
IMMUNFORSVAR
K R O P P E N S  F O R S V A R S V Æ R K

G R E T H E  L I N D



”Immunforsvar – Kroppens forsvarsværk” - En e-bog af Grethe Lind 
www.lindskinesiologi.dk  

Copyright Grethe Lind 2021 © Materialet må GERNE distribueres, så send den bare 
videre til familie, venner eller kollegaer, der kan have gavn af at læse e-bogen. 

 

Indholdsfortegnelse 

 

Immunforsvar ............................................................................................................................. 2 

Kroppens forsvarsværk - immunforsvar ..................................................................................... 2 

Vi er ren energi ........................................................................................................................... 3 

Kærlighed og taknemmelighed overvinder alt ........................................................................... 4 

Hvad er HeartMath Institute ...................................................................................................... 5 

Heart-Focused Breathing går ud på at flytte opmærksomhed ind i hjertet ........................... 5 

Min historie og immunforsvar .................................................................................................... 6 

Min historie set i historisk perspektiv ........................................................................................ 7 

Hvad kan jeg gøre for at booste immunforsvaret ...................................................................... 8 

Oregano ...................................................................................................................................... 9 

Immunstyrkende punkter ........................................................................................................... 9 

Punkter, der virker febernedsættende ................................................................................. 10 

Skeletmanden med immunstyrkende punkter ..................................................................... 11 

Yoga .......................................................................................................................................... 11 

Behandling af senfølger efter influenza og vira ........................................................................ 12 

Afslutning .................................................................................................................................. 13 

  



”Immunforsvar – Kroppens forsvarsværk” - En e-bog af Grethe Lind 
www.lindskinesiologi.dk  

Copyright Grethe Lind 2021 © Materialet må GERNE distribueres, så send den bare 
videre til familie, venner eller kollegaer, der kan have gavn af at læse e-bogen. 

 

Immunforsvar  
Hvorfor har nogen et godt immunforsvar og andre bliver syge, når der er en i deres nærhed, 

der nyser. Det har egentlig fascineret mig en hel del og har gjort mig tilpas nysgerrig igennem 

mange år. Jeg begyndte at undre mig. Jeg troede, at vores immunforsvar blev dårligere med 

alderen fordi du havde levet et liv udsat for alverdens ting og sager både fra noget udenfor 

dig selv og især fra noget indeni dig selv – det omgivende miljø så at sige, men jeg blev 

klogere. Så længe vi er i live, så kan vi gøre noget for at forbedre immunforsvaret. Jeg 

besluttede mig derfor til at skrive en e-bog omkring immunforsvaret, den skulle gerne give et 

meget overordnet billede af, hvad immunforsvaret er for en størrelse og hvordan du 

styrker/booster dit immunforsvar. Endvidere giver jeg et indblik i min egen historie omkring 

mit immunforsvar og svækkelse af dette.   

Jeg vil samtidig udtrykkelig gøre det klart, at det er vigtigt at gå til sin læge, hvis du har 

helbredsmæssige udfordringer.  

Kroppens forsvarsværk - immunforsvar 
Den menneskelige krop er en utrolig avanceret og kompleks organisme, hvor hver eneste 

celle er fuldstændig bevidst om, hver enkelt af de andre celler. Cellen er omgivet af en 

membran, der i en god helbredstilstand er intakt og holder uvedkommende virus eller andet, 

der ikke er godt for vores celler, ude. Cellens membran er at sidestille med et forsvarsværk. 

Bliver vi i den termologi, så har vi observatører i form af makrofager, herefter er der 

soldaterne, der har forskellige grader, i form af T-hjælpeceller, T-dræberceller, T-celler, der 

dæmper og T-celler, der husker samt B-lymfocytter. 

Kroppen er forunderlig med alt dens kunnen.  

Alle vores celler deltager faktisk i vores immunforsvar, herunder hjernen, hjerte, nerve- og 

hormonsystemet. Hypothalamus er en del af det limbiske system, der spiller en stor rolle i 

vores føle liv (vores følelser), det påvirker blandt andet samspillet mellem vores nerve- og 

hormonsystem og især vores hjerte (hjerne – hjerte).  

Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan vi håndterer vores følelser. Sygdom 

kan blive en realitet, hvis vi ikke formår at ændre vores måde at håndtere negativ, såvel som 

overdrevet positiv stress på. Hvis du hele tiden fortæller dig selv, at du ikke er god nok, før du 

har tabt dig, har fået succes, har fået mand/kone, hus, bil, båd eller har så og så mange 

penge, så stresser du dig selv unødvendigt. Du er faktisk i en kamp – flugt tilstand konstant 

og det giver en voldsom belastning i kroppen. Kroppen udsender adrenalin og kortisol i lange 

baner og det er gift for kroppen, når denne tilstand foregår over længere perioder. Vores 

kroppe er ikke beregnet til at kunne håndtere dette.  

Virus angriber, når cellens membran er svag grundet stress, forskellige følelsesmæssige 

tankemønstre, dårlig kost og videre i den stil.  
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Virus kan trænge ind i cellen og overtage cellens ”maskinrum” (RNA/DNA), hvorved cellen 

omdannes til en virus fabrik. Næste gang cellen deles spredes virus og derved inficeres nye 

celler.  

Makrofagerne opdager nu den inficerede celle og spiser den og viser antigenet/virus på 

overfladen til en T-lymfocyt, der nu omdannes til en T-hjælpercelle, der således stimulerer de 

B-lymfocytter, der kan lave antistof imod det pågældende antigen.  

T-hjælpercellen sørger for, at der dannes modne T-hjælpere, T-dræbere, T-dæmpere og T-

hukommelsesceller, der præcist svarer til den virus, der er trængt ind i cellen.  

Den virusinficerede celle opløses af de naturlige dræberceller. Makrofagerne rydder op, hvis 

der er en rest tilovers.  

Alt ånder igen fred og idyl i cellerne.  

I de næste afsnit henledes opmærksomheden på, hvordan du kan styrke dit immunforsvar og 

hvad du kan være opmærksom på i den forbindelse.   

Vi er ren energi 
Informationerne viser sig ofte for dig, når du er parat til at kunne håndtere dem i dit liv. På et 

tidspunkt igennem min rejse, fik jeg kendskab til, hvordan lyd- og farvefrekvenser kan påvirke 

dig samt ikke mindst, hvordan du påvirkes af, hvad du fortæller om dig selv og til dig selv 

måske hver dag, hver time eller andet. Det du gør er, at du faktisk sender en vibration ud til 

verden, dine omgivelser, universet. Hvor tit har jeg ikke hørt, ordsprog som: 

• Det du siger, er du selv 

• Det du sender ud, kommer tilbage uanset om det er tanker eller ord 

• Den du møder på din vej op ad karrierestien, møder du også på din vej ned 

Alt i hele verden er energi; din krop, alt der omgiver dig, materielle som immaterielle ting, er 

energi.  

Med den viden in mente, er det utrolig vigtigt at være opmærksom på, hvad det er, vi sender 

ud i verden, for det er det, vi får tilbage.  

Når alt i verden er energi, er det at foretrække, at vi er i symbiose med den universelle 

energi, der omgiver os, for det er grundlaget for vores helbred.  

Energien i vores krop – CHI – flyder igennem meridianbaner i kroppen, der billedligt kan 

forstås som et ledningsnet, som en lang energikanal. Hver meridian har sit eget udsnit på den 

lange energikanal. Hver enkelt meridian har egne akupunkturpunkter, der korresponderer 

med organerne.   

Meridianer og akupunkturpunkter er bundet sammen af kiselkrystaller i en lymfeagtig væske. 

Kiselkrystaller betegnes som halvledere, og de kan lede elektriske impulser uden energitab. 

En egenskab kroppen udnytter for at fungere optimalt.   
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Som nævnt er den menneskelige krop en utrolig avanceret og kompleks organisme, hvor 

hver eneste celle er fuldstændig bevidst om, hver enkelt af de andre celler.  

