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Az EZÜST KOLLOID
O T T H O N I  E L K É S ZÍ T S E ,  FELHASZNÁLÁSA

„Soha ne becsüld alá a Természet erejét!"

TARTALOM:

I. AZ EZÜST GYÓGYÁSZATI TÖRTÉNETE

II. FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

III. ELŐÁLLÍTÁSA SAJÁT HASZNÁLATRA

IV. JÓTANÁCSOK

E FÜZET KIZÁRÓLAG INFORMÁCIÓS, TÁJÉKOZTATÓJELLEGGEL

ÍRÓDOTT!

A KUTATÁSOK HIVATKOZÁSAI A FÜZET VÉGÉN ÖSSZEGYŰJTVE MEGTALÁ
LIHATÓK AZOK RÉSZÉRE, AKIK RÉSZLETESEBBEN KÍVÁNNAK

TÁJÉKOZÓDNI.

Az itt közült információk régi és mai gyógyszertani és egyéb feljegyzésekkel, orvosi
kutatásokon, alkalmazásokon alapulnak. Minden gyártó, forgalmazó és fogyasztó
véleménye megegyezik abban, hogy a kolloid ezüst a leghatékonyabb természetes
alapú bacilusvadász. Kívánjuk, hogy Ön is ugyanolyan jótékony hatóst, eredményt
tapasztaljon a  ko l lo id  ezüst szedése, alkalmazása során.
Figyelmébe ajánljuk, hogy a különféle egyéni egészségi tényezők és anyagcsere-
különbségek ennek a formulának a hatékonyságát is befolyásolják. Egyéntől függően
tehát különböző mennyiségek bevitele szükséges a kívánatos hatás elérésének ér-
dekében. Előfordulhat, hogy egyeseknél hamarabb, másoknál később érzékelhetőek
az eredmények.

I. A kolloid ezüst alkalmazásának rövid története.

1. Alfred Scarle, az amerikai gyógyszerészkamara alapítója 1919-ben kiadott írása
közli, hogy: „Az ezüst kolloid használata az emberek gyógyításában számos esetben
meglepően sikeres volt. Belsőleg használva, szájon úr, vagy bőr alá fecskendezve rendelkezik
azzal az előnnyel, hogy gyorsan végez a parazitákkal anélkül, hogy a gazdára toxikus hatást
gyakorolna. Elég stabil. A házinyulakat megvédi a tetanus vagy diphteria toxin halálos
dózisának tízszeresétől is."

2. Igen sok történelmi referenciával találkozhatunk. Az egyik legkomplexebb az, amelyet
az amerikai „Lancet"-ben jelentettek meg 1914. december 12-én.
A kortárs referenciaanyag magában foglalja:
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Dr. Harry Margraf, a St. Louis-i Egyetem professzorának, Dr. Charles Fox, a
Columbiai Egyetem professzorának, Dr. Richard L. Davies, a Silver Institute
munkatársúnak és Dr. Carl Moyer, a Washingtoni Egyetem Sebészeti Fakultása
tanárának munkáit. A kolloid ezüstöt gyógyító hatásúnak ismerik el.

3. „A gyógyászati ezüst kolloid előkészítése", British Medical Journal, 1923. február:
A tiszta ezüst egyáltalán nem imitáló. Tesztek során egészen nagy hígítási arányban is, több
mint kétszázezer az egyhez esetén is sorozatosan ugyanazt a fertőtlenítő hatást mutatja, mely-
nek jelentős gyógyászati hatása van.
"Orvosi ezüst otthoni gyógyításra", Maurice Worthington, orvosdoktor, 1928.

4. 1938 előtt a kolloid ezüstöt éppúgy alkalmazták a mindennapi praxisban, mint ma a
modern gyógyszereket. Egyaránt fogyasztották szájon keresztül, injekciózták be
intravénásan és muszkulárisan, alkalmazták gargalizáló szerként torokbántalmakra,
öblítőszerként és helyileg még érzékeny szövetekre is, továbbá szembe csepegtetve is.
1938 előtt a kolloid ezüstöt az antibiotikumos kezelések egyik lappillérének tartották. Még
mindig a leguniverzálisabb antibiotikus hatású szerként ismerik el, mely nem mérgező 3-5
milliomodrésznyi koncentrációban. Hatékonynak bizonyult 650 különféle fertőző betegség
ellen, összehasonlítva a hagyományos antibiotikumokkal, melyek 6-7 féle bántalom ellen
hatékonyak csupán.

