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Reševali se boste sami Magnezij znižuje tlak

so pa seveda tudi take, ki lahko trajajo 
več tednov ali celo še dlje. Pa opravimo 
generalko.

1. vaja: Konec tedna
Petek zvečer je in v vaši neposredni 

oklici se je pravkar razbesnilo silno ne-
urje. Vsa družina je doma. Zaradi neur-
ja je prišlo do popolnega izpada elektri-
ke. Poslušate radio (na baterije). Center 
za obveščanje je sporočil, da boste brez 
elektrike ves konec tedna. Zaradi podr-
tih dreves je cesta neprevozna in z avto-
mobilom ne morete nikamor. Upoštevaj-
te tudi dejstvo, da se to lahko zgodi po-
zimi (snežna ujma, žled), ko ste najbolj 
ogroženi. Poskušajte podoživeti opisani 
scenarij.

V petek zvečer izklopite elektriko, 
vodo in plin, če ga imate. Z drugimi be-
sedami: onesposobite vse vire energije. 
Prav v takem položaju bi se znašli v pri-
meru hudega neurja. Preverite, kako se 
znajdete brez energije za kuhanje, pranje, 
osvetljevanje in ogrevanje, torej osnov-
nih dobrin udobnega življenja. Ker ne 
morete uporabiti avtomobila, boste od-
visni izključno od živil, ki jih imate na za-
logi. Kako boste ravnali?

2. vaja: Teden dni
Območje, kjer živite, je prizadel po-

tres ali tornado. Vsi viri energije so po-
polnoma onesposobljeni in ne bodo na 
voljo najmanj teden dni. To velja tudi za 
telefon. Ceste so poškodovane, zato se ne 
morete oskrbeti z novimi zalogami. Vaša 
hiša / stanovanje / bivališče je poškodo-
vano. Kako se boste znašli v okoliščinah, 
ko ste priklenjeni na dom, ste brez elek-
trike, vode ali možnosti dostopa do no-

vih zalog hrane teden dni ali celo dlje? 
Nekateri družinski člani med nesre-
čo niso bili doma. Kakšen je vaš rezerv-
ni načrt za komunikacijo? Ali vsak član 
družine ve, kaj storiti, ne glede na to, kje 
je? Za več informacij poglejte poglavje 
Potres – seznam nujnih ukrepov v knjigi.

3. Dolgotrajne krizne okoliščine
Jedrska vojna, biološki napad, pod-

nebne spremembe ali popoln ekonom-
ski zlom za dolgo onesposobijo celot-
no družbo, tako ekonomsko kot politič-
no. Ostali ste brez vseh virov energije, 
brez vode, telefonskih povezav, dosto-
pa do hrane, novih zalog in možnosti 
transporta. Bivanje vse družine je ome-
jeno izključno na dom; vladne ustanove 
ali reševalne službe vam ne nudijo nobe-
ne pomoči. Prav tako nimate zaklonišča 
ali druge možnosti, ki bi vas obvarova-
la pred jedrskim ali biološkim sevanjem. 
Vaš dom je delno poškodovan in neka-
teri družinski člani potrebujejo zdravni-
ško pomoč. Kaj boste storili? Za napot-
ke v zvezi z ukrepanjem v takih okoliš-
činah glejte poglavje Potres – seznam nuj-
nih ukrepov.

Če niste prepričani, ali ste primerno 
pripravljeni za preživetje v kateri koli ne-
sreči, preglejte svoje zaloge hrane, vode, 
zdravil in pripomočkov za osebno higie-
no ter ocenite, za koliko časa bi vam za-
doščale, če bi se nenadoma izkazalo, da 
ne morete napolniti polic v shrambi. Ve-
čino ljudi bi osupnilo spoznanje, kako 
kratek čas bi lahko shajali z zalogami ži-
vil, ki jih imajo trenutno pri roki.

Seveda se je nemogoče popolnoma 
pripraviti na to ali ono vrsto naravne ka-
tastrofe. A kljub temu: ob ustrezni mate-
rialni in psihični pripravljenosti vam ne 
bo uspelo zgolj preživeti v zgoraj opi-
sanih primerih kriznih okoliščin, tem-
več bo vaše življenje pravzaprav precej 
udobno. To pa vas bo obenem tudi pos-
tavilo v položaj, ko boste lahko pomagali 
drugim, manj pripravljenim posamezni-
kom.  R. M. 

Večino ljudi bi osupnilo 
spoznanje, kako kratek 

čas bi lahko shajali 
z zalogami živil, ki jih imajo 

trenutno pri roki.

Osemsto milijonov ljudi na sve-
tu ima visok krvni tlak. Tre-
tjina bolnikov s hipertenzijo 

sploh ne ve, da so bolni. In se ne zdra-
vijo. Pet odstotkov ljudi v razvitem za-
hodnem svetu pa ima pomanjkanje ma-
gnezija. Velika večina teh ljudi se tega 
ne zaveda. Med tema dvema dejstvoma 
je povezava, ki jo zelo razumljivo raz-
laga Jay Cohen, zdravnik, ki je v svoji 
knjižici Magnezij, rešitev za visok krv-
ni tlak, od koder povzemamo ta članek, 
zapisal: »Ne pretiravam, če rečem, da 
mi je magnezij rešil življenje.« Zanimi-
vo je še, da je bil strokovnjak, ki je pro-
učeval zdravila na recept in ne naravne 
dodatke.

