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SISSEJUHATUS
Tervislikult elamise aeg on käes!
Immuunsüsteem on teiste inimkeha süsteemidega võrreldes
ainulaadne, sest sel on ligipääs kõigile rakkudele ja kudedele ning see
tegutseb ööpäev ringi, kaitstes inimesi pisikute, viiruste jms eest. See
on sügavuti seotud mitte ainult kõigi teiste kehasüsteemide, vaid ka
ümbritseva keskkonna ja emotsioonidega. Immuuntervist võib mõjutada kõik, alates tundlikkusest mõne toidu suhtes kuni stressini, ning
kui parandada üht, siis paraneb ka teine. Immuunsüsteemi reguleerimine tähendab kogu oma olemuse, nii keha kui vaimu korrastamist.
Aga kuidas hoolitseda immuunsüsteemi tervise eest? „Häid nippe
immuunsuse tugevdamiseks“ aitab sul just seda teha. Sellest raamatust leiad rohkem kui 175 lihtsat abinõu, et muuta immuunsüsteem
tervemaks ja panna see paremini funktsioneerima. Neid nippe on peaaegu iga olukorra ja immuunsusseisundi jaoks alates toitudest ja toidulisandeist, mis pakuvad kaitset haiguse vastu, kuni harjumusteni
ja teraapiateni, mis ravivad kroonilist põletikku. Siit leiab holistilisi
lähenemisi immuunsüsteemi tugevdamisele, mis toetavad ka sotsiaalset, vaimset, emotsionaalset ja vaimset heaolu.
Ükskõik kas soovid end kaitsta infektsiooni vastu, võidelda juba
alanud nakkushaigusega, leevendada põletikku, parandada mõnd
allergilist või autoimmuunset seisundit, aitab see raamat sul end eelseisvatel aastatel paremini tunda. Sirvi seda ja heida pilk nendele nippidele, mis esmalt tähelepanu köidavad, või loe läbi kõik immuunsuse
tugevdamist õpetavad leheküljed.
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1. NIPP

HAKKA SÕBRUSTAMA SEENTEGA
Kui valida toite, mis immuunsüsteemi abistavad, siis on seened selles lausa ületamatud. Seened sisaldavad beetaglükaani, kiudainet, mis
söömisel ergutab ja stimuleerib immuunsüsteemi reaktsiooni ning
suurendab nakkustega võitlevate valgete vereliblede arvu. Aja jooksul
tugevdab see efekt immuunsüsteemi. Üks beetaglükaanide kasutusalasid on vähiteraapia, kus see aitab pidurdada vähirakkude kasvu.
Peale immuunsuse tugevdamise on leidnud tõestust, et beetaglükaan
 alandab kolesterooli;
 pidurdab söögiisu;
 aeglustab glükoosi imendumist seedetraktist vereringesse (see
on kasuks inimestele, kel on insuliiniresistentsus/diabeet).
Müügil on beetaglükaani sisaldavaid toidulisandeid, kuid seda on
võimalik saada ka niisugustest toiduainetest, nagu seened, kaer ja
oder. Seente söömise lisahüve seisneb selles, et need sisaldavad rohkesti
ka taimset D-vitamiini, mis on teine immuunsust tugevdav toitaine.
Kõige kõrgema beetaglükaani sisaldusega seened on šiitake, maitake ja reishi. Sajas grammis seentes sisaldub 0,2–0,5 grammi beeta
glükaani. Positiivsed tulemused ilmnevad, kui süüa päevas üle kolme
grammi beetaglükaane. Kui sul on mingi autoimmuunhaigus, siis ole
ettevaatlik suures koguses beetaglükaani sisaldavate toitude söömisega nende immuunsust stimuleerivate omaduste tõttu.
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2. NIPP

