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Zahvale

Napisal sem že več knjig, vendar nobene s tako 

raznolikim krogom ljudi, ki bi se jim želel za-

hvaliti. Med njimi so pionirski člani Združenja 

za eritromelalgijo: Karl Granat, Milton Lecouter, 

Steve Yonker, Ray Salza, Lennia Machen in števil-

ni drugi, ki so z menoj izmenjavali svoje izkušnje 

in informacije ter brez podpore katerih danes 

ne bi bil tako dobrega zdravja ali pisal o magne-

ziju. Najgloblja zahvala v tem pogledu gre tudi 

 ra z iskovalcem svetovnega formata, katerih znanje 

je pripomoglo, da je vzklilo moje lastno znanje  

o eritromelalgiji ter mi omogočilo odkritje 

zdravljenja z magnezijem: to so dr. Jill Belch iz 

Škotske, dr. Knut Kvernebo iz Norveške, dr. Cato 

Mork iz Danske, dr. Thomas Rooke in dr. Mark 

Davis s Klinike Mayo ter dr. Haines Ely.

Rad bi se zahvalil sodelavcem revije Annals 

of Pharmacotherapy, še posebej Stanu Lloydu, 

Gene Sorkin in Lizanne Sawyer-Kubicki, katerih 

zanimanje za moje delo je vodilo v objavo mo-

jega članka o magneziju v njihovi ugledni reviji. 

Posebna zahvala gre tudi dr. Donaldu Rhodesu, 

podiatru in sijajnemu izumitelju, katerega pio-

nirsko delo pri zdravljenju refleksne simpatične 
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distrofije je omogočilo, da sem prvič prejel na-

tančno diagnozo, brez katere ne bi sledilo nič od 

tega.

Pri mojem raziskovanju magnezija izstopajo 

številna imena: dr. Mildred Seelig, dr. Burton Al-

tura, dr. Chris Mende, dr. Billie Sahley in konfe-

rence v organizaciji skupine Gordon Research. 

Moje znanje je napredovalo tudi zaradi številnih 

zdravnikov integrativne medicine, ki so z menoj 

delili svoje izkušnje pri uporabi magnezija za vsa-

kodnevne zdravstvene motnje, kot sta visok krvni 

tlak in migrenski glavobol. Med njimi so: dr.  Allan 

Magaziner, dr. Ron Hoffman, dr. Jeffrey Baker, 

dr. James Williams, dr. Julian Whitaker, dr. Alan 

Gaby, dr. Alan Thal in dr. Dan Kalish.

Najgloblja osebna zahvala gre moji družini in 

prijateljem za njihovo podporo med mojo dolgo 

boleznijo, ko so mi pomagali nadaljevati ter iska-

ti, dokler nisem našel – presegajoč najbolj divje 

sanje in pričakovanja – zdravljenje z magnezijem. 

Zahvaljujem se tudi medicinskim prijateljem, ki 

so mi nudili podporo in povratne informacije ter 

prevzeti opazovali, kako so moji simptomi izzve-

neli: dr. Tony Weisenberger, medicinska sestra 

Mary Weisenberger, dr. Lee Kaplan, dr. Dennis 

Cook, klinična socialna delavka Dede Herst in  

dr. Roy Kaplan.
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Želim dodati še posebno zahvalo več tisočim 

zdravnikom in drugim zdravstvenim strokov-

njakom, ki danes usmerjajo svoj pogled preko 

močno farmacevtsko podprtih virov informacij 

ter iščejo znanje o bioloških in naravnih snoveh  

z zdravstvenim smislom, ki klinično delujejo. Kot 

sem že velikokrat napisal, je obstoj obeh sistemov 

klasične in alternativne medicine nesmiseln. In-

tegrativna medicina, ki kombinira najboljše od 

obeh, je edina smiselna medicina. Za zaključek: ta 

knjiga je druga v seriji o naravnih snoveh in zdra-

vilih na recept, ki jih pišem z namenom, da pred-

stavim objektivne, natančne informacije za bolni-

ke in njihove zdravstvene strokovnjake.
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Predgovor

Magnezij je prekinil moje migrenske glavobole, 

vendar ne pretiravam, če rečem, da mi je tudi re-

šil življenje. Ironično pa vendarle je, da trdim to 

jaz, saj v moji raznoliki zdravniški karieri v splo-

šni medicini, raziskavah o bolečini, psihiatriji, 

psihofarmakologiji in sedaj klinični farmakolo-

giji moje največje strokovno znanje predstavlja-

jo prav zdravila na recept in ne naravni dodatki. 