5. Az FDA, az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszeripari Felügyelet bejelentette, hogy
mivel kolloid ezüstöt már 1938 előtt (kb. 0 éve) alkalmazzák) mint gyógyszert, így piaci
forgalomba kerülhet.

6. Science Digest, 1978. március: „Az ezüst, a legerősebb bacilusvadászunk". Mint
antibiotikum, az ezüst több mint 650 féle ónokozó egysejtűt pusztít cl: ellenálló fajták
nem tudnak kii-'ej3dni. Az ezüst egyáltalán nem mérgező. Az ezüst a legjobb univerzális
bacilusvadászunk, mely rendelkezésre áll. Orvosok beLá1110lna1~ arról, hogy ha belsőleg
használják hatékony a szifilisz, kolera, malária, cukorbetegség és súlyos égési sebek
gyógyítására. Richard L. Davies, a Silver Institute (Ezüst Intézet) vezérigazgatója (az
intézet 37 országban felügyeli az ezüst technológiát) erről számol be: „Négy év alap az
ezüstnek 67 jelentős l alkalmazását ínluk le."

7. Az ezüst visszatérése az orvoslásba az 1970-es években kezdődött. A néhai Dr. Carl Moyer,
a Washingtoni Egyetem sebészeti Karának elnöke egy ösztöndíjat kapott arra, hogy jobb
kezelési módokul fejlesszen ki az égési sérüllek számára. Dr. Margraf mini vezető biokémikus
Dr. Moyer-rel és más sebészekkel azon dolgozott, hogy keressenek egy olyan antiszeptikus
szert, mely eléggé erős, de kellőképpen biztonságos is ahhoz, hogy a test nagyobb felületcin
is alkalmazni lehessen. Az ő erőfeszítéseik eredményeképpen, továbbá más kutatók
munkája nyomán, az ezüstnek több száz jelentős és új orvosi alkalmazását lelték fel. A
kolloid ezüst az ezüstnek az egyetlen formája, melyet biztonságosan lehet alkalmazni
adalékként. A szövetekbe elég lassan szívódik fel ahhoz, hogy ne okozzon szöveti irritációt.
„A kolloid részecskék folyamatosan terjednek szét a vérben és hosszantartó gyógyító hatásuk
van." Sok baktérium-, bomba-, és vírusfajta specifikus enzimet használ az anyagcseréjéhez.
Az ezüst katalizátorként működik, és hatékonyan bénítja meg az enzimet. Minden tesztelt
gomba-, baktérium-, véglény-, parazitafajtára és sok vírusra nézve mérgező hatású. A primitív
életformák ellen az ezüst olyan mérgező, mint a legerősebb kémiai fertőtlenítőszerek.

8. Jim Powell közli a Science Digest-ben publikált cikkéhen, 1978 márciusában: „A
legerősebb bacilusvadászunk" cím alatt: „Hála a felvilágosító kutatásoknak, az ezüst úgy
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kerül elő, mint a modern orvostudomány csodája. Egy antibiotikum talán fél tucat különféle
kórokozót tud elpusztítani, az ezüst azonban mintegy 650-et. Az ellenálló fajták sem tudnak
fejlődni tőle. Ezen felül az ezüst tulajdonképpen nem mérgező." Az St. Louis-i
úttörő ezüstkutató, Dr. Harry Marara így fejezi be: „Az ezüst a leghatásosabb univerzális
baktériumölő szerünk, mely jelenleg rendelkezésre áll."
9. Nincsen olyan ismert kórokozó élőlény, mely meg tud élni az egyszerű vegyi elemnek
számító ezüstnek akár a legkisebb mennyiségű jelenlétében is. Laboratóriumi tesztek
szerint a legkártékonyabb baktériumok, vírusok és mikroszkopikus gombák is pár pillanattal
az ezüsttel való érintkezés urán elpusztulnak. Larry C. Ford, orvosdoktor, a UCLA
Orvosegyetem Szülészetes Nőgyógyászati Fakultásának tanára, az Egészségügyi Tudo-
mányok Központjának dolgozója jelentette egy levelében 1988.november 1-én, hogy az
ezüstoldatoknak baktérium- és gombaölő hatásuk van, Candida Albicans és Candida Globala
esetében.

