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" Ponovno smo odkrili 

da srebro uničuje bakterije, 

kar je znano dejstvo že stoletja ... 

vendar so z odkritjem antibiotikov 

prenehali uporabljati srebro kot antibiotik. " 

Robert O. Becker, M.D. 
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POZOR 

Ta priročnik je bil pripravljen z namenom obveščanja in zato 

se ne priporoča za uporabo v diagnostične namene, za svetovanje 

ali izdajanje receptov. 

Če je potrebno, se posvetujte z zdravnikom, z dietetikom 

ali usposobljenim strokovnjakom. 
 

 

 

 

Kaj je koloidno srebro? 
 

Izraz koloidno srebro (Koloíd) pomeni raztopino zelo majhnih 

delcev čistega srebra v suspenziji destilirane vode. 

Normalen premer srebrnih delcev se giblje ... 0,01-,001 μ. 
 

 

Slika št. 1 prikazuje relativno velikost enega koloidnega delca v mikronih. 
 

 

Slika 1. 
 

 

 
 

 

 

A. Človeška rdeča krvna celica  B. Srebrni delec v koloidni raztopini 
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Koloidno srebro 

 

ZGODOVINA KOLOIDNEGA SREBRA 
 

 

Srebro je močan naravni antibiotik, ki se uporablja že tisočletje, 

ne da bi pri njem kdaj opazili stranske učinke. 

Že prababice so dale srebrni kovanec v mleko, da se poleti na 

verandi ni pokvarilo. Znano je, da so že stari Grki poznali njegovo 

medicinsko vrednost. Člani družin, ki so jedli iz srebrnih posod, so 

le redko obolevali in se vnetja niso pogosto pojavljala. To 

informacijo so uporabili kralji, vladarji, sultani in njihove družine 

ter člani kraljevih dvorov. Jedli so iz srebrnih krožnikov, pili iz 

srebrnih čaš, uporabljali srebrne posode in hrano shranjevali v 

srebrnih zabojih. Zato so se neznatne količine srebra, ki so se 

odkrušile, primešale hrani. Prva ali druga naslednja generacije je že 

imela od tega veliko koristi. Ljudje, ki so imeli srebrne delce v 

telesu, niso pogosto obolevali za nalezljivimi boleznimi. 

Člani teh kraljevih družin so se imenovali »Modrokrvni«, ker je 

imela njihova koža modrikast odtenek zaradi akumulacije neznatnih 

delcev iz čistega kovinskega srebra. Običajni ljudje »rdeče krvi » 

pa so jedli iz lončenih posod z železnimi pripomočki in so bili zato 

pogosto bolni. Člani kraljevih družin pa že od rojstva niso obolevali 

za nalezljivimi boleznimi. V številnih člankih je omenjeno koloidno 

srebro. Eden takih člankov je bil objavljen v reviji »The Lancet« 

12. decembra 1914. 
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V SPLOŠNI UPORABI V AMERIKI ŽE PRED LETOM 

1938 
 

Koloidno srebro je bilo Ameriki v splošni uporabi med leti 1800 in 

1938. Predpisovali so ga za številne bolezni in okužbe. Današnjih 

antibiotikov še ni bilo na razpolago in koloidno srebro so uporabljali 

praktično za vse. Vendar pa je bilo relativno drago, tako kot so 

dragi antibiotiki, ki jih danes proizvaja človek.  

 

TRENUTNI INTERES MEDICINE 
 

Koloidno srebro danes spet pridobiva veljavo med zdravniki, saj je 

prišlo do njegovega »preporoda« v javnem zdravstvu. Dr. Richard L 

Davies, izvršni direktor Utah Silver Institute, ki spremlja 

tehnologijo na področju srebra v 37 državah, je l. 1978 napisal: »V 

štirih letih smo opisali 87 novih pomembnih načinov uporabe srebra 

v medicini. Šele zdaj postaja jasno, do katere mere nam lahko 

olajša trpljenje in rešuje življenja«. 

Sodobne reference navajajo Dr. Harryja Margarfa z univerze St. 

Louis, Dr. Charlesa Foxa z univerze Columbia; Dr Carla Moyerja, s 

kirurškega oddelka univerze Washington ter dela Dr. Roberta 

Beckerja » Elektrika v telesu« in »Navzkrižni tokovi«. Ostale vire 

navajamo med referencami v tej knjižici. 
 