Kljub vsemu sedaj tukaj pišem o eni najbolj po-

membnih naravnih snovi za uravnavanje opti-

malnega zdravja in zdravljenje številnega spektra 

zdravstvenih stanj.

O magneziju se nisem učil na medicinski fa-

kulteti. Le redki zdravniki se. O njem sem se učil 

po težji poti 28 let pozneje. Leta 1995 sem razvil 

nenavadno bolečo, redko motnjo pretoka krvi  

v nogah. Ta motnja krvnih žil z nenavadnim ime-

nom eritromelalgija me je za več kot tri leta prik-

lenila na posteljo. Prestal sem vse vrste testiranj, 

dokler nisem več prenašal nenehnega zbadanja  

z injekcijskimi iglami. Da bi nadziral krute simpto-

me obolenja – prekomeren pretok krvi, ekstrem-

no vročino, pekočo bolečino, hudo otekanje ter 

rdečino, bolj intenzivno od najhujših sončnih 
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opeklin, ki ste jih kadarkoli videli –, sem poskusil 

vse vrste zdravljenja, ki si jih lahko predstavljate, 

tako klasične kot tudi alternativne. Poskusil sem 

spinalne bloke, intravenske infuzije, hipnozo, 

zdravljenje s povratno biološko zanko, akupunk-

turo, hiperbarično kisikovo zdravljenje, odstranil 

sem živo srebro iz svojih zob, poskusil homeopa-

tijo in zeliščne pripravke ter mnoge druge. Po-

skusil sem več kot 40 zdravil na recept. Prav nič ni 

pomagalo, tudi morfij ne. Po nekaterih zdravlje-

njih sem se počutil celo slabše.

Končno sem na predlog škotske raziskovalke 

dr. Jill Belch poskusil skupino zdravil, na katero 

ne bi sam nikoli pomislil. Kalcijevi antagonisti 

(blokatorji kalcijevih kanalčkov) se pogosto upo-

rabljajo za žilna obolenja, kot so npr. migrenski 

glavoboli in visok krvni tlak, a ker so bili do sedaj 

opisani tudi kot sprožilci moje bolezni, sem se izo-

gibal vsem zdravilom, ki bi lahko stanje še poslab-

šala. Bil sem že prav na koncu z živci, vendar je dr. 

Belchova vztrajala in napisala, da včasih kalcijevi 

antagonisti pravzaprav pomagajo pri eritromelal-

giji, čeprav ni vedela, zakaj. Bil sem skeptičen in 

prestrašen, vendar sem bil v hudih bolečinah in 

brez preostalih možnosti, zato sem pridobil nekaj 

tablet diltiazema (Cardizem), eno razdelil v več 

delov ter pričel z zelo nizkimi odmerki.
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S postopnim povečevanjem odmerka in 

podrobnim opazovanjem lastnega telesa sem v 

naslednjih nekaj dnevih občutil, da je huda bole-

čina nekoliko popustila. Ne za veliko, vendar do-

volj, da je bilo očitno. Ko je stopnja tvoje bolečine 

10 (10 = najmočnejša bolečina, 0 = ni bolečine), 

predstavlja zmanjšanje na stopnjo 9 pomembno 

razliko. Takrat nisem jemal niti četrtine tablete, 

vendar je bilo to dovolj, da je pomagalo. Končno 

je nekaj vendarle pomagalo. Bil sem vznemirjen.