Når en meridian blokeres, stoppes energistrømmen på samme måde, som når en dæmning 

bremser en flod: neden for dæmningen tørrer floden ud af mangel på vand og næring. Når 

meridianen blokeres, taber de berørte muskler og organer noget af deres funktionsevne, 

fordi de ikke får tilført den nødvendige energi/næring. 

Udgangspunktet er, at vores kroppe har en iboende evne til at kunne hele sig selv ved 

ubalancer og sygdom.  

Du kan få adgang til kroppens biofeedback system, der tydeligt demonstrerer kroppens 

intelligens ved hjælp af en muskeltest. En muskel kan enten holde eller slå fra, det betyder at 

en muskel enten er stærk eller svag, dvs. at energien i meridianbanen enten flyder eller er 

blokeret. Ved hjælp af muskeltesten kan du ”tale” med cellerne uden om hjernen og 

talesproget (underbevidstheden).  

Når alt omkring os er energi, så virker det umiddelbart logisk, at noget af det stærkeste vi, 

som menneske, kan gøre er at udstråle energi i form af energisekvenser som kærlighed og 

taknemmelig til verden/universet, hvilket bringer mig til næste afsnit: Kærlighed og 

taknemmelighed overvinder alt.  

Kærlighed og taknemmelighed overvinder alt 
På min vej igennem livet arbejdede jeg sammen med en læge, der også havde de alternative 

briller på – læge samt komplementær behandler – hun testede om jeg overhovedet kunne 

lide mig selv, hvilket jeg synes var noget underligt noget, for hvem kan ikke lide sig selv, 

tænkte jeg. Her blev jeg meget klogere.  

Det var faktiske temmelig grænseoverskridende at skulle sige mit navn højt og sige; at jeg 

elsker mig selv, ganske som den jeg er og så ovenikøbet samtidig se ind i et spejl, når jeg 

sagde sætningen. Hun forankrede sætningen i min krop. Jeg arbejdede efterfølgende med 

dette tema, da jeg nu var gjort opmærksom på, at her havde jeg en udfordring, noget jeg 

kunne blive bedre til og så helt uden finansielle omkostninger.  

Det er vigtigt at elske, acceptere, anerkende og respektere dig selv ubetinget. At føle og give 

dig selv ubetinget kærlighed. Sig gerne det til dig selv flere gange om dagen, hver gang du ser 

dig selv i et spejl: Jeg (navn) elsker, acceptere, anerkender og respektere mig selv 

betingelsesløst. Smil og mærk, hvad det gør ved dig.  

Er det dit helbred, der trænger til opmærksomhed, så kan du også sige til dig selv: 

Jeg er dybt taknemmelig for mit gode helbred 

Jeg føler mig hel og fuldkommen, ganske som den jeg er 

Jeg er i gang med kærligt at heale mig selv på den bedst tænkelige måde 
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Jeg er dybt taknemmelig for mit perfekte helbred  

Det du giver opmærksomhed vokser 

Ofte, når jeg har lavet en sætning til mig selv med det indhold, der er aktuelt, så gør jeg det 

ofte, så jeg har hjertet og hjernen med i en sammenhæng. At få hjerte og hjerne i coherence 

(sammenhæng) ved at bruge teknikker lært via HeartMath Institute.  

Hvad er HeartMath Institute 
Institute of HeartMath er beliggende i Californien i USA og grundlagt af Doc Childre. 

Instituttet forsker i hjertets betydning for den menneskelige psyke. Instituttet har igennem 

de sidste årtier opnået spændende og meget anvendelige resultater gennem deres forskning. 

HeartMath har udviklet forskellige kernekoncepter/teknikker, der kan anvendes til 

selvregulering. Teknikkerne er baseret på omfattende forskning og er designet til at hjælpe 

mennesker med at få deres psykiske, mentale og emotionelle (følelser) systemer bragt i 

balance og/eller at fastholde balancen. Det er vigtigt, at vi er i balance, idet mange af 

kroppens systemer herunder immunsystemet, men også det autonome nervesystem 

påvirkes. 