10. A kolloid ezüstöt gyógyító hatásúnak ismeri el az Egyesült Államok Élelmiszer- és
Gyógyszerfelügyelete is. (az 1991. évi szeptember 13-án kelt levél szerint,
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, Harold Davies, U.S. Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet).

Kolloid ezüst, az univerzális antibiotikum!
A legerősebb, legbiztonságosabb, széles körben alkalmazható antibiotikum,

melyet az emberiség ismer.

II. MI AZ EZÜST KOLLOID?

Az ezüst kolloid egy olyan elektro-galvanikus eljárás eredményeképpen jön létre, mely
során a szubmikroszkópikus (1.26 Agnstrom / 0.00001 mikron nagyságú) ezüst részecskék
egy nagyobb darab 99.999-cs, igen tiszta ezüstből vízben oldanak. A részecskéket
szuszpenzióban tartja az atomok enyhe elektromos töltése. Apró részecskék formájában az
ezüst könnyebben hatol a szervezetbe.
Az ezüst egy erős, természetes profilaktikus / antibiotikus szer, melyet évezredek óta
használnak az emberek, anélkül, hogy bármiféle mellékhatása lenne. Az ezüst megbénítja
azokat a bizonyos enzimeket, melyeket az egysejtű baktériumok, gombák és vírusok oxigén
felhasználó anyagcseréjük során használnak.
így azok megfulladnak. Nem ártalmasak viszont az emberi enzimekre, sem pedig az emberi
szervezet bármely részének vegyi egyensúlyára. Az ezüst felszívódása nagyon lassú folyamat.
Mindenféle kórokozó szervezetet hatástalanít hat pere, vagy még annál is rövidebb idő alatt,
így ellenálló képesség nem tud kifejlődni. A szervezetünk nem szokik hozzá. A kolloid ezüst
egyaránt gyógyszer és megelőzés mindennemű fertőzéssel szemben. A megfelelő
mennyiségű kolloid ezüst a szervezetben olyan, mintha egy kiválóan működő második
immunrendszer volna bennük. A homeopátiában a legfontosabb szerek egyike - szédülésre,
kötőhártya-gyulladásra, a fejbőr viszketésérc, hasgörcsre, puffadásra, fejfájásra, ha az
félelemre vagy idegességre vezethető vissza.
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Hogyan hat?

Az ezüst kolloid hatástalanítja azt az enzimet, amit az egysejtű baktériumok, gombák és
vírusok használnak anyagcseréjük során. Az antibiotikumoktól eltérően nincs ismeretünk
rezisztens törzs kialakulásáról. Valójában az antibiotikumok a baktériumoknak és
gombáknak csak körülbelül tucatnyi formája ellen hatnak a vírusok ellen pedig egyáltalán
nem. Egyetlen ismert kórokozó organizmus sem képes megélni, ha kolloid ezüst akár csak
apró nyomokban is jelen van. A Silver Institute kutatásai is azt támasztják alá, hogy az ezüst
kolloid több mint 650 kórokozó ellen hatásos. A tesztek azt igazolják, hogy az ezüstnek a
vékonybélben történő magas felszívódása miatt a vastagbélben élő szervezetbarát
baktériumokat nem érinti. Az ezüst segíti a magzat fejlődését, növekedését, egészségesebbé
teszi, megkönnyíti a szülést és a lábadozást. Laboratóriumi tesztek igazolják, hogy minden
baktérium, vírus és egysejtű gomba elpusztul hat perces érintkezés után. Minél több ezüst van
a szervezetben, ez az érintkezés annál gyakoribb és gyorsabb lesz.

Mikor használjuk?

Íme néhány azok közül a betegségek közül, amelyek cselében az ezüst kolloidkezelés
eredménnyel járt:

Pattanás, allergiák, krónikus kimerültség, megfázás és influenza, kötőhártya-gyulladás,
agyhártyagyulladás, vírusos vagy gombás eredetű parazita fertőzések, tüdőgyulladás,
reuma, ótvar-, skarlát, szent-, fül-, száj- és torokgyulladás, vakbélgyulladás, ízületi
gyulladás, vérben lévő élősködők, búbópestis, égések (az ezüstkolloidos kezelés egyike
azon kevés gyógymódoknak, amelyekkel súlyos égési sérülteket életben leltet tartani), a
rák egyes fajtái, Candida fertőzés, kolera, cukorbaj, gonorrhea, szénanátha, herpesz, lepra,
leukémia, bőrfarkas, nyirokérgyulladás, Lyme kór, malária, bőrrák, Szifilisz, toxemia,
lábfagyás, valamint mindenféle vírusok, szemölcsök és gyomorfekély.