 

 

Tudi danes obstajajo Modrokrvni ljudje. Vsi tisti, ki so v teku 

stoletij imeli možnost uporabe srebra (v medicinskih področjih) v 

medicinske namene, so se imenovali? Modrokrvni - Blue Bloods. 

(Zakaj opustiti nekaj, kar dobro učinkuje, je enostavno, ekonomsko 

in je tako pomembno za ohranjanje zdravja ?). Mnogi potniki 

uporabljajo koloidno srebro vsak dan. Na primer, poslovni potniki se 
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srečujejo z veliko ljudmi in so dnevno izpostavljeni  nalezljivim 

boleznim. Z užitjem koloidnega srebra lahko preprečijo okužbe. 
 

TITRACIJA 
 

Določanje dnevnega odmerka: Priporočljivo je, da začnete z 

dvema čajnima žličkama na dan. Za otroke uporabite polovico 

priporočene količine, za otroke do dveh let starosti pa nekaj 

kapljic. 

Po enem tednu uživanja koloidnega srebra po dve čajni žlički, lahko 

odrasle osebe uživajo eno čajno žličko na dan (otroci pa 

sorazmerno glede na težo otroka) 

Konvencionalno sprejeta metoda predvideva za odraslo osebo 

mesečno eno steklenico koloidnega srebra (ml. 100), z eventualnim 

povečanjem količine, če je to potrebno. Če ste začeli jemati 

koloidno srebro zaradi prehlada ali gripe - ali zaradi kateregakoli 

drugega virusa, bakterije ali glivice - potrojite dnevni odmerek 

(eno čajno žličko trikrat na dan) tri dni in se nato povrnete 

odmerek, kakor je zgoraj navedeno. Po tretjem ali četrtem dnevu 

uživanja koloidnega srebra boste lahko občutili bolečine ali 

izčrpanost. To je tisto, kar se imenuje "zdravilna kriza". Ko 

telo spusti veliko količino toksinov naenkrat, se čistilni organi 

ponavadi preobremenijo in v tem primeru pitje večje količine vode 

hitro zmanjša simptome. Če kljub uživanju  koloidnega srebra 

opazite kakršne koli okužbe, povečajte na štirikratni predvideni 

dnevni odmerek. V nobenem primeru ne obstaja nevarnost 

prevelikega odmerka, vendar se ne dogaja pogosto, da bi morali 

povečati odmerek na štirikrat dnevno. 

Ne moremo predvideti nenadnega napada mikrobov takega obsega, 

ki bi lahko premagal kombinacijo obrambe mehanizma imunskega 

sistema, obogatenega z najnižjim odmerkom koloidnega srebra. V 

primeru, da pride do napada s tako virulenco, ki presega naravne 

obrambne mehanizme imunskega sistema, kljub odmerkom dnevne 
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količine koloidnega srebra in s tem do nastanka nekaterih bolezni, 

so višji odmerki smiselni, saj odmerkov ni mogoče predozirati. 

Edina omejitvena dejavnika sta razpoložljivost in cena. Ker je 

osnovni koncept preprečevanje, lahko v prid zaščite, povečamo 

količino nad dnevno določen minimalni odmerek. V redkih primerih 

lahko koloidno srebro povzroča težave in sicer pri osebah, ki imajo 

okvaro jeter ali ledvic. 
 

UPORABNA KINEZIOLOGIJA 
 

Uporabna Kineziologija je najboljši instrument pri ugotavljanju 

osebnih potreb koloidnega srebra, še posebej, če niso v teku 

okužbe in jih ni niti v osebni zdravstveni anamnezi. Priporočamo 

periodične preglede in naj vas opomnimo, da je vedno bolje, da se 

odločite v prid presežka. Kineziologija je lahko odličen način, za 

določanje ustrezne količine za dojenčke in otroke.  
 

AKUMULACIJA/KOPIČENJE IN ODSTRANJEVANJE 
 

Učinke koloidnega srebra začnemo opažati po enem tednu uživanja; 

od sedmega dneva dalje se koloidno srebro kopiči v tkivih v 

minimalni koncentraciji od 7 Alchemistproducts - koloidno srebro – 

5 do 7 delcev na milijon (5-7 ppm). To je minimalna učinkovita 

koncentracija. Priporočljivo je, da se odločimo za višje 

koncentracije, da se izognemo nenadnim epidemičnim boleznim ali 

posledicam hudih opeklin. 