Visok krvni tlak se pojavi, ko krvne 
žile izgubijo svojo prožnost in postanejo 
toge. Odvečni kalcij v gladkih mišicah, ki 

Knjiga, v kateri strokovnjak za zdravila za-
govarja varno naravno rešitev za visok krv-
ni tlak – mineralni magnezij – je na voljo 
na Misteriji.si in 051/307 777 (12,90 €).
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obdajajo notranjost žil, povzroči, da pos-
tanejo rigidne. Magnezij, ki je v telesu na-
raven blokator kalcija, preprečuje vdor 
odvečnega kalcija v celice ter tako spro-
šča krvne žile, zmanjšuje krvni tlak in 
poveča koristne vplive kalija, za katerega 
večina zdravnikov ve, da je pomemben 
pri uravnavanju krvnega tlaka. Z drugi-
mi besedami: zadostna količina magne-
zija omogoča, da krvne žile (in druge mi-
šice v telesu) delujejo optimalno. Žal je 
pomanjkanje magnezija, kot tudi hiper-
tenzija, zelo razširjeno.

POVRNE DELOVANJE ŽIL
Zelo malo zdravnikov dobro pozna 

pomembno vlogo magnezija za normal-
no delovanje telesa. Redko diagnostici-
rajo njegovo pomanjkanje, naročajo te-
ste magnezija ali priporočijo jemanje do-
datkov tega minerala. Zdravniki pogos-
to predpisujejo zdravila, ki povzročijo 
ali poslabšajo pomanjkanje magnezija, 
vendar se tega ne zavedajo. To je resen 
problem.

Za več deset milijonov ljudi je ma-
gnezij ključnega pomena, saj lahko ta 
enostavni mineral prepreči pojav hi-
pertenzije. Magnezij lahko pomaga 
blago hipertenzijo povrniti na normal-
ne ravni ter povečati učinek izgube te-
lesne teže in telesne vadbe. Pri bolni-
kih s hudo hipertenzijo lahko magne-
zij pomaga povrniti normalno delo-
vanje krvnih žil in zmanjšati količino 
potrebnih zdravil za nadzor krvnega 
tlaka. Manj zdravil pomeni manj stran-
skih učinkov, manjšo možnost opus-
titve zdravljenja ter manjše tveganje za 
srčni napad, možgansko kap ali druge 
bolezni, ki so posledica hipertenzije.

Kljub temu magnezij ni čudežno 
zdravilo. Magnezij sam po sebi ne bo 
pozdravil vseh primerov tega obole-
nja. Tako kot to velja za ostala zdravila 
in stvari v življenju, se lahko ljudje zelo 
različno odzovejo na magnezij. V eni iz-
med študij je štirideset odstotkov udele-
žencev, ki so jemali magnezij, doseglo za 
deset mmHg ali več nižji krvni tlak, med-
tem ko so drugi imeli bolj zmeren odziv, 
spet drugi pa le majhnega. Čeprav lahko 
koristi minerala pogosto hitro opazimo, 
je za poln učinek potreben čas, saj telo 
postopoma vključuje magnezij v celice.

Manj zdravil pomeni manj stranskih učinkov
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Magnezij skrbi za prožnost 
krvnih žil in je za zniževanje 

tlaka bistveno manj 
invaziven kot zdravila 

na recept.

MINERALI ZA ZDRAVJE

SKRBI ZA PROŽNOST
Naš farmacevtsko usmerjen zdrav

stveni sistem ni zelo uspešen pri širje-
nju informacij o dokazano učinkovitih, 
naravnih alternativah, kot je magnezij. 
Usmerjen je predvsem v reklamiranje 
dragih zdravil, ki prinašajo velike dobič-
ke. Ti dobički so neposredno preusmer-
jeni v proizvajanje več zdravil in njiho-
vo intenzivno oglaševanje. Ker se tako 
veliko sredstev potroši za trženje viso-
koprofitnih zdravil na recept, so narav-
ni dodatki – vključno s tistimi, ki jih pod-
pirajo številni znanstveni dokazi –, za-
senčeni. Zdravila na recept si zaslužijo 
pomembno vlogo pri zdravljenju hiper-
tenzije, vendar nimajo vselej vodilne vlo-
ge. Ameriški JNC priporoča uporabo naj-
manj invazivnih načinov za zdravljenje hi-
pertenzije, zlasti ob pričetku zdravljenja. 
Magnezij je bistveno manj invaziven kot 
zdravila na recept; je element, ki v našem 

telesu skrbi za prožnost krvnih žil.
Če imate visok krvni tlak, je prvi 

korak strokovna ocena in postavi-
tev diagnoze. V kolikor potrebujete 
zdravljenje, je za začetno zdravljenje 1. 
in 2. stopnje hipertenzije kot tudi pred-
hipertenzije smiselno za nekaj mese-
cev poskusiti z nefarmakološkimi me-
todami. Te vključujejo izgubo telesne 
teže, telesno vadbo, uravnoteženo pre-
hrano, prenehanje kajenja (če ste kadi-
lec), zmanjšanje ravni stresa ter doda-
janje magnezija – naravnega elementa, 
ki je zlahka dostopen, varen, poceni, 
ključen za normalno delovanje telesa, 
nujen za normalno delovanje krvnih 
žil ter dokazano učinkovit pri prepre-
čevanju in zdravljenju hipertenzije. 

 R. M. 
Liposomski magnezij lahko naročite na Misteri-
ji.si (33,40 €).


