SREBRO KOLOIDALNE-książka
Wersja w trakcie pisania – przepraszam za formę i niedoróbki.
1.

Koloid Srebra nie jest lekiem, nie jest suplementem, nie jest żywnością, nie leczy, nie
diagnozuje, nie zapobiega chorobom, nie do spożycia, nie leczy, nie diagnozuje, nie
zapobiega chorobom, Nie jest kosmetykiem,
Nie dla Ludzi, Nie dla zwierząt, Nie dla roślin
Przepisy Unii Europejskiej.

2. Srebro Koloidalne to nie jest suplement, jednak jest niezbędne dla życia i zdrowia
3. Uzupełnia niedobory śladowego pierwiastka srebra
Sporządzono Na podstawie własnych spostrzeżeń i badań oraz informacji oraz materiałów z internetu
oraz opisanych w przypisach i bibliografii. Nie stanowią one opisu żadnego konkretnego produktu.
Niniejszy opis nie należy traktować jako poradę w leczeniu, czy diagnozowaniu, czy suplementowaniu
czy jedzeniu czy zapobieganiu chorobom. Niniejszy tekst nie stnowi opisu zadnego konkretnego produktu.
Bibliografia:
1. Lek. med. Wojciech Gziut Srebro Koloidalne, Naturalny Antybiotyk
2. Srebro Koloidalne jako lek Zdrowy Antybiotyk W.Kuhni i W.von. Holst
3. Dr Josef Pies SREBRO KOLOIDALNE Rewolucja w leczeniu

Przez kilka lat czytałem wiele, wiele też eksperymentowałem i poszerzałem horyzont lepszego jutra mojego i mojej rodziny. Dzięki
uporowi w dążeniu do celu stworzyłem Srebro Koloidalne na bazie maksymalnie czystego srebra, która pomaga wzmacniać mój
organizm oraz go rozświetlać. Niech światło pomaga nam rozwinąć skrzydła miłości i zrozumienia nas i bliskich nam.

Sporządzono Na podstawie własnych spostrzeżeń i badań oraz informacji oraz materiałów z internetu
oraz opisanych w przypisach i bibliografii. Nie stanowią one opisu żadnego konkretnego produktu.
Niniejszy opis nie należy traktować jako poradę w leczeniu, czy diagnozowaniu, czy suplementowaniu
czy jedzeniu czy zapobieganiu chorobom.
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srebrokoloidalne@yahoo.pl
www.srebrokoloidalne.waw.pl

SREBRO, ZŁOTO
KOLOIDALNE - JONOWE
WŁAŚCIWOŚCI KONCENTRAT AG++
Przepisy Unii Europejskiej.
1. Koloid srebra nie jest lekiem, nie jest suplementem, nie jest żywnością, nie
leczy, nie diagnozuje, nie zapobiega chorobom, nie do spożycia, nie leczy, nie diagnozuje, nie
zapobiega chorobom, Nie dla Ludzi – przepisy Unii Europejskiej.
2. Srebro koloidalne to nie jest suplement, jednak może uzupełniać niedobory śladowego pierwiastka
srebra
3. Niniejszy tekst nie stnowi opisu zadnego konkretnego produktu

Srebro koloidalne jest zwane naturalnym anybiotykiem. I Tak jest to środek działający na bekterie wirusy i grzyby.
Jest środkiem bardzo skutecznym oraz uniwersalnym. Jeśli by porównać to srebro działa na ciało. Złoto koloidalne z
kolei działa na systemy sterowania organizmów, pobudza je do działania i reguluje ich czynności, przez co działa
przede wszystkim na układ muzgowo -–rdzeniowy. Jedgo spektrum działania obejmuje nie tylko ciało ale działa na
układ ciało – dusza, wpływa bardzo korzystnie na psychikę i choroby psychiczne, uzdrawwiając je. O ile srebro jest
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pierwiastkiem cielesnym o tyle złoto działa na wyższe układy i psychikę i świadomość. Jednakże jestem świadom iż
naprzykład na syberii od wieków to własnie złoto używane jest do leczenia na przykład gruźlicy. Wydaje się że te
pierwiastki się wzajemnie wspomaganją i winny być podawane razem naprzemienni w jednym cyklu leczenia.

Czym jest Srebro Koloidalne
Srebro Koloidalne to niepowtarzalna mieszanina mikroskopijnych cząsteczek - jonów srebra, nano-cząsteczek srebra i
złota, oraz mono-atomowe wysoko spinowe atomy srebra i złota zawieszone w destylowanej wodzie aktywowanej elektrycznie
przesyconej atomami wodoru H+ o silnych właściwościach elektrycznych – tzw jonowej wodzie będącej sama w sobie
korzystnym antyoksydantem. Posiada metaliczny gorzki posmak
Srebro Koloidalne jest nietoksyczne i nie powoduje negatywnych skutków ubocznych. Zachowuje przy życiu dobre,
ochraniające organizm bakterie. Nie akumuluje się w organizmie. Zostaje z niego w ciągu kilku dni wydalone. Nie osłabia
wątroby oraz nie podrażnia układu pokarmowego. Tworzy „drugi” system immunologiczny wspomagający nasze naturalne
systemy. Działa jak antybiotyk, nietoksyczne, bezpieczne, zabija ponad 650 bakterii oraz, niszczy grzyby i pleśnie, zabija
wirusy, zabija pasożyty, wspomaga rozwój komórek, nie akumuluje się w organizmie, nie podrażnia błon śluzowych, nie
uzależnia, nie zawiera wolnych rodników, działa przeciwzapalne, oczyszcza wodę, odkaża powierzchnie zewnętrzne, jest bioprzyswajalne, nie podrażnia śluzówek oczu, nie reaguje z lekami,.

Jak działa Srebro Koloidalne
Srebro jest pierwiastkiem szlachetnym z grupy platynowców podobnie jak złoto, platyna, rod, iryd.

Srebro koloidalne Określa się je mianem "drugiego układu immunologicznego" czy tez "naturalnego
antybiotyku".
Z wiedzy ogólnej - zaobserwowano, że srebro samo wyszukuje zarazki w organizmie, przyciąga je swym dodatnim ładunkiem i
niszczy niezbędne im do życia enzymy. Dusi bakterie i wirusy, po prostu utlenia, czyli spala. Z tego powodu nazywane jest
srebrnym pociskiem. Nie atakuje w sposób schematyczny, ale inteligentny – przez to nazywane jest „inteligentnym
lekarstwem”, Jego właściwości powodują iż reaguje tylko z chorymi komórkami. Dzięki temu podczas blisko stuletnich badań
nad Srebrem , nie zaobserwowano istnienia odpornych na nie organizmów chorobotwórczych. Działa tak szybko że nie
dopuszcza do powstania odpornych mutacji. Srebro i Złoto ochrania układ odpornościowy i pomaga mu się zregenerować.

Często podkreśla się o tym iż srebro jako naturalny produkt praktycznie nie wywołuje efektów ubocznych czy
niepożądanych, jest dobrze tolerowane przez organizm nawet przy zwiększonych dawkach nie wpływa negatywnie.
Opisane zostały możliwości jego zastosowania w przypadku chorób wywołanych przez bakterie, wirusy i grzyby,
podczas gdy antybiotyk (lek do walki z infekcja bakteryjna) czy antymykotyk (lek zwalczający grzyby) działa
zwykle tylko na mała liczbę różnych drobnoustrojów, przy czym wraz z ich mutacjami przestaje działać..
Obecnie coraz głośniej mówi się o końcu ery antybiotyków , jako że stosuje się coraz silniejsze antybiotyki na
coraz mniejszą ilość drobnoustrojów przy coraz gorszych rezultatach, a przez nieodpowiednie stosowanie
antybiotyków powstało dużo szczepów całkowicie odpornych na wpływ jakichkolwiek antybiotyków w ogóle.
Dlatego też coraz głośniej zadaje się pytanie co dalej, i dyskutuje się nad przywróceniem do łask srebra
koloidalnego jako że w przypadku srebra koloidalnego nie wykryto działań ubocznych na organizm ludzki
nawet przy dłuższym stosowaniu.
Srebro koloidalne jest substancją naturalną występującą szeroko w przyrodzie, bez niego po prostu
nie istniałoby życie, bierze udział w nieskończonej ilości czynności życiowych zdrowego organizmu. Wszystkie
organizmy żywe stosują od milionów lat srebro jako elementarny materiał budujący czynny regenerujący,
równoważący się organizm. Stanowi on podstawę funkcjonowania zdrowego organizmu. I od tego nie da się
uciec. Pierwiastki te pobierane są w naturalnym środowisku przez rośliny i zwierzęta w postaci monoatomowej z gleby.
Podobnie odbywa się pobieranie innych niezbędnych szlachetnych pierwiastków. Cywilizacja i rozwój agresywnego
chemicznego rolnictwa spowodował, że obecnie gleby rolnicze nie zawierają ich już wcale, przez co jest ich niedobór w
organizmach, a sytuacja się jeszcze drastycznie pogarsza w związku z podpisaniem przez Polskę Codex Alimentarius.
Konieczne dlatego staje się dostarczenie organizmowi wysoko gatunkowego produktu w wystarczającej ilości, dlatego
pozwoliłem sobie o stworzenie produktu który je zawiera.

Dajmy na to Układ odpornościowy który potrzebuje do swego zdrowego funkcjonowania określoną ilość
srebra, pobieranego zazwyczaj z żywności – zdrowej żywności – gdzie w naturalnych warunkach srebro
występuje w każdej glebie.. Wraz z początkiem ery masowej produkcji nastąpiło wyjałowienie gleb przez co
przerwany został łańcuch dostarczania wystarczających jego ilości dla organizmu.
Teraz, jeśli dajmy na to, ciało potrzebuje TYLE a dostaje TYLE to ludzkie białe krwinki w skład których
musi wchodzi srebro w odpowiedniej ilości i jakości, go nie dostaną, nie są w stanie funkcjonować prawidłowo
- spełniać swoich podstawowych zadań.
Srebro bowiem odpowiada za dwa rodzaje działań.
2

Po pierwsze determinuje ono inteligencję białych krwinek – ich zdolność do rozpoznawania obcych
mikroorganizmów. Dajmy na to biała krwinka która nie posiada srebra – jest ospała, i nie widzi mikroorganizmu –
jest ślepa – np. wirusa HIF, HCV Bakterii czy grzyba, i przez to nie podejmie ona działań obronnych eliminujących
je z organizmu. Inaczej jest w przypadku krwinki posiadającej srebro koloidalne. Widzi ona – krwinka - dajmy na to
wirusa HIF i go eliminuje. Problem z tym wirusem polega bowiem na tym iż jest on po prostu nie widoczny – nie
rozpoznawany przez układ odpornościowy w którym jest za mało srebra.
Dlatego niektórzy ludzie są nosicielami a nie są chorzy a inni nie. Przywrócenie zdrowego balansu srebra powoduje
uruchomienie układu immunologicznego , dlatego srebro nazywane jest „Drugim układem immunologicznym”.
Po drugie To właśnie srebro poprzez swoją obecność w komórce limfocytu powoduje iż może ona fizycznie
zniszczyć, wirusa czy bakterią czy grzyba, poprzez zdestabilizowanie ich systemu enzymatycznego i oddechowego
co powoduje ich zaduszenie w bardzo krótkim czasie, w którym nie zdążą one się ani zmutować ani powielić ani
nabyć odporności na srebro koloidalne. Dlatego żywe organizmy od Eonów wykorzystują tą właściwość srebra do
budowy i funkcjonowania swoich układów odpornościowych. Z tego powodu srebro nazywane jest mianem
„naturalnego antybiotyku” a jego obecności gwarantuje ochronę przed atakiem mikroorganizmów
chorobotwórczych. Z tego właśnie wynika jest ubogiej w działania niepożądane i jest efektywne w leczeniu
chorób wielu.
Należy wspomnieć iż całe systemy żywych organizmów działają na zasadzie reakcji jonowych. Większość
substancji ok. 95% żeby mogła być wykorzystana przez organizm musi przejść najpierw proces ożywienia –
uorganicznienia – zamienienia w jony w procesie homeostazy Energo informacyjnej. Oczywiście potrzebna jest do
tego energia i czas oraz możliwości. Wspomina o tym Ajurweda Indyjska której obszerna dziedzina zajmuje się
określaniem właśnie jonowych właściwości substancji i ich relacji z organizmem.
Srebro Koloidalne zwłaszcza wraz ze Złotem Koloidalnym zaleca się też osobom osłabionym, często chorującym oraz
cierpiącym na chroniczne zmęczenie. Niektóre osoby przyjmując tylko jedną łyżeczkę tego naturalnego preparatu dziennie
czują nagły przypływ sił, zauważają też poprawę trawienia i przemiany materii. Wiele osób potwierdza też, że Srebro
Koloidalne podnosi jasność i bystrość myślenia.
Te szlachetne pierwiastki przemieniają się w postać o zmienionym spinie elektronów przez co ze zwykłych znanych
pierwiastków powstaje zupełnie nowa substancja zwana ORME tzw. złoto bogów – kamień filozoficzny. W skrócie pierwiastek
nabiera nowych właściwości i staje się przewodnikiem energii życiowej różnie nazywanej Chi, kundalini, YIN i YANG, Jest
ona nieodzowna do funkcjonowania żywych organizmów. Jej brak powoduje choroby, zniechęcenie, ospałość, brak radości –
szczęścia a w konsekwencji śmierć. Tak więc dostarczanie tych pierwiastków jest nieodzowne.
Złoto Koloidalne w formie ORME jest Nadprzewodnikiem energii życiowej, potrzeba go 5% w suchej masie tkanki Mózgowo
- Rdzeniowej do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Impulsy nerwowe docierają do komórek przekazując im rozkaz do
życia i działania. Organizm oczyszcza się ze złogów, znikają choroby ciała. Odradza się tworzenie komórek wzorcowo –
macierzystych z których odradzają się komórki i całe układy – również komórki nerwowe uważane za nieodnawialne! Znika
chroniczne osłabienie organizmu i przewlekłe choroby fizyczne i psychiczne. Znikają objawy depresji, zniechęcenia, braku
sensu i celu życia. Powraca sens życia i radość jak za czasów młodości, powraca zadowolenie seksualne. Ormus złota
wspomagają nasze wewnętrzne światło, oraz proces relaksacji organizmu. To właśnie one fizycznie przewodzą energię życia Kundalini przez układ kanałów energetycznych, meridian i czakr, czego odpowiedzią jest gwałtowne zdrowienie,
wyregulowanie, odmłodzenie organizmu. W ogromnych ilościach do krwi wydzielają się endorfiny szczęścia i młodości.
Powraca utracony sens i chęć życia, radość. Powraca życie w przeróżnych formach. Dotychczasowa ospałość zastąpiona
zostaje czujnością, uważnością i koncentracją, wzrasta współczynnik intelektualny IQ. Życie staje się łatwe i chętne. Powstają
pytania w stylu co muszę zmienić by wyrazić w pełni siebie i co ważniejsze – ogromna radość z dokonywanych zmian na
lepsze. Taką zmianę zauważają ludzie wokół nas i jest to dla nich bodźcem do przemian.

