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Informasjon
Det er mye litteratur om skade-
lige mikroorganismer som ofte
overses i jakten på de virkelige
årsaker til forskjellige sykdom-
mer. En lang rekke sykdommer
ses i sammenheng med flere
hundre forskjellige mikroorga-
nismer. Gode forebyggende til-
tak kan gjøres gjennom livsstil,
mat og bruk av naturmidler som
stimulerer immunforsvaret og
hemmer mikroorganismenes
vekst på en naturlig måte. Ut-
fordringen i fremtiden er vilje til
forskning og utvikling nye be-
handlingsformer som forsterker
og kompletterer dagens allere-
de gode behandlingsformer.
Ønsker du mer informasjon om
mikroorganismer, naturlig fore-
bygging og behandling ta kon-
takt med vår informasjonstele-
fon så får du vite hvem som er
din lokale Ki-Terapeut med
gode naturmedisinske kunnska-
per.

Vil du vite mer om hvordan du
kan utdanne deg som naturte-
rapeut ta kontakt for nærmere
informasjon og studieplan.

Utdannelsen foregår lokalt i
Ringsaker.

Informasjonstelefon:
62 34 41 44
Telefaks: 62 34 41 45
E-Post:
firmapost@herbaplus.no

Geir Magne Andersen
Ki-Terapeut
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Immunforsvaret
- ditt naturlige forsvar mot sykdom

Geir Magne Andersen
Ki-Terapeut – Foreleser

Immunsystemet er vår første-
linje forsvar mot sykdom. Det be-
står av spesielle organer, vevsty-
per, proteiner og celler som
beskytter kroppen mot infeksjo-
ner på grunn av bakterier, virus,
parasitter og sopp/muggsopp. Im-
munsystemet er våre gode og
vennlige soldater som arbeider 24
timer i døgnet for å holde uøn-
skede mikrober «inntrengere / fi-
ender» på avstand og ta knekken
på dem slik at de ikke kan skade
oss. Menneskekroppen har gode
forhold og omgivelser for en hel
masse forskjellige mikrober som
arbeider hardt i forsøket på å
trenge seg inn i vår kropp og ska-
de oss. Et godt immunsystem er
nødvendig da det har stor betyd-
ning i bekjempelsen av inflamma-
sjoner og betennelsessykdommer
der årsaken ikke er mikrober.
Dette er de såkalte inflammato-
riske sykdommer. Eksempler på
slike sykdommer kan være er alt
fra kroniske smerter, diabetes,
høyt blodtrykk, hjerte - karsyk-
dommer, revmatisme, leddgikt, de
kroniske tarmsykdommene ul-
cerøs kolitt, Crohns sykdom samt
nevrologiske sykdommer som
multippel sklerose (MS), Parkin-
sons, samt optikusnevritt (beten-
nelse på synsnerven) og i tillegg
en hel rekke andre kroniske syk-
dommer.

Flere beskyttelses-
mekanismer
Immunforsvaret har mange be-

skyttelsesmekanismer for å be-
skytte oss. Den første barrieren er
vårt ytterste lag huden som er tett,
vannfast og uten sår eller rifter
holder den fremmede og skadeli-
ge bakterier «fiender» borte slik
at de ikke kan trenge inn i krop-
pen vår. Vi har også et meget godt
immunforsvar i kroppens slimhin-
ner som inneholder antistoffer og
flimmerhår i halsen, lungen og
nesen. Dette gjør at vi blant annet
kan bekjempe uønskede mikroor-
ganismer ved å nyse og hoste. Ba-
lansert magesyre og tarmflora er
også svært viktig da dette har ev-

Geir Magne Andersen
(bildet) har arbeidet
med alternative be-
handlingsteknikker
med urtemedisin og
kosthold som spesial-
felt. De siste 16 årene
har han holdt over
2000 forelesninger i
Skandinavia. I denne
artikkelen skriver han
om immunforsvaret.

nen til å drepe de fleste uønskede
mikrober. Kroppsvæsker i under-
liv, spytt, tårer og hudolje fra talg-
kjertler inneholder antibakterielle
enzymer som kan redusere infek-
sjonsrisikoen ved angrep fra uøn-
skede mikrober «fiender».

Immunforsvaret er
todelt
Det medfødte immunforsvar:

Kalles det uspesifikke forsvaret,
og dette har flere forskjellige im-
munceller som tar seg av ca. 98 %
av alle angrep kroppen blir utsatt
for. Det uspesifikke immunforsva-
ret kan igjen deles i to, det ytre og
indre medfødte immunforsvaret.
Det ytre medfødte består av hud,
fordøyelsessystemet, kjønnsorga-
ner og tårer etc. Det indre med-
fødte immunforsvaret består av
forskjellige typer celler, proteiner
og 2 typer hvite blodceller – ma-
krofager, og nøytrofile granulocyt-
ter (Eteceller og angrepsceller)
som beskytter oss mot grupper av
inntrengere «fiender»
Det ervervede immunforsvar:

Kalles det spesifikke forsvaret
som utvikles etter fødselen. Det
består av celler kalt B og T Lymfo-
cytter. Dette er en hær som angri-
per fremmede uønskede mikroor-
ganismer som bakterier, virus
parasitter og toksiner med rakett-
fart. Forsvaret reagerer på be-
stemte mikrober og B-Lymfocytte-
ne danner antistoffer som svarer
til antigenet hos inntrengeren «fi-
enden».
Balanse i forholdet mellom Th

