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Uwagi wstępne od wydawnictwa

Książka ta dostarcza informacji dotyczących metod związa-
nych z zapobieganiem chorobom i samoleczeniem. Osoba, 
która je wykorzystuje, czyni to na własną odpowiedzial-
ność. Zamiarem autora oraz wydawnictwa nie jest sta-
wianie diagnozy czy też sugerowanie pewnych sposobów 
terapeutycznych. Opisanego tutaj postępowania nie należy 
rozumieć jako środka zastępczego dla profesjonalnego, 
konwencjonalnego leczenia w  przypadku pojawienia się 
jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych. 
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Wstęp

W XIX oraz na początku XX wieku srebro koloidalne miało 
duże znaczenie, jeśli chodzi o  jego zastosowanie w medy-
cynie. Jednakże w miarę upływu czasu zaczęto o nim zapo-
minać. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że mimo wszystko 
nadal stanowi ono wyposażenie domowych apteczek. Okre-
śla się je mianem „drugiego układu immunologicznego” czy 
też „naturalnego antybiotyku”. Dzięki zastosowaniu srebra 
koloidalnego można wspaniale, w razie takiej konieczności, 
wzmocnić system obronny naszego organizmu. 

Niniejsza publikacja dostarcza informacji, zarówno jeśli 
chodzi o możliwości zastosowania, jak i  zawiera opinie na 
temat srebra koloidalnego oraz jego działania. Ma ona także 
pomóc w uświadomieniu sobie jego wartości w nowoczesnej 
medycynie oraz poinformować czytelników o  aktualnym 
stanie wiedzy na ten temat. Dużo miejsca poświęcono także 
na wyjaśnienie związanych z tym chemicznych i fizycznych 
tajników.

W  Stanach Zjednoczonych srebro koloidalne przeżyło 
swój renesans już przed paroma laty. Także w  Niemczech 
wspomina się coraz częściej o tej jakże ubogiej w działania 
niepożądane i  efektywnej metodzie leczenia chorób infek-
cyjnych. Opisane zostały możliwości jego zastosowania 
w  przypadku chorób wywołanych przez bakterie, wirusy 
i  grzyby, podczas gdy antybiotyk (lek do walki z  infekcją 
bakteryjną) czy antymykotyk (lek zwalczający grzyby) dzia-
ła zwykle tylko na małą liczbę różnych bakcyli. Musi być 
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jednak jasne, że nasza wiedza dotycząca srebra koloidalnego 
bazuje głównie na wieloletnich doświadczeniach, a  jedynie 
po części na wynikach przeprowadzonych dotychczas ba-
dań. Osobie zajmującej się terapeutycznym zastosowaniem 
srebra koloidalnego nieobce są także pozycje traktujące ten 
temat w sposób dość kontrowersyjny. 

Kontrowersje te przyczyniły się w ostatnich latach do go-
rących dyskusji na temat zastosowania srebra koloidalnego. 
Jest to niewątpliwie wynikiem dużego zaangażowania ze 
strony różnych środowisk. Cieszy fakt, że w ostatnim cza-
sie pojawia się coraz więcej rozpraw naukowych na temat 
skuteczności działania srebra (w  różnych jego formach) 
i  że potwierdzają one to, co znane jest już od dłuższego 
czasu, a  co jest wynikiem doświadczeń i  spostrzeżeń. Tak 
więc nikt nie zakwestionuje dziś wspomagającego leczenie 
działania srebra, jeśli chodzi o rany. Nawet jeśli duża liczba 
prac naukowych nie jest bezpośrednio związana z tematem 
srebra, to jednak jego działanie zostaje za każdym razem 
potwierdzone.

Coraz większe staje się także spektrum jego zastosowania, 
które obejmuje wiele obszarów; od pralek przez lodówki, 
pokryte warstwą srebra muszle klozetowe, ubrania, opatrun-
ki aż po plastry.

Ów szybki rozwój przyczynił się do dokonania zasad-
niczych zmian i  uzupełnienia informacji zawartych we 
wcześniejszych wydaniach tej publikacji. Starano się przy 
tym uwzględnić niewątpliwie wszystkie aspekty. Niektóre 
z nich z powodu zbyt dużej ilości informacji zostały jednak 
pobieżnie omówione (w wyszukiwarce internetowej Google, 
wpisując treść „colloidal silver” bądź „srebro koloidalne”, 
znajdziemy prawie 150 000 wyników).
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Podczas dokonywania zmian w książce tej zamieszczono 
także spostrzeżenia czytelników. Tak więc nie wahajcie się 
Państwo, jeśli chcecie podzielić się z nami* swymi przemy-
śleniami. Napiszcie po prostu do wydawnictwa o  swoich 
doświadczeniach i pomysłach. Zamieście swoje pytania, wy-
raźcie krytykę.