Moje vznemirjenje je bilo kratkotrajno. Ko sem 

poskušal dvigniti odmerek diltiazema, so se po-

javili mišični krči in huda slabost. Ker odmerka 

diltiazema nisem mogel dvigniti dovolj za do-

sledno korist, sem prešel na druga zdravila v tej 

skupini: nifedipin (Procardia) in amlodipin (Nor-

vasc). Obe zdravili sta imeli enako obetavno ko-

rist ter podobne težave z neznosnimi stranskimi 

učinki. Bil sem zelo razočaran, vendar hkrati ne 

zelo presenečen, saj so moje strokovno podro-

čje prav zdravila in njihovi stranski učinki. Pisal 

sem članke za medicinske revije in knjige na to 

temo, ustanovil splošno priznano spletno stran  

www.MedicationSense.com* ter imel pomembne 

govore na to tematiko. Vedel sem, da kalcije-

vi antagonisti povzročajo stranske učinke, ki jih 

* Dr. Jay S. Cohen je leta 2015 preminul in njegova spletna stran ni več delujoča.
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številni bolniki ne prenašajo. Žal sem bil eden 

izmed njih. Počutil sem se kot Mojzes z vizijo 

 obljubljene dežele po letih obupa, le da sem bil 

poslan nazaj v puščavo svoje bolezni.

Rešil me je nenavaden preblisk. V tistih temač-

nih dneh zgodnjega leta 1999 se je v globini mo-

jega uma pojavila povezava, ki je v moji zavesti 

porodila vprašanje: ali ni magnezij kalcijev anta-

gonist? Ne vem, ali je ta ideja izvirala iz informa-

cij, ki sem jih pridobil dolgo časa nazaj, ali je bila 

od poslana od Boga, vendar magnezij ni nekaj, 

na kar bi se v preteklosti kadarkoli spomnil. To se 

je hitro spremenilo.

Kmalu sem se naučil, da je magnezij ključen 

element za normalno delovanje živčevja in krv-

nih žil – glavnih dveh igralcev pri normalnem 

delovanju žilnega sistema. Magnezij je naraven 

kalcijev antagonist v telesu, ravnovesje magne-

zija ter kalcija pa je ključ do zdravja ožilja. Ker 

je magnezij fiziološki element, ki sodeluje pri 

več sto pomembnih funkcijah v telesu, v pravil-

nih odmerkih nima praktično nobenih stranskih 

učinkov. Edini pravi izziv je, kako magnezij vgra-

diti v telo, saj se večina produktov slabo absorbi-

ra in povzroča drisko, podobno kot magnezije-

vo mleko. Ko sem našel rešitev za to težavo, sem 

bil zmožen zvišati vnos železa – takrat se je moja 
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bolečina kmalu zmanjšala, moja motnja pa pos-

topoma izzvenela.

Med temi težkimi leti sem se preko Združenja 

za eritromelalgijo – prvega in edinega združe-

nja na svetu za to redko motnjo, spoznal z bol-

niki s podobnimi težavami. Kmalu sem postal 

član uprave in kasneje predsednik zdravstvene-

ga svetovalnega odbora, kar sem še danes. Takoj 

ko sem bil prepričan v svoj uspeh z magnezijem, 

sem ozavestil še ostale člane, vendar magnezij ni 

pomagal vsem. Eritromelalgija, kot vse žilne bo-

lezni, je kompleksna motnja s številnimi vzročni-

mi dejavniki, zato ena vrsta zdravljenja ni primer-

na za vsakogar.