Det autonome nervesystem kan deles op i en fordøjende funktion, kaldet det parasympatiske 

nervesystem og en flugt/kamp funktion, kaldet det sympatiske nervesystem. Af og til 

kommer de ud af balance, men balancen genoprettes normalt indenfor kort tid.  

Kronisk stress påvirker kroppens immunsystem i negativ retning, selvom det, der 

umiddelbart stressede dig er forsvundet, så kan kroppen fortsat befinde sig i et 

alarmberedskab. Når du befinder dig i den tilstand, så kompenserer kroppen og bruger ikke 

energi på at heale din krop. En god nats søvn er med til at heale kroppen, den får lov til at få 

ro uden konstant bombardering af hjernen med alverdens ting.  

Det er vigtigt at kunne regulere sig selv for at opnå en balance imellem det, der dræner dig 

for energi og det, der giver dig energi.  

Ved bevidst at kunne regulere sig selv opnås der hurtigere mulighed for at få balance mellem 

det sympatiske og det parasympatiske nervesystem, hvilket samtidig giver et boost til 

immunforsvaret. 

En af måderne at kunne regulere sig selv på er: 

Heart-Focused Breathing går ud på at flytte opmærksomhed ind i hjertet 
Sæt dig på en stol med fødderne solidt plantet på gulvet/jorden – rank ryg. Lad højre hånds 

fingre pege ind på dit hjerteområde (ca. midt på dit brystben) for at rette din 

opmærksomhed til området.  

Træk vejret lidt langsommere end du plejer, for de fleste vil det betyde, at du trækker vejret 

ind i 5 sekunder og bruger 5 sekunder på at puste ud igen. Helst igennem næsen, men er du 
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forkølet, så åbner du munden. Når du har gjort dette i et par minutter, tilsætter du en ekstra 

dimension, idet du nu ved hver ind- og udånding lader din bevidsthed omfavne af en følelse, 

der enten kan være medfølende (med dig selv eller en du holder af), kærlighed til dig selv 

eller en du også holder af, tænker på en begivenhed eller et sted, der giver dig følelsen af 

stor glæde og taknemmelighed. Brug blot 3 til 5 minutter på det hver dag. Den ro og det 

boost du giver dig selv ved den handling, har faktisk vist sig at kunne holde i op til 6 timer 

bagefter. Du kan eventuelt gøre det lige inden du skal sove og som det første, når du vågner 

og måske i en pause midt på dagen.  

Den teknik jeg lige har beskrevet, har jeg lært i forbindelse med min uddannelse som coach 

og mentor på HeartMath Institute.  

I de enkelte afsnit har jeg beskrevet, hvad vi skal være opmærksomme på som menneske for 

at kunne bevare eller opnå et godt immunforsvar. Derfor synes jeg, at det nu er tiden til at 

fortælle min historie omkring mit immunforsvar. 

Min historie og immunforsvar 
Jeg har sat mig selv som reference ramme, da jeg har været ramt af svigtende immunforsvar, 

siden jeg, i bund og grund, var en lille pige. Af en eller anden årsag frygtede min mor, at jeg 

bare altid blev syg, når der var andre i min nærhed, der var syge og jeg må sige, at hendes 

forudsigelse altid holdt stik. Jeg må ubevidst have taget dette til mig. Puttet det tankesæt 

ned i min underbevidste boks og lagt låg på.  

At jeg ikke er blevet antibiotikaresistent, er et vidunder. Sammenlignet har min søn kun en 

gang i sit liv fået antibiotika, hvilket var helt uden effekt, men lad det nu ligge.  

Det du frygter, tiltrækker du – alt omkring dig er vibrerende energi.  