Należy pamiętać że pierwiastki ORME nazywane są od tysięcy lat jako ŚWIĘTE. Bowiem ten proces zbliża
Nas do Nas Samych. Ten właśnie proces jest drogą do BOGA który właśnie taki JUŻ JEST. Dlatego właśnie
zaawansowane cywilizacje używają pierwiastków ORME do transmutacji psycho – duchowej. Wydłuża życie w
zdrowiu i szczęściu.
Srebro Koloidalne zawiera dodatkowo jony srebra w postaci koloidu i w formie ORME. Złoto ORME jest niezbędne podczas
przyjmowania Srebra Koloidalnego. Bez niego przy dłuższym przyjmowaniu następuje znaczące osłabienie działania Srebra
Koloidalnego, wymagane jest pobudzenie układu oczyszczającego i limfatycznego oraz wątroby. Następuje to poprzez
uruchomienie układu nerwowego i bodźców sterujących organizmem. Dzięki zawartości złota układ nerwowy przewodzi lepiej
energię życiową oraz bodźce przez co reguluje funcjonowanie całego organizmu.

SREBRO, ZŁOTO
MONOATOMOWE KOLOIDALNE - JONOWE
WŁAŚCIWOŚCI KONCENTRAT AG++
Monoatomowe –
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Nano nie nano – rozdrobnienie – cent, metr, mili decy piko, nano, (jedno - mono –atomowe –wielkości jednego
atomu)
Im drobniejsza cząsteczka tym lepiej, - i tak najmniejsze wymagane są na wirusy, potem większe na bakterie,
większe na grzyby, a całkiem duże są wydalane z organizmu jako metal ciężki – są bezużyteczne.
Koloid – rozpuszczenie – cukier .... zmielony piasek
Jonowe nie jonowe – określa czy srebro jest elektryczne nie jest elektryczne – posiadające ładunek elektryczny lub
nie – dodatni ++++ ładunek oczywiście - zgodny z ładunkiem zdrowego organizmu, przez to srebro rozpoznaje czy
mikroorganizm współpracuje z ciałem czy też nie, ponieważ ciało ma ładunek dodatnia oraz organizmy będące w
symbiozie z ciąłem również mają ten sam ładunek dodatni. Mikroorganizmy posiadające ładunek odwrotny –
ujemny są przez srebro rozpoznawane i traktowane jako obce i zabijane. Ponieważ + od plusa się odpycha a – minus
jest do plusa przyciągany. Stąd srebro działa selektywnie, wybiórczo , wybierając z całego grona mikroorganizmów
te dobre, które mają pozostać, od tych które mają być usunięte. Drodzy Państwo, proszę sobie wyobrazić że nastała
nowa era programowalnych inteligentnych środków leczniczych które nie młócą już wszystkiego na prawo i lewo
jak antybiotyki, pozostawiające po sobie „spaloną ziemie- pustynie” puste pole dla nowych szczepów jeszcze
gorszych zarazków, które potem panoszą się jak plaga nie spotykając na swojej drodze żadnej konkurencji ze strony
innych korzystnych mikroorganizmów czy środków walki z nimi.
To nowa – stara jak świat i Naturalna forma samoregulacji i samo uzdrawiania – srebro koloidalne
Parametr REDOX – określa wartość elektryczności – świadomości srebra – ile elektryczności ono posiada,
wielkość ta determinuje w efekcie o trwałości – czyli nie sklejaniu się cząsteczek – jak długo będzie ono czynne –
zachowywało swoją inteligencję do działania. Im wyższy REDOX tym lepszy roztwór. Proszę państwa proszę sobie
wyobrazić drobne magnesiki ++ jednoimienne które odpychają się od siebie dopóki posiadają swój magnetyzm –
odpychanie, potem się sklejają w większe bryły wraz z utratą odpychania – elektryczności – plusowości i opadają na
dno jako nieskuteczne bryły metalu ciężkiego zanieczyszczającego organizm. REDOX Opisuje wiec zdolność do
zabezpieczenia koloidu przed utleniającym działaniem tlenu z powietrza (rdzewieniem), ponieważ elektrycznie
naładowane cząsteczki wodoru H+ którym powinna być bogacie nasycona woda, będąca „rozpuszczalnikiem ” dla
srebra zabezpiecza go i dosyca go swoimi ładunkami plusowymi.
Zawartość PPM (ilość cząstek na milion cząsteczek wody) – ilość srebra , nie określa jednak czy jest to srebro
jonowe czy nie jonowe i jego jakości. Nie określa tym bardziej wielkości cząstek a tym bardziej czy jest to srebro w
ogóle czy jakikolwiek inny jon. Mierniki PPM mierzą bowiem wszelkie rozpuszczone jony nie zależnie czy jest to
srebro czy jakieś zanieczyszczenia.
Dla przykładu np. woda mineralna MUSZYNA pokaże ok. 1000 PPM , nie oznacza to jednak że będzie tam choć
jedna cząsteczka srebra czy złota. Oznacza tylko, że coś jest w wodzie, a co? to można wyczytać na nalepce butelki
– przynajmniej tak powinno być. Spora część ludzi spogląda jednak na podane przez producenta wartości np. 25
ppm, 250 ppm. Wierząc że jest to srebro. Proszę jednak wziąć miernik PPM i włożyć go najpierw do wody
demineralizowanej – na bazie której większość producentów robi swoje srebro. Miernik Pokaże ok. 10 PPM . Po
włożeniu miernika do srebra zakupionego w aptece okaże się że miernik pokazał ok. 5-6 ppm. Spytacie się jak to
możliwe że pokaże mniej niż woda stanowiąca bazę do wytworzenia srebra?
To bardzo proste proszę państwa. Pod wpływem procesu produkcji część neutralnych zabrudzeń rozpuszczonych w
wodzie zostało pobudzonych działaniem prądu tworząc jony zanieczyszczeń, które to potem jony zareagowały ze
srebrem, - które to srebro powinno być czyste - i stworzyły zupełnie inne szkodliwe substancje jak chlorki srebra,
siarczki srebra, które nie mają już nic wspólnego ze srebrem koloidalnym w czystej postaci. Z tego powodu
powstało ogromne zamieszanie wokół srebra koloidalnego, pojawiło się bowiem na rynku sporo produktów srebro
pochodnych.
Jak więc w prosty sposób sprawdzić czy dany produkt jest srebrem koloidalnym? Odpowiedź okazuje się banalnie
prosta trafna i jednoznaczna, a zarazem przekonująca do granic naszych kupek smakowych. Okazuje się bowiem iż
nasze usta potrafią wyczuć zawartość i jakość substancji od ok. 3 ppm. Smak srebra powinien być wyraźny, bardzo
gorzki i charakterystycznie metaliczny jakby się polizało zardzewiałą łyżeczkę. Tak właśnie powinno smakować
srebro. Wszystko inne to nie czyste srebro albo zbyt mała jego ilość.
Dzieje się tak dlatego, że srebro sklepowe przeważnie robione jest na wodzie zanieczyszczonej - nie idealnie czystej
- czyli destylowanej ale na znacznie tańszej - demineralizowanej – wstępnie oczyszczonej, ale jednak
zanieczyszczonej.
To trzeba wiedzieć zajmując się srebrem koloidalnym, to podstawa proszę państwa..
Dopóki na nalepkach nie pojawią się informacje że jest robione na wodzie destylowanej parowo dopóty jakość
srebra będzie wątpliwa. Nie będzie to srebro ale związki srebra, a nie o to chodzi przecież.
Trwałość srebra – rozmiar cząsteczek srebra świadczy o jakości – im mniejsze tym lepsze. Srebro ma
tendencje do zbrylania się co powoduje że przestaje być przyswajalne, dlatego cząsteczki muszą być elektrycznie naładowane,
wtedy jony srebra odpychają się od siebie i nie następuje ich sklejanie, dlatego też muszą być zawieszone w wodzie która
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również posiada ładunki elektryczne czyli jest elektrolitem, który podtrzymuje potencjał elektryczny jonów a nie zabiera ich
sama jonom srebra, co zapobiega ich sklejaniu, określa to tzw czynnik REDOX lub ORP, zapobiega on również utlenianiu
srebra do tlenku srebra który nie jest pożądany. Taki proces jest możliwy TYLKO jeśli samą wodę podda się działaniu prądu
głęboko przez długi czas i stanie się ona elektrolitem – zmieni się jej PH na kwaśny – przesycona zostanie atomami wodoru H+
zabezpieczającymi całość przed wniknięciem atomów tlenu O- do środka. Jest to proces podobny do ładowania akumulatora.
Żeby zgromadził on odpowiednią ilość ładunków trzeba go ładować małym prądem przez długi czas. Wtedy „Dobrze”
zapamięta informacje. Można go potraktować również przez krótki czas ogromną ilością informacji ale efekt będzie chwilowy
a ilość informacji znikoma.

Odpowiednia metoda produkcji , czas wytwarzania, wartości prądu – wielkość w amperach, jakość prądu- stały
jednokierunkowy, częstotliwość taktowania, Przyłożone napięcie .. zadecyduje o wielkości cząsteczki , rodzaju
rozpuszczonego srebra - również do postaci nadprzewodnika ORME, to czy srebro jest jonowe czy nie jonowe jak
długo będzie utrzymywało swoją zdolność do działania i czy w międzyczasie się utleni czy zostanie zabezpieczone
przed tlenem, polami magnetycznymi i słońcem.
Jeśli bowiem cząsteczki srebra posiadające ładunek reagują na pola elektro - magnetyczne to Trzeba zabezpieczyć je
przez zewnętrznym polem elektromagnetycznym które powoduje jego sklejania. Łatwo to zrobić owijając butelkę
folią metalową np. z czekoladek. Tworzy się w ten sposób najprostsza puszka FARADAYA – a w środku jej jak
wiemy nie ma pola bo każde pole pozostaje na zewnątrz. W ten sposób łatwo zabezpieczyć srebro również przed
światłem. Srebro bowiem bardzo mocno reaguje na światło. Pamiętamy przecież że stare klisze fotograficzne były
robione właśnie z użyciem srebra które potrafiły się naświetlić w ułamku sekundy.
Dlatego należy chronić srebro przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, W ciągu ok. 5 minut ulegnie
ono Oxydacji – utlenieniu. W przypadku światła niebezpośredniego proces ten trwać będzie ok. 2-3 godzin. W tym
czasie srebro zmieni kolor z błękitnego na żółty brązowy- oleisty – do fioletowego. Takie srebro będzie działać
nadal ale stopniowo utracą możliwość reakcji z wirusami, potem bakteriami i na koniec grzybami, niektórzy stosują
je z powodzeniem zewnętrznie.
Należy chronić srebro przed długim oddziaływaniem z plastikiem oraz kategorycznie przed przedmiotami
metalowymi jako nośnikami elektro magnetyczności.
Oczywiście o jakości srebra decyduje jego czystość – próba 999, bezwzględnie należy przestrzegać by nie
zanieczyszczać srebra żadnymi dodatkami np. Katalizatorami jak to sugerują niektórzy producenci.
Należy Tu Kategorycznie podkreślić że Sposób produkcji powinien zagwarantować iż srebro utrzyma się przez min
3-6 miesięcy nie tracąc dużo ze swoich właściwości. Mówię tu o przesyceniu atomami wodoru H++ poprzez
długotrwałą i powolną elektrolizę trwającą nie 10 czy 30 minut jak to ma miejsce w cudownych urządzeniach za 1,5
tyś zł ale ok. 3000 razy dłużej czyli liczoną w tygodniach.
Oczywiście w takim przypadku należy się spodziewać iż woda w której srebro jest rozpuszczone zmieni swoje PH i
przybierze zdecydowanie odczyn kwaśny, należy jednak uważać by nie zakwasić jej za bardzo obniżając kwaśność
do ok. 3 PH. Elektrody należy odsunąć możliwie daleko od siebie. Ci którzy wytwarzają srebro samodzielnie, na
pewno zauważą że elektroda dodatnia pokryje się zanieczyszczeniami które należy usuwać bezwzględnie tylko
mechanicznie bez użycia żadnej chemii np. past do zębów. Nigdy bowiem nie wypłucze się bowiem jaj idealnie, a
pamiętamy przecież cały czas że chodzi tu o skale czystości - jeden do miliona. W tym celu należy również
stosować zaawansowane filtry usuwające z koloidu zanieczyszczenia które mimo wszystko się pojawiają. Starać się
osuszać i wycierać do sucha naczynia bo nawet kilka kropel brudnej wody z filtra osmotycznego czy kranu może
zniweczyć nasz efekt pracy co będzie zauważalne w efekcie końcowym.
Dobre srebro poddawane jest wielostopniowej obróbce trwającej 7-8 dni. W tym czasie przygotowywana jest również
woda głęboko destylowana (nie demineralizowana lub z kranu) dla „rozpuszczenia” w niej srebra. Proszę porównać czas
trwania 30 min u innych producentów do 10.000,00 min u mnie. To ponad 300 razy dłużej. Przekłada się to oczywiście na
jakość. Z tego powodu zawartość srebra jest ok. 50 razy większa przy całkowitym zachowaniu doskonałej jakości wyrobu.
Proces zbrylania jest bardzo ograniczony ponieważ mieszanina ma duże nasycenie ładunków elektrycznych – jonów H+ przez
co jest doskonałym anty-oxydantem – patrz woda żywa / woda martwa. Woda ta sama z siebie jest WYSOCE
SKONDENSOWANYM środkiem polecanym jako naturalny środek na wiele przypadłości. Badając efekty działania srebra
koloidalnego na moim organizmie zauważyłem oczyszczenie krwi z pasożytów potwierdzone nowoczesnym badaniem
mikroskopowym – krew każdego Polaka zawiera spore ilości różnego rodzaju drobnoustrojów i pasożytów
Srebro Koloidalne dostarczane jest bardzo szybko co w przypadku srebra koloidalnego jest konieczne, gdyż traci ono
potencjał elektryczny i zaczyna się sklejać. Jest też również tanie. Dla przykładu, w sklepie butelka standardowego aptecznego
srebra 180 ml o początkowej zawartości 9 PPM kosztuje min 30zł tzn. 150zł/litr. Oczywiste jest, że takiego srebra trzeba użyć
minimum 5 razy więcej niż dawkowanie podane na opakowaniu. Stąd faktyczna jego cena wynosi 5*150zł = 750zł/litr.
Różni producenci nie znając właściwości srebra i metod właściwej produkcji w większości traktują go wysokim
prądem przez ok. 30 min co powoduje wydarcie z elektrody gigantycznych cząsteczek o znikomym potencjale elektrycznym
rozpuszczone w wodzie która również ma nietrwały potencjał elektryczny zanikający po ok. 30 min od wytworzenia. Działanie
tak wytworzonego srebra jest znikome a czasami wręcz szkodliwe. Żeby miało ono jakikolwiek skutek trzeba je od razu użyć,
nie nadaje się do transportu ani do magazynowania na półkach sklepowych. Taki producent zazwyczaj mierzy zawartość srebra
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zaraz po jego wytworzeniu. Z tego powodu produkt sklepowy po pewnym czasie faktycznie zawiera ułamki zawartości srebra
w drobnej postaci zadeklarowane na etykiecie, reszta srebra się zbryla. Takie srebro poddane ponownemu badaniu na zawartość
srebra drobnego wykaże znaczne zmniejszenie ilości do ok. 20% - 30 % początkowej zawartości co świadczy o jego jakości, a
badanie wskazuje na zawartość od 2-7 ppm realnie.