Stanje številnih članov, nekateri so bili ovirani 

ali privezani na posteljo več let, se je po pričetku 

jemanja pričelo izboljševati. Mnogi so pripotovali 

v San Diego, da bi me spoznali. Bilo je veselo sni-

denje! To so bili ljudje, ki so bili, podobno kot jaz, 

resno ovirani zaradi eritromelalgije. Prvič smo se 

srečali z oči v oči, po tem ko smo si izmenjali več 

sto elektronskih pošt in telefonskih pogovorov  

v hudih letih, ko smo združili vse, kar smo vedeli, 

v upanju, da bi našli rešitev – karkoli, kar bi lah-

ko lajšalo bolečine te neozdravljive bolezni. Ne-

kateri posamezniki v naši organizaciji, ki so jema-

li magnezij, so celo poročali o izboljšanju drugih 

Magnezij prežene migreno.indd   15 11. 04. 2018   09:09:10



Magnezij prežene migreno

16

žilnih obolenj: magnezij ni pomagal zgolj pri eri-

tromelalgiji, temveč tudi pri migrenskih glavo-

bolih, visokem krvnem tlaku, mišičnih krčih in 

Raynaudovem fenomenu (stanju, za katerega je 

značilno prekomerno krčenje krvnih žil v prstih 

rok in nog, kar v mrzlih okoljih povzroča bole-

čino in spazem). To ni bilo veliko presenečenje, 

saj je v medicinski literaturi mogoče najti več sto 

člankov o pomembnosti magnezija za normalno 

delovanje ožilja in za zdravljenje žilnih obolenj, 

kot so visok krvni tlak, migrenski glavoboli in 

Raynaudov fenomen.

Februarja 2002 sem objavil znanstveni članek o 

izkušnjah naše skupine z magnezijem pri zdrav-

ljenju eritromelalgije v reviji Annals of Pharma-

cotherapy. V začetku leta 2004 so moje raziskave 

dobile potrditev. Italijanski strokovnjaki za boleči-

no so namreč poročali o ozdravitvi 8-letne dekli-

ce z onesposabljajočo eritromelalgijo z uporabo 

magnezija po neuspešnemu poskusu zdravljenja 

z različnim zdravili in medicinskimi postopki.

Tik za tem, ko je bil moj članek o magneziju 

objavljen, sem imel priložnost spoznati nekate-

re izmed najboljših raziskovalcev magnezija na 

svetu. Znanstveniki z vsega sveta so se zbrali na 

5-dnevni konferenci skupine Gordon  Research, 

da bi razpravljali o eni sami temi: magneziju.  
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To niso bili obrobni znanstveniki ali odvetniki al-

ternativci, temveč akademiki in klasični zdravni-

ki iz najbolj uglednih inštitucij na svetu. Bil sem 

presunjen, ko sem videl, koliko intelektualnega 

potenciala je bilo usmerjenega v en sam kemijski 

element, o katerem zdravniki ne vedo skorajda 

ničesar in nikoli ne pomislijo, da bi z njim zdravili 

bolnike. Težava, ki so jo na konferenci izpostavili, 

je bila, kako posredovati informacije o magnezi-

ju splošnim zdravnikom. Brez finančne pomoči 

farmacevtskih podjetij za reklamiranje, izvajanja 

brezplačnih seminarjev in plačilo prodajnih za-

stopnikov, ki bi prenesli študije in vzorce v am-

bulante zdravnikov, je težko neodvisno osveščati 

zdravnike. Raziskovalci so svoja odkritja o ma-

gneziju objavili v medicinskih revijah, vendar 

slednjih obstaja več sto, posamezni zdravniki pa 

 berejo le kakšno izmed njih.

Za dobro zdravstveno oskrbo je potrebna do-

bra informiranost. Z lastnimi izkušnjami o ma-

gneziju, znanju o zdravilih, njihovih koristih in 

tveganjih ter izkušnjami pisatelja in predavatelja 

sem se odločil poskusiti premostiti to vrzel. Knji-

go Magnezij prežene migreno sem napisal, da bi 

širil besedo ter da bi vi in vaš zdravnik razmislila 

o osnovnem, ključnem elementu, ki ga vaše telo 

potrebuje in ki ga lahko uporabite za pomoč pri 
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preprečevanju ali zdrav ljenju migren ter glavobo-

lov v skupkih.

Večina zdravnikov je sumničavih do dodat-

kov, ki jih pogosto spremljajo številne obljube in 

zgodbe o čudežih. Prav je tako in sumničavi bi 

morali biti tudi vi. Na srečo je o magneziju moč 

najti ogromno znanstvenih dokazov, ki presegajo 

dokaze o prodajnih uspešnicah zdravil na recept. 