V teku enega do treh tednov jemanja (tudi v tem primeru je 

odvisno od osebe do osebe), učinki izginejo in koloidno srebro se 

izloči skozi ledvice, limfni sistem in črevesje. 
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KOLOIDNO SREBRO - IZJEMEN ANTIBIOTIK 
 

Koloidno srebro je edini antibiotik o katerem so poročali, da 

uničuje vse vrste virusov, glivic in bakterij. Je edini znani 

antibiotik, ki je za vse naše organe popolnoma neškodljiv. Drugi 

antibiotiki poškodujejo jetra in ledvica, koloidno srebro pa le 

pospešuje zdravljenje. 

 

PRIMERJAVA Z DRUGIMI ANTIBIOTIKI 
 

Koloidno srebro ni škodljivo za sesalce, plazilce, rastline in vsa živa 

bitja, ki niso zgrajena le iz ene celice. 

Enocelična bitja imajo namreč drugačen sistem presnove kisika in v 

tem je prednost koloidnega  srebra, ki deluje le kot katalizator in 

vpliva na spremembo hitrosti ali pojavnosti reakcije pri 

enoceličarjih, ne vstopa pa v kemijske reakcije v telesnih tkivih. Že 

če se nahaja blizu virusov, glivic ali bakterij (enocelična bolezenska 

klica, ki povzroča bolezen) takoj »pohabi« njihov encim, ki 

presnavlja kisik oz. »kemijska pljuča«, ki se zadušijo in 

najpogosteje umrejo v šestih minutah. Odmrli mikroorganizem se 

nato izloči iz telesa s  pomočjo imunskega in limfnega sistema. 

 

Vsi sintetični antibiotiki lahko uničijo le pet ali šest vrst mikrobov. 

Vedno več je bakterij, ki postanejo na antibiotike odporne. 

Običajno te bakterije, ki ne morejo razviti odpornosti na koloidno 

srebro, imenujemo »Super klice«. Srebro ne uničuje le bakterij, 

temveč tudi vse vrste virusov, česar doslej ni zmogel narediti 

noben antibiotik, ki je delo človeških rok! 

Slabost vseh antibiotikov je tudi v tem, da uničijo celo vrsto 

različnih pomembnih encimov v telesu, koloidno srebro pa teh 

encimov nikakor ne onesposobi ali poškoduje, saj so bistveno 

drugačni od encimov pri enoceličarjih. Koloidno srebro dejansko 
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pospešuje zdravljenje, ki ne povzroča toliko brazgotin na tkivih, 

česar pa ni sposoben narediti noben drug antibiotik. 

  

MEDSEBOJNIH REAKCIJ Z DRUGIMI ZDRAVILI ALI 

ZELIŠČI NI 
 

Doslej še niso poročali o kakšni  medsebojni reakciji med zdravili in 

srebrom. 

Današnji pripravki alopatske medicine, ki se dobijo na recept, 

verjetno prav tako ne bodo razvili reakcije v telesu na srebro, 

enako kot se to ni zgodilo z močnimi zelišči, iz katerih so ta 

zdravila razvili in jih tisočletja uporabljali skupaj s srebrom. 

Kemijsko srebro v telesu ne tvori toksičnih spojin. Verjetnost je 

še manjša, ko je srebro v koloidni in stabilizirani obliki. V telesu 

preprosto reagira le z encimom, ki presnavlja kisik pri mikrobih. 

 

UNIČI ODPORNE PATOGENE SOJE 

 
Bolezenski mikroorganizmi lahko postanejo odporni na običajne 

antibiotike, kar sproži nevarne »superinfekcije«. Tradicionalne 

antibiotike so industrijsko razvili iz toksinov, ki jih tvorijo druge 

bakterije iz lastnega obrambnega sistema – kot npr. penicilin. 

Bolezenski mikroorganizmi v telesu se odzovejo na ta gojeni toksin 

tradicionalnih antibiotikov v približno enaki meri, kot na originalne 

mikroorganizme. Doba je dovolj dolga, da pogosto pride do 

mutacije, ki povzroči, da postane mikroorganizem imun na to vrsto 

antibiotika. 

Koloidno srebro naj bi delovalo relativno hitro – najpogosteje v 

šestih minutah ali prej, po stiku znotraj telesa – patogeni, ki 

povzročajo bolezni, tako nimajo dovolj časa, da bi mutirali v 

odporen soj, saj taka mutacija zahteva precej več časa kot ga 

srebro potrebuje, da uniči patogeno bakterijo. Tisočletna uporaba 
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te izjemne substance še do danes ne pozna patogena ali soja, ki bi 

mutiral in razvil odpornost na srebro. Skratka, nobeno enocelično 

bitje ali rastlina ne bosta mogla nikoli postati imuna na srebro. 

