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Tento prvok zničí až 650 patogénov a každý zápal vylieči
do 3 dní

badatel.net/spoznajte-vec-co-zabija-650-roznych-patogenov-lieci-zapal-za-3-dni/

Nejde o žiaden farmaceuticky vyrábaný liek, ani bylinku. Ide o jeden elementárny
chemický prvok, ktorý v určitej forme má na baktérie, kvasinky a ďalšie mikroorganizmy
zničujúci účinok.

Najlepšie na ňom je to, že na rozdiel od antibiotík si na neho baktérie nedokážu vytvoriť
rezistenciu. Blokuje totiž ich životne dôležitý enzým, bez ktorého nedokážu prežiť.

Tým prvkom so zázračnými účinkami
je takzvané koloidné striebro.

Budete prekvapení, no nejedná sa
o žiadnu novinku. Používali ho už
antickí Rimania a Gréci na
predlžovanie životnosti potravín.

Neskôr stredoveku sa napríklad
strieborné mince hádzali do džbánov
s mliekom, aby bolo dlhšie čerstvé
a neskyslo.

Čo je to koloidné striebro a v čom tkvie jeho tajomstvo
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Koloidné striebro je obyčajné striebro, ktorého molekuly sú rozptýlene v čistej vode.

Jeho tajomstvo spočíva v správnej veľkosti molekúl. Ak by boli príliš veľké, nedokázali by
preniknúť a zablokovať isté procesy v baktériách.

Je to podobné ako rybárska sieť. Veľké ryby v nej uviaznu, no malé sa dokážu cez očká
v sieti bez problémov prešmyknúť. Tou správnou veľkosťou častíc striebra je 1 až 15 nm,
zvyčajne sa používa veľkosť okolo 5 nm.

Druhým podstatným údajom je jeho koncentrácia.

Náš tip: Máte problémy s vysokým krvným tlakom alebo vysokou hladinou cholesterolu?
Začnite užívať tento špeciálny preparát odporúčaný slovenskými kardiológmi. Viac
informácií tu

Samozrejme, nemôže byť príliš veľká, lebo by mohli nastať problémy. Jedným z nich je
ochorenie nazývané algíria, pri ktorom sa striebro zachytí v koži a trvalo ju sfarbí do
šediva.

Nejde však o nebezpečnú chorobu, skôr kozmetický problém.

Ideálnou koncentráciou na vnútorné použitie je 10 až 50 ppm, čiže 10 až 50 častíc
striebra na milión molekúl vody. Na vonkajšie použitie, napríklad na infekcie na pokožke,
sa môžu používať aj vyššie koncentrácie (100 či viac ppm).

Koloidné striebro sa vyrába pomocou procesu elektrolýzy, keď sa 2 strieborné pláty
vložia do vody a pripojí sa na ne elektrické napätie.

Elektrický prúd potom zo strieborných plátov uvoľňuje do vody častice striebra.

Zdravotné účinky koloidného striebra
Ako sme už uviedli, koloidné striebro pôsobí a ničí obrovské množstvo baktérií
a mikróbov.

Poďme sa teraz bližšie pozrieť na to, na čo všetko sa dá využiť:

1. Prírodné antibiotikum, antimykotikum (vrátane Candidy a kvasinkových infekcií).
2. Potláča zápaly, opuchy, urýchľuje hojenie – už do 72 hodín.
3. Lieči infekcie očí (stačí pár kvapiek do oka).
4. Lieči infekcie uší (2 kvapky 1x alebo 2x denne).
5. Upokojuje popáleniny, rany a škrabance (nastriekať na pokožku rozprašovačom).
6. Zlepšuje stav psoriázy, vyrážok, cýst, začervenanej a podráždenej pokožky.
7. Odstraňuje infekcie nosových dutín (zakloňte hlavu a nakvapkajte pár kvapiek do

nosa).
8. Porazí chrípku aj nachladnutie, účinnejšie na bolesti hrdla než soľné výplachy.
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9. Lieči zápal pľúc (1 čajová lyžička 3x denne).
10. Odstraňuje bolesti hrdla (kloktajte 1 až 2 polievkové lyžice 2 minúty niekoľkokrát

denne).
11. Nielen pre ľudí. Rovnako dobre lieči aj infekcie u zvierat (psi, mačky, atď.).
12. Vhodné aj pre záhradkárov (ničenie hubovitých infekcií rastlín).
13. Čistenie ovocia a zeleniny (zmiešajte vodu v umývadle s 1 dcl octu, 2 polievkovými

lyžicami soli a 1 dcl koloidného striebra o sile 5 až 10 ppm. Dokonale s tým umyjete
ovocie a zeleninu od pesticídov.).

14. Udržte rezané kvety čerstvé až 2x dlhšie (pridajte trocha koloidného striebra do
vody vo váze).

15. Zbavte sa zápachu od domácich zvierat (aplikujte koloidné striebro rozprašovačom
na problémové miesta)

Kde zohnať koloidné striebro
Koloidné striebro získate dvoma spôsobmi.

Prvým je kúpiť si hotové prípravky. Dnes sa už bežne predávajú v niektorých lekárňach.

Prípadne sa dajú kúpiť cez internet, napríklad TU na Slovensku alebo TU v Česku.

Keďže oficiálne nie je schválené na vnútorné požitie, na obale nájdete zvyčajne iba
inštrukcie na povrchovú aplikáciu. Vyrába sa však v čistote, ktorá umožňuje aj jeho
vnútorné užívanie (ale len koncentrácie do maximálne 50 ppm).

Druhou možnosťou je vyrobiť si vlastné koloidné striebro. K tomu však budete
potrebovať si zadovážiť sadu.

Sada na výrobu koloidného striebra zvyčajne obsahuje 2 strieborné elektródy a zdroj
správneho napätia. Zlé napätie by mohlo uvoľňovať častice o nesprávnej veľkosti.

Upozornenie
Na záver už len jedno upozornenie.

Odporúčame: Prírodná liečba cukrovky

Roztoky koloidného striebra by ste nemali vystavovať silnému magnetickému či
elektrickému poľu (blízkosť elektrických spotrebičov), ani elektromagnetickému poľu (wifi,
mobily).

Mohlo by totiž dôjsť k spojeniu čiastočiek striebra do zhlukov, čím by sa znížila alebo
úplne odstránila jeho účinnosť, keďže účinné je len pri veľkosti častíc 1 až 15 nm.
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Spracoval: Badatel.net

Podobné články
Tento med zničil všetky druhy baktérií, ktorým ho vedci vystavili
Ako sa zbaviť zapáleného hrdla rýchlejšie a lepšie než s antibiotikami
Toto antibiotikum vás môže totálne zničiť. Dávajte si naň pozor!
Najsilnejšie antibiotikum známe vede: Majte ho vždy doma po ruke
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