A kertben

Hasznosnak bizonyulhat az ezüstkolloid a kertben is, mivel lehet növények bakteriális gombás
és vírusos betegségeit is gyógyítani vele. Egyszerűen permetezzünk ezüst kolloidot a levelekre és a
talajra.

Nyaraláskor

Amellett, hogy a legfontosabb elsősegélynyújtó szer, használhatjuk ivóvíz fertőtlenítésére
is. Ne induljunk cl nélküle nyaralni!

Háziállatok

Ezüst kolloidos az állatgyógyászatban is használnak, például égések, marások, harapások és
fertőzések gyógyítására, valamint halásos gyógyszere a kutyák parvo vírusfertőzésének.

Mit nem csinál ,  az ezüst kolloid?

Nincs kölcsönhatásban mást gyógyszerekkel. Nem ingerli a gyomrot, sőt
segíti az emésztést. Nem csípi a szemet.
Az elmúlt száz év orvosi szakirodalma nem említ az ezüst kolloid szájon át való, vagy
intravénás használatából eredő mellékhatásokat.
Az ezüst kolloidot sikerrel használhatják a legnehezebb gyógyítási körülmények között is.
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III. HOGYAN KÉSZÍTHETI EL AZ ELEKTRO KOLLOID EZÜSTÖT?

Ahhoz, hogy könnyen és gyorsan előállíthasson jelentős mennyiségben jó minőségű kolloid
ezüst koncentrátumot, használja a mellékelt készüléket. Egy LED segítségével,
figyelemmel kísérhetjük a szerkezet működését. A LED a készülék bekapcsol) állapotúban
zölden, illetve amikor az elektródák között áram folyik akkor sárga fénnyel világít. Egy-egy
tiszta ezüstlemezt először a végiétől 1-1,5 cm-re meghajlítunk.

1. kép

A szerkezethez mellékelt ezüstlemezek garantáltan a legnagyobb tisztaságú 99.999%-os
ezüstből készültek. CSAK EZT HASZNÁLJA
A nagy tisztaságú ezüst lemezek pótlásáról, későbbi megrendelése esetén is gondoskodunk.

Tiszta ezüstöt alkalmanként lehet kapni a galvanizáló felszerelést forgalmazó cégeknél,
öntödéknél, nemesfém kereskedőknél, NE HASZNÁLJON ÖTVÖZÖTT EZÜSTÖT
(99,9275 vagy mást), mivel az ötvözet rezet és nikkelt is tartalmazhat!
A nikkel mérgező lehet, vigyázat!
Töltsön fel egy nem túl vékonyfalú minimum 2d1-es poharat kb. 2dl (200m1) desztillált
vízzel A már meghajlított ezüst elektróda lemezeit helyezze a pohár szélérc, majd
csatlakoztassa hozzájuk a krokodilcsipeszeket úgy, ahogy az az 1. számú képen látható! Az
elektródák közötti távolság nem kritikus, de tartson közöttük legalább 2 cm-es távolságot.
Adjon a 200m1 desztillált vízhez 1 maximum 2 cseppet (!!!) a mellékelt 20m1-cs üvegben
található ásványi anyag és nyomelem koncentrátumból (Trace Minerals 44M), majd keverje
össze az oldatot. Ha túl sok koncentrátumot (3 vagy több csepp) teszünk a vízhez, a folyamai
során túl sok nem kívánatos ezüst klorid képződik, és „mosogatólé" színe lesz az oldatnak.
Véletlenül se Használjon asztali sót, mert az olyan adalékokat tartalmazhat, mint a jód,
alumínium vagy szilíciumbontó, stb.
Csatlakoztassa a készülék csatlakozó dugóját 230V-os hálózathoz, majd kapcsolja be a
dugón lévő kapcsolót. Ha a készüléken lévő LED sárga fénnyel világít, az elektrolízis
elindult. (Ha a LED zölden világít, akkor az oldatban nem folyik áram, ekkor ellenőrizze a
csapakorások meglétét).
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A 2. számú képen az ezüst kolloid füstszerű leválása látható a folyamat során. 2d1 víz
esetén működtesse a készüléket 5 percig majd utána, kapcsolja ki és vegye ki az
elektródákat. A kolloid ezüstkészítésnél használhat nagyobb mennyiségű desztillált vizet is,
ebben az esetben az alkalmazott ásványi anyag koncentrátum és az elkészítési idő a
felhasznált vízmennyiséggel egyenes arányban növekszik (Pl.: 4d1 víz, 2 csepp sóoldat, 10
perc működtetés).