Wytwarzanie przez elektrolizę przypomina bowiem spawarkę elektryczną., Gdzie prądem wywołuje się łuk
elektryczny który odrywa metal od elektrody i przerzuca go do anody - jako gluty - spoiny. U Nas ten proces
Musimy zmienić - wyregulować, spowolnić by cząsteczki odrywające się od srebrnej elektrody były możliwie
drobniusieńkie, musimy bardzo zmniejszyć prąd do miliamperów, (ogranicznik prądowy), zmniejszyć temperaturę
wody ochładzając ją możliwie najbardziej. Poprzez to - wydzielają się bardzo drobne cząsteczki (o co chodziło)
jesteśmy zmuszeni znacznie zwiększyć czas procesu, Zwiększyć znacznie napięcie. To zwiększone napięcie
powoduje iż odrywająca się cząsteczka srebra odprowadzana jest do wody łukiem elektrycznym o temperaturze ok.
1200 stopni C. przez co zmienia swoje właściwości, poprzez zmianę konta między elektronami. Powstaje w ten
sposób cząsteczka nadprzewodnika ORME – pierwiastka z grupy platynowców o zmodyfikowanych orbitach.
Powstaje w ten sposób nadprzewodnik energii życiowej zakorzeniony w 2/3 swojej masy w polu innego wymiaru
czerpiący stamtąd informacje i przesyłając je do naszego wymiaru. Te informacje stanowią klucz do zalania naszych
komórek a w tym wypadku również limfocytów energią świadomości – inteligencji, rozpoznania, woli działania, i
wiedzy która niezbędna jest w procesach porządkowo regeneracyjnych. Szczególnie w przypadku złota
koloidalnego ten proces jest ważny, Nasze DNA na końcu i początku łańcucha posiada bowiem specjalne chwytaki
dla takiej cząsteczki ORME. Polaryzuje ona nasze DNA w polu Energo informacyjnym wyższego wymiaru
umożliwiając naszemu DNA bezpośredni dostęp do niego, przez co DNA korzysta z dobrodziejstw energii
kosmicznej świadomości i dającej mu wzorcowe Kody Energo - Informacyjne bezpośrednio do matrycy
informacyjnej ludzkiego kodu DNA, który uruchamia nasze ”NADMIAROWE” – nieaktywne nie używane do tej
pory oprogramowanie zapisane w naszym DNA , uruchamiając jego 100 % możliwości oraz dobudowując do
podwójnej skręconej helisy DNA trzeci łańcuch wraz z wpisaniem do niego nowych informacji. W każdej komórce
tworzone są cztery potrójne łańcuchy a sumaryczny kod wpisany do nich jest o 144 razy większy niż pierwotny kod
w dotychczasowej podwójnej Helisie – oczywiście przy założeniu że jest ona w pełni uruchomiona, jednak jak
wiemy działa ona tylko w 3-5%. TO proszę państwa jest kod niezbędny dla uruchomienia naszej Między
wymiarowej istoty światła którą jest w potencjale każdy z nas, podobnie jak nasiono jest w swoim potencjale
wielkim nieśmiertelnym drzewem. Tak też i my, jak głoszą wszystkie religie, jesteśmy kopiami potencjalnymi
nasienia swojego stwórcy, a celem naszym jest rozwinąć swój potencjał i przerosnąć naszych stwórców w
odwiecznej drodze ewolucji.
Odeszliśmy jednak od tematu koloidów. Lecz warto było, ponieważ w TYCH koloidach jest ok. 3% Złota czy
Srebra w postaci ORME co jest niezwykle ważne.
Jak wcześniej opisywałem wzorowałem się na zapisach starożytnych.
Oczywiście są to bardzo starożytne techniki i środki, nie są one przeze mnie wymyślone, Ja jedynie zaadaptowałem
mądrze informacje zebrane z różnych starożytnych tekstów i manuskryptów opisanych już setki tysięcy lat temu na
długo przed stworzeniem pierwszych miast czy królestw. Istniała bowiem w tamtych czasach bardzo zaawansowana
cywilizacja kosmiczna dużo bardziej zaawansowana niż obecnie, z dużo wyższym poziomem świadomości
duchowej która wytwarzała i używała takie środki bez lęku czy ograniczeń, dla dobra i szczęścia ludzi. Złoto było w
powszechnym użytku, a ci którzy spożywali pokarmy wytwarzali ze złota garnki, wielu było bowiem takich, którzy
cenili sobie bardziej od jedzenia święty post lub bardziej odżywianie praniczne. Dopiero całkiem nie dawno nastąpił
upadek świadomości, kiedy pojawiły się na pustyniach sekty jedzomanów i jedzomanek, gdzie uprawiano dzikie
orgie gdzie pojawił się kanibalizm, wtedy to spożywano żyjące istoty! , zaczęto gryźć i połykać zaczęto jeść
banany, potem pojawił się kanibalizm, jedzono bracia zwierzęta, towarzyszy ludzi w ogrodzie EDEN. Nastąpił
upadek moralności i świadomości. Powstało oddzielenie od stwórcy, pojawiły się pierwsze choroby. W biblii mamy
napisane że Mojżesz żył 600 lat, jego synowie zaczęli jeść i żyli 400 i 300 lat choć jeszcze wtedy bardzo często
spotykano mędrców żyjących kilka tysięcy lat. To właśnie Mojżesz w biblii opisał jak przepalał w kuźni na górze
Ararat Złoto na złoto ORME doprowadzając je do wrzenia i skraplając a spadający pył opisał jako biały proszek
złota.
W starożytnym Egipcie szeroko znano tę technikę, była nawet na pewnej Egipskiej wyspie świątynią, gdzie za
odpowiednią opłatą przygotowani dostatecznie adepci oraz ludzie starsi nasycali swe ciała złotym ORME,
przechodzili wraz ze swoimi ciałami do innej fazy naszego wymiaru gdzie nauczani byli dalej przez wielkich
wzniesionych mistrzów świadomości duchowej.
Tak że Po wyjściu Narodu Izraela z Egiptu , Egipt został najechany przez dzikie hordy i został spalony, a wiedza o
sposobach produkcji ORME na wieki przepadła. Jedynymi którzy ją utrzymali do dzisiaj są właśnie Izraelici – nie
chcą oni jednak się nią dzielić nawet wśród własnych ludzi - oraz ci którzy potrafią wyczytać między wierszami z
manuskryptów oraz choć odrobinę znają się na ALL – Chemii.
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Pierwiastki ORME - właściwości

• Jego obecność jest konieczna we wszystkich żywych istotach i pierwiastkach chemicznych
• sprawia, że organizm żyje – jego zanik oznacza powolną śmierć
• koordynuje żywy organizm na poziomie psychosomatycznym
• może zamieniać materię w energię i energię w materię – transmutacja psycho – energetyczna tzw materializacja
• może działać porządkująco (zdrowie) lub chaotycznie (choroba)
jest inteligentną siłą psycho - duchową, tzn. w inteligentny sposób reaguje na zmiany, mając na celu przywrócenie i utrzymanie
dynamicznego stanu równowagi pomiędzy układem nerwowym, układem hormonalnym i układem immunologicznym, aby
przystosować organizm (umysł i ciało) do nieustannych zmian zachodzących w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym

Zalecana jest Zmiana Diety - Gorąco polecam rodzaj odżywiania zwany Dietą Optymalną - sam stosuję od lat. Jest dość
znana już obecnie w Polsce, stosuje ją bowiem około trzech milionów osób. Spora częśc z nich zmieniła swój sposób
odżywiania z powodu różnych uciążliwych chorób na które chorowały w przeszłości, również na te tak zwane nie
uleczalne. Wielu z nich opisuje iż po zmianie diety uruchomiony został system naprawy i regeneracji ich organizmów, w
cięgu 2-3 miesięcy ustąpiły przewlekłe choroby talie jak rak, cukrzyca, nadciśnienie, a uregulowawniu iległy wszystkie
czynności życiowe. Proponuję ją szczególnie osobom otyłym lub chorym, zastosowanie jej bowiem zapewni długie życie
w zdrowiu i szczęściu.
Proponowany przez Celinę Chacińską - proponuję kontakt i poradę - można powołać się na mnie tel. kom 661 838 304
specjalistka wyliczy Panu optymalne odżywianie. To najtańszy i najlepszy moim zdaniem sposób zrównoważenia
organizmu. "To nie lekarz leczy czy piguła ale sam organizm się leczy - trzeba mu tylko dać szansę" - to jest prawdziwa
recepta na zdrowie

REASUMUJĄC
Najważniejsze właściwości Koloidów które już udało mi się przedstawić to:
•

•
•

•
•
•

•

Uwaga DLA UŻYTKOWNIKÓW!!
Dobrze przygotowane srebro czy złoto koloidalne powinno zawierać dużo pierwiastka – rozpuszczonego metalu,
uznaję bowiem iż wszak jego skuteczność zależy od rozdrobnienia czyli wymiaru liczonego w nanometrach ,
zamiennie nazywanego mono –pojedyńczo atomowym, to powinien przede wszystkim zawierać odpowiednią jego
ilość w postaci jonowej by nasycić organizm pierwiastkiem do skutecznegodziałania. Przez co wyczuć można
charakterystyczny metaliczny smak w ustach, dlatego Produkt silnie gorzki co świadczy o głębokim rozpuszczeniu
cząsteczek srebra czy złota - właściwość bardzo pożądana.
Złoto koloidalne poza swoim gożkim posmakiem jest również nieco kwaśne co jest wymogiem zarówno smaku złota
jak i technologii oraz wymogiem dobrego przechowywania. Z tej też przyczyny warto potrzymać specyfik w ustach
by wyczuć opisane smaki.
Jak wspomniałem Produkt zawiera srebro w postaci czynnej, dlatego intensywnie reaguje ze światłem zwłaszcza
Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym w ogóle i przed innym światłem przez dłużej niż
2-3 minuty Należy pamiętać że błony fotograficzne zawierają również jony srebra przez co intensywnie reagują na
światło. Światło wpływa na bardzo szybkie utlenianie srebra. Bezwzględnie należy srebro koloidalne przetrzymywać
w ciemnym miejscu ponieważ szybko zmienia ono barwę z błękitnej na czerwone. Takie srebro zwłaszcza jeśli
mocno zmieni kolor należy używać tylko zewnętrznie. Ważne !!.
Srebro jest czynne elektrycznie dlatego należy pamiętać o tym by uchronić go od kontaktu z
metalowymi przedmiotami by nie straciło swojej elektryczności która decyduje o jego skuteczności
Chronić przed polami elektromagnetycznymi – prądem, magnesem. Należy trzymać z dala od urządzeń
elektrycznych i magnesów stałych - bezpośrednich pól elektromagnetycznych. (pracujące silniki, telewizory,
telefony komórkowe) chyba że jest owinięte folią metalową jak w oryginalnej butelce.
Chronić przed dłuższym kontaktem z powietrzem. Należy ograniczać jego dłuższy kontakt z tlenem.
Dlatego też Po otwarciu opakowania zużyć w przeciągu 2 tygodni ewentualnie przelać nieplanowaną do zużycia w
tym czasie ilość do mniejszego czystego szklanego pojemnika nalewając po brzegi tak, żeby nie było powietrza w
środku i szczelnie zakręcić, a butelkę najlepiej owinąć metalową folią by chronić przed polami magnetycznymi jak w
oryginalnej butelce.
Wskazane trzymanie w lodówce ale tylko w folii metalowej.

Tak że przy produkcji koloidów szczególnie srebra jest ważne by posiadać elementarną wiedzę o ich
właściwościach i umieć je zastosować w praktyce. Bowiem Wiedza decyduje o wysokiej jakości srebra
koloidalnego które nie raz było przedmiotem krytyki, i które popchnęło unię europejską do wprowadzenia obostrzeń
by zamiast srebra nie używać tlenków czy siarczków srebra czy też chlorków itp. Sytuacja ta wymagała być może
pewnego uregulowania lecz raczej wylano tu dziecko z kąpielą zakazując srebra w ogóle, mimo iż w sprzedaży
aptecznej znajduje się wiele specyfików które zawierają w sobie właśnie wiele tych związków jako leków –
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niektórych bardzo szkodliwych, nawet w postaci tabletek które bynajmniej nie są koloidami, przez to ich działanie
jest znikome, ich wchłanialność jest znikoma. Mają jednak jedną zaletę.. są legalne. Należy tu pamiętać że jeszcze
dwa lata temu można było kupić srebro koloidalne w aptekach w europie. Obecnie już nie. Można je jednakże
kupować na całym świecie włącznie z Rosją naszym sąsiadem.
Sądzę osobiście iż sytuacja ta w krótkim czasie ulegnie zmianie, i wróci z powrotem do łask bowiem jak
wspomniałem coraz głośniej zaczyna się mówić iż era hegemonii antybiotyków się kończy i konieczne jest
poszukiwanie kolejnych - starych rozwiązań dlatego wraca się do ubogiej w działania niepożądane i efektywnej
metodzie leczenia chorób za pomocą srebra.
Sprawę komplikuje fakt iż przemysł medyczny jest jednym z najbardziej dochodowych przemysłów na świecie,
chyba nawet przed przemysłem zbrojeniowym. Srebro jest pierwiastkiem naturalnym szeroko występującym w
przyrodzie i z tego powodu nie można go opatentować. Jednakże nadchodzące zmiany nie dają tu wyboru. Skoro w
Azji opatentowano 2/3 nasion które od miliardów lat rosły na ziemi, a pozostałe nasiona pozbawiono geny płodności
– F1 czyli z nich nie wyrośnie już nic więcej, skoro opatentowano już 95 % genomu ludzkiego, można zadać sobie
pytanie czy jesteśmy w ogóle jeszcze legalni?
W medycynie od około trzech tysiącleci znany jest fakt, ze woda przechowywana w naczyniach ze srebra przez
dłuższy czas niż zwykle nadaje się do spożycia.
Słynny Paracelsus (1493-1541) przypisywał srebru lecznicza moc, zaś w medycynie ajurwedyjskiej od ok. 2000 lat
uznawane jest mianem ESENCJI której chlubną linię kontynuuję.
W XIX oraz na początku XX wieku srebro koloidalne miało duże znaczenie w medycynie i używano go bardzo
powszechnie.
Jednakże w miarę upływu czasu wraz ze wzrostem znaczenia antybiotyków, zaczęto o nim zapominać.
Jego wytwarzanie w tamtym okresie było drogie i trudne – obecnie się to zmieniło, ludzie mają dostęp do prądu
elektrycznego przecież... a elektroliza wykładana jest w szkole podstawowej. Nawet dziecko potrafi je zrobić.
W przypadku srebra metalicznego zostają uwolnione jego jony, których działanie już znamy.
Prewidłowe Urządzenia wytwarzające srebro na zasadzie elektrolizy wytwarzają ok. 90% jonów srebra i ok. 10%
srebra w postaci metalicznej. Żeby zmienić ten stosunek na rzecz zwiększenia jonów srebra trzeba podwyższyć
parametry produkcji zwłaszcza przy dużych stężeniach. Jednakże i tak zawartość jonów srebra jest ogromna.
Zdrowa komórka wytwarza i utrzymuje dodatni potencjał swoich błon komórkowych, jest on konieczny do
funkcjonowania procesów oddechowych i przy udziale enzymów komórka kontroluje ilość i jakość substancji
przedostających się przez jej błonę komórkową. Dlatego utrzymanie odpowiedniego potencjału jonów zapewnia
komórce zdrowie.
Komórki obce dla organizmu posiadają potencjał ujemny i przez to są rozpoznawane przez srebro , w otoczeniu którego zmienia się
ich wymiana enzymatyczna, następuje osłabienie działania ich enzymów ,biorących udział w licznych procesach zachodzących w
ich komórkach, a życie bez ich udziału jest po prostu niemożliwe, zachwiane zostają także procesy życiowe w zarażonych komórkach
i w ten oto sposób dochodzi do ich obumierania. Chodzi tu przede wszystkim o procesy wymiany tlenowej. Srebro uniemożliwia
dostarczanie tlenu do komórek i prze to się one duszą, przy zatrzymanej możliwości powielania się DNA. Proces ten następuje ma już
miejsce w przypadku obecności małych dawek. Zatrzymany zatem jest proces pozyskiwanie energii przez komórki bakterii
oraz grzybów w procesach oddechowych. Dzieje się to bardzo szybko, bo zaledwie w przeciągu kilku minut. Tracą one
elektrolity, wysychają i kurczą się. Srebro ma także wpływ na kwasy nukleinowe bakterii, które są uważane za najważniejsze nośniki
informacji genetycznej (RNA i DNA). Łączenie się ich ze srebrem wiąże się z zahamowaniem funkcjonowania RNA bądź
DNA. To z kolei sprawia, ze nie dochodzi do namazania się komórek, ponieważ uniemożliwiony został odczyt informacji
genetycznej. W przypadku bakterii ważne części składowe łańcucha oddechowego (enzymy odpowiedzialne za