  

KAKO DELUJE KOLOIDNO SREBRO  
 

Telesna tkiva, ki imajo 5 delcev koloidnega srebra na milijon (5ppm) 

so brez  virusov, glivic in bakterij. Srebrni delci ostanejo v telesu 

dolgo časa, saj ne vstopajo v reakcije, temveč delujejo kot 

katalizator. Katalizator najbolje opišemo kot substanco, ki sproži 

ali povzroči reakcijo oz. pojav, ne da bi sam pri tem sodeloval ali bil 

uporabljen. Koloidno srebro deluje kot katalizator in onemogoči 

delovanje posebnega encima. Najbolje ga opišemo kot »kemijska 

pljuča«, ki prenašajo kisik in hranila skozi celično stene 

povzročitelja bolezni. Mikroorganizem se pri tem zaduši! Že 

neposredna bližina srebra onemogoči delovanje encima, ki ga 

vsebujejo vsi virusi, glivice in bakterije – pri tem pa ne poškoduje 

encimov celic v tkivu. 

 

ZAKAJ KOLOIDNO SREBRO NIMA ALERGENEGA 

UČINKA  
 

Pri uporabi koloidnega srebra v medicini ne poročajo o alergenih 

reakcijah na srebro, saj le-to vpliva le na hitrost in pojavnost 

presnove kisika pri patogenih bakterijah, ki sta opisana v 

prejšnjem poglavju. V telesu koloidno srebro kemijsko ne reagira. 

Pretirana uporaba lahko povzroči le argirijo, ki se pokaže kot sivo-

modrikast odtenek na nohtih in koži. Telo začne preprosto nalagati 

odvečno srebro v tkiva in kolagen, ki je glava sestavina nohtov. To 

stanje nima nobenih znanih škodljivih učinkov in izgine, ko 

zmanjšamo vnos koloidnega srebra ali ga za nekaj časa prenehamo 

uporabljati. 
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KAKO POSPEŠIMO ZDRAVLJENJE 
 

Mitoza – običajna delitev celic v tkivu – je pojav, ko dobimo dve 

novi, identični celici. Ko je v tkivu prisotno koloidno srebro, pa 

pride do drugačnih delitev. Tvorita se ena reproducirana in ena 

»de-diferencirana« celica (anaplazijska celica), ki je kot mlada 

celica, ki se lahko v telesu spremeni v  kakršenkoli tip celice. 

Migrirala bo v tisti del telesa, kjer je tkivo poškodovano in se bo 

spremenila v lokalno celico tkiva in s tem pripomogla, da se bo na 

poškodovanem mestu celica reparirala in bodo brazgotine na tkivu 

manjše. 

To prednost hitrega zdravljenja s koloidnim srebrom je odkril dr. 

Robert O. Becker in jo opisal v knjigi »Elektrika v telesu«. 

On in njegovi kolegi – raziskovalci so opazili razne primitivne celice, 

ki izgledajo kot aktivne celice v otroškem kostnem mozgu. Te 

celice so hitro rasle in reproducirale različen in presenetljiv izbor 

primitivnih celičnih oblik, vključno s popolnoma anaplazijskimi in 

zaokroženimi fibroblastnimi celicami. 

«Pozitivno srebro« pravi Becker, »tvori veliko število anaplazijskih 

celic in s tem premosti glavni problem regeneracije pri sesalcih. 

Proces zdravljenja pospeši za skoraj 50 odstotkov. V celoti močno 

pospešuje zdravljenje mehkih tkiv na naravni način, ki dotlej še ni 

bil znan. V svoji knjigi nadalje navaja: »Pozitivno srebro uniči vse 

vrste bakterij, kar je zanimivo, saj še noben antibiotik ni 

konsistentno deloval proti vsem vrstam bakterij. Ponuja nam 

številne prednosti v primerjavi s prej znanimi antibiotičnimi 

substancami. Ne vsebuje drugih ionov, razen srebra, ki bi 

obremenjevali tkivo. Deluje istočasno proti vsem vrstam bakterij 

ter uničuje celo tiste soje in glivična vnetja, ki so odporna na 

antibiotike.«  
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KAKO DELUJE SREBRO NA GLIVICE 
 

Glivica je sestavljena iz serije posameznih celic, katerih material 

se razteza na celični steni med celicami. Čeprav je lahko pri 

raztezanju in razširjanju bolj linearna ali pa pri reproduciranju 

deluje kot »tkanina«, pa ima glivica še vedno podobne lastnosti kot 

enocelične bakterije, pravzaprav kot tisti posebni tip kemijskih 

pljuč, ki ga prisotnost koloidnega srebra takoj, popolnoma in trajno 

onemogoči. 