* dotyczy wydawcy oryginału (przyp. red.)
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Srebro koloidalne − co to takiego?

Podstawy chemiczno-fizyczne

Jeśli ktoś chce wypróbować działanie jakiegokolwiek środka 
leczniczego, co zresztą jest czymś zupełnie zrozumiałym, to 
na początek chce wiedzieć, jaką substancję czynną zawiera ów 
preparat, czym się ona charakteryzuje i jak działa. Zacznijmy 
zatem od pytania, czym jest srebro koloidalne, ponieważ po-
jęcie koloidu nie jest określeniem zbyt znanym, chociaż tak 
na dobrą sprawę z koloidami mamy do czynienia na co dzień 
− tak, nawet nasze życie bazuje na układach koloidalnych. 
Zanim przejdziemy do praktycznego zastosowania, postara-
my się, w celu lepszego zrozumienia, przybliżyć ów temat 
od naukowej strony. Ponieważ chemia koloidów obejmuje 
szeroki zakres wiedzy, dlatego też, aby lepiej zrozumieć jej 
tajniki, ograniczymy się tutaj do najważniejszych informacji 
dotyczących srebra koloidalnego. 

Pod pojęciem koloidu rozumiemy niejednorodną miesza-
ninę, której część składową stanowią po prostu drobinki. Te 
z kolei składają się z mniej niż kilku tysięcy atomów i mogą 
mieć wielkość do 200 nanometrów. Nanometr odpowiada 
jednej miliardowej metra. Porównanie wielkości zostało 
przedstawione w  poniższej tabeli. Przykładowo średnica 
erytrocytu wynosi 7,5 mikrometra (= 7500 nanometrów), 
tak więc jest on czterdzieści razy większy niż drobinka kolo-
idu o średnicy 200 nanometrów. 
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Porównanie wielkości drobinki koloidu srebra i bakterii 1:2000

W celu lepszego zrozumienia zamieszczamy poniższą tabelę:

1 m  metr
= 1000 mm  = tysiąc milimetrów
= 1 000 000 µm  = milion mikrometrów
= 1 000 000 000 nm  = miliard nanometrów
= 10 000 000 000 Å  = dziesięć miliardów angstremów

Uzyskane przy pomocy generatora srebro koloidalne jest 
jeszcze o  wiele mniejsze. Składa się ono bowiem tylko 
z kilku atomów. Tak więc jest o wiele mniejsze niż erytro-
cyt czy też olbrzymia bakteria. Odpowiada to porównaniu 
ze sobą pod względem wielkości kota i Mount Everestu. 
W porównaniu do najmniejszej bakterii cząsteczka koloidu 
jest tak czy owak jeszcze prawie 2000 razy mniejsza. Ma się 
to tak, jak dorosły człowiek do szczytu Großglockner*. 

* najwyższy szczyt Austrii (przyp. red.)
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W przypadku jakich schorzeń 
stosuje się srebro koloidalne?

Spostrzeżenia zaobserwowane podczas
leczenia koloidem najróżniejszych chorób

Srebro koloidalne jest uniwersalnym, niemal niemającym 
działań niepożądanych środkiem do leczenia różnorodnych 
schorzeń. W wielu publikacjach udowodniono, że wykazuje 
ono działanie antybakteryjne (np. w przypadku gronkowców 
i paciorkowców), zwalcza także wirusy i grzyby (np. droż-
dżak Candida albicans). Zarazki te w przeciągu kilku minut 
mogą zostać zabite właśnie dzięki koloidalnemu srebru.

Istotne jest, że korzystne dla ludzkiego organizmu bak-
terie znajdujące się w  jelicie grubym nie zostają przy tym 
wybite, ponieważ resorpcja srebra koloidalnego odbywa się 
najpóźniej w jelicie cienkim, co oznacza, że przenika ono do 
krwi przez limfę. W niektórych przypadkach byłoby jednak 
wskazane, aby srebro koloidalne wchłaniane było dopiero 
w jelicie grubym. Temat ten zostanie nieco wnikliwiej omó-
wiony w  następnym rozdziale (patrz: Jakie zastosowanie ma 
srebro koloidalne?).

Srebro koloidalne może znaleźć zastosowanie także 
w przypadku schorzeń, których przyczyny nie są tak do koń-
ca znane. W  międzyczasie opisane zostało jego pozytywne 
działanie na ogromne spektrum chorób, mowa tutaj mia-
nowicie o  ponad tysiącu różnych schorzeń (patrz: tabele). 
Na początku naszego stulecia skupiono się głównie na in-
tensywnych badaniach jego skuteczności. Badania te prze-
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prowadziło wielu słynnych naukowców. Ich wyniki zostały 
opublikowane na łamach takich renomowanych czasopism 
medycznych, jak Lancet, Journal of the American Medical Asso-
ciation i British Medical Journal. Courtenay (1997) zebrał owe 
prace i uwzględnił ich treści w swej książce. 