pozyskiwanie energii) znajdują się po zewnętrznej stronie komórki i stad są one łatwiej dostępne dla srebra. U nas
enzymy te znajdują się w środku, w komórce.
Należy tu zwrócić uwagę że proces ten dotyczy organizmów jedno komórkowych lub składających się z małej ilości
komórek. Inaczej jest w przypadku organizmów wielokomórkowych lub tkanek.
Należałoby się zastanowić jak srebro działa na organizmy wielokomórkowe. Spostrzeżono iż w obecności srebra
następuje znaczna poprawa stanu zdrowia przy chorobach których przejawami jest rozrost niekontrolowany
komórek ludzkich takich jak rak, guzy, czyraki itp. Moim zdaniem choroby te są pochodną znacznego
permanentnego zanieczyszczenia organizmu do poziomy w którym wraz ze zmianą kwasowości organizmu, układ
enzymatyczny tych komórek czy tkanek (przeważnie ludzkich) zaczął działać wszak zgodnie z kodem zapisanym w
ich DNA lecz jest to fragment kodu związany z sytuacjami awaryjnymi, kryzysowymi, lub wymagającymi działań
na przykład samobójczych. Często bywa tak iż po przedostaniu wirusa czy bakterii się przez błonę komórkową
podmienia on oryginalny kod genetyczny DNA i zamienia go własnym kodem. Komórka przestaje wtedy
współpracować z organizmem a zaczyna służyć wirusowi produkując dla niego odpowiednie środowisko lub wręcz
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zmienia się w komórkę bakterii. Taka komórka jednak ma układ nie odporny na działanie srebra koloidalnego i
może ulec jego działaniu.
Często jednak bywa że samo zaatakowanie przez mikroorganizmu nastąpiło dlatego że wraz z zanieczyszczeniem
organizmu zmieniła się jego zasadowość na kwasowość. A w środowisku kwaśnym rozwijają się bakterie rozkładu
co jest zjawiskiem naturalnym w przyrodzie. Przewrócony bowiem pień drzewa który musi być rozłożony tracąc
życie zmienia swój odczyn właśnie na kwaśny co jest sygnałem dla grupy mikroorganizmów odpowiedzialnych za
rozkład że mają one dokończyć swego dzieła.
Tak też odbywa się w zanieczyszczonym organizmie ludzkim.
Więc nie dziwmy się proszę Państwa że po latach zaniedbań następuj właśnie ataki różnych drobnoustrojów i różne
niekorzystne zmiany. Jednak Należy być dobrej myśli , ponieważ nasz układ oczyszczania działa cały czas od chwili
urodzenia aż do śmierci, trzeba mu dać jedynie szansę samo naprawy a wykona on dokładnie te same czynności co
w chwili narodzin włącznie z odbudową na nowe komórek i tkanek i układów. Są też przypadki odrastania rąk i nóg
a standardem jest wymiana wszystkich komórek na nowe co dwa lata, włącznie z komórkami wątroby serca czy
mózgu, rdzenia kręgowego.
Opisywane są bowiem przypadki kiedy po zatonięciu okrętu kilkoro ludzi pościło kilka miesięcy, w tym czasie
wyzdrowieli z nieuleczalnych chorób, wyrosły im nowe zęby, włosy, znikła wada wzroku i inne przypadłości.
Już przed 1800 rokiem azotan srebra stosowany był w przypadku leczenia padaczki, chorób wenerycznych, trądziku
i stanów zapalnych, a jeszcze wcześniej w celu zapobiegania infekcjom po operacjach używano folii pokrytej
srebrem. zastosowanie w przypadku leczenia brodawek i wrzodów.
Przeciw bakteryjne. Zanim pojawiły się lodówki wkładały do mleka monetę wykonana ze srebra, zabijając przy tym
bakterie kwasu mlekowego, mrożona herbata przez noc ulega zepsuciu. przez tydzień zachowuje swoja świeżość
Dlatego tez na całym świecie w wielu szpitalach czy hotelach używa się filtrów zawierających srebro.
Także NASA zdecydowała się podczas budowy wahadłowca kosmicznego na skorzystanie z systemu
uzdatniającego wodę;
To samo poczynili Rosjanie, jeśli chodzi o stacje kosmiczna "Mir".
Drodzy Państwo – trudno opisywać tutaj zalety działania środka który tak nierozerwalnie jest związany z
funkcjonowaniem naszych organizmów, że nawet trudno jego działanie nazwać leczeniem. Jest to bowiem bardziej
przywracanie organizmu do jego pierwotnej formy wynikłe bardziej z rozchwiania systemów, braku czasami
elementarnych elementów funkcjonalnych że czasami nawet zastanawiam się jak to wszystko trzyma się kupy przez
tak długi czas. Organizm jest w istocie boskim samo regenerującym, samo naprawiającym , samo powielającym i
samo odżywiającym się tworem głęboko swoimi korzeniami zakorzenionym w polu świadomości wyższego
wymiaru w którym zamieszkuje tchnienie najwyższego zwane życiem. Wyobraźmy sobie iż stworzenie fabryki
która produkowałaby produkty wytwarzane przez jeden mały liść zabrałaby powierzchnię kilkunastu hektarów, a do
swojej obsługi wymagałaby sztab inżynierów i specjalistów z różnych dziedzin.
Drodzy Państwo a tu taka miniaturyzacja i to bez kontroli ludzkiej, skrywająca w sobie tajemnice do tej pory które
nie śniły się jeszcze naukowcom. I to w jednym liściu sałaty który jemy na śniadanie.. który stworzony został
przecież z pyłu ziemi światła i tchnienia najwyższego życia.
Widzicie Państwo na początku zeszłego stulecia znany badacz przyrody dr Reich poprosił pewien instytut biologii
o szczep ameby który był mu potrzebny do badań. Ku swojemu zdziwieniu dostał odpowiedź brzmiącą. „Szanowny
Panie doktorze, dziwi Nas iż tak szanowany badacz nie wie iż amebę może pan sobie Pan sam wyprodukować z
niczego..”
Zastanowiło to bardzo naszego badacza, wziął on zatem trochę gliny, dodał wodę i wystawił na słońce. Kilka godzin
później jak włożył próbkę zobaczył pod mikroskopem że światło słoneczne zaczęło łączyć się z gliną w połyskujące
żarzące się kulki które potem nazwał bionami (elementarnymi cząstkami życia). Potem te kulki połączyły się razem
i stworzyły wokół siebie błonę komórkową, zaczęły się tworzyć początki układów wewnętrznych, łańcuchy DNA ,
RNA mitochądria a na koniec wyrósł ogonek, i tak pojawiło się życie – nowa ameba, Proszę Państwa tak tworzy się
życie!! W stawach w kałuży, w zamkniętych butelkach z wodą.. Żeby tego było mało Pan Reich zmienił amebie
środowisko na inne i okazało się że zaczęła ona się zmieniać w bakterię a następnie w wirusa i różne jego odmiany.
Wysunął on zatem wniosek że życie nie stoi nigdy w miejscu ulega ono ciągłej przemianie zależnie od warunków
zewnętrznych które chcąc nie chcąc sami przecież tworzymy dla siebie. Nie robiąc nic lub nie wiedząc o tym i tak
wszystko się zmienia, tyle że bez naszego wpływu. Jednaj gdybyśmy jednaj wzięli sprawy w swoje ręce , być może
okazałoby się że wiele lub nawet wszystkie choroby nie są nawet chorobami ale tylko permanentnym stale
powtarzającym się brakiem czegoś lub zbyt dużą ilością czegoś. Jak podkreślają sami lekarze, wielu z nas w trakcie
życia chorowało i zdrowiało na różne choroby, również na raka który wielokrotnie pojawiał się i znikał nawet bez
wiedzy pacjenta lub lekarza.. Znanych jest przecież wiele przypadków cofnięcia się choroby bez interwencji
lekarskiej. Co się jednak się stanie gdy podczas jednej z tych chorób trafimy na lekarza? Może on nam zapodać np.
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chemioterapię której oficjalna skuteczność wynosi jedynie 3% a wpływ na organizm ludzki jest wstrząsająco
destrukcyjny co udowodniono w 100% przypadków?
Tu wchodzi w rachubę prosta matematyka ze szkoły podstawowe.
Drodzy Państwo, kiedyś poszukując urządzeń na darmową energię zauważylem iż jak prosto jest za pomocą
najzwyklejszej elektrolizy która jest przecież znana od co najmniej 400 laty, można w banalnie łatwy sposób
rozłożyć wodę na idelane paliwo chyba jako jedyne w pełni elologiczne. Woda bowiem o wzorze H2O rozkłada się
bowiem pod wpływem prądu na Wodór i 2 cząsteczki tlenu. Ta mieszanka jest przecież w idealnej proporcji bardzo
wybuchowa i doskonale służy jako paliwo do napędu silników spalinowych podobnie jak mieszanka propan – butan
popularnie zwana LPG. Przeróbki w autach są niewielkie. W dodatku zniaka problem z magazynowaniem
niebezpiecznych butli z wodorem jeśli rozkład wody odbywa się na bierząco w trakcie potrzeb. I tak oto doszliśmy
do samochodu na wode. Prąd do rozkładu wody można na początek pobrać z akumulatorów, lecz znikną w ten
sposób kocmołuchy rodem z technologii 18 wiecznej, tam bowiem był rozkwit silników spalinowych. W wielu
krajach azjatyckich miesza się bęzyne z wodą w proporcji pół na pół. Po podgrzaniu bowiem prężność pary jest
bowiem o 30 % większa od prężności bęzyny. Odkrycie? Czy zaniedbany fakt związany z oceanem ropy do
sprzedania?
Kolejną fazą jest przygotowanie wydajnego układu do rozkładu wody w którym pojawiłby się zysk energetyczny.
Istnieją już bowiem od dawna rezonatory do rozkładu wody dostrojone do częstotliwości rezonansowej wody w
której się ona po prostu rozpada na palny gaz praktycznie bez dostarczania energii. Co by się jednak stało gdyby taki
rezonator wrzócić do oceanu?
Prawdopodobnie ogień sięgnąłby do stratosfery i byłby nie do ugaszenia.
Jak widzimy ograniczeniem tu nie jest technologia ale ludzka świadomość i zdolność do czynienia dobra. Z historii
dość dobrze widzimy że jeśli jakieś urządzenie może być użyte przeciwko drugiemu człowiekowi to na pewno
zostanie ono użyte.
Dość pocieszający jest jednak fakt iż ludzie potrafią się uczyć i mimo wynalezienia zapałek nie spaliliśmy jednak
wszystkich łąk , pól i lasów.
Wprowadzenie darmowej energii na większą skalę niewątpliwie spowoduje jednak ogromne zmiany na świecie.
Energie bowiem kształtuje nasz świat i stanowi przeszło połowę pieniędzy w obrocie zarówno prywatnym jak i
przychodów państwa.
Weźmy na przykład Rosję którw dzięki właśnie sprzedaży ropy może pozwolić sobie na wyprodukowanie bomb
które puki co do tej pory skutecznie odstraszały zakusy innych państw przed grabieżą rosyjskich zasobów surowców
syberyjskich. Na świecie panuje obecnie kryzys który planuje się przełamać właśnie poprzez wprowadzenie nowych
surowców. Takie rozwiąsanie jest szczególnie na rękę gospodarce Chińskiej i bezpośrednio z niś powiązanej
gospodarce USA której w 90% przemysł jest właśnie w rękach Chińskich. Stąd może właśnie zamieszanie w
Europie?
Proszę Państwa Reich spostrzegł iż skonstruowanie urządzenia składająceg się z naprzemiennych warstw
metalowych i naturalnych powoduje iż tworzy się urządzenie do akumulacji orgonu, czyli siły o niebo silniejszej od
energi atomowej jak to określił Eistein.
Jest ti świadoma -inteligentna energio materia którą można wykorzystać jako inteligętną siłę do leczenia czy to
najprostszych chorób czy też jak pisał Reich raka wirusa HIV czy HCV lub jak zaprezentował na myszach do
regeneracji uszkodzonego kręgosłupa czy odrastania kończyn. Jest to bowiem ta sama siła życiowa która dała nam
przy urodzinach i nadal daje moc do życia i funkcjonowania każdej naszej komórki. Skoro niewątpliwie nasze ciała
zostały już raz stworzone nic nie stoi na przeszkodzie by stworzyć je ponownie, a proces ten jak widzimy odbywa
się przecież cały czas nieprzerwanie w ramach możliwości i dostępu właśnie do tej siły życiowej. Odpowiednie
Oprogramowanie już mamy w naszych komórkach – do stworzenia nowego pięknego zdrowego ciała.
Siła ta może być wykorzystana w różnoraki sposób, do tworzeia materii, energii , światła czy jak to odbywa się u
bretarian (odżywiających się praną) spożywanie tej energii bezpośrednio z niewyczerpanego kosmicznego
rezerwuaru.
Dzięki tej właśnie energii wielcy świadomi mistrzowie potrzafią materializować przedmioty czyli zagęszczać tą
energię do postaci widzialnej i wykorzystywać tak zamterializowane przedmioty w życiu codziennym dla dobra
siebie i innych.
Może ona na przykład ogrzewac pomieszczenie bez udziału jakichkolwiek urządzeń mechanicznych wprost z eteru.
Czynnikiem kluczowym jest tu ludzka świadomość.
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Na takiej własnie zasadzie przygotowałem wspaniałe urządzenie energetyczne według projektów Reicha, mam tu na
myśli Akumulator orgonu – poduszkę czy koc orgonowy
przyglądnełem się budowie arki przymierza,
INNE URZĄDZENIA ENERGETYCZNE i METODY LECZENIA – ZMIANA DIETY
Poduszki ORGONOWE na bazie odkryć Doktora Reicha- rewolucyjna technologia lecznicza – zobacz opis na
stronie www. Gorąco Polecam Zestaw Minerałów do Regulacji i Odbudowy Organizmu - kompleks mielonych
bogatych w mikroelementy skał z różnych części świata - ziemia okrzemkowa - krzem organiczny, minerały rzadkie
niezbędne do funkcjonowania organizmu - dużo bogatszy zestaw niż w soli himalajskiej, mikroelementy ORME z
rejonów stanu Maharastra Indie, mikroelementy ziem rzadkich - Kaszmir itp. gorąco polecam - łyżeczka na
szklankę wody.
Drodzy Państwo To Organizm się sam leczy i to zawsze, żadne uzdrowienie nie leży w lekarzu czy w pigułce jak to
mówi stare przysłowie. Trzeba tylko organizmowi stworzyć odpowiednie warunki a resztę zrobi on sam bo jako
JEDYNY wie jak to zrobić.. nikt inny tego nie wie.. poza nim.
Naszą rolą jest dostarczyć mu to co jest dobre a chronić go przed tym co jest złe, pobierać o tym choćby elementarną
wiedzę której jednak nigdzie się nie naucza, a jej resztki się szybko zapomina, chociażby wiedza o świętym poście
który każdy organizm musi odbyć choć jeden raz w roku żeby się oczyścić ze złogów, martwych komórek których
jest ok. 30%, uruchomić systemy naprawcze, samoregulujące, systemy odbudowy i rekonstrukcji. Taki organizm jak
Pisze biblia jest wieczny na podobieństwo swego najwyższego stwórcy.
Srebro i Złoto koloidalne jest jedną z podstawowych cegiełek tej układanki.. Z tego powodu Srebro koloidalne może
znaleźć zastosowanie także w przypadku schorzeń, których przyczyny nie są tak do końca znane, a mimo wszystko
srebro okazuje się skuteczne jak mało który środek. Zastanówmy się bowiem jak zadziała łby żywy organizm który
przez lata nie dostawał wystarczającej ilości jakiegoś środka? Najpierw radziłby sobie jak może z ograniczonymi
zasobami które kierowałby w miejsca najbardziej potrzebne, tam jednak gdzie ich zabraknie powstawałyby tzw
ogniska chorób – w tym wypadku najzwyczajniej braków. Z czasem te braki zostałyby sklasyfikowane i opisane
jako tzw zjawisko chorobowe i być może nawet otrzymałyby status tzw nieuleczalnych. Oczywiście skutki braków
tej chipotetycznej substancji pojawiałyby się losowo w różnych narządach wywołując różne losowe objawy mające
jednak jeden wspólny korzeń. Naukowiec który nie zauważy wspólnej ich przyczyny będzie je widział i
klasyfikował oddzielnie nazywając je chorobami, Oczywiście z tej samej przyczyny jego działania ograniczą się
również siłą rzeczy do działań również nieskutecznych tuszujących raczej skutki niż przyczynę. Można to porównać
do beczki do której na siłę wtłacza się pod ciśnieniem za dużo płynów. Beczka będzie pękać, ratujący ją ludzie
zamiast zakręcić wodę będą próbowali łatać pojawiające się w różnych miejscach coraz to nowe dziury. Cóż trudno
to jednak nazwać leczeniem beczki, jest ona raczej skazana na dokonanie swojego żywota beż właściwej
interwencji.
Ale wracając do koloidów