I 2016 følte jeg stærkt, at jeg blev nødt til at gå til yoga, da jeg tænkte, at der var noget vigtigt 

for mig at hente der. Det kom der faktisk en sjov iagttagelse ud af. Af en eller anden 

uransagelig årsag tiltrak jeg ikke længere forkølelser, influenza eller andre vira. En skøn side 

effekt – et styrket immunforsvar – ved blot at dyrke yoga. Men her ender så mit idylliske 

billede af et styrket immunforsvar. 

I mange år – vidste det sig – undertrykte jeg mig selv, jeg ville ikke lytte til min krop, til mig 

selv. Jeg nægtede at se bestemte ting i øjnene, jeg ville ikke se det. Jeg var i konstant 

alarmberedskab i mange år og det skyldes ikke, at jeg blev jagtet af nogen løve eller andet. 

Det foregik simpelthen oppe i mit hoved. Jeg følte mig mere og mere låst i mit job, hvor jeg 

før havde haft en stor grad af frihed, blev denne efterhånden taget fra mig. Der blev mere 

overvågning, kontrol og mistro i den organisation, jeg var en del af og som jeg havde været 

mega glad for at være en del af. Det er her vigtigt at gøre opmærksom på, at det var min 

oplevelse af situationen.  

Jeg følte mig låst, overvåget og meget ufri og kontrolleret. Andre kunne se, hvor meget det 

sled på mig, jeg undertrykte det simpelthen. Jeg prøvede at overleve, blot en dag til og så en 
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dag mere år ud og år ind. Lige indtil det tidspunkt, hvor jeg en nytårsaften (jeg var ikke fuld), 

sagde det højt, som jeg inderst inde godt vidste. At forlod jeg ikke dette her job, ville jeg dø. 

Fra det tidspunkt, gik der nøjagtig 6 uger til jeg endte akut på hospitalet, lammet i ansigtet og 

stort funktionstab i venstre arm.  

Jeg blev undersøgt på kryds og tværs af alverdens dygtige og søde læger, men de fandt aldrig 

nogen forklaring på dette. Jeg forsøgte at komme tilbage på arbejdet igen – som nævnt – jeg 

ville ikke lytte. Dog endte min tilbagevenden til arbejdspladsen i en stress melding. Jeg gik 

simpelthen godt og grundigt ned. Jeg tog sagen i egen hånd med komplementære 

behandlingsformer og er i dag funktionsdygtig igen. Tror I, at jeg vendte tilbage til 

arbejdspladsen igen efter mit sygefravær– nej vel ?? men jo det gjorde jeg altså, men ”kun” i 

et år.  

Jeg er nu kommet godt videre, men måtte ned en gang til, denne gang blev jeg ramt på mit 

bevægeapparat – mine knæ – det viste sig, at træning var vejen frem både mentalt og fysisk. 

Endnu en gang har yoga og et ændret mindset gjort, at jeg igen er kommet styrket videre.  

Jeg undrede mig, stress reaktioner i lange baner, men i bund og grund var jeg jo ikke stresset 

på den måde, som jeg troede gav stress. At have travlt med masser af overarbejde etc. det 

kunne ”man” få stress af. Hvorfor gik mit immunforsvar ned? kunne stress udløse dette? når 

jeg nu ikke var stresset på den ”rigtige” måde. Hvad der yderligere tilstødte mig var, at jeg 

også udviklede hudkræft flere steder. Jeg tillod nogen at komme ind under huden på mig. Jeg 

er heldigvis blevet klogere og fået mere viden, som jeg gerne vil dele med så mange som 

muligt.  

Når du er i konstant alarmberedskab, frygt eller hvad det nu er – så kører dine tanker i ring – 

og du kommer ingen vegne, så frigives adrenalin og kortisol i lange baner, det nedsætter dit 

immunforsvar om noget. Du kan ikke spise dig fra dette, i hvertfald ikke udelukkende, om du 

så tager nok så meget kosttilskud, går nok så meget til yoga, akupunktur, zoneterapi etc.  