LAULA KOGU SÜDAMEST
Meenuta, millal sa viimati laulsid kaasa oma lemmiklaulu. Lõpuks
oli sul imehea olla, eks ole? Su meeleolu oli tõusnud, vaim tundis end
vabalt ja igasugune stress, mis võis enne vaevata, oli haihtunud. Me
teame vaistlikult, kuidas laulmine mõjub teraapiana. Ja teadus kinnitab seda.
Lauldes kasutad häälepaelu, mis asuvad väga tähtsa närvi läheduses, mida nimetatakse uitnärviks. See närv on parasümpaatilise
närvisüsteemi kodu. Kui see osa närvisüsteemist on täielikult aktiveeritud, siis töötavad immuun-, seede- ja detoksifitseerimise süsteem optimaalselt. Kui parasümpaatiline närvisüsteem ei ole küllalt
aktiivne, siis on immuunsus nõrk.
Lauldes häälepaelad vibreerivad ja stimuleerivad seda närvi
süsteemi osa. Pealegi näitas üks Londoni Kuningliku Muusikakolledži
uurimus, et üksainus tund kooris laulmist suurendas vähihaigetel
immuunsete tsütokiinide (tüüp valgeid vereliblesid) teket organismis,
alandas kortisoolitaset ja tõstis oksütotsiini taset. Kortisool on keha
peamine stressihormoon ja see pidurdab immuunsüsteemi. Oksütotsiin on hea enesetunde, armastuse-ühtekuuluvuse hormoon, mida
me kõik ihkame.
Nii et lase käia. Pane oma lemmikmuusika mängima ja laula
kaasa.
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3. NIPP

NEELA LÕUNATUNNIL ENDASSE PÄIKESEKIIRI
Võib-olla tead juba, et D-vitamiin on väga tähtis immuunsüsteemi
funktsioneerimiseks ja et keha toodab seda kokkupuutel päikesepaistega. Aga võib-olla sa ei tea, et päikesepaiste ei käivita seda reaktsiooni
igal päeva- ega aastaajal.
Immuunsuse tugevdamiseks on parim aeg olla õues keskpäeval.
Miks?
Põhjuseks on inimkeha ja päikese suhe – täpsemalt päikesekiirguse erinevad lainepikkused. Kõige tuttavamad lainepikkused on need,
mida me näeme vikerkaares, mis tekib siis, kui valguslained üksteisest irduvad, liikudes läbi veepiiskade või prisma. Iga värv vastab eri
lainepikkusele.
Kõik valguslained ei jõua maapinnale korraga. Mõned tungivad
atmosfäärist läbi ainult teatud kellaaegadel või aastaaegadel. Ultraviolett B (UVB) on immuunsüsteemile kõige tähtsam lainepikkus.
Kehas tekib D-vitamiin ainult siis, kui UVB-lained puudutavad nahka.
UVB jõuab Maale alates vara- või keskkevadest kuni varasügiseni ja
on kõige tugevam siis, kui päike on taevas kõige kõrgemas punktis (südapäeval). Kui päike on madalal, siis UVB-kiirgust praktiliselt
ei olegi. Keskkevadest UVB-tase tõuseb ja kättesaadavusaeg pikeneb.
Suve lõpul tase langeb ja kesksügiseks seda enam ei olegi. Kui elate
ekvaatorile lähemal, siis kogete kõrgemat UVB-taset pikema aja vältel
nii päeva jooksul kui aasta ringi, see tähendab, et teil on rohkem valikut, millal õue minna, et D-vitamiini saada.
Mis põhjus oleks veel parem lõunavaheaja vabas õhus veetmiseks?
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4. NIPP