W przypadku jakich schorzeń stosuje się srebro koloidalne?
UWAGA Ze względu na zmiany przepisów było konieczne aby zmienić sposób stosowania. Według nowych przepisów
w unii Europejskiej nie można używać wewnętrznie ani zewnętrznie produktów zawierających nano-materiały w tym
srebra koloidalnego. Jednakże spora ilość leków stworzono wyłącznie na jego bazie. W Stanach Zjednoczonych, Japonii i
w reszcie świata można je stosować, jest to identyczny produkt (ten sam skład), nie można go już w UE oficjalne również
używać zewnętrznie - na twarz i dekolt. Dopuszcza się jednak stosowanie wysokotoksycznych pestycydów (słodziki,
polepszacze, konserwanty), wycofując witaminy B-17 (zapobiega rakowi), PP, suplementy, naturalne zioła. Podobna
polityka w zeszłych wiekach poprzez wycofanie witaminy „C” (szkorgut, powikłania, anemie) spowodowała śmierć 200
milionów ludzi – to więcej niż pochłonęły I+II Wojna Światowa razem, oraz wielki głód w ZSRR z lat 20tych. Z tego
powodu Srebro Koloidalne nawet najlepsze jakościowo oficjalnie nie może być używane...
Srebro używane jest od tysięcy lat. Starożytni Rzymianie w przypadku epidemii mieli obowiązek używania srebrnych
zastaw i sztućców, brak takiej profilaktyki był karany przez ówczesne służby sanitarne mandatami. Żołnierze połykali
srebrne monety co chroniło ich przez powikłaniami i chorobami w przypadku zranień. Mleko z dodatkiem srebra
spowalnia proces kwaśnienia. Od stuleci używane jest wewnętrznie i zewnętrznie, dodawane do maści kremów i innych
wyrobów.

Jak czytamy w książkach przedstawionych w bibliografii
Srebro koloidalne jest uniwersalnym, niemal nie mającym działań niepożądanych środkiem do leczenia
różnorodnych schorzeń. W wielu publikacjach udowodniono, ze wykazuje ono działanie antybakteryjne (np. w
przypadku gronkowców i paciorkowców)
zwalcza także wirusy i grzyby (np. drożdżak Candida albicans). Zarazki te w przeciągu kilku minut mogą zostać
zabite właśnie dzięki koloidalnemu srebru.
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Istotne jest to, że korzystne dla ludzkiego organizmu bakterie znajdujące się w jelicie grubym nie zostają przy tym
wybite, ponieważ wchłanianie srebra koloidalnego odbywa się przeważnie w jelicie cienkim, co oznacza, ze
przenika ono do krwi przez limfie. Dość powszechnie również w Polsce jak i na całym świecie stosuje się srebro
koloidalne do szybkiej regeneracji i zabezpieczania skóry w przypadku przecięć, oparzeń , wrzodów, ran. Na tym
polu odkryłem zadziwiające pozytywne działania złota koloidalnego, Spotkałem się z przypadkiem gdzie złoto nie
pomagało na długotrwale sączącą się ranę w nodze trwające kilka miesięcy co miało doprowadzić w krótkim czasie
do amputacji stopy, nie wiedziałem co robić, i ku mojemu zdziwieniu rewelacyjnym remedium okazało się nie
srebro ale właśnie złoto tu może bardziej ich połączenie.
W wielu instytutach badawczych Stwierdzono, ze srebro, w przeciwieństwie do innych materiałów, posiada
rzeczywiście wiele zalet. Naukowcy w Nowym Jorku zaczęli badać reakcje tkanki na srebro w przypadku zapalenia
kości. leczenia chorób wątroby oraz stanów zapalnych. Do chorób , w przypadku których dowiedziono skuteczności
leczenia srebrem koloidalnym, należą liczne schorzenia oczu, dróg oddechowych, skóry, narządu ruchu oraz układu
nerwowego. W chirurgii zapaleniu spojówek u noworodków poprzez zakraplanie srebra została niejako prawnie
nakazana. Także dziś w każdej z aptek można znaleźć mnóstwo leków zawierające w swym składzie srebro. Oprócz
hamowania stanów zapalnych jony srebra wspomagają także tworzenie się nowej tkanki nabłonkowej oraz
przyśpieszają gojenie się ran. Srebro koloidalne wspomaga namazanie się nowych komórek skóry i zabezpiecza ją
przed infekcjami.
Folie pokryta srebrem stosuje się w przypadku leczenia ran od około 1900 roku opatrunki, których działanie opiera
się miedzy innymi na oddziaływaniu jonów srebra na ranę.
Jak już wspomniałem Srebro koloidalne może znaleźć zastosowanie także w przypadku schorzeń, których
przyczyny nie są tak do końca znane. Opisane zostało jego pozytywne działanie na ogromne spektrum chorób,
mowa tutaj mianowicie o ponad tysiącu różnych schorzeń). Badania te przeprowadziło wielu słynnych naukowców.
Ich wyniki zostały opublikowane na łamach wielu renomowanych czasopism medycznych, jak Lancet, journal of the
American Medical Association i British Medical journal.
Po długiej przerwie, podczas gdy zainteresowanie srebrem oraz koloidem mocno zmalało, powrócono jednak do
intensywnych badań w tej materii.
Antybiotyk działa jedynie na niewielka liczbę różnych zarazków chorobotwórczych, nigdy jednak na wirusy. Poza
tym zażywanie srebra koloidalnego wiąże się jedynie z niewielkimi działaniami ubocznymi, podczas gdy chemiczne
substancje cechuje bardzo wiele poważnych niepożądanych działań.
Pamiętajmy bowiem iż tak zwane leki to w ogromnej większości są bardzo niebezpieczne związki chemiczne
dlatego trzeba pamiętać że mogą się stać dla nas zabójcze. Opisuje to tzw współczynnik N. Np. środek o n=2
ostrzega iż przedawkowanie go jedynie o dwa razy powoduje iż ryzyko powikłań i skutków ubocznych włącznie ze
śmiercią wzrasta.. proszę zwrócić uwagą .. o 50 % o ile pacjent przeżyje to raczej jest pewne że będzie miał
zniszczone nerki, wątrobę i konieczne będą dożywotnie dializy, a co z mózgiem , paraliżem, powstałymi chorobami
psychicznymi które nie są od razu widoczne tak jak np. sepsa która jest dość częsta w szpitalach.. a jest przecież
łatwo wykrywalna?.. Kto potem zajmie się takim człowiekiem? Kto za dalsze leczenie zapłaci? Drodzy Państwo to
jest ŻYCIE... sami przecież wiecie..
Proszę spojrzeć na leki stosowane masowo w szpitalach psychiatrycznych gdzie jak słychać do tej pory stosuje się
elektrowstrząsy rodem z osiemnastego wieku, gdzie ludzie pozbawieni są elementarn ..........
Gdzie co który lek ma właśnie taki współczynnik N, a do tego zmieniła się przecież ustawa o ochronie zdrowia
psychicznego, gdzie motto brzmi, że lekarz ma zawsze rację, choć dane ministerstwa zdrowia biją na alarm , że
błędy lekarskie sięgają 10% w normalnych szpitalach gdzie jest ciągły nadzór nad pacjentem i sposobami leczenia.
Cóż mówić o szpitalach psychiatrycznych ZAMKNIĘTYCH.... cóż jest to zapewne z przekąsem nazywane
Zjawiskiem Koniecznym w szpitalach .. proszę sprawdzić to nie jest kawał.. trzeba by się nad tym głębiej
zastanowić ....
Srebro Koloidalne i Złoto koloidalne Pomaga uregulować trawienie, łagodzi infekcje skóry i goi zakażone rany.
Szczególnie zalecane na plagę naszego wieku czyli drożdżycę – a szczególnie grzyby z grupy Candida.
Srebro Koloidalne możemy stosować do płukania zębów i zapobiegania pruchnicy, gdy cierpimy na przeziębienie,
grypę, katar, kaszel, zapalenie gardła, zapalenie zatok, oskrzeli i płuc, ciężki oddech spowodowany śluzem zalegającym w
oskrzelach. Srebro koloidalne wspomaga leczenie anginy, radzi sobie rewelacyjnie z większością coraz bardziej powszechnych
grzybic i drożdżyc, skóry, paznokci, stóp. dłoni czy pleśniawki jamy ustnej. Srebro koloidalne pomaga też goić rany na ciele,
oparzenia, odmrożenia. Niszczy bakterie, a jednocześnie bardzo przyspiesza regenerację uszkodzonego naskórka, tak że
podczas gojenia nie pozostają blizny. Polecany jest szeroko jako płyn do płukania ust przez dentystów ponieważ zwalcza
świetnie próchnicę, oparzenia (w tym słoneczne), trądzik, wysypka, swędzenie skóry, opryszczka, zakażenia drożdżami,
brodawki miękkie skóry, zmiany skórne, infekcje uszu i oczu, ostre zapalenie spojówek, grzybice skóry, ospa wietrzna,
zapalenie skóry, otwarte rany i skaleczenia, ukąszenia owadów, łuszczyca, kurzajki, przeziębienie, grypę, katar, kaszel,
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zapalenie gardła, zapalenie zatok, oskrzeli i płuc, ciężki oddech spowodowany śluzem zalegającym w oskrzelach, wspomaga
leczenie anginy, grzybice i drożdżyce, pomaga goić rany na ciele, oparzenia, odmrożenia, przyspiesza regenerację
uszkodzonego naskórka tak, że podczas gojenia nie pozostają blizny, poleca się też osobom osłabionym, często chorującym
oraz cierpiącym na chroniczne zmęczenie.
Wspomaga leczenie przeziębień, kataru, kaszlu, grypy, anginy, zapalenia gardła, zatok,
oskrzeli, płuc i innych infekcji bakteryjnych.

Poniższe tabele dostarczają informacji na temat niektórych chorób na które warto stosować srebro koloidalne
Dzięki najnowszym badaniom pozyskuje się jednakże wiele nowych danych na temat kolejnych chorób.