Po długiej przerwie, podczas gdy zainteresowanie srebrem 
oraz koloidem mocno zmalało, powrócono jednak do inten-
sywnych badań w tej materii. 

Badanie leczniczej mocy srebra dotyczy najróżniejszych 
obszarów. Ciekawe, że także przy pomocy nowych metod 
potwierdzają się dawne stwierdzenia i spostrzeżenia. 

Do chorób, w przypadku których dowiedziono skuteczno-
ści leczenia srebrem koloidalnym, należą liczne schorzenia 
oczu, dróg oddechowych, skóry, narządu ruchu oraz układu 
nerwowego. Jeśli weźmiemy pod uwagę, iż antybiotyk o sze-
rokim spektrum działania (przeciw infekcjom bakteryjnym) 
czy też taki sam antymykotyk (środek przeciwgrzybiczny) 
może zniszczyć jedynie część zarazków i bardzo szybko te 
szczepy stają się na niego odporne, wtedy działanie srebra 
koloidalnego zaczyna nabierać ogromnych zalet. Antybio-
tyk zaś działa jedynie na niewielką liczbę różnych zarazków 
chorobotwórczych, nigdy jednak na wirusy. Poza tym zaży-
wanie srebra koloidalnego wiąże się jedynie z  niewielkimi 
działaniami ubocznymi, podczas gdy chemiczne substancje 
cechuje bardzo wiele poważnych niepożądanych działań.

Poniższe tabele dostarczają informacji na temat niektórych 
chorób, leczenie srebrem koloidalnym których zostało już 
dawno opisane. Dzięki najnowszym badaniom pozyskuje się 
jednakże wiele nowych danych na temat kolejnych chorób. 
Tak więc ową listę należy co jakiś czas aktualizować.
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Srebro koloidalne skutecznie zwalcza wirusy, grzyby i bakterie
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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 też infekcja grzybicza
Zapalenie gruczołu łzowego różne przyczyny

Choroby skóry

Schorzenie Przyczyna 
Trądzik różne przyczyny
Wydzielanie potu o bardzo bakterie
intensywnym zapachu
Egzema różne przyczyny 
Czyrak gronkowce i inne
Rak skóry różne przyczyny
Grzybica skóry grzyby
Toczeń (Lupus) różne przyczyny
Opryszczka pospolita wirus opryszczki
Półpasiec (Herpex zoster) wirus ospy wietrznej
Liszajec zakaźny  gronkowce i 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
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Choroby skóry (cd.)

Schorzenie Przyczyna
Pokrzywka alergeny
Brodawki wirusy brodawczaka 
 ludzkiego

Choroby układu pokarmowego

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

Choroby układu oddechowego 

Schorzenie Przyczyna
Grypa Haemophilus influenzae
Krztusiec Myxovirus influenzae
Choroba legionistów  pałeczka Legionella,
(legioneloza) Legionella pneumophila
Zapalenie płuc różne przyczyny
Zapalenie migdałów najczęściej paciorkowce, 
 po części także wirusy
Katar bakterie
Zapalenie śluzówki nosa wirusy 
 



55

Jakie zastosowanie ma srebro koloidalne?

Metal o nieograniczonych możliwościach

Szczególną zaletą srebra koloidalnego jest nie tylko jego uni-
wersalność, lecz także to, że może ono zostać zaaplikowane 
odpowiednio do schorzenia. Ponieważ jest bardzo dobrze 
tolerowane, tak więc nie ma żadnych ograniczeń co do moż-
liwości jego zastosowania.

Zewnętrznie używa się go w  przypadku chorób skó-
ry, takich jak trądzik, brodawki, rany otwarte, opryszczka, 
łuszczyca (Psoriasis), grzybica stóp itp. W obliczu tego typu 
schorzeń zaleca się przemywanie koloidem miejsc objętych 
stanem chorobowym. Inną znaną metodą są okłady ze srebra 
koloidalnego. Szczególne zastosowanie mają w  przypadku, 
kiedy mamy do czynienia z  brodawkami, ranami ciętymi 
bądź z otarciami.

Najlepszym sposobem, jeśli chodzi o  systematyczne 
przyjmowanie, jest podanie srebra koloidalnego doustnie 
(w postaci płynu). Ponieważ nie ma ono konkretnego smaku 
(niektórzy określają go jako „smak metalu”), aplikacja nie 
przysparza tutaj żadnych problemów. Zaleca się jednak, aby 
nie połykać mieszaniny od razu, lecz przez kilka sekund po-
trzymać ją w ustach, a dokładniej pod językiem. W ten oto 
sposób część srebra koloidalnego zostaje wchłonięta przez 
śluzówkę. Dzięki temu zapobiec można zniszczeniu, jakże 
istotnych dla prawidłowego procesu trawienia, bakterii flory 
jelitowej. 
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Podawanie doustne zalecane jest w przypadku drożdżaków 
i pasożytów, chronicznego zmęczenia, infekcji wirusowych 
i bakteryjnych oraz wielu innych schorzeń.