Vsako glivico v telesu lahko uničimo v šestih minutah po tem, ko 

pride v stik s srebrom. 

Koloidno srebro jo preprosto zaduši! 

 

KAKO DELUJE SREBRO NA VIRUSE 
 

En sam virus napade živo celico v tkivu in potem se ta zahrbtni 

patogen polasti celičnega jedra in spremeni njegov reprodukcijski 

sistem tako, da replicira virus namesto encima, hormona ali kakšne 

druge kemikalije, ki bi jo celica normalno proizvedla. Kasneje se ta 

novi virus sprosti iz celice v krvni obtok. Zgodi se še en zanimiv 

proces. Ko virus učinkuje na celico, se živa celice odzove tako, da 

se vrne k bolj primitivni strukturi in kemiji. Encim, ki presnavlja 

kisik v celični steni se prav tako vrne v bolj preprosto obliko, ki je 

zelo občutljiva za učinek koloidnega srebra. Prisotnost koloidnega 

srebra encim celice trajno onemogoči. V celico ne more več 

prinašati kisika in virusna »gostiteljska« celica umre. Ta proces 

traja le šest minut in telo se celice znebi kot bi se znebilo 

katerekoli izmed milijona drugih celic vsak dan, ko niso več 

koristne za telo. 
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KAKO DELUJE SREBRO NA RAKASTE CELICE 
 

Mutacija zdravih celic v rakaste se dogaja neprestano, tudi v 

zdravih organizmih. Vendar naravni imunski sistem rakaste celice 

uniči približno enako hitro kot se pojavljajo, če je telo v stabilni 

formi, zato zdrav človek tega procesa ne zaznava kot bolezen. 

Poročajo tudi, da nekatere oblike raka povzroča virus. Kot pri 

drugih virusih, ki napadejo tkivno celico, tudi tu virus prevzame 

reprodukcijsko »tovarno« v celici in jo prisili, da replicira virus. 

Celica se povrne v »primitivno« stanje in omogoči koloidnemu 

srebru, da učinkovito uniči rakasto celico. 

Višja koncentracija pomeni, da koloidno srebro hitreje stopi v stik 

z virusom ali drugo patogeno bakterijo. 

 

KOLOIDNO SREBRO KOT PREVENTIVNO SREDSTVO 
 

V preventivi ne poznamo podobno učinkovitega sredstva kot 

je  koloidno srebro. Če vzamemo zadostno količino dnevno, 

preprečimo okužbe, bolezni, nalezljive bolezni in zastrupitev zaradi 

opeklin. 

 

DELUJE KOT DRUGI IMUNSKI SISTEM 
 

Dnevno uživanje koloidnega srebra praktično pomeni, da imamo »še 

en imunski sistem«, ki pomaga naravnemu in učinkovito uničuje 

številne »hroščke« v našem telesu. Zmanjša tudi možnost 

zastrupitve zaradi dejavnosti klic, virusov in glivic v našem telesu. 

Testi so pokazali, da dobra absorpcija srebra v tenkem črevesu ne 

vpliva škodljivo na koristne bakterije v širokem črevesu. 

Drug imunski sistem deluje vzporedno z in neodvisno od prvega 

obrambnega sistema v telesu, kar je bistvena prednost pri 

preprečevanju izbruhov gripe oz. drugih hudih virusnih bolezni. 
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 POMAGA PRI HUDIH OPEKLINAH 
 

Zadostna dnevna količina koloidnega srebra nas vnaprej zaščiti 

pred zastrupitvijo zaradi hudih opeklin. Verjetnost, da preživimo 

zelo hude opekline po požaru v hiši ali nesreči z avtom je večja, če 

smo že pred tem uživali zadostne količine koloidnega srebra. 

Ljudje, ki te poškodbe najprej preživijo lahko kasneje umrejo 

zaradi komplikacij, ki se pojavijo približno en teden po poškodbi, ko 

so številni telesni sistemi preobremenjeni. Koloidno srebro v takih 

primerih vsekakor pomaga. 