Choroby oczu
Schorzenie Przyczyna
Zapalenie oka różne przyczyny
Zapalenie powiek (Blepharitis) np. bakterie, pasożyty itp.
Zapalenie spojówek (Conjunktivitis) różne przyczyny
Zapalenie rogówki (Keratitis) wirusy i inne
Wrzód rogówki najczęściej pneumokoki bądź tez infekcja grzybicza
Zapalenie gruczołu łzowego różne przyczyny

Choroby skóry
Schorzenie Przyczyna
Trądzik różne przyczyny
Wydzielanie potu o bardzo intensywnym zapachu bakterie
Egzema różne przyczyny
Czyrak gronkowiec i inne
Rak skóry różne przyczyny
Grzybica skóry grzyby
Toczeń (Lupus) różne przyczyny
Opryszczka pospolita wirus opryszczki
Półpasiec (Herpex zoster) wirus ospy rzecznej
Liszajec zakaźny gronkowce paciorkowce
(ropne infekcje skóry)
Krosty na skórze głowy ropne zapalenie
Łuszczyca czynniki dziedziczne
Trądzik różowaty wiele różnych przyczyn
Łojotok czynniki dziedziczne
Poparzenie słoneczne nadmierne promieniowanie słoneczne
Pokrzywka alergeny
Brodawki wirusy brodawczaka ludzkiego

Choroby układu pokarmowego
Schorzenie Przyczyna
Biegunka różne przyczyny
Zapalenie śluzówki żołądka różne przyczyny
Hemoroidy słaba tkanka łączna (przyczyna łączna)
Świąd w okolicach odbytu różne przyczyny
Czerwonka bakterie Shigella
Salmonella

Choroby układu oddechowego
Schorzenie Przyczyna
Grypa Haemophilus influenzae
Krztusiec Myxovirus influenzae
Choroba legionistów (legioneloza) pałeczka Legionella
Zapalenie płuc różne przyczyny
Zapalenie migdałów najczęściej paciorkowce, także wirusy
Katar bakterie
Zapalenie śluzówki nosa wirusy
zapalenie opłucnej różne przyczyny
Gruźlica prątek gruźlicy Mycbacterium tuberculosis
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Choroby układu nerwowego
Schorzenie Przyczyna
Zapalenie opon - mózgowo-rdzeniowych różne przyczyny
Choroba Meniere’a nadmierne gromadzenie się i wzrost ciśnienia w błędniku
Neurastenia przepracowania i inne czynniki zewnętrzne

Choroby układu moczowo - płciowego
Schorzenie Przyczyna
Zapalenie pęcherza moczowego różne przyczyny
Rzeżączka dwoinka rzeżączki
Upławy różne przyczyny
Zapalenie jąder różne przyczyny
Problemy z prostata różne przyczyny

Choroby narządu ruchu
Inne choroby
Sepsa zakażenia
Cukrzyca zbyt mała produkcja insuliny
Zapalenie przewodu słuchowego różne przyczyny
Czyrak najczęściej gronkowce
Wrzody różne przyczyny
Gorączka poporodowa różne bakterie
Trąd (Lepra) prątek Mycobacterium leprae
Malaria pierwotniaki
Paradentoza różne przyczyny
Polio (Choroba Heinego-Medina) wirus polio (wirus zapalenia rogów przednich rdzenia kręgowego)
Szkarlatyna paciorkowce
Psyloza przyczyny niejasne
Kiła bakteria spiralna Treponemia pallidum
Tężec Bakteria beztlenowa Clostridium Tetani
Tyfus Salomonella Typhi
Oparzenia różne przyczyny
Jeśli chodzi o choroby, które leczy się przy pomocy srebra koloidalnego, to literatura podaje ich niezliczone ilości.
Osobiście byłbym raczej ostrożny przed traktowaniem Srebra koloidalnego jako panaceum na wszystkie choroby
czy tak zwany środek ostateczny czy ostatnia deska ratunku. Należy pamiętać że każdy organizm jest inny i trzeba
do niego indywidualnie podchodzić. To co jednemu pomaga drugiemu może zaszkodzić. To co jednemu jest
potrzebne drugiemu może być zbędne. Do każdej kuracji Należy zawsze podchodzić rozważnie i bez nazbyt
wielkiego entuzjazmu, raczej rzeczowo zebrawszy sporą ilość informacji ze świadomością na co dany środek może
działać a na co nie. Należałoby kurację prowadzić pod nadzorem Specjalisty lecz takiego który zna właściwości
srebra koloidalnego i ma doświadczenie w jego stosowaniu.
Lekarze bowiem mają swoje procedury od których odejścia grożą im surowe kary i konsekwencje włącznie z utratą
praw do wykonywania zawodu lekarza. Trudno się w takim razie dziwić że niektórzy podchodzą do srebra z rezerwą
a nawet strachem. Ryzykują bowiem własny spokój, karierę i nierzadko jedyne źródło utrzymania. Medycyna
obecnie jest ogromnym przemysłem a chory potencjalnym źródłem. Żeby tak było lekarz musiałby być niezależny i
niezawisły przecież a i przepisy musiałyby ulec zmianie zgodnie ze zmianą światopoglądu i podejścia.
W starożytnych Chinach lekarzom wypłacano pensje jedynie wtedy gdy naród był zdrowy, jednakże kiedy
następowała epidemia lekarzy karano za ich bezskuteczność włącznie z karą śmierci za zaniedbanie obowiązku
utrzymania społeczeństwa w zdrowiu. Obejmowało to przede wszystkim profilaktykę i prawdziwe informacje o
przyczynach chorób. Obecnie podejście jest zgoła odmienne zapewne dlatego że zmieniły się podstawy interesów
różnych lobby i koncernów. Są jednak kraje jak Indie które mogą być tu przykładem w zdrowym trybie życia i nie
uleganiu różnego rodzaju interesom lobby stycznym, choć oczywiście i tam się zmienia bo nie żyją przecież na
wyspie..
Często bywa że chcemy leczyć tylko objawy – skutki – a nie przyczynę, choć to właśnie na niej należałoby się
skupić... w pierwszej kolejności.
Dajmy na to jeśli ktoś ma nadciśnienie to przede wszystkim musi schudnąć.. żeby schudnąć musiałby zmienić dietę,
żeby ją zmienić musiałby zwalczyć epidemię grzybicy i zastosować oczyszczanie przez posty i zmianę odżywiania,
to jednak jest możliwe dopiero wtedy kiedy ktoś zda sobie sprawę z tego że tak trzeba czyli wzrośnie jego
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świadomość i wiedza o procesach zachodzących w ciele. Wzrośnie jego wola, pozbędzie się starych nawyków,
wzorców postępowania i społecznych, przestanie słuchać „mądrych rad nie wiedzących” i samemu zacznie szukać
nowych dróg i rozwiązań nawet jeśli miałyby wymagać zmiany światopoglądu, zaufania do dogmatów, specjalistów
czy zmianę wiary lub jej korektę. A to czasami jest bardzo trudne lub wręcz nie możliwe. Dlatego też umieramy na
raty często w bólu i cierpieniu z dość błahych przyczyn. A odpowiedzi naprawdę są porozrzucane wszędzie, trzeba
tylko się po nie schylić.. Bo nikt inny ich za nas nie zrobi...

Borelioza (erythema migrans) Jest ona najczęściej przenoszona przez kleszcze, a powodują ja bakterie spirochety
borrelia burgdoiferi. Courtenay (1997) stwierdza, ze w przypadku pacjentów, którzy przez trzy lub więcej lat byli
nieskutecznie leczeni antybiotykami, po trzech do czterech tygodni terapii srebrem koloidalnym zauważa się, ze
przestają się oni skarżyć na jakiekolwiek dolegliwości. Średni czas leczenia (czas potrzebny na unieszkodliwienie
bakterii) wynosi w tym przypadku trzy do pięciu miesięcy. Tak i w tym przypadku należy również pamiętać, ze sero
negatywny wynik nie musi wcale oznaczać całkowitego wyleczenia.
Według moich spostrzeżeń intensywna kuracja 3*6 tygodni z przerwami 2 tygodniowymi powoduje cofnięcie się
nawet bardzo poważnych objawów choroby włącznie ze stanem kiedy od wielu miesięcy chory na boleriozę nie
mógł wstać z łóżka a całe ciało wykazywało różnego rodzaju dolegliwości. Po tym czasie praktycznie możliwe jest
normalne funkcjonowanie.
Choroby skóry wywołane przez grzyby dotyczą prawie każdego człowieka. Moga być one wywołane przez
różne grzyby.
Tradycyjne metody leczenia trwają w takich przypadkach nierzadko bardzo długo. Poza tym często dochodzi do
nawrotu
choroby. Już po dwóch do trzech dni stosowania srebra koloidalnego widoczne jest ustąpienie objawów choroby.
SĄDZI SIĘ że niekiedy kurację trzeba przedłużyć nawet do 2 –3 tygodni.. Lepsze efekty daje tu użycie na skórę.
Trzeba pamiętać iż wtedy całe ciało jest wypełnione zarodnikami i kurację należałoby powtórzyć nasycając też
organizm.
Łuszczyca (Psoriasis) jest choroba dziedziczna, która uchodzi za nieuleczalna . Opisuje się, ze dzięki
zastosowaniu srebra koloidalnego po trzech tygodniach jego aplikowania zaczyna narastać normalna, zdrowa skóra.
W niektórych przypadkach terapia ta może trwać od trzech do osiemnastu miesięcy. SĄDZI SIĘ że łuszczyca jest
wywołana zakwaszeniem i zanieczyszczeniem organizmu przede wszystkim dietą kwaśna między innymi mięsną i
mączną z małą ilością witamin. Konieczna byłaby tu zmiana diety o ile to możliwe.
jamy ustnej. Mogą one dotyczyć dziąseł, języka. Badania wykazują, ze osoby dotknięte tym problemem po
terapii srebrem koloidalnym bardzo szybko wracają do zdrowia. Już po stosunkowo krótkim, odpowiednio
zaordynowanym leczeniu większość z nich mogła znów jeść bez problemów. Infekcja zaś ustąpiła całkowicie po 2-4
dniach stosowania koloidu w dawce 4 razy na dzien. SĄDZI SIĘ że srebro doskonale wpływa na uzdrawianie
dziąseł i zębów , nawet tych w końcowej fanie próchnicy. Dlatego zaleca się je jako płyn do płukania ust, przy czym
mimo jego wyraźnego smaku warto je rozprowadzić po całych ustach.
Herpes simplex, czyli inaczej opryszczka, skuteczne kuracje wymagają nanoszenia na skórę i
kilkutygodniowej kuracji. SĄDZI SIĘ że opryszczka jest objawem usuwania toksyn przez skórę więc jest
traktowana jako uruchomienie sił leczniczych organizmu. Oczywiście jej usunięcie wymagałoby usunięcie
zanieczyszczeń.

półpasiec, któremu może towarzyszyć bardzo silny ból, zaobserwowano skuteczniejsze leczenie po zaaplikowaniu
srebra koloidalnego niż innych specyfików.

AIDS, HCV. Mówi się, ze wywołujący AIDS, tak samo jak inne wirusy, zostaje zniszczony dzięki zastosowaniu
In vitro (dożylnie) srebra koloidalnego, jednakże w ten sposób nie udało się nikogo wyleczyć z AIDS. SĄDZI SIĘ
że ta choroba jest również skutkiem a nie przyczyną. Obecnie instytuty medyczne w naszym kraju podjęły się
przebadania srebra koloidalnego pod tym kontem. Początkowe badania okazały się nadzwyczaj obiecujące. Pytanie
co z tym dalej?
Jeśli bowiem srebro bardzo dobrze radzi sobie z wirusami a wirus HIV jest wirusem to przy potencjale srebra i jego
bardzo specyficznych właściwościach może okazać sobie że tak jak pozostałe wirusy również HIV jest przez nie
likwidowany. Ale co dalej? Skoro obecne leki na HIV czy HCV dla jednego człowieka przekraczają równowartość
domu jednorodzinnego? Do tego dochodzą koszty leczenia i terapii..
Ja obecnie się już przyznaje od lat 60 tych niektóre rozsyłane wówczas bakterie pochodziły przecież z laboratoriów
przemysłu zbrojeniowego... jak sytuacja uległa zmianie do czasów obecnych?
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wąglik - srebro koloidalne w wielu przypadkach działa rzeczywiście zadziwiająco, jednakże nie jest to żaden
cudowny środek leczniczy.

Spostrzeżenia dotyczące zastosowania srebra koloidalnego
* Przypadek 1; Pani L. z C. przez wiele miesięcy miała pewien problem z dziąsłami. Towarzyszył temu
niesamowity ból.
Po zażyciu różnych lekarstw w jamie ustnej zaczęły tworzyć się wrzody. 22 grudnia wokół ruszającego się zęba
zebrała się ropa.
* Przypadek 2; Pani C. z M. od 1978 roku cierpiała z powodu alergii.
Przypadek 5: "Przez lata byłem podatny na schorzenia dróg oddechowych. W grudniu 1998 roku zachorowałem na
zapalenie
płuc wywołane przez gronkowce. Są one bardzo niebezpieczne i oporne na antybiotyki. Po siedmiu próbach leczenia
antybiotykami i dwóch sterydami w przeciągu pół roku gronkowce jednak znów zaczęły dawać o sobie znać. Mało
tego, pojawiły się u mnie objawy niepożądane towarzyszące leczeniu antybiotykami. Czułem się coraz gorzej i
zacząłem powątpiewać w całe to leczenie. Także moja lekarka zwątpiła. Biorę je od trzech tygodni i już pierwszego
dnia zmniejszył się mój kaszel oraz dotychczasowe problemy z oddychaniem. Nawet moja lekarka jest zdziwiona,
ze pozbyłem się gronkowca". (E. McC., 65 lat)
* Przypadek 6: "Po wypadku na motorze przed 14 laty do dziś mam na nodze ranę, która nie chce się goić i co jakiś
czas
miewam z tego powodu stany zapalne. amputacje i przed dwoma tygodniami o mało co do niej nie doszło.
Pojawiło się na tyle poważne zakażenie, ze moja noga rzeczywiście była zagrożona.
Nanosiłem bezpośrednio na ranę krople owej mieszaniny. Już po tygodniu zauważyłem poprawę i rana się szybko
zagoiła". G.W)
* Przypadek 7: "Przez lata budziłem się rankami z powodu bolesnych owżodzeń dziąseł. Następnego ranka nie
odczuwałem już żadnego bólu, także stan zapalny zniknął. Jestem powalony owym nieomalże natychmiastowym
działaniem koloidalnego srebra".)
* Przypadek 8: "Cierpię na różnego rodzaju alergie.
* Przypadek 9: "Ubiegłego lata przebyłam zapalenie ucha środkowego. W przeciągu sześciu dni stan zapalny
zniknął
całkowicie.