V tej knjigi sem navedel več podatkov, osnovanih 

na zdravstvenih dokazih, ki jih bo vaš zdravnik 

vzel resno. Uporaba magnezija pri zdravljenju mi-

grenskih glavobolov je zelo prepričljiva, vendar 

to ve le malo ljudi. Z branjem te knjige se boste 

spoznali prav s tem in boste lahko v prihodnosti 

drugim bolnikom in vašemu zdravniku poveda-

li o magneziju. Tako bi lahko sčasoma bolnikom, 

ki trpijo za migrenami omogočili varno in cenov-

no ugodno fiziološko terapijo – magnezij za vsa-

kodnevno preprečevanje in zdravljenje te prepo-

goste, pogosto onesposabljajoče motnje.

Jay S. Cohen, dr. med.
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Uvod

Osnovni princip dobre zdravniške oskrbe pri 

zdravljenju katerekoli motnje je uporaba najbolj 

varnih zdravil, vendar se klasična medicina po-

gosto zanaša na močna zdravila na recept, čeprav 

bi bolj varne naravne metode povsem zadostova-

le. Ta knjiga govori o varni, dokazano učinkoviti, 

naravni nefarmakološki metodi, ki je široko dos-

topna, cenovno ugodna ter pomembno pomaga 

bolnikom z migrenami in glavoboli v skupkih, 

hkrati pa nudi številne koristi telesu, a je spregle-

dana s strani večine zdravnikov – magneziju.

Če bi rekli, da so migrene in glavoboli v skup-

kih boleči, bi bilo to podcenjevanje. Večina ljudi 

je že doživela tenzijski glavobol in meni, da se ta 

bistveno ne razlikuje od migrene, a bolniki z mi-

grenami vedo, da migrene močno presegajo na-

vadne tenzijske glavobole. Tudi sam to vem, saj 

sem v poznih 80. letih prejšnjega stoletja pričel 

dobivati migrene, ki so me prisilile v k umiku  

v spalnico, zatemnitvi luči, stišanju hrupa ter 

prislonitvi ledu na čelo, nato k molitvi za spanec. 

Na leto sem imel nekaj migren – dovolj, da sem se 

zavedal, kako resnično onesposabljajoči so lahko 

ti glavoboli.
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Z olajšanjem lahko rečem, da od leta 1999 

 nisem utrpel ene same migrene več. Danes 25 

milijonov Američanov, odraslih in otrok (18,5 mi-

lijona žensk in 6,5 milijona moških) trpi zaradi 

 migren. Glavoboli v skupkih prizadenejo doda-

tnih 5 milijonov ljudi.

Strokovnjaki vedo, da so migrenski glavoboli in 

glavoboli v skupkih ena najmočnejših poznanih 

oblik bolečine pri človeku. Zdravila na recept po-

magajo zgolj nekaterim in lahko povzročijo res-

ne stranske učinke. Vesel sem, da nikoli nisem 

imel toliko migren, da bi poiskal zdravniško po-

moč. Magnezij je povzročil postopno izboljšanje 

moje eritromelalgije in hkrati imel enak učinek 

tudi na migrene. Ko sem o učinkovitosti magne-

zija pripovedoval preostalim članom Združenja 

za eritromelalgijo, sem pričel prejemati zanimi-

va poročila o izboljšanjih tudi pri preostalih čla-

nih. Koristi magnezija niso bile omejene zgolj na 

mojo redko motnjo, vendar so očitno pomagale 

tudi drugim žilnim motnjam.

Leta 2001 sem prejel elektronsko sporočilo 

 Laure, ki se je na našo skupino obrnila v imenu 

svoje mame, ki je hudo trpela zaradi eritromelal-

gije. Na koncu sporočila je Laura zapisala:
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Slučajno sem sama pred nekaj meseci pričela je-

mati magnezij v upanju, da bi preprečil migrene, 

za katerimi trpim že sedemnajst let. Od takrat 

dalje nisem imela enega samega glavobola, kar 

je očitno posledica jemanja magnezija. Do sedaj 

sem poskusila s številnimi zdravili za prepreče-

vanje migren, vendar brez uspeha, tako da je to 

ZELO dobro!