2. kép

Keverje össze alaposan az oldatot felhasználás vagy tárolás előtt, és rázza fel mindig
használat előtt! A 200 ml-nyi vizünk öt perces aktiválás után 5-7 milliomodrésznyi erősséget
(koncentrációt) eredményezett. 5 perc alatt előállítható tehát egy átlagos oldat, melyet később a
felhasználástól függően tovább lehet hígítani (a hígítási javaslatot lásd a későbbiekben).
Szagtalan, íztelen, szírtelen és erős szert, Elektro-Colloid Ezüstöt-t állított elő. Az egész
kolloidkészítési folyamat kb. öt percig tartott, 200 ml-es adagokat számítva - kb. 6 milliomodrésznyi
laboratóriumilag tesztelt koncentráció mellett.
Ezután az elkészült oldatot lehetőség szerint barna színű üvegedényben helyezze el és zárja le
(gyógyszertárban beszerezhető).

Azért alkalmazunk barna színű üveg tartályt, hogy megvédjük az ezüst kolloidokat a
napfény hatására bekövetkező oxidációtól.
Az ezüst elektródákat, a folyamatot követően tisztítsa meg. Az új ezüst kolloid készítésénél
csak tisztított elektródákat használjon. A tisztításhoz használjon valamilyes semleges
súrolószert (PI.: Cif, Bip, stb.).

IV. SZOKÁSOS HASZNÁLATA

Belső használatra, szájon út a tároló edényből, felrázás után:

1. Négy-hat napon át napi egy evőkanállal javasoljuk fogyasztani, majd ezután naponta fel
teáskanállal ajánlott felnőtteknek (gyermekeknek pedig testsúlyuknak megfelelő
mennyiségben).
2. A vizet megtisztítja, ha hozzáadunk egy evőkanállal 3-4 literhez, alaposan összerázzuk,
összekeverjük majd várunk hat percet, utána fogyasztható. Szinte íztelen, naponta 1 litert is
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fogyaszthat belőle, különösen étkezéshez, mivel nagyszerű emésztést segítő szer,
megakadályozza a puffadást. Ideális élelmiszer tartósító.
Semlegesíti a fogszuvasodást, megszünteti a kellemetlen leheletet. A kolloid megszünteti a
rossz_ szájszagot, mert elpusztítja a baktériumokat mélyen a torokban és a nyelvháton is, a
fogfájás, szájfájás, bakteriális irritáció csökken tőle, szájöblítő szerként, gargalizáló
szerkéni is használható. Műfogsorát ebben áztassa! Más gyógyszerészeti szerekkel
ellentétben a kolloid ezüst soha nem teszi lehelővé az ellenálló kórokozófajták
kialakulásút. (Javasolt hígítási arány ezen esetekben egy evőkanállal 3-4 literhez.)

A fentieken kívül:
Több ezer alapvető felhasználási módja van ennek az olcsó, szagtalan, íztelen, színtelen, és
könnyen előállítható, erős, fertőtlenítő és gyógyító szernek.
A hangsúly azonban a fertőrések, megelőzésén van. SOHA nincsenek mellékhatások.
SOHA nem árt a májnak, vesének vagy más belső szerveknek. Senki sem adagolta még túl,
tekintet nélkül a mennyiségre, mivel nem allopatikus (ellenszervi) anyag. Gyorsan
megszünteti a megfázásos, influenzás megbetegedéseket, a tüdőgyulladást,
staphyiococcusos és streplococcusos fertőzéseket, légzőszervi és orrüregi fertőzéseket.

