
C razvili sposobnost odlaganja lipidov 
(maščob) in lipoproteinov (na beljako-
vine vezanih lipidov) v arterijske stene, 
kar naj bi žile zavarovalo in prednikom 
omogočilo preživetje. Drugo skupino be-
ljakovin, ki se navadno zbirajo na mestu 
poškodbe in tvorijo zaščitni krvni strdek, 
sestavljata fibrinogen in apoprotein. Da-
nes menijo, da je prav kombinacija lipo
proteina in apoproteina tisti pomembni 
genski preobrat, ki je preprečil pogubno 
učinkovanje skorbuta na arterijske ste-
ne. Kombinacijo teh dveh snovi pozna-
mo pod imenom lipoprotein A – Lp(a), 
ki v prevelikih količinah velja za enega 
največjih znanilcev razvoja bolezni srca 
in ožilja.

Nastanek Lp(a) je bil najverjetneje 
genski odziv prednikov, ki jim je zaradi 

bivalcev zahodnega sveta pa ga danes 
zaužije manj kot priporočenih sto mili-
gramov, kar je očitno precej manj, kot ga 
potrebujemo. Povprečen vnos vitamina 
C pri Slovencih pa je še manjši, le trideset 
miligramov na dan. Ima to kakšno pove-
zavo z visokimi številkami umrlih za srč-
nožilnimi boleznimi pri nas?

LIPOPROTEIN A – LP(A)
Po mnenju dr. Paulinga so naši pred-

niki prav v času pomanjkanja vitamina 

Dr. Pauling priporoča pet do dvajset gramov vitamina C na dan

Omejimo žilne obloge!
Pozimi moramo zaužiti več vitami-

na C, ker ga je v hrani manj; poje-
mo manj sveže hrane. Dobimo ga 

le denimo iz kislega zelja ter iz tega, kar 
lahko pozimi zraste. Naši predniki so 
izgubili sposobnost lastnega tvorjenja 
vitamina C iz glukoze pred štirideseti-
mi milijoni leti. Odtlej si ga moramo za-
gotoviti s hrano.

Vzrok za takšno gensko mutacijo je bila 
verjetno obilna prisotnost vitamina C v ta-
kratni prehrani, bogati s sadjem in drugi-
mi deli rastlin, ki so človeku zlahka zago-
tovili nekaj gramov vitamina C na dan. 
Ko pa so se naši predniki razselili v različ-
ne dele sveta, zlasti pa v ledeni dobi, ko je 
bila vegetacija pičla, jim je grozil skorbut. 
Skorbut je življenjsko ogrožajoča bolezen, 
pri kateri pride do okvare vezivnega tki-
va. Vitamin C je nujno potreben za nasta-
janje kolagena in elastina, ki držita skupaj 
telesne celice, membrane in tkiva.

DR. LINUS CARL PAULING
Dr. Linus Carl Pauling (1901–1992), 

ameriški kemik, Nobelov nagrajenec za 
kemijo, je pri svojih dvaindevetdesetih 
letih nakazal, da je razvoj bolezni srca in 
ožilja, ki v zahodnem svetu terjajo naj-
več človeških življenj, morda preprečil 
naše izumrtje. V knjigi Enotna teorija bo-
lezni srca pri človeku (The Unified Theory 
of Human Cardiovascular Disease), ka-
tere soavtor je dr. Matthias Rath, doka-
zuje, da so bolezni srca in ožilja neposre-
dna posledica nesposobnosti človeka, da 
sam tvori askorbinsko kislino ali vitamin 
C, ter nezadostne preskrbe z vitaminom 
C v sodobnem načinu prehrane.

Dr. Pauling priporoča pet do dvajset 
gramov vitamina C na dan. Večina pre-

V dveh do šestih mesecih 
lahko omejimo nastajanje 
ateroskleroznih oblog, če 

vsak dan zaužijemo petsto 
miligramov vitamina C.
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VITAMINI ZA ZDRAVJE

VITAMIN C
C vitamin se dobi v več oblikah. Na Misteriji.si je na vo-
ljo v treh oblikah:
Liposomski vitamin C (150 mililitrov; 26,96 €). Prednost 
liposomov pri zagotavljanju prenosa hranil v telo je nji-
hovo enostavno vsrkanje, v krvi pa vi-
tamin C doseže visoke koncentracije.
NOW Vitamin C-1000 (100 tablet; 
19,90 €). Vitamin C1000 je vitamin s 

počasnim sproščanjem; sprošča se dve uri.
Cellfood + C-vitamin (118 mililitrov pršila; 
37,90 €). Cellfood + C vitamin vsebuje priporo-
čen dnevni odmerek vitamina C v pršilu. Z briz-
ganjem pod jezik se C vitamin bolje vsrka v or-
ganizem in je lažji za uporabo. Vsebuje tudi Cell
food mešanico oseminsedemdesetih mineralov, 
štiriintridesetih encimov in sedemnajstih amino-
kislin.
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NLP-ji oNesPosobijo raketeOmejimO žilne OblOge!

