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7Uvod

Uvodna opomba založbe

Knjiga, ki je pred vami, vsebuje informacije o meto-
dah zdravstvene preventive in samopomoči. Uporablja-
te jo na lastno odgovornost. Namen avtorja in založbe 
ni postavljati diagnoze ali priporočati terapije. Postopki, 
opisani v knjigi, ne morejo nadomestiti profesionalnega 
medicinskega zdravljenja v primeru zdravstvenih težav.
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Uvod

Koloidno srebro je imelo v 19. in v začetku 20. stoletja 
v medicini velik pomen, vendar je sčasoma vedno bolj to-
nilo v pozabo, in to kljub temu, da je koloidno srebro tako 
rekoč zasebna klinika, lekarna za v nahrbtnik. Prijeli sta se 
ga tudi poimenovanji »drugi imunski sistem« in »naravni 
antibiotik«. Koloidno srebro po potrebi odlično podpre 
naravni imunski sistem, ne da bi kakorkoli škodovalo .

Knjiga, ki je pred vami, omogoča pregled možnosti 
uporabe in izkušenj s koloidnim srebrom ter njegovih 
učinkov. Prispevati želi k temu, da koloidno srebro najde 
svoje mesto v sodobni medicini, hkrati pa želi informirati 
bralke in bralce o zadnjem stanju tehnike v znanosti, zato 
bo veliko prostora namenjeno tudi obrazložitvi osnov ke-
mije in fizike.

V ZDA se je renesansa koloidnega srebra začela že 
pred leti, prav tako pa se tudi Nemčija vedno bolj obrača 
k tej učinkoviti metodi za zdravljenje infekcijskih bolezni 
brez stranskih učinkov. Koloidno srebro lahko namreč 
uporabljamo pri več kot sto povzročiteljih bolezni (bak-
terije, virusi in glive), medtem ko antibiotik (zdravilo za 
zdravljenje bakterijskih infekcij) ali antimikotik (zdravilo 
za zdravljenje glivičnih infekcij) učinkuje le proti malemu 
številu različnih klic. Zavedati pa se moramo, da naše zna-
nje o koloidnem srebru delno temelji na eksperimental-
nih ugotovitvah, delno pa tudi na dolgoletnih izkušnjah. 

Kdor se ukvarja s terapevtsko uporabo koloidnega sre-
bra, pozna zelo nasprotujoča si mnenja, ki so v zadnjih 
letih pripomogla k intenzivnim razpravam o koloidnem 
srebru ter preučevanju njegove vrednosti. Vse to je vzpod-
budilo resno ukvarjanje s temo. Razveseljuje tudi dejstvo, 
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9Uvod

da se ravno v zadnjem času vedno več znanstvenih del 
ukvarja z delovanjem srebra (v različnih oblikah) in da 
dokazujejo to, kar je že dolgo znano iz izkušenj. Tako 
danes nihče ne bo resno podvomil o zdravilnem učinku 
srebra pri zdravljenju ran. Čeprav se večina del izrecno 
ne ukvarja s koloidnim srebrom, pa je način delovanja 
primerljiv in spoznanja lahko v veliki meri prenesemo na 
koloidno srebro.

Vedno širši je tudi spekter uporabe, ki obsega mnoga 
področja, od pralnih strojev in hladilnikov, ki vsebujejo 
srebro, s srebrom prevlečenih pokrovov stranišč, srebr-
nih oblačil in posrebrenih oblog do obližev, prevlečenih 
s srebrom.
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Kaj je koloidno srebro?

Kemijsko-fizikalne osnove

Kdor želi preizkusiti delovanje zdravila, bo seveda naj-
prej hotel natančno vedeti, katera snov se za njim skriva, 
kakšne lastnosti ima in kako učinkuje. Začnimo torej z 
vprašanjem, kaj je koloidno srebro. Termin koloid bolj 
slabo poznamo, čeprav se s koloidi srečujemo dnevno 
oziroma celotno naše življenje temelji na koloidnih siste-
mih. Preden se posvetimo praktični uporabi, se za boljše 
razumevanje razlagi najprej približajmo z znanstvenega 
zornega kota. Ker je koloidna kemija zelo obsežno stro-
kovno področje, se bomo v tej knjigi posvetili le najpo-
membnejšim osnovam, ki jih potrebujemo za njegovo 
razumevanje. 

Koloid je sistem, v katerem so najmanjši delci zelo fino 
porazdeljeni. Ti delci so sestavljeni iz nekaj do nekaj tisoč 
atomov in lahko dosežejo velikost do 200 nanometrov. 
Nanometer pomeni eno milijardinko metra. Velikostna 
razmerja so ponazorjena v tabeli spodaj. Rdeče krvno 
telesce človeka ima na primer premer 7,5 mikrometra  
(= 7500 nanometrov) in je torej skoraj štiridesetkrat večje 
kot orjaški koloidni delček premera 200 nanometrov.
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12 Zdravilni učinki koloidnega srebra

Primerjava velikosti delca srebrnega koloida in bakterije 1 : 2000

Za boljše razumevanje smo v nadaljevanju primerjali 
nekaj merskih enot:

1 m meter
= 1000 mm = tisoč milimetrov
= 1.000.000 μm = milijon mikrometrov
= 1.000.000.000 nm = milijarda nanometrov
= 10.000.000.000 Å = deset milijard angstremov

Z generatorjem pridobljeno koloidno srebro pa je še 
veliko manjše.

Sestavljeno je iz le nekaj atomov in ima premer približ-
no enega do pet nanometrov. Je torej dosti manjše kot 
rdeče krvno telesce ali orjaška bakterija. Takšna primer-
java ustreza približno razliki v velikosti med mačko in 
goro Mount Everest. V primerjavi z najmanjšimi bakteri-
jami pa je delček srebrovega koloida (vendarle še) skoraj 
2000-krat manjši. Podobno, kot če bi odrasel človek stal 
ob vznožju gore Großglockner.
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13Kaj je koloidno srebro?

Objekt  Velikost
srebrov ion (Ag+)  0,115 nm (= 1,15 angstrema)
srebrov atom  0,175 nm (= 1,75 angstrema)
molekula glukoze  0,7 nm (= 7 angstremov)
koloidno srebro 1–5 nm (= 10–50 angstremov)
    (pribl. 15 atomov)
virusi  20–300 nm (= 0,02–0,3 mikrometra)
bakterije  200–80.000 nm (= 0,2–80 mikrometrov)
rdeče krvno telesce  7500 nm (= 7,5 mikrometra)
premer človeškega lasu  40.000–100.000 nm 
     (= 40–100 mikrometrov)
človeška jajčna celica  150.000 nm (= 150 mikrometrov)

V znanstvenem smislu govorimo o koloidnem siste-
mu takrat, ko so izpolnjeni naslednji trije pogoji:

1.  Prisotni so različni sestavni deli, na primer srebro in 
voda.

2.  Sestavni deli pripadajo različnim fazam, na primer te-
koče/trdno ali plinasto/tekoče.

3.  Delci niso topni. Govorimo tudi o liofobnih raztopi-
nah (lio = raztopiti in phobos = strah).

Koloidi so torej heterogeni, večfazni in netopni. Pri 
koloidu srečamo tudi četrto obliko stanja materije, poleg 
trdnega, tekočega in plinastega tudi koloidno. Včasih lo-
čujemo tudi takole:

Zmesi  Velikost delca
raztopine  manj od 1 nanometra
koloidi  med 1 in 1000 nanometri
suspenzije  več kot 1000 nanometrov
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