Glede na zdravilno moč koloidnega srebra je ameriški kirurg  Dr. 

William Steward Halsted leta 1913, ko se je skliceval na stoletja 

uporabe srebrne žičke pri ranah, napisal: »Ne poznam stvari, ki bi 

lahko nadomestila koloidno srebro oz. ne poznam osebe, ki bi 

uporabo opustila, ko je enkrat osvojila tehniko. Možno je, da smo 

izkoristili šele prve možnosti tega odličnega sredstva! In že zdaj 

je to krasno orodje. Spodbuja celice, ki sodelujejo pri tvorbi kosti, 

zdravi najbolj trdovratne okužbe vseh vrst, pospešuje pa tudi 

zdravljenje poškodb na koži in drugih mehkih tkivih«. 

 

PREVENTIVA! PREVENTIVA! PREVENTIVA! 
 

V preventivi je koloidno srebro najbolj učinkovito v borbi proti 

bolezni! Če ga jemljemo v zadostni količini, preprečuje okužbe. 

Modrikasto obarvana kapilarna kri (nekateri ljudje gredo celo tako 

daleč, da imajo kožo rahlo sivo ali modrikasto obarvano) povzroči, 

da postane človek nedovzeten za okužbe. Potrebno je vzeti kar 

precejšne količine, a učinek je dolgotrajen. Kakšna pa je vrednost 

resnične imunosti na okužbe? 
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ODLOČITE SE ZA PRESEŽEK 
 

Zadostna dnevna količina koloidnega srebra mora preseči pet delov 

na milijon. Priporočamo večjo titracijo odmerkov, npr. po preizkusu 

z metodo kineziologije in se tako zaščitimo pred vsemi okužbami. 

Nalaganje večjih količin koloidnega srebra v tkivo pomeni, da smo 

pripravljeni na napad, katerihkoli toksinov, ki so posledica hudih 

poškodb kosti. 

 

DRUGI UVELJAVLJENI NAČINI UPORABE 

KOLOIDNEGA SREBRA 

  

Presenetljiva, čeprav še vedno le delna lista navaja več kot 650 

bolezni, kjer so za zdravljenje uporabljali koloidno srebro, in sicer 

(po abecedi): akne, AIDS, alergije, vnetje slepiča, artritis (vnetje 

sklepov) in atletska noga, vnetje mehurja, krvni paraziti, 

zastrupitev krvi, ognojki, črna kuga in opekline; rakaste bolezni, 

kandida, pasji parvovirus, ozebline, kolera, kolitis (katar širokega 

črevesa), konjunktivitis (vnetje očesne veznice) in cistitis (vnetje 

mehurja); seboroični dermatitis (prhljaj), diabetes in griža; ekcem 

in encefalitis (vnetje možganske opne); fibrozitis (mišični ali 

zunajsklepni revmatizem); gastritis (želodčni katar) in kapavica; 

senena mrzlica in herpes; izpuščaj in slaba prebava; keratitis 

(vnetje roženice), gobavost, levkemija, lupus, limfangitis (vnetje 

limfnih žil) in lajmska bolezen (borelioza); malarija in meningitis. 

Poleg tega pa še: nevrastenija (živčna slabost); infekcije, ki jih 

povzročajo paraziti, vnetje pleure (pljučne mrene), pljučnica, 

vnetje prostate, pruritus ani (srbenje v okolici anusa), psoriaza in 

gnojno očesno vnetje; revmatizem, rinitis (vnetje nosne sluznice) in 

lišaj, škrlatinka, septična stanja (oči, ušes, ust in grla), seboreja, 

septikemija, herpes zoster in infekcije, ki jih povzročajo 

stafilokoki in streptokoki, trebušna gripa in sifilis: ustni oprh 

(glivično vnetje), vnetje ščitnice, tonzilitis, toksemija, trahom, 
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»vlažno« stopalo in tuberkuloza; razjede želodca; virusi (vseh 

oblik); bradavice in oslovski kašelj ter glivična vnetja (pri ženskah). 
 