Laura je povedala, da je učiteljica in da je na de-

lovnem mestu pod velikim stresom. Njene migre-

ne so se pojavljale z različno pogostnostjo: ime-

la je tudi po štiri migrene tedensko, druge tedne 

po eno ali celo nobene. Poskusila je z različnimi 

zdravili na recept, vendar nobeno ni preprečilo 

glavobolov in zgolj eno je deloma olajšalo boleči-

no, če ga je vzela dovolj zgodaj.

Laura je pojasnila: »Zaradi komentarjev o uspe-

hu pri zmanjševanju ali ustavitvi migren bolnikov 

z eritromelalgijo, ki so jemali magnezij, sem se 

odločila, da poskusim tudi sama.« Ko mi je Laura 

pisala, že več mesecev kljub enaki podvrženosti 

stresu ni imela nobene migrene, kar je bil zanjo 

zelo nenavaden, odličen odziv, še posebej zara-

di neuspeha dotedanje terapije. Ker Lauri nisem 

nikoli omenil, da magnezij lahko pomaga pri mi-

grenah, dvomim, da gre za placebo odziv.
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Laurino naslednje elektronsko sporočilo je vse-

bovalo dodatno presenečenje: v njem Laura opi-

suje primer 56-letnega prijatelja, ki celo življe-

nje trpi za migrenami. »Pogosto je zaradi migren 

izostajal z dela. Glavoboli so bili izredno močni, 

neredko je bilo pridruženo bruhanje. Nekajkrat 

je bil na zdravljenje sprejet na urgentni oddelek  

v bolnišnico. Odkar je pričel z jemanjem magne-

zija pred šestimi tedni, pa je imel zgolj dva napa-

da, ki sta bila relativno blaga in kratka v primerja-

vi z ostalimi. Ne spomni se, kdaj je imel tako dolg 

premor med glavoboli. Sva le dva posameznika, 

vendar sem prepričana o učinkovitosti magnezija 

v najinem primeru,« opisuje Laura.

Pred nekaj leti bi bil skeptičen do Laurinega 

poročila, vendar sem od takrat sam pri sebi do-

živel čudovit odziv na magnezij ter razširil svoje 

raziskovanje. Spoznal sem, da je bilo od 60. let 

prejšnjega stoletja v medicinskih revijah objavlje-

nih več kot tisoč člankov o magneziju. To je spod-

budno, saj morate pri odločanju o kakršnem koli 

zdravljenju, bodisi z naravnimi snovmi bodisi  

z zdravili na recept, upoštevati dokaze. Ali so ti 

dokazi prepričljivi? Ima zdravljenje smisel? So 

bile opravljene študije? Kaj menijo strokovnjaki? 

Kot boste videli v tej knjigi, so dokazi o magneziju 

na vseh teh področjih pomembni in prepričljivi.
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Znanstveni dokazi so pomembni, a kot uči vsak 

medicinski učbenik, je najpomembneje, kako us-

pešno je zdravljenje za posameznika. Tako moj kot 

Laurin odziv ter odziv njenega prijatelja se ne zdijo 

naključni, dokazi pa dodatno podpirajo te zaključ-

ke. Magnezij stabilizira delovanje živcev in krvnih 

žil – dveh glavnih igralcev pri žilnih motnjah, kot so 

migrene in glavoboli v skupkih, povišan krvni tlak, 

Raynaudov fenomen in eritromelalgija. Magnezij 

je ključen za normalno delovanje ožilja. Njegovo 

pomanjkanje je pogosto povezano s številnimi 

boleznimi. Ena izmed njih je migrenski glavobol 

(da se izognemo neprestanemu ponavljanju, bom 

odslej uporabljal široko poimenovanje »migrene«, 

ki zajame tako migrenske glavobole kot glavobole 

v skupkih, če ni omenjeno drugače).

Tudi če je zdravljenje učinkovito, ali je varno? 