Az alábbiakban néhány olyan felhasználási terület, amelynél a keverési arányra is
javaslatot teszünk:
Használja konzerváláskor, tartósításkor, befőzéskor.

3. A tej nem fog megromlani, megerjedni, tönkremenni tőle. Adja gyümölcslevekhez.
Tegyen a főzővízbe belőle! (Javasolt hígítási arány ezen esetekben egy evőkanállal egy
liter vízhez.
4. Fújja be egy szórófej segítségével hűtőbe, mélyhűtőbe, és élelmiszertároló edények
belsejébe! Fújja rá felnyitott lekvárok, zselék és fűszertartók tetejére, valamint a
zárókupakok belsejébe, mielőtt visszazárná őket! Öblítse ezzel a gyümölcsöt, zöldséget,
mielőtt tárolná vagy felhasználná őket! (Javasolt hígítási arány egy evőkanállal fél liter
vízhez.

5. Használja úgy, mint hidrogénező szert pörsenésekre és pattanásokra. Alkalmazza
közvetlenül vágott sebekre, horzsolásokra, nyílt sebekre, esetleg tegyen pár cseppet egy kis
kötszere, sebtapaszra, hogy lerövidítse a gyógyulási időt. A tapaszt viselheti szemölcsökön,
vágott sebeken, horzsolásokon, vagy nyílt sebeken, vagy pedig ecsetelje be az ekcémáját,
vagy olyan viszkető felületeken, mint, pattanás, szúnyogcsípés vagy más bőrbetegségek.
Használja fültisztító pálcikára téve szem- és fül fertőzések körömágyi, lábujjköröm- és
fülgombásodás ellen. (Használja ezen esetekben hígítás nélkül.

6. Fújja a lábujjak köze, combhajlatba, hogy megszüntesse a bőrviszketést, lábujjak közti
kipállást, a gombás fertőzéseket, kiütéseket. Csökkenti a korpásodást, a psoriasist,
bőrviszketést, stb.
A bőrkiütések, egyes szemölcsök, tyúkszemek eltűnnek, iga a kolloidot a test felületérc
fújják fürdés után. (Javasolt hígítási arány egy evőkanállal Cél liter vízhez.

7. Készítsen (egy evőkanállal fél liter vízhez) oldatot. A háztartásban biztosan van olyan
használaton kívüli flakon szórófejjel együtt, amelyet feltölthet az ezüst kolloiddal. Figyeljen
arra, hogy frissen töltse fel, minden használat előtt adjon hozzá még fél kanálnyit a
koncentrátumból ha nem sötét színű a flakon anyaga.
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Fújja be a növények leveleit, hogy megakadályozza a gombásodást, penészedést, rothadást
és még nagyon sok más növényi megbetegedést.
Megszünteti a növényi rozsdát és penészt, valamint a fa korhadását.
Keverjen egy keveset vágott virágok vizébe, a vázába!
Elpusztítja a nemkívánatos mikroorganizmusokat a virágföldben és az
öntözőrendszerekben.

8. Adja fürdővízhez, használja intimtusként, beöntésként, orrspray-ként. Adja hozzá a
mosogatóvízhez, takarító- és felmosó oldatokhoz, stb. Használja rendszeresen mosáshoz az
utolsó öblítővízben, és mindig mielőtt becsomagolná a szezonálisan használt ruhákat. A
nedves ruhák, törülközők és mosdókesztyűk nem fognak megsavanyodni vagy
megpenészedni. (Használja egy evőkanállal fél liter vízhez hígítva).

9. Kezelje vele az úszómedencéket, szökőkutakat, párologtatókat, jacuzzikat, forró
fürdőlat, fürdőkádakat, mosogatógépeket, tornatermi lábmosókul, valamint a lábtörlőket a
fürdőszobában és a tusolóban! Fújja be a cipők belsejébe, az óraszíjakra és a kesztyűkre.
Kezelje ezzel a tusolófülkét, fürdőkádat, medencéket és kutakat, edényeket, borotvákat,
hogy elkerülje az egysejtűek elterjedését. Megelőzi a szőnyegek, függönyök, tapéták
penészedését. Törölje át a vezetékeket és szellőzőnyílásokat, hogy megelőzze a
baktériumok megtelepedését bennük. Tisztítsa meg a telefonkagyló beszélőjét, a
pipaszárat, fejhallgatókat, hallókészülékeket, szemüvegkereteket, hajkeféket, fésűket,
szivacsokat! Kitűnő pelenkára és pelenka kiütésre.
Tisztítsa ezzel a WC-ülőkét és kagylót, csempeburkolatot, mosogatót, ajtófogantyút!
Eltünteti az álható szagokat. Öblítse ezzel a járóképtelen betegek párnahuzatait, lepedőit,
törülközőit és ágytakaróit. (Használja egy evőkanállal fél liter vízhez hígítva.)