Srebro koloidalne można aplikować także dożylnie (patrz: 
Czy srebro koloidalne jest pomocne także w przypadku zwierząt?). 
W  1918 roku naukowiec T.H. Anderson Wells zamieścił 
na łamach renomowanego czasopisma medycznego Lancet 
publikację, z  treści której wynikało, że stosował on srebro 
koloidalne także w przypadku zakażenia.

Mimo wielokrotnego podawania w odstępie 48 godzin nie 
zaobserwowano żadnych działań niepożądanych (wg Cour-
tenaya 1997).

W przypadku schorzeń jamy ustnej i gardła (zapalenie dzią-
seł, przeziębienia itd.) zaleca się płukać gardło tą mieszaniną. 
Silverseed (1999) radzi skorzystać tutaj z  odpowiedniego 
aplikatora. Opatentowany został niedawno produkt służą-
cy do higieny jamy ustnej, który zawiera srebro koloidalne 
i nadtlenek wodoru (patrz: Pies 2004).



Srebro koloidalne można stosować także w postaci kropli 
do oczu. Zaleca się je wkraplać w przypadku zapalenia spo-
jówek oraz innych stanów zapalnych oka.

Jeśli srebro koloidalne ma działać w jelicie grubym, wte-
dy należy pamiętać o przyjmowaniu dużej ilości płynów po 
zażyciu koloidu. Wszystko to w celu uniknięcia jego wcze-
śniejszej resorpcji. Ważne jest, aby pamiętać przy tym o do-
starczaniu organizmowi naturalnej flory jelitowej. Możemy 
tego dokonać np. poprzez spożywanie jogurtów. 

Inne sposoby aplikacji to podanie dopochwowe czy per 
rectum (doodbytniczo). Substancja ta może też być stoso-
wana w formie sprayu do nosa czy też używana do inhalacji. 

Ponieważ srebro koloidalne w  przypadku wrażliwych 
tkanek, takich jak np. oczy, nie powoduje żadnych reakcji 
alergicznych, dlatego też zaleca się aplikowanie go także jako 
sprayu pierwszej pomocy w przypadku ran ciętych, stanów 
zapalnych, oparzeń czy ukąszeń.

Silverseed (1999) wymienia kolejne możliwości jego zasto-
sowania np. w domu do czyszczenia, prania czy dezynfekcji, 
mało tego, nawet jako środek neutralizujący nieprzyjemne 
zapachy (np. w  łazience i  ubikacji). Także i  artykuły spo-
żywcze można spryskiwać srebrem koloidalnym. Pomoże to 
dłużej zachować ich świeżość. Zaś dodanie kilku kropel ko-
loidu do wody czy soku spowoduje, że napoje te będą dłużej 
przydatne do spożycia.



Cena: 24,20 zł (z VAT)

PATRONI:

Czy chciałbyś poznać antybiotyk inny niż wszystkie? A  gdyby 
w  dodatku działał bez skutków ubocznych, tak często wystę-
pujących w przypadku typowych leków? Ten środek jest na wy-
ciągnięcie ręki i  już wkrótce może stać się najskuteczniejszym 
lekarstwem XXI wieku! 

Przed Tobą pierwsza na polskim rynku publikacja poświęcona sre-
bru koloidalnemu – najskuteczniejszemu środkowi niszczącemu 
nie tylko wirusy, bakterie, ale i grzyby. Błyskawicznie unicestwia 
ponad 650 chorobotwórczych drobnoustrojów nie uszkadzając 
przy tym dobroczynnej flory bakteryjnej Twojego organizmu. 
Dzięki niemu z łatwością uodpornisz się na m.in. zapalenie zatok, 
oskrzeli i płuc. Nałożone bezpośrednio na skórę przyspieszy goje-
nie się ran, oparzeń czy odmrożeń. Regularnie stosowane będzie 
stanowiło Twój „drugi system odpornościowy”. A na szczególną 
uwagę zasługuje fakt, że jest całkowicie bezpieczne, zarówno dla 
osób dorosłych, jak i dzieci. 

 
Czas na naturalne zdrowie!

Dr Josef Pies – naukowiec, doktor biologii ko-
mórkowej i  prezes firmy farmaceutycznej. 
Specjalista z dziedziny chorób układu krążenia, 
skóry i układu nerwowego. Autor licznych  publi-
kacji na temat zdrowia propagujący naturalne 
metody leczenia.




