea bolilor produse
de deshidratare.

La sfârşitul cărţii, când relaţia dintre deshidratarea cronică şi apariţia bolii va deveni clară pentru
cititor, vor fi oferite informaţii privind necesarul zilnic de apă şi dieta complementară în vederea
prevenirii „bolilor produse prin deshidratare", sau chiar pentru vindecarea acestora dacă nu s-a
dezvoltat deja o situaţie total ireversibilă… 