Du bliver nødt til at tage fat om nældens rod – so to speak – om årsagen til, hvorfor dit 

immunforsvar tabte pusten og ikke var der for dig, når du virkelig stod og manglede det helt 

desperat. Det jeg prøver at fortælle er, at vores tankemønster, det vi tænker om os selv, når 

der er noget vi ikke vil se eller anerkende eller hvad det nu end måtte være, kan være en 

medvirkende årsag til, at vi bliver syge. Der er selvfølgelig også mange andre årsager.  

Jeg fik hjælp til at finde årsagen, hvilket skete spontant i en gruppe af kinesiologer under 

uddannelse med hjælp fra en rigtig dygtig lærer. 

Min historie set i historisk perspektiv 
Tilbage til min barndom. Jeg boede i en lille landsby, hvor markerne var til for at lege på 

sammen med alle de andre børn i nabolaget. Der var ingen stress og jag. Jeg vågnede hver 

morgen uden brug af vækkeur og der var tid til at spise sin morgenmad i fred og ro, inden jeg 

skulle ud i naturen og lege sammen med de andre børn. Pludselig en dag havde mine 

forældre besluttet sig for, at jeg og min bror skulle i børnehave, men kun om eftermiddagen. 
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Jeg blev herefter hver dag revet væk fra dejlige legekammerater lige midt i legen. En 

børnehave er et sted, hvor håndtaget på døren sidder højt og så er der hegn omkring 

området. Lidt i stil med et fængsel, i hvertfald set med mine børneøjne. Jeg følte, at min 

frihed blev taget fra mig.  

Fra det tidspunkt udviklede jeg en særdeles god evne til lavt immunforsvar, så jeg havde 

muligheden for at blive hjemme og undgå mit ”fængsel”, sådan følte jeg det. Jeg lukkede 

oplevelsen ned i en boks, men blev mange år senere nødt til at åbne den op igen, da den blev 

ved med at forfølge mig. Jeg var først klart til at håndtere følelsen år senere.  

Vi er sat her i verden for at lære og vokse som menneske hele livet. Jeg tror, at vi får de 

udfordringer, vi kan lære af og vokse af som menneske. De oplevelser jeg har haft, vil jeg ikke 

have været foruden. Jeg er i hvert fald kommet styrket videre og som I kan se, elsker jeg at 

skrive, at formidle den viden, som jeg har fået videre. Det betyder noget for mig.  

For mig er friheden vigtig og den går jeg ikke længere på kompromis med. Jeg fortjener alt 

det bedste. Kun det bedste er godt nok for mig.  

Jeg har læst utallige bøger om hjælp til selvhjælp og prøvet at forstå alverdens ting omkring 

kost, tankemønstre, de ting vi tænker om os selv, og de påvirkninger disse tanker har 

forskellige steder i vores fysiske krop. Endvidere hvordan akupressur, zoneterapi, kinesiologi 

etc., kan være en medvirkede mulighed for at komme styrket videre. Alle disse iagttagelser 

er faktisk blevet til et opslagsværk om, hvordan du kan lade dig inspirere til at styrke din 

krops selvhelbredende kræfter.  

Det var så lidt omkring min historie og immunforsvaret. Som nævnt har jeg læst et hav af 

bøger og modtaget en hel del undervisning, hvilket har inspireret mig til at dele viden om, 

hvad du selv kan gøre for at styrke immunforsvaret, hvis du bombarderes med vira fra dine 

omgivelser. Vi er ikke det eneste menneske på jorden – heldigvis – vi svinger med de 

energier, vi omgiver os med og selvom du er bevidst om din livsstil, så bliver du påvirket af 

verden omkring dig. Derfor har jeg i de næste afsnit beskrevet forskellige indgangsvinkler til, 

hvordan du kan styrke immunforsvaret og hvad du også skal være opmærksom på.  

Hvad kan jeg gøre for at booste immunforsvaret 
Jeg vil i de næste afsnit give et par ideer til, hvordan du kan booste dit immunforsvar og 

hvordan du kan komme styrket videre, hvis virus eller andet alligevel har passeret dine 

forsvarsværker, selvom du synes at have gjort alt for at det ikke burde kunne ske. 