V zadnjih letih smo že nič kolikokrat videli, kako 

so se številna obetajoča zdravila z izjemnimi raz-

iskavami za določene bolnike izkazala za neu-

činkovita ali celo toksična, zaradi česar so morali  

z zdravljenjem prekiniti. Varnost magnezija je 

dokazana že več kot šest desetletij. Danes se ma-

gnezij pogosto uporablja na kardioloških eno-

tah za srčne aritmije ter intravenozno na porod-

niških oddelkih za zdravljenje nevarnih učinkov 

eklampsije pri nosečnicah.
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Ironično je, da navkljub dolgoletni uporabi 

magnezija pri teh visoko tveganih medicinskih 

stanjih in navkljub dokazom iz več kot 50 let razis-

kav o magneziju, le peščica medicinskih fakultet 

uči zdravnike o uporabni vrednosti tega elemen-

ta pri zdravljenju vsakodnevnih stanj, kot so visok 

krvni tlak in migrenski glavoboli. Posledično veči-

na zdravnikov ne pozna učinkovitosti magnezija 

za ta pogosta, velikokrat težko ozdravljiva stanja. 

Kljub vsemu je magnezij dokazal svojo vrednost 

tako v študijah kot tudi v ambulantah zdravnikov, 

ki so se o njem učili. Če obiščete konferenco o in-

tegrativni medicini in vprašate najpametnejše in 

najboljše zdravnike o magneziju, bodo poročali o 

več desetletjih izkušenj njegove uporabe z odlič-

nimi rezultati.

Vsi bolniki z migrenami ali glavoboli v skupkih 

se ne odzovejo na magnezij. Magnezij ni zdravilo. 

Migrenski sindrom je kompleksen, tako kot vse 

žilne motnje, in nobeno zdravilo ne deluje za vse 

bolnike. Nekateri bolniki potrebujejo zdravila na 

recept, ki jim močno koristijo. Vendar, zakaj zače-

ti z dragim zdravilom s pogostimi, včasih nevarni-

mi stranskimi učinki, ko pa so lahko varne, narav-

ne metode dovolj? Tudi če je potrebna uporaba 

predpisanih zdravil, vam lahko magnezij poma-

ga pri optimalnemu delovanju žil. Zgolj peščica 
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zdravnikov dobro pozna magnezij, zato ga bolni-

kom priporočajo le redko.

V koliko ste dobili predpisana zdravila na re-

cept za migrene in vam nihče ni povedal o ma-

gneziju, vam je bila odvzeta pravica do privolitve 

po seznanitvi. Kodeks medicinske etike Ameri-

škega zdravniškega združenja navaja, da mora-

te prejeti »dovolj informacij, da vam omogočajo 

inteligentno izbiro«. Povedati vam morajo tudi  

o »terapevtskih alternativah, ki so skladne z do-

bro zdravniško prakso«. Magnezij je zagotovo te-

rapevtska alternativa, skladna z medicinko prak-

so, in po mojem mnenju je boljši in varnejši ter 

ga bi bilo potrebno preizkusiti pred pričetkom je-

manja dragih zdravil, za katere je značilna velika 

verjetnost stranskih učinkov.

Magnezij prežene migreno nudi bolj uravno-

težen pogled na preprečevanje in zdravljenje mi-

gren. Ta knjiga vam in vašemu zdravniku ponu-

ja vse potrebne podatke za razumevanje, zakaj je 

magnezij ključnega pomena pri preprečevanju in 

zdravljenju migren ter glavobolov v skupkih, kaj 

lahko pričakujete pri jemanju magnezija ter kako 

ga učinkovito jemati. To so pomembne informa-

cije ne zgolj zato, ker v nasprotju z zdravili magne-

zij v pravilnih odmerkih praktično nima stranskih 

učinkov, temveč tudi zato, ker ima več sto drugih 
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pomembnih učinkov, potrebnih za zdravo delo-

vanje vaših celic in sistemov v telesu. Magnezij je 

bistven za normalno delovanje živcev, mišic, krv-

nih žil, kosti in srca. Z jemanjem magnezija zato 

ne zmanjšujete zgolj migrenskih glavobolov, tem-

več pomagate prav vsaki celici in sistemu v vašem 

telesu s hranilom, ki ga potrebuje.
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