10. Fújja be az állatok fekhelyét, majd hagyja megszáradni! Keverjen egy keveset az
állatok vizébe, madárfürdetőbe, stb. Ecsetelje be az állatok gombás fertőzéseit, viszkető
felületeket, vágott sebeket, horzsolásokat vagy nyílt sebeket. Spray segítségével
permetezze be az állatok szőrzetét, bőrét. (Használja hígítás nélkül.)
Azt fogja tapasztalni, hogy egy ezüst kolloidot tartalmazó spray az egyik leghasznosabb
fertőtlenítő és egészség megőrző eszköz a környezetében.
Úgy gondoljuk, hogy mindazt, amit a fentiekben nem említettünk meg, azt gazdagítani fogja
az, amit még Ön/Te kézenfekvőnek talál/sz a felhasználás során.
A szerkezethez mellékeltünk egy 20 ml-es Trace Minerals 84M-et, melynek
tájékoztatóját alább adjuk meg.

Életünk fenntartásának egyik legfontosabb eleme a víz. Jelentőségét mi sem bizonyítja
jobban, hogy földünk '/ részét víz alkotja. Az a tény is közvetlenül érint bennünket, hogy
minden ember szervezetének 60 %-át szintén a víz teszi ki. Ezen túlmenően részecskék
milliárdjai alkotják azt az anyagot, amelyet saját testünkként tartunk nyilván. Ez a
rendkívül tökéletes és bonyolult szervezet kimerítő részletességgel szerveződött az életre.
Korunk modern elektronikájának (pl.: telefon vagy számítógép) kapcsolási sebessége és
variációja eltörpül szervezetünk bioelektromos rendszere mellett. Ahhoz, hogy
szervezetünk (minden izom, minden sejt és minden szerv) kifogástalanul működjön
elektromosan aktív ásványi anyagokra és nyomelemekre van szüksége. Ezek nélkül a
táplálék, a vitaminok nem vagy csak csekély mértekben hasznosulnak. Emiatt azonban
hiánybetegségek léphetnek fel valamint sejtjeink részleges működésképtelensége állhat elő.
A természet a növények és a gyümölcsök segítségével kívánta pótolni az ásványi anyag és
nyomelem szükségletünket. De mára a talajt csők és viharok mossák, kilúgozzák, a
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környezetszennyezéssel (pl.: savas csők) az egészségre káros anyagok kerülnek a földbe.
Ennek eredményeképpen sok ételből hiányoznak azok az anyagok, amivel biztosíthatnánk
szervezetünk kiváló működését.
Tekintélyes tudományos munka és klinikai vizsgálat bizonyítja Dr. George W Crane
elméletét, amely szerint az ásványi anyagok és nyomelemek nélkül a vitaminok és egyéb
anyagok nem hatékonyak. A vizsgálat és a tapasztalat azt bizonyítja, hogy az óceánban lévő
ásványok és nyomelemek svédasztalként kínálják az egészség kulcsait. Ugyanakkor
hatékonyak mindazon hiánybetegségeknél, amelyektől az emberiség szenved. Az
Utahi (Salt Lake) Nagy Sós Tó ugyanazokat az anyagokat tartalmazza, mint az óceán, csak
koncentráltabb (öt-tízszeres) változatban alacsony nátrium tartalommal, a testfolyadékhoz
hasonlóan természetes arányban.
A második világháborúban az amerikai tengerészeknek ezt infúzióként is alkalmazták.
Mivel ez az oldat ideális arányban tartalmaz 84-et, a földet építő elemek közül és ezekből Dr.
Crane szerint 44 a szervezet számára alapvető fontossággal bír, ezért táplálkozás-élettanilag
kiváló, szinergista hatást