Når jeg har været af sted på oversøiske rejser eller blot indenfor Europas grænser, så har jeg, 

siden 2019, haft ”mine” punkter, som har hjulpet mig, når jeg kunne mærke at mine soldater 

– T-cellerne – blæste til angreb klar til at overvinde den indtrængende ”fjende” 

virus/bakterie.  
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Jeg har en god kropsfornemmelse, hvilket jeg har fået med tiden. Jeg har lært at lytte til min 

krop og dens signaler, noget kinesiologien især har haft en særdeles positiv indflydelse på og 

har muliggjort.  

Et godt tarmsystem er særdeles vigtigt for et godt immunforsvar og med dette in mente, har 

jeg valgt at lægge vægt på følgende til at booste dit immunforsvar, nemlig planten vild 

merian også kendt som oregano, immunstyrkende punkter og yoga. 

 

Oregano 
Når jeg her nævner oregano, så tager jeg udgangspunkt i planten, den vilde merian 

(Oreganum vulgare).   

Flere videnskabelige artikler giver udtryk for, at oregano, (Oreganum vulgare), er et 

vidundermiddel med antioxidant og antibakteriel potentiale. Dette potentiale kan, som de 

nævner i artiklerne, primært tilskrives de aromatiske stoffer carvacrol og thymol, der er 

hovedkomponenterne i dets essentielle olie.  

Bladene og den tørrede urt af oregano såvel som dets essentielle olie bruges traditionelt 
mod åndedrætsbesvær, fordøjelsesbesvær og gigtsmerter (reumatoid arthritis som oversat 
betyder leddegigt).  
 
Personligt synes jeg, at oregano er et dejligt krydderi, som jeg ofte anvender.  
 

Immunstyrkende punkter 
Herudover har det givet god mening for mig at bruge de nedenfor nævnte immunstyrkende 
punkter, idet de påvirker meridianerne mave/milt, lunge/tyktarm og hjerte/tyndtarm. Et 
godt tarmsystem er særdeles vigtigt for et godt immunforsvar. For hvert punkt masseres eller 
bankes på hver side af din krop i ca. 1 minut. Dette kan gentages flere gange om dagen efter 
behov. Punkternes beliggenhed ses på skeletmanden.  
 

Milt 21 - et super luo punkt, der skaber kontakt mellem miltmeridianen og dens mange 

forgreninger til andre områder 

Mave 36 – alment styrkende og støtter som egenpunkt mave og milt 

Tyktarm 11 - Styrker immunforsvaret og er kroppens bedste ligevægts punkt 

Lunge 7 – luo punkt med forgreninger til tyk- og tyndtarm.  

Tredobbelt varmer 5 – luo punkt (3 rum: bryst, abdomen og bækken) 

Thymus – øger modstandskraften overfor infektioner og alvorlige sygdomme 
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Punkter, der virker febernedsættende  
 

Er fjenden trængt igennem mine forsvarsværker med feber til følge, så punkterne Lever 1 og 

Hjerte 9 særdeles gode til at sætte en dæmper på temperaturkurvens stigende adfærd. 

Punkterne holdes indtil synkron puls er opnået og gerne hver fjerde time, så er du relativ 

hurtig feberfri igen. Så har kroppen en ting mindre at skulle forholde sig til og overkomme.  

Lever 1 – (LV1 Storetåens neglefals mod lilletå) 

Hjerte 9 – feber mm. (H9 På lillefingers neglefals mod tommelfinger) 

Punkterne (LV1 og H9) holdes samtidig i den venstre side og bagefter i den højre side af 

kroppen indtil synkron puls.  
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Skeletmanden med immunstyrkende punkter 

 

 

Yoga 
Der er andre måder og muligheder for at styrke dit immunforsvar. En af mine 

yndlingsbeskæftigelser – udover arbejdet – er, at dyrke yoga blot en halv time, hver morgen. 