NASVETI ZA RAZKUŽEVANJE HRANE IN ČIŠČENJE 

VODE 
 

Čiščenje vode: Koloidno srebro odlično očisti vodo. Ena ali dve 

čajni žlički koloidnega srebra v 4 litrih vode, obdrži vodo varno 

čisto in bo ohranila svoj sladek okus dalj časa. Kontaminirana voda 

z mikrobi ali ne toksičnimi kemikalijami, bo postala pitna z 

dodatkom dveh ali treh čajnih žličk za vsakih  4 l vode. Prav tako 

je  srebro dobro za telo, za razliko od tablet klora za razkuževanje 

vode, ki jih kupite v trgovini. 

Da bi preprečili širjenje bolezni z vodo, kot so griža, so dale 

letalske družbe v uporabo vodne filtre, ki uporabljajo srebro: 

British Airways , Swiss Air, Scandinavian Airlines, Lufthansa, 

Olympic Air France, Canadian Pacific Airlines, Alitalia, KLM, Japan 

Airlines in Pan Am. Švicarska vlada je odobrila uporabo vodnih 

filtrov, ki uporabljajo srebro, za domačo in poslovno rabo. Tudi 

NASA je potem, ko je testirala triindvajset različnih vrst metod 

za čiščenje vode, izbrala za vesoljski shuttle sistem, ki uporablja 

srebro. 
 

Konzervirana hrana v hiši: Pol žličke koloidnega srebra na liter v 

domači konzervirani hrani preprečuje razcvet bakterij, virusov in 

glivic. Zaužitje te hrane bo obenem ob prisotnosti srebra, 

pomagalo pri prebavi, preprečilo fermentacijo škroba, 

razgrajevanje beljakovin in žarkost maščob v prebavnem traktu. 

Poleg tega se v črevesju ne bodo tvorili plin in hrana ne bo razpadla 

zaradi toksinov in tako zmanjšala stanja 

splošnega dobrega počutja. Komercialna pridelava hrane uporablja 

konzervanse, ki so za razliko od koloidnega srebra strupeni.  
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Alternativno hlajenje: Da ohranimo sveže pripravljena živila 

obstojna, dodamo približno žlico koloidnega srebra na vsak liter, 

npr.v hrano za piknik, ki vsebuje majonezo, mlečne izdelke, ali 

katero koli drugo sestavino, ki bi lahko postala vehikel (prenašalec) 

salmoneloze. Dobro premešamo. 
 

 

Ostanki hrane in začimbe: Zmešajte približno četrtino čajne 

žličke koloidnega srebra v posodo z gorčico, kečap in kisle 

kumarice. Pol žličke zmešamo s proizvodi, ki se lažje pokvarijo, na 

primer majoneza, mleko in tako naprej. Ohranili se bodo dlje, ostali 

bodo bolj sveži in hkrati bo srebro koristilo prebavi. 

 

UPORABA KOLOIDNEGA SREBRA V VETERINI 
 

Pri živalih, pticah in ribah so s koloidnim srebrom uspešno zdravili 

naslednje primere: 

 

- Bakterije in paraziti pri hišnih ljubljenčkih, živalih na kmetiji in 

pticah  

- Parvovirus pri psih 

- Oživljanje zlatih ribic s trebuhi obrnjenimi navzgor 

- Griža in malteška mrzlica pri govedu. 

 

MEDICINSKE RAZISKAVE IN DRUGA TESTIRANJA  
 

Koloidno srebro in bolezni: Avtor knjige »Elektrika v telesu« Dr R. 

Becker, je v svojih raziskavah omenil, da obstoja povezava med 

nizkimi vrednostmi srebra v telesu in boleznijo. Tisti, ki so imeli 

nizke vrednosti, so bili večkrat bolni, pogosto so obolevali za 

prehladi, gripo, imeli so vročino in druge bolezni. Dr. Becker je 

verjel, da je pomanjkanje srebra vzrok za nepravilno delovanje 

imunskega sistema in da igra srebro odločilno vlogo pri uničevanju 
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bakterij in virusov. Beckerjevi poskusi so pripeljali do zaključka, da 

srebro deluje na številne bakterije, brez stranskih učinkov, ne da 

bi poškodovalo telesne in tkivne celice. 

 

Koloidno srebro in rakaste bolezni: Becker je ponovno prišel do 

zaključka, da se v prisotnosti srebrnega iona, rakave celice 

ponovno vrnejo v normalno stanje, ne glede na to, kje v telesu se 

nahajajo. Prišel je tudi do zaključka, da njegova prisotnost 

regenerira tkivo ter izloči rakaste in druge abnormalne celice. 