Nadaljevanje s strani 16

prisotnost NLPjev je rakete nekako de-
aktivirala. V času hladne vojne so bila 
takšna in podobna videnja ter pričevanja 
bolj pogosta, kot si mislimo.

PONOČI SO LAHKO 
BRALI ČASOPIS

Nekega jutra leta 1908 je prišlo v Si-
biriji do nenavadnega zračnega pojava, 
ki mu je sledila eksplozija, kakršne člo-
veštvo še ni doživelo. Strokovnjaki oce-
njujejo, da je bila njena moč tisočkrat 
močnejša od atomske bombe, odvržene 
na Hirošimo.

Pojav je videlo več tisoč ljudi. Poroča-
li so o nekakšni ognjeni krogli na nebu, 
drugem Soncu; da je bila serija eksplozij; 
da je objekt sunkovito spreminjal smer; 
da se je eksplozija dogodila nad tlemi 
ipd. Še nekaj dni po dogodku so v Rusiji 
in Evropi poročali o svetlečih oblakih, pi-
sanih sončnih zahodih in zelo svetlih no-
čeh; menda so je bilo mogoče še v Londo-
nu ponoči brati časopis.

 Aleksej Metelko 

Nadaljevanje s strani 30

Kataklizmična eksplozija v Sibiriji še da-
nes nima pravega epiloga.
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propustnosti krvnih žil in notranjih krva-
vitev grozilo izumrtje. Raziskovalci oce-
njujejo, da čas nastanka Lp(a) pri opicah, 
ki tudi ne ustvarjajo vitamina C, sovpa-
da s časom, ko naj bi primati predvido-
ma izgubili svojo sposobnost tvorjenja 
vitamina C.

In kako se teorija o pomanjkanju vi-
tamina C kot temeljnem vzroku bolez-
ni srca in ožilja ujema z dejstvi? Pomanj-
kanje vitamina C sproži povečanje vseb-
nosti holesterola, trigliceridov, škodljive-
ga LDL, apoproteina in Lp(a) v krvi ter 
pomanjkanje dobrodejnih HLD. In na-
sprotno: z zagotavljanjem več vitamina 
C telesu se vsebnost holesterola, tirglice-
ridov, LDL ali Lp(a) zniža, HDL pa po-
veča. Dr. Linusu Paulingu in njegovim 
sodelavcem se je zdelo zelo malo ver-
jetno, da bi bil to lahko le goli splet na-
ključij, piše Patrick Holford v knjigi 100 
% zdravi (100% Health), kjer podrobneje 
razgalja odkritje dr. Paulinga.

POZIMI VEČ SRČNIH KAPI
Pomen vseh teh pozitivnih učinkov 

je bil za naše prednike verjetno v tem, 
da se je med poletnimi meseci, ko je bila 
preskrba z vitaminom C zadostna, zara-
di povečanega nastajanja HDL odstranil 
presežni holesterol. Vitamin C namreč 
tudi zavira čezmerno nastajanje holeste-
rola ter spodbuja 7ahidroksilazo, ključ-
ni encim za pretvarjanje holesterola v 
žolčne kisline. Vse to je omejilo nepotreb-
no nalaganje maščobnih oblog v stene ar-
terij. Neka študija je pokazala, da lahko v 
dveh do šestih mesecih omejimo nasta-
janje ateroskleroznih oblog, če vsak dan 
zaužijemo petsto miligramov vitamina 
C.

»Ta razlaga nam tudi pomaga poja-
sniti, zakaj je danes precej več primerov 
srčne kapi v zimskih mesecih kot pa spo-
mladi in poleti, ko so ljudje dobro preskr-
bljeni z askorbinsko kislino,« je še ugoto-
vil dr. Pauling.  A. Š. 

PREBRALI SMO 

Hujšanje z vodo
Redno pitje približno pol litra vode 
trikrat na dan poveča število pora-
bljenih (pokurjenih) kalorij v telesu 
za približno trideset odstotkov. Pol 
ure po pitju vode je zgorevanje ka-
lorij najvišje. Ljudem z odvečno ma-
ščobo bi moralo preiti v navado vsak 
dan popiti vsaj poldrugi liter dobre 
vode. In katera vrsta vode je v ta na-
men najprimernejša, najučinkovitejša? 
Voda, ki ima nižjo temperaturo kot 
telo, a ne ledeno mrzla. Dokazano je, 
da mrzla voda, temperature približno 
21 stopinj Celzija poveča porabo kalo-
rij; telo precej energije porabi, da vodo 
segreje na telesno temperaturo.
(Iz knjige Zdravi in vitalni stoletniki, 
Hiromi Shinya, dr. med. – Misteriji.si)