W jakich dawkach stosuje się srebro koloidalne?
Dawka powinna być dopasowana indywidualnie, niektórzy twierdzą że "mniej czasami znaczy
więcej". : "im więcej, tym lepsze działanie, ja jednak spostrzegłem że podawać czyste srebro
koloidalne, bez domieszki soli czy białek.
Im bardziej czyste srebro koloidalne i im mniejsze jego cząsteczki, tym mniej go potrzeba,
ppm (parts per milion = czesci na milion). ilość substancji czynnej na milion
Zatem jeśli zalecenie brzmi na przykład: szklanka wody (zwykle ok.200 mililitrów (= 0,2 litra) na 1 ppm srebra
koloidalnego,
to oznacza to, ze w owej szklance mamy 200 mikrogramów albo 0,2 miligrama srebra. 14
1 gram srebra na 1 000 000 gramów (= 1 000 litrów) wody
1 gram srebra na 1 000 kg (= 1 000 litrów) wody
1 miligram srebra na 1 kg (= 1 litr) wody
1 000 mikrogramów srebra na 1 kg (= 1 litr) wody
1 mikrogram srebra na 1 gram (= 1 milimetr) wody

Pojecie ppm można zobrazować w bardzo łatwy sposób. Jeśli włożymy jabłko do naczynia, w którym znajduje się
milion
cząsteczek wody, wtedy to jabłko ma stężenie (koncentracje) 1 ppm. Jeśli przekroimy jabłko na dwie czesci, to
koncentracja
wynosić będzie 2 ppm (dwie czesci jabłka na milion czesci wody).Powierzchnia jabłka została w tym przypadku
powiększona.
Jeśli przekroimy jabłko na 4 czesci, to powierzchnia jego jeszcze bardziej się zwiększy i w tym przypadku
otrzymamy wynik 4
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ppm i tak dalej.
Dawkowanie srebra koloidalnego jest sprawą indywidualną. Mimo iż nie stwierdzono działań ubocznych nawet przy
dużych dawkach należy pamiętać by zachować ostrożność. Jak w każdym mądrym postępowaniu warto
przetestować specyfik na małych dawkach a potem na większych. Rożnie bowiem ten sam specyfik może działać na
różnych ludzi. Należy indywidualnie dobrać także okres leczenia, stosownie do rodzaju choroby jej zaawansowania,
przebiegu oraz konstrukcji poszczególnego organizmu i wieku. Na początku należy sprawdzić czy może ktoś jest
uczulony na srebro. Należy zwrócić uwagę przy użyciu przez dzieci i kobiety w ciąży. Choć literatura nie podaje
działań ubocznych należy dmuchać na zimne i w miarę możliwości konsultować się z lekarzem, oczywiście
zaznajomionym z działaniem srebra, jednakże spotkanie z lekarzem medycyny alopatycznej – szpitalnej nie
zaznajomionego z własnościami srebra koloidalnego może spowodować wręcz przeciwne skutki.
W literaturze spotkałem się ze stwierdzeniami iż Unia Europejska określiła dawkowanie srebra w granicach
mikrogramów. Jednakże osobiście sprawdziłem jego działanie na sobie zwiększając dawki i nie zaobserwowałem
skutków ubocznych przy dawkowaniu 1000 ml (1 litr) na 7 dni (ok. 150ml dziennie) stężonego srebra koloidalnego
ESENCJE 1000 o realnej zawartości minimum 50 ppm srebra jonowego i ok. 300 ppm srebra nie jonowego.
Zauważyłem że takie dawki dla mojego organizmu okazały się optymalne, przy czym mniejsze dawkowanie czy
stężenia nie wykazywały pożądanego efektu leczniczego.
Należy tu wziąć pod uwagę iż srebro typu ESENCJE 1000 jest srebrem znakomicie wykonanym i utrwalonym przez
co jego parametry utrzymują wartość w czasie i nie maleją. Jak już wspomniałem wcześniej inne srebro kupione w
aptece nie trzymało parametrów i z deklarowanych 100 ppm przebadane miernikiem wykazało 3 ppm jednakże
wytworzone było na zanieczyszczonej wodzie co można było sprawdzić próbując je na smak. Nie wyczułem w nim
srebra w ogóle mimo iż normalnie wyczuwam już ok. 3 ppm
Takie podwyższone dawki aplikowałem sobie w przypadku zapalenia i stanów gorączkowych.
Podobne Dawkowanie zauważyłem u ludzi którzy też używali srebra stężonego. Również w tych przypadkach efekt
pozytywny następował przy większych dawkach.
Spotkałem się w literaturze ze stwierdzeniami iż srebro działa również w przypadku małych dawek. Ja osobiście
mogę się z tym zgodzić pod warunkiem iż jest to użycie profilaktyczne - nasycające, Jednakże w przypadku ostrych
stanów chorobowych uważam iż dawki muszą być znacząco większe jak podałem powyżej. Na przykład w
przypadku zapalenia oczu objawiającego się przez tzw piasek w oczach oraz mocnego zaczerwienienia gałki ocznej
i ropnej wydzieliny z oczu które sam przeszedłem podałem sobie kilkakrotnie ok. 150 ml rano i 150 ml wieczorem
przed jedzeniem i odczekałem około 45 minut by wchłonąć specyfik przed jedzeniem lub piciem czegokolwiek.
Przy czym przy takich ilościach należy pamiętać żeby srebro rozcieńczyć bezpośrednio przed wypiciem wodą czystą
minimum demineralizowaną w ilości 4 cztery razy większej niż objętość srebra. Np. dla 100 ml srebra dopełnić do
minimum 400 ml wody. Uniknie się w ten sposób sensacji żołądkowych. Podawanie kontynuowałem przez 7
kolejnych dni, przy czym po pierwszym dniu zniknęło szczypanie oczu a po kolejnych dwóch dniach zanikło bardzo
mocne zaczerwienienie oczu, następnie po dwóch kolejnych dniach zanikła ropna wydzielina z oczu. Po czym po
tygodniu przerwałem podawanie gwałtownie odstawiając srebro co okazało się nie właściwe. Wydzielina ropna
powróciła po dwóch dniach lecz znacznie słabsza. Wróciłem więc do podawania sobie srebra tym razem raz
dziennie 100 ml przez kolejny tydzień zmniejszając dawki. Zauważyłem iż nagłe odstawianie dużych dawek srebra
koloidalnego działa nie korzystnie i może spowodować nawrót choroby w słabszej postaci lub pojawienie się innej
choroby. Wynika to z faktu iż srebro wspomaga działanie układu odpornościowego przejmując część jego funkcji a
w tym czasie nasz układ odpornościowy zajmuje się walką z innymi ważnymi drobnoustrojami. Dlatego odłożenie
nagle srebra koloidalnego powoduje iż powstaje przestrzeń której układ odpornościowy nie chroni, a potrzebny jest
czas na ponowne jego uruchomienie co może spowodować kolejną infekcję.
Podobne działanie spostrzegłem na innych ludziach przy czym regułą stało się to że większe dawkowanie wywołuje
efekt ozdrowieńczy.
Dlatego najlepiej kurację prowadzić kilkuetapowo. Pod koniec każdego etapu należy dawkę zredukować a
następnie zrobić przerwę, aby za bardzo nie odciążać w ten sposób naszego systemu immunologicznego. Czasami
należy powtórzyć kurację 2 lub 3 razy.
W przypadku nie zdiagnozowanej prawidłowo przez lekarzy choroby utrzymującej się przez dłuższy czas ok. 1
roku, znajoma chodziła wielokrotnie do lekarzy którzy przypisywali jej różne antybiotyki które okazywały się
jednak kompletnie nie skuteczne, nie potrafili oni stwierdzić co to za choroba. Przy czym choroba się pogłębiała aż
do stanu w którym chora zaczęła bardzo mocno kaszleć i skarżyć się na ostre bóle w kręgosłupie i pluć krwią.
Postanowiła ona w końcu podjąć kurację srebrem koloidalnym i jednorazowo użyła pół szklanki mocnego srebra
koloidalnego mocnego swojej produkcji. Jak się potem okazało była to jedyna dawka jaką przyjęła bowiem
dolegliwości natychmiast ustąpiły już po jednej godzinie i nie było więcej nawrotów choroby która jak wcześniej
wspomniałem ciągnęła się półtora roku. Podobny przypadek miał miejsce u mężczyzny jednakże użył on ok. 200 ml
srebra z natychmiastowym skutkiem.
17

Wydaje się że była to choroba grzybicza. Jednakże kobieta przyjmowała wcześniej bezskutecznie przepisane przez
lekarzy antybiotyki i środki przeciw grzybicze. Wynika to prawdopodobnie iż jak napisał ostatnio British Medical
Journal zagrzybienie ludzkiego organizmu rośnie z dekady na dekadę a obecnie przyjęło rozmiary globalnej
pandemii. Medycyna jest jednakże w zasadzie bezradna w przypadku chorób grzybiczych a sami lekarze nie traktują
chorób grzybiczych jako poważne. Zdecydowana większość antybiotyków lub antymytocytów nie działa na Grzyby.
Dlatego też grzybice typu Candida powodują prawdziwe spustoszenia w organizmach.
Jak wspomniałem jedzenie węglowodanów mocno zakwasza, a Jak wiadomo środowisko kwaśne jest pożywką dla
bakterii gnilnych i wirusów które uwielbiają je powodując dalszy permanentny rozkład organizmu, środowisko
kwaśne jest bowiem sygnałem dla nich że organizm uległ obumarciu i należy przetworzyć jego tkanki na elementy
proste które następnie stanowić będą podstawę żywieniową dla kolejnych organizmów prostych. I nie należy je za to
winić, tak bowiem funkcjonuje przyroda w cyklach narodzin i śmierci, tak też powstaliśmy my i kolejne pokolenia.
Z tego powodu jedzenie dużych ilości węglowodanów i mięsa powoduje szybkie starzenie się i wyniszczenie
organizmu wraz z towarzyszącymi mu chorobami.
Należy tu podkreślić że węglowodany to ni tylko cukier w czystej postaci , czy dodawany w dużych ilościach na
przykład do napojów typu Coca Cola ale przede wszystkim mąki i kasze. Mąka to około 60% węglowodan, kasze
podobnie nawet do 80 % w przypadku kaszy jaglanej.
Ważne jest by zmienić swoją dietę z kwaśnej na zasadową. Środowisko zasadowe zabezpiecza nas przed atakami
wszelkiego rodzaju wirusów czy bakterii naturalnie występujących w przyrodzie. Nie wiem jak z mikroorganizmami
stworzonymi przez człowieka w laboratoriach..
Polecam tu przede wszystkim dietę optymalną którą obecnie w Polsce żywi się ponad 3 miliony ludzi.. wolnych od
chorób, otyłości czy szybkiego starzenia się. Tacy ludzie są też dużo bardziej pełni energii, mniej śpią, są dużo
bardziej sprawni, pracowici, ogólnie świadomi, skoncentrowani, czujni.. zmiana diety wpływa też bardzo
pozytywnie na odczuwanie emocji przez człowieka. Często bowiem bywa iż przeciętny człowiek zajada emocje
przesypiając życie w przedłużającej się permanentnej sieście. Jeśli ma emocje to jego poziom inteligencji
emocjonalnej czyli umiejętności zarządzania emocjami w czasie jest znikomy lub szczątkowy.
Zmiana diety ma tu kardynalny – podstawowy wpływ na zwiększenie odczuwania uczuć przez co życie staje się
pełne i bogatsze w odbiorze i zarządzaniu,.. mam na myśli tu związki międzyludzkie, partnerskie, miłość, radość z
życia , spełnienie czy najprostsze zadowolenie i satysfakcję.
Wynika to przede wszystkim z nieprawidłowej diety co wymaga natychmiastowej zmiany. Zmiana ta jest
stosunkowo prosta a jej efektem jest natychmiastowe trwałe ustąpienie sporej części tzw. Chorób cywilizacyjnych
włącznie z rakiem cukrzycą i innymi przewlekłymi chorobami. Grzyby bowiem żywią się węglowodanami które
stanowią obecnie podstawę diety większości ludzi powodując ogromne permanentne , długotrwałe zakwaszenie
organizmu. Należy tu zwrócić uwagę iż należy zredukować też znacznie ilość zjadanych pokarmów. Według na
przykład wyliczeń diety optymalnej należy przede wszystkim zmniejszyć ilość spożywanych węglowodanów a
zwiększyć ilość spożywanych tłuszczów nasyconych (nie mówimy tu o tłuszczach nienasyconych które są ciężko
przyswajalne a niektóre nawet w ogóle nie są przyswajalne, zwłaszcza te które są w margarynach). Dieta optymalna
określa ilość spożywanych węglowodanów (w tym cukrów, mąk, chleba kasz i ryżów czy napoi słodzonych) do ok
60gram / dobę (czyli bardzo pokaźna redukcja), ilość białek to ok. 150 gram / dobę, ilość tłuszczów (masło
śmietana) ok. 300g/dobę. Proszę spostrzec że łączna ilość przyjmowanych pokarmów nie przekracza 0,5 kg / dobę.
Wynika z tego iż najbardziej optymalne byłoby spożywanie 1 posiłku do godziny 17 tej , lub kilku po ok. 40g naraz.
I tak Też pisał Sokrates opisując posiłki ludzi swojej epoki którzy jedli w ten sposób. Jest też spora liczba ludzi
obecnie żywiących się w ten sposób np. w Polsce to ok. 300 tyś ludzi.
Kontynuując zmianę sposobu odżywiania należy tu wspomnieć o zbawiennym wpływie postów , które wykonywane
systematycznie – chociażby 1-2 dni w tygodniu bez jedzenia od rana do rana dnia następnego, powoduje iż ciało
uczy się prawidłowego oszczędnego gospodarowania zasobami, a przede wszystkim ma czas na oczyszczenie
organizmu i dokonanie niezbędnych napraw odbudowy i regulacji organizmu.
Ten proces jest wręcz nieodzowny dla każdego żyjącego organizmu a zrezygnowanie z niego powoduje powstanie
chorób przewlekłych.
Jak to mówi przysłowie – to nie lekarz czy pigułka leczy tylko sam organizm się leczy – jest to stara prawda, trzeba
mu tylko dać szansę. Nie bez przyczyny bowiem wszystkie religie mają zapisane obowiązkowy post minimum 30
dni w roku, nie wszyscy jednak go przestrzegają na swoją zgubę.
Wracając do srebra
W przypadku wirusowego zapalenia płuc po użyciu ok. 75 ml srebra spostrzeżono na skórze wypryski związane z
gwałtownym oczyszczaniem się organizmu wszelkimi dostępnymi sposobami. W przypadku bowiem bardzo
zagrzybionego organizmu tworzone jest kwaśne środowisko w którym następuje atak wirusów czy bakterii. Podanie
srebra koloidalnego powoduje nagłe unieszkodliwienie grzybów które giną jako pierwsze. Efektem ich eliminacji
jest silne zanieczyszczenie organizmu produktami powstałymi z martwych grzybów a między innymi gazów
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powstałych przy ich umieraniu a także dużą ilością materiałów rozkładu martwej tkanki grzyba wydalanej przez
układ wydalniczy i skórę. Należy w takim wypadku zmniejszyć dawkowanie do czasu aż organizm poradzi sobie z
falą zanieczyszczeń a następnie zwiększyć dawkowanie w celu nasycenia organizmu aż do poziomu
umożliwiającego walką z wirusami co jest efektem docelowym w tej chorobie.
Polecane jest również naprzemienne stosowanie złota koloidalnego do pobudzenia oczyszczania organizmu ze
złogów i poruszenia układu odpornościowego do pracy.
W ostatnich latach uzyskano w Niemczech pozytywne efekty leczenia, jeśli chodzi o stosowanie dużych
dawek srebra koloidalnego. Relacje te pochodzą z Heilbronn z praktyki jednego z lekarzy, którego
współpracownicy najpierw zaaplikowali sami sobie ,,25 ppm do czterech razy dziennie w ilości od 200 ml " i "nie
zaobserwowali oni przy tym żadnych
objawów ubocznych". Postępowanie takie potwierdza tezę, "ze w przypadku osób dorosłych, w celu
zagwarantowania pozytywnych efektów działania specyfiku zalecane są ilości od 150 do 200 ml". Jednakże należy
tu pamiętać iż srebro użyte przez nich mimo wszystko miało wartość zaniżoną jeśli chodzi o ilość
Argyria – często przytacza się chyba w formie żartu czy straszaka zdjęcie człowieka o niebieskiej skórze, ja
osobiście nikogo takiego nie spotkałem, a podpis pod zdjęciem brzmi iż pan ten pił duże dawki srebra przez ponad
30 lat, jednakże mimo to nie widać u niego skutków ubocznych, a fotografia i tak jest czarno biała więc trudno
stwierdzić czy skóra jego jest naprawdę niebieska czy też nie. Z wiadomości ogólnych wiadomo iż prawdopodobnie
naśladował on jedną z istot kosmicznych ras która ma właśnie skórę o kolorze niebieskim. Swoją drogą warto się
zastanowić czemu cała rasa kosmicznych istot pije duże ilości srebra?
Zalecane przez Courtenaya (1997) dawki zostały uznane przez Amerykanski Instytut Zdrowia za optymalne. Za
maksymalna
dzienna dawkę uznał on w przypadku człowieka ważącego 70 kg 350 mikrogramów srebra koloidalnego. Tak wiec
zalecana
przez instytut dzienna dawka stanowi średnio 4,3 do 7,1 procent górnej granicy i dzięki takim kryteriom nie jest
trudna
do określenia. W przypadku dziecka ważącego 5 kg instytut dopuszcza dawkę 25 mikrogramów. Jeśli chodzi o dzieci, to zalecana
jest jednak szczególna ostrożność oraz redukcja dawki.
Dawki srebra koloidalnego, dzięki którym uzyskano pozytywne