Dr. Bjorn Nordstrom s švedskega Karolinska Institute je srebro 

dolgo časa uporabljal za zdravljenje raka. Poroča, da je uspešno 

pozdravil bolnike, ki so jim drugi zdravniki postavili diagnozo 

neozdravljive bolezni. 

 

Čiščenje vode v bazenu: Srebro se široko uporablja za čiščenje 

bazenov in ne smrdi tako kot klor. V Nebraski so pred kratkim zlili 

v bazen 250 litrov odplak brez dezinfekcijskega sredstva. 

Normativno merilo za fekalno kontaminacijo je število Escheri coli 

(E. coli), t.j. mikroorganizmov, ki jih najdemo v človeškem črevesju. 

Število se je povzpelo na 7000 kolonij, ki tvorijo E coli celice, na 

mililiter vode. Kasneje so vodo splaknili s srebrnim elektrodnim 

snopom, in E.coli mikroorganizmi so v treh urah izginili. Kasnejši 

kontrolni testi so pokazali, da voda ne vsebuje nič enoceličnih 

mikroorganizmov. 

»Hidroponski« testi: Testi v hidroponskih rastlinjakih so pokazali, 

da se koloidno srebro absorbira in ga rastline uporabljajo tako kot 

druge materiale. Hidroponija je idealna metoda vrtnarjenja, kjer 

se pojavi le en problem: virusi, glivice in bakterije dobro uspevajo v 

hranilni tekočini. Koloidno srebro uniči vse patogene, brez 

škodljivih posledic za hranilno tekočino in občutljive rastline. 

Rastline so tudi posrkale srebro skozi korenine in tako postale vir 

srebrnih mineralov za humano uporabo. 
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Testiranje predoziranja: Raziskovalci so že od l. 1985 vedeli, da je 

potrebno opravljati testiranje glede predoziranja. Laboratorijski 

tehnik, ki je bil vpleten v projekt že od začetka, se je prostovoljno 

javil za poskusnega zajčka v prvem poskusu. Več tednov je dnevno 

popil 1 liter vode, ki je vsebovala visoko koncentracijo koloidnega 

srebra. Spremljali so kemijsko sestavo njegovih telesnih tekočin in 

splošno počutje (prehladi, gripa, glavoboli, itd.). Še posebej so 

opazovali spremembe v barvi kože, da bi tako videli, če se bo 

sivkasto obarvala zaradi argirije. Sprememb v barvi kože niso 

zaznali, bil je še v boljši formi in živahen, nobenih bolečin, 

prehladov, itd. tudi ni bilo. V laboratoriju so test ponovili še drugi 

in prišli do enakih rezultatov. 

 

Študija univerze UCLA (iz Los Angelesa, ZDA): Poročajo, da je 

nek samostojni laboratorij pred leti poslal univerzi UCLA vzorec 

koloidnega srebra, da bi ga testirali, kako deluje na AIDS in 

antraks. Izvedli so teste in na koncu dokazali, da je koloidno 

srebro zelo učinkovito delovalo na patogene klice obeh boleznih. 

Samostojni raziskovalec je dobil enake rezultate v svojem 

laboratoriju in je zaprosil UCLO za potrditev. Ko ga je direktor 

UCLE poklical, ga je direktor neodvisnega laboratorija prosil, če 

lahko rezultate objavi v pisni obliki na uradnem dopisu univerze, 

vendar so mu povedali, da mora za to plačati 10.000 USD. Zato je 

poročilo laboratorija UCLA, ki potrjuje učinkovitost koloidnega 

srebra, neuradno. 

 

Izjava FDA (Urada za hrano in zdravilo) o koloidnem srebru: 

Pisno obvestilo, ki ga je 19.09.1991 izdal uradnik za varstvo 

potrošnikov pri FDA g. Harol Davis pravi, da se koloidno srebro, ki 

se je v zdravilstvu uporabljalo že pred l. 1938, lahko še nadalje 

izdaja brez priloženega dokazila o varnosti in učinkovitosti (ki se 

po l. 1938 zahteva za vsa zdravila na recept), mora pa biti 

omenjeno, da gre za enako uporabo kot l. 1938 in pred tem. 
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SHRANJEVANJE KOLOIDNEGA SREBRA 
 

 

Koloidno Srebro se hrani v temnem prostoru oz. v temni stekleni 

posodi stran od električnih naprav. Ne shranjujte koloidnega 

srebra v  plastični posodi, prav tako ne v hladilniku - koloidno 

srebro se začne izločati iz suspenzije.  
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