1 og Th 2 er avgjørende da Th1
reagerer sent ved førstegangsin-
feksjon og umiddelbart ved Th 2
ved annengangsinfeksjon med
produksjon av spesifikke antistof-
fer. Første gangen vi blir utsatt for
en smitte «fiende» kan vi gjerne
ligge syke med feber i både en og
to uker, mens neste gang vi blir
utsatt for den samme smitte «fi-
ende» reagerer immunforsvaret så
raskt at i de fleste tilfeller rekker
vi ikke engang å få en tempera-
turøkning (feber). Immunforsva-
ret har nå kjent igjen «angri-
peren» og er klar med sine
antistoffer (soldater) for å ta
knekken på fienden.
For å oppnå denne immu-

niteten må immunforsvaret
stimuleres kontinuerlig. Vi
må tørre å eksponere oss for
smittefaren ved å møte «fi-
enden» samt at vi må ha en
livsstil og spise mat som sti-
mulerer immunforsvaret po-
sitivt. Det finnes også farlige
smittestoffer som kan ligge
på lur i måneder og år uten
at vi merker noe som helst.
Immunforsvaret takler pro-
blemet underveis. Disse
smittestoffene slår først til
når vi er svake, og på ett el-
ler annet vis har vi fått et
dårligere immunforsvar enn
normalt. Forsker Royal Rife
og Dr. Hulda Clarke mente
at giftstoffer og toxiner som
utsondres av mikroorganis-

menes livsløp øker risikoen for
utvikling av sykdom over tid.

Mer mat rett fra naturen
Vi gjør oss selv en «bjørnetje-

neste» ved at vi bruker for mye
ferdigmat. I dag er mye av det vi
får i oss steril ferdigmat. Vi vasker
både kropp, klær, hus og hjem
med bakteriedrepende midler. I
den «rene skitten» befinner det
seg en rekke mikrober, (bakterier
og virus) vårt immunsystem tren-
ger å bryne seg på i ny og ne for å
holde seg i form. Denne stimule-
ringen gjør at immunsystemet ut-
vikler seg til det bedre og kommer
i balanse. Mye kjemikalier, stress
og mat med mindre næringsverdi
er viktige årsaker til at mennesker
blir syke i dagens samfunn.

Stress og psykisk
belastning
Stress, hektisk livsstil og store

forventninger til oss resulterer i
generell psykisk belastning over
tid. Summen av dette belaster im-
munsystemet negativt, og er et
stort helseproblem for mange. Vi
kan komme i en situasjon der vi
ikke lenger klarer å bekjempe de
skjulte inflammasjoner og beten-
nelser. Faren øker for at vi ødeleg-
ger balansen mellom immunfor-
svaret, nervesystemet og
hormonproduksjon som er livs-
nødvendige funksjoner for at
kroppen skal fungere.

Lev så naturlig som mulig
Det beste vi kan gjøre er å leve

så naturlig som mulig. For mange
er dette vanskelig, og en stor ut-
fordring i en travel hverdag. Util-
gjengeligheten av naturlig ren mat
belaster vårt immunsystem og
øker risikoen for sykdom.

Hva kan vi gjøre selv?
Positive tiltak for immunforsva-

ret kan være å stresse ned, være
mer fysisk aktiv, kritisk til miljøet
vi ferdes i, øke den fysiske aktivi-
teten og spise rent kjøtt og ren
fersk fisk samt økologiske grønn-

saker og frukt. Innta
kosttilskudd som sik-
rer et balansert inntak
aminosyrer, vitaminer,
mineraler, fettsyrer og
gode antioksidanter.
Ubevist inntak av
enkeltstående in-
gredienser kan
skape store uba-
lanser være årsak
til sykdom. Uten
at vi er kritiske til
disse faktorene
og forebygger
øker risikoen for
sykdom og krop-
pen eldes for tid-
lig. Husk små
endringer i hver-
dagen kan gjøre
stor helsemessig
gevinst.

Autoimmune
sykdommer
Feil i immunsys-

temet gjør at kroppen
angriper seg selv. I enkelte tilfeller
fungerer ikke immunsystemet
normalt. Toleransebrudd kan opp-
stå og gi autoimmune sykdommer
som fører til at immunsystemet
reagerer mot, og angriper krop-
pens egne celler og vev og være
årsak til en rekke sykdommer.
Ønsker du veiledning om nød-

vendig ernæring, og hvordan du
kan få et bedre immunforsvar ta
kontakt med vår informasjonste-
lefon så får du vite hvem som er
din lokale Ki-Terapeut med spesi-
alopplæring på området.
Vil du vite mer om hvordan du

kan utdanne deg som naturtera-
peut ta kontakt for nærmere infor-
masjon og studieplan. Utdannel-
sen foregår lokalt i Ringsaker.
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IMMUNFORSVARET: Imunil og Bronkitor stimulerer immunforsvaret på en
naturlig måte

MIKROORGANISMER: Paravix hjel-
per deg å holde uønskede mikroorga-
nismer på avstand.
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