efekty lecznicze, przewyższają jednak

sugerowane przez Amerykanski Instytut do spraw Żywności i Leków dawki maksymalne o liczby będące całkowita potęga
liczby 10.

Należy pamiętać o spożywaniu odpowiednich ilości płynów. Przy czym sądzę jednak że picie
zalecanych 1,5 litra dziennie jest przesadą i dla większości ludzi szklanka czy dwie są doskonałym dodatkiem do
płynów spożywanych w owocach czy warzywach. Tym bardziej jak przestawimy swoje odżywianie na minimum
optymalne lub lepiej praniczne. W tedy nam nic nie zabraknie.
Dobrze jest przykładowo wspierać odporność naszego organizmu poprzez terapie srebrem koloidalnym jesienią
czy zima, zwiększając przy tym nieco jego dawkę. Z opisów podanych przez lekarzy używających srebro wynika
iż zaleca, aby dzienna dawkę srebra koloidalnego w przypadku chorób przewlekłych nawet potroić, na
okres jednego do półtora miesiąca. Następnie znów zredukować i przyjmować już tradycyjne ilości.
Oczywiście osoby cierpiące na przewlekłe choroby powinny zdać się na profesjonalna medyczna pomoc.
Jefferson (2003) pisze, ze niektórzy w celu zapobiegania chorobom zażywają regularnie "około łyżeczki 5 ppm
(ok. 50 mikrogramów) srebra koloidalnego". Inni zaś aplikują je tylko w sytuacjach kryzysowych (30
mililitrów, 5-10 ppm).

Każdy człowiek szybko sam dojdzie do wniosku, jakiej dawki potrzebuje jego organizm, aby wzmocnić swe
siły obronne. Tak jak w przypadku wielu innych terapii, także i tutaj każdy pacjent potrzebuje indywidualnej dawki.
Każdy powinien obchodzić się ze swym zdrowiem w sposób świadomy i odpowiedzialny.
W publikacjach podkreśla się iż istnieje bezpośredni związek pomiędzy stężeniem srebra w organizmie człowieka a
stanem sytemu immunologicznego. Stad tez ludzie, u których w organizmie jest mało srebra, częściej
chorują niż ci, którzy maja duża jego ilość.
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Cały czas prowadzi się dyskusje na temat żółtego koloru jako kryterium jakości mieszaniny. Niektórzy
producenci srebra
koloidalnego mówią, ze ten kolor stanowi wskaźnik stężenia. Nie jest to jednak tak do końca zgodne z prawda. Jest
to raczej informacja o wielkości drobinek.. Wymagane są jednak drobinki bardzo małe oraz czysta
mieszanina. Na podstawie badań wyklucza on jednak to, ze kolor ten może być spowodowany
oksydacja (reakcja jonów srebra z jonami tlenu). Badania te wykazały, ze wysokiej jakości srebro
koloidalne jest błękitne, takie srebro jest specjalne jako czynne na wirusy. Należy wspomnieć
ze lekko żółtawe zabarwienie należy po prostu zaakceptować.
Wartość pH srebra koloidalnego powinna być nie neutralna, Jednakże zbytnie ph w kierunku kwaśnym
świadczyć będzie iż robione ono było pod wpływem dużego prądu w krótkim czasie, czyli nie będzie to zbyt dobrze.
W przypadku złota koloidalnego ta wartość będzie pożądana, dlatego dobre złoto koloidalne winno mieć kwaśny
posmak. Wynika to z tego iż złoto jako takie jest pierwiastkiem szlachetnym przez co nie wejdzie w reakcje
tworząc związki co w przypadku srebra jest rzeczą bardzo istotną ponieważ srebro tworzy związki z innymi
pierwiastkami dość łatwo tworząc siarczki, tlenki chlorki itd.
rodzaju prądu. prądu stałego zmiennego.

Czy srebro koloidalne jest pomocne także w przypadku zwierząt?
Opinie i spostrzeżenia hodowców
Pies konie ryby regularnie dodając koloid do wody

Czy srebro koloidalne można stosować także w przypadku roślin?
Zdrowsze warzywa dzięki srebru koloidalnemu
utrzymały swa świeżość. kwiatami bądź tez spryskajcie je Spryskujcie Państwo rośliny dopiero o zmierzchu.

Jakie działania uboczne ma srebro koloidalne?
Uniwersalny środek: niemal bez działań niepożądanych
nie zawiera ono żadnych chemikaliów
Nie opisywano także żadnych interakcji z innymi lekami podawanymi w czasie terapii srebrem. Nie stanowi ono ani
obciążenia dla żołądka, ani tez nie zakłóca produkcji enzymów.
drobinki wielkości od 5 do 50 nanometrów niszczą w chrząstce stawowej oporne na antybiotyki
szczepy bakterii, nie wywołując przy tym żadnych działań W przypadku osób, które miały ciągły kontakt ze
srebrem o wysokim stężeniu, jego ilość w organizmie wynosiła 11 mikrogramów na litr surowicy.
Podczas dłuższego zażywania większych ilości srebra koloidalnego mogą zostać zniszczone także bakterie
znajdujące się w jelitach.
pogorszenie na początku leczenia Jeśli zarazki chorobotwórcze zostają zniszczone w dużej ilości, zalany
ogromną ilością substancji trujących

Wszystko to, co składa się z więcej niż jednej komórki, toleruje srebro koloidalne.
Opinie Instytutów Zdrowia
Niemczech instytucje sprawujące nadzór zaklasyfikowały, w myśl paragrafu 2 ustęp 1 punkty1 i 6 ustawy o lekach ,
srebro koloidalne do leków. Traktuje się je jako lek gotowy dopuszczony do użytku w myśl paragrafu 21 ustawy o
Nie dotyczy to oczywiście produkcji na potrzeby własne.

Odporność: tak czy nie?
Rzadkie ujawnianie się odporności
Bardzo poważnym problemem, który poruszany jest często w związku ze zbyt powszechnym stosowaniem
antybiotyków, jest ich odporność.
W miarę upływu czasu doszło do zmutowania się bakterii, w konsekwencji czego antybiotyk nie wykazuje na nie
żadnego działania. Naukowcy starają się wprawdzie wynaleźć nowe substancje, jednakże mimo to istnieje pewnego
rodzaju niebezpieczeństwo, ze w pewnym momencie nie będą już w stanie nadążyć za namnażajacymi się z
ogromna prędkością zmutowanymi chorobotwórczymi zarazkami. Informacji o opornych szczepach bakterii jest,
niestety, coraz więcej. Niektóre z nich odgrywają ważna role na przykład w procesie gojenia się ran. Szczególna
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obawę wywołują tutaj zarazki, które można napotkać w szpitalach (zakażenie szpitalne), gdzie wspaniale się mnożą.
Zalicza się do tej grupy gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus), jak i bakterie ropy błękitnej (Pseudomonas
aeruginosa),które są oporne na większość antybiotyków. Zatem koszty leczenia nabytych w szpitalach infekcji są,
niestety, bardzo duże. W Niemczech odnotowuje się rocznie 600 000 pacjentów, którzy ulegli szpitalnemu
zakażeniu i niestety, w miarę upływu czasu okres ich leczenia się wydłuża, a co się z tym wiąże, także okres
hospitalizacji.
Jedna czwarta tych infekcji leczy się na oddziałach intensywnej terapii medycznej. W następstwie powikłań infekcji towarzyszących cewnikowaniu serca umiera w Niemczech więcej ludzi niż z powodu ulicznych wypadków
W ostatnich latach pojawia się coraz więcej wyczerpujących artykułów związanych z ta tematyka; przede wszystkim
w związku z leczeniem ran

Wiele leków zwalcza przecież jedynie objawy, w przeciwieństwie do srebra koloidalnego,
które, niszcząc bakterie, eliminuje przyczynę choroby.
Wzrost liczby opornych bakterii porównać można do tykającej bomby zegarowej, która ma doprowadzić do
katastrofy medycznej.
Jest to niewątpliwie związane z poważnymi obawami, ze cudowna bron - antybiotyk - za kilka lat
całkowicie zawiedzie.
Zatem sensowniejsze wydaje się w przypadku leczenia oraz zapobiegania (np. przeziębieniu) wypróbowanie srebra
koloidalnego.
Bowiem już wielokrotnie pisano o tym, jak skutecznie zwalcza ono stany zapalne, przyśpieszając
tym samym proces leczenia.
Także w przypadku grzybów obserwuje się ich oporność na leki przeznaczone do walki z nimi (antymykotyk).
Dlatego tez szczególnie istotne jest to, że srebro koloidalne działa także w przypadku zarazków opornych na
antybiotyki.
Powód tego jest bardzo prosty: ponieważ srebro działa na wielu płaszczyznach (wpływa na łańcuch
oddechowy bakterii, niszczy ścianę jej komórki, uniemożliwiając tym samym jej namazanie sie, zapobiega tez
replikowaniu się DNA itp.),dlatego zarazki maja raczej znikome szansę, w porównaniu z zastosowaniem
antybiotyku czy tez antymykotyku o jednym mechanizmie działania.
Mimo to także srebro koloidalne nie jest żadnym cudownym środkiem leczącym wszystkie choroby
i rzeczywiście opisywane są także przypadki, kiedy srebro wykazuje brak –od jakości. Chodzi tutaj
miedzy innymi o niektóre rodzaje enterobakterii .
To, w jaki sposób i dlaczego może dochodzić do braku działania srebra, zostało zbadane przez naukowców. W
wyniku tego przedsięwzięcia udało im się wyizolować z argentytu pewne szczepy bakterii. W przypadku tych
bakterii odporność jest 100 procentowa. W przeciwnym razie nie miałyby one szans przeżycia. Naukowcy ci
odkryli, ze bakterie te odkładają srebro po zewnętrznej stronie ścian komórki i w ten oto sposób mogą uchronić się
przed niebezpieczeństwem. Istnieje jednak jeszcze inne wyjaśnienie: oporne na srebro szczepy bakterii poprzez
mutacje są w stanie "przepompować" jony srebra, zanim te staną się dla nich niebezpieczne (Cooper 2004).Należy
jednak zauważyć, ze w przypadku tych badań skupiono się na jonach srebra, a nie na srebrze
elementarnym. Oczywiście także w przypadku srebra koloidalnego należy postępować rozsądnie.
Oporne szczepy bakterii dobrze znoszą stężenie srebra o 500 razy większe niż szczepy wrażliwe na ten koloid (Giihring 2000).

Zewnętrznie
Srebro Koloidalne i Złoto stosuje się przez nanoszenie preparatu bezpośrednio na skórę przy pomocy okładów (wyjałowiona
gaza nasączona Srebrem Koloidalnym), rozpylacza (sprayu) lub po prostu polewając zmienione miejsce na skórze kilka razy
dziennie. Srebro używa się do:
• dezynfekcji ubrań, dywanów kanap, butów, zapewnia aseptyczność ubrań podłóg, łazienki, ubikacji - srebro
• Stosowane do kosmetyków, kremów, Podawane na skórę w postaci rozpylonej zapobiega przykrym zapachom – srebro,
złoto
• Stosowany na włosy wzmaga je i regeneruje, znika łysina i zakola - szczególnie złoto.
• Stosowany miejscowo likwiduje ogniska zapalne, przy zranieniach dezynfekuje i przyśpiesza gojenie - srebro,
• Stosowany od dawna do konserwacji żywności, mleka sałaty, przetworów, chleba zup sosów itp.-srebro
• Do płukania jamy ustnej, zwalcza próchnicę, eliminuje przykry zapach -srebro
• Można też spryskać nano-koloidami srebra (odkaża) różnego rodzaju powierzchnie, w celu wyeliminowania nadmiaru
bakterii i wirusów Toalety, mieszkania, biura, sklepy, solaria, siłownie, sanitariaty : umywalkę, wannę, brodzik, maszynkę
do golenia a nawet szczoteczkę do zębów, czy wnętrze pralki, dywany i wykładziny, kanapy, sofy i fotele, owoce i
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warzywa, kwiaty, wnętrze butów, klimatyzację, powierzchnie łóżek w solariach ( pamiętajmy by użyć nano-koloidu srebra,
po solarium spryskując nim całe ciało)

Posrebrzane muszle klozetowe?

Przygotował Robert tel. 791-295-189
srebrokoloidalne@yahoo.pl

www.srebrokoloidalne.waw.pl
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