KÜÜSLAUGULÕHN ON TERETULNUD
Küüslauk kuulub aedviljade rühma, mille ladinakeelne põhinimetus
on allium, ja seda on kasutatud mitmesuguste haiguste raviks, sealhulgas palavikud, mao- ja soolehäired, kõrvavalu, koolera ja koguni
gripp. Peale küüslaugu kuuluvad allium’ide hulka veel sibulad, kevadsibulad, porrulaugud, šalottsibulad ja murulauk.
Üks allium’ide immuunsusefekti peapõhjusi on nendes sisalduv
alliin (kõige rohkem on seda küüslaugus). Närimisel vallandub sealt
väävliühend, mida nimetatakse orgaaniliseks väävliks ja millel on
tugevad antioksüdantsed, viiruste- ja bakterite vastased omadused.
Taimede väävlisisaldus on kõrge enda kaitsmiseks kiskjate eest, seepärast hakkavad sul sibulat hakkides silmad vett jooksma ja nende
aedviljade söömisel hingeõhk lehkama.
On tõestatud, et küüslauk aitab ära hoida külmetushaigusi ja osaliselt grippi, sest see suurendab nakkuse korral punaste vereliblede hulka.
Peale alliini toetavad allium’i rühma aedviljad immuunsust veel
sellepärast, et need sisaldavad
 immuunsust tugevdavat C-vitamiini, kaaliumi ja seleeni;
 kvertsetiini (tugev antioksüdant);
 flavonoide, mis tõstavad glutatioonitasemeid, mida on tarvis
immuunsus- ja detoksifikatsiooniprotsessideks;
 fruktaane (ainult küüslaugus ja sibulas), mis toidavad soolestikus elavaid immuunsust tugevdavaid baktereid.
Nende hüvedeni jõudmiseks tuleb aedvilja hakkida, puruks pressida või närida, nii et alliinist vallanduvad tugevad väävliühendid.
Küüslaugu koguse kohta pole kehtestatud standardeid, kuid uuringud on näidanud, et 2–10 grammi küüslaugu (1–2 küünt) söömine
päevas suudab tugevdada immuunsüsteemi. Soovi korral võib võtta
ka küüslaugukapsleid.
Kui sul on ärritunud soole sündroom, siis ole kõigi nende aedviljade
suhtes ettevaatlik. Küüslaugul on ka verd vedeldavad omadused, mistõttu seda peaksid vältima inimesed, kes kasutavad ravimit varfariin.
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5. NIPP

ELAVDA PÄEVA ALGUST
Immuunsuse tugevust mõjutab suuresti see, kuidas päeva alustatakse. Inimesel on kehas sisemine kell – bioloogiline kell. Tegelikult ei
ole neid ainult üks, vaid igas rakus on oma bioloogiline kell. Neid kõiki
koos nimetatakse tsirkaadrütmiks ja nende abil teavad rakud, millal
alustada bioloogilisi protsesse, nagu geenide ja ensüümide aktiveerimine või hormoonide vereringesse eritamine.
See rütm on kriitilise tähtsusega immuunsüsteemi ja kõigi teiste
kehas olevate süsteemide ning rakkude tervisele. Satchin Panda (maailma juhtiv tsirkaadrütmide uurija) ja tema meeskond on leidnud,
et tsirkaadrütmi häired võimendavad oksüdatiivset stressi (vabadest
radikaalidest tingitud kahjustused) ja põletikke, kasvatavad paljude
immuunsusega seotud haiguste riski, sealhulgas vähk, infektsioonid, põletikud ning ainevahetushaigused. Isegi Maailma Terviseorganisatsioon on nentinud, et töötamine sageli muutuva graafiku järgi
vastupidiselt pidevatele tööaegadele on tõenäoliselt kantserogeenne
(soodustab vähktõppe jäämist), samuti on tõestatud, et gripivaktsiini
saamine hommikul annab parema tulemuse kui teistel kellaaegadel
vaktsineerimine.
On soovitatav ajastada igapäevased harjumused selle järgi, mis on
kellegi kehale loomulik. Ka päeva alustamise viisil on kriitiline tähtsus
tsirkaadkella paikapanemisele. Kolm olulist harjumust hommikuseks
rutiiniks on
 saada esimesel, ärkamisele järgneval tunnil loomulikku valgust
(kas õues või heledast lambist, mille võimsus on üle 10 000
luksi);
 teha sportlikke harjutusi esimesel ärkamisele järgneval tunnil;
 süüa hommikust iga päev samal kellaajal.
Niisugustel lihtsatel harjumustel on tugev mõju immuunsuse seisundile ja haigestumisriskile.
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