
Jaki jest cel wzmacniania?
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Wiele osób pyta, dla kogo są te suplementy i dieta? Kto by sobie
zadawał tyle trudu?
A ja wtedy odpowiadam, dla takich osób jak ja, którym medycyna
akademicka nie umiała pomóc. I co gorsza, nikt tego nie
powiedział głośno. Czy zbudowanie odporności to duży
wydatek?

Warto zmienić spojrzenie, bo jeśli dzięki ziołom, suplementom
i prawidłowej żywności możesz ograniczyć choroby aktualne
i te w przyszłości, które kosztują dużo więcej… myślę, że warto.
Nie wspominając już o tym, że choroby to nie tylko koszty
finansowe, ale też emocjonalne. A co z czasem przeznaczonym
na zwolnienia chorobowe, choroby dzieci, pryz których
czuwasz, a może nawet bywasz w szpitalu?
To co, śmigamy Fanko Zielonego?

Wracając do immunologii. Co wiemy na pewno?

Komórki układu odpornościowego znajdują się m.in. w grasicy,
śledzionie, węzłach chłonnych, migdałkach, jelitach, szpiku
kostnym, gdzie produkowane są leukocyty (krwinki białe),
zwalczające wszelkie chorobotwórcze zarazki.
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Często używam porównania naszego organizmu do samochodu 
Dlaczego jesteśmy podobni?

Auto do sprawnego działania potrzebuje oleju, paliwa, systemu
chłodzenia, ale też ruchu i okresowego przeglądu. A ludzkie
ciało?

My potrzebujemy analogicznych rzeczy:
1.nawodnienia
2. odpowiedniego odżywienia
3. snu (dla nas to taki system chłodzenia jak w aucie)
4. ruchu
5. i oczyszczania

Układ immunologiczny to bardzo złożona machina.

Jego kluczowe miejsca, po których można odczytywać jego stan,
to 1. skóra, 2. migdałki, 3. układ trawienny.

Czy zauważyłaś, że podczas infekcji powiększają się migdałki?
To właśnie taki znak, że układ odpornościowy został
zaatakowany i ruszył do walki z patogenami – bakteriami,
grzybami czy wirusami. Dość mało mówi się o roli śledziony w
odporności, a ona jest szalenie ważna.
Dlaczego?
Przeprowadzono badanie, które pokazało, że w przypadku dzieci,
którym często podawano antybiotyk – śledziona była mocno
powiększona i obciążona.

Śledziona odpowiada za oczyszczenie krwi.
Śledziona filtruje krew i niszczy "stare" i już nie działające
(czerwone krwinki)
oraz płytki krwi (trombocyty).

O tym jak ważny jest to organ może świadczyć to,
że śledziona tworzy się już w pierwszych tygodniach życia
płodowego,
a już od drugiego trymestru ciąży wspomaga organizm płodu
umożliwiając zwiększanie ilości erytrocytów.
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Limfocyty, czyli komórki odpornościowe, znajdujące się w
śledzionie nie tylko są zdolne do niszczenia patogenów (czyli
wszystkiego,

co źle działa na nasz organizm), ale i do produkcji przeciwciał
zapobiegających kolejnemu atakowi tak zwane limfocyty B.
Zatem, gdy nasz organizm zostanie zaatakowany przez wirusy
czy bakterie,śledziona bierze się intensywniej do roboty,
by nie dopuścić do zakażenia lub szybko je zwalczyć.

My tego nie widzimy, ale podczas pracy często zwiększa objętość,
aby pracować jeszcze wydajniej.

To co o śledzionie warto zapamiętać to to, że nie służy jej
bardzo podawanie nabiału,

a szczególnie zimnego – w postaci jogurtów czy lodów.
Ich nadmiar, który jest bardzo często przez nas spożywany
latem odbije się na nas jesienią częstymi infekcjami.
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