Jeg laver solhilsner for på den måde arbejder jeg igennem samtlige meridianer i kroppen – 

jeg vækker kroppen til live og gør noget godt for at den kan holde sig i balance og klare de 

udsving, som livsspændet nu engang byder på.  
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Solhilsen består af 12 stillinger, der udføres i en sammenhængende bevægelse. Hver af 

stillingerne danner en modstilling til den foregående og giver dermed kroppen et nyt stræk. 

Øvelserne gør, at brystkassen henholdsvis udvides og sammentrækkes og er derfor god til at 

regulere åndedrættet. 

En solhilsen består af følgende: 

1. stå med fødderne samlet og håndfladerne samlet foran brystet 

2. Stræk dine arme op mod loftet på en indånding og svaj ryggen bagud og hold dine 

arme på linje med dine øre 

3. På en udånding laves stående foroverbøjning 

4. På en indånding føres venstre ben tilbage med knæet i gulvet og tæerne underbøjet 

(højre ben i næste runde) 

5. Hold vejret og gå i planken 

6. På en udånding lav snigeren 

7. indånd mens du går ind i kobrastillingen 

8. Udånd mens du går ind i en hundestilling 

9. på en indånding føres venstre ben frem mellem hænderne, det andet knæ støtter i 

gulvet 

10. Udånd til stående stilling 

11. Indånd og stæk denne arme frem, op og tilbage over hovedet med dine arme på linje 

med dine øre 

12. Udånd og saml hænderne foran brystet  

I næste runde skrifter du til højre ben i punkt 4 og 9.  

Behandling af senfølger efter influenza og vira 
Har du pådraget dig en virusinfektion, så kan den i meget lang tid bagefter have en negativ 

virkning på dit immunforsvar, hvor du udover et nedsat immunforsvar også har øget risiko 

for bakterielle infektioner.  

Du kan være så træt, at bare det at have dine øjne åbne kan føles som ganske uoverskueligt. 

Den træthed kan vare ved i måneder og det er vigtigt, at du husker at passe godt på dig selv 

og få tilstrækkelig hvile. Lyt til kroppen.  

Hvis du i forvejen er svækket af stress i hverdagen, så kan det at få en virusinfektion, være 

den dråbe, der får dit bæger til at flyde over. At blive syg kan være en anledning til at se 

indad og måske se på, om der er områder i livet, der skal justeres. At tage hånd om dig selv 

er ofte en forudsætning for at kunne være der for andre.  

Er du virusramt, så synes jeg, at det er godt at være opmærksom på, at der er hjælp at hente 

fra de nævnte vitaminer og mineraler med henblik på at booste dit immunforsvar og få dig 

styrket videre: 

A-vitaminer – styrker immunforsvaret og øger modstandskraften mod alle former for 

infektioner  
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D-vitaminer – øget behov om vinteren, da vi ikke har så meget sollys på den nordlige 

halvkugle 

Selen – god antioxidant 

Zink – øger immunforsvaret og kan desuden gives ved nedsat smags- og lugtesans 

C- vitaminer – hæmmer virus og bakterielle infektioner 

Virus kan generelt ikke lide hvidløg, C-vitaminer og zink.  

Undgå så vidt muligt alkohol og sukker, da begge er immunundertrykkende. Når du indtager 

hvidt sukker (glukose) eller alkohol så sker der en markant nedsættelse af de hvide 

blodlegemers evne til at spise de fremmede indtrængende væsner, hvorved virus har lettere 

ved at trænge ind igennem cellens membran (forsvarsværket).  

Afslutning 
Det bedste er at forebygge, men er du blevet overmandet af sygdom, så er det også godt at 

vide, hvad du kan gøre for at bygge dit immunforsvar op igen.  

Jeg håber, at mine input har vakt inspiration og at du kan bruge min skeletmand, hvor de 

immunstyrkende punkter er vist.  

Jeg vil igen udtrykkelig gøre det klart, at det er vigtigt at gå til sin læge, hvis du har 

helbredsmæssige udfordringer.  

For mig har det været vigtigt at samarbejde med lægen og kunne drøfte forskellige 

alternative indgangsvinkler til det konventionelle.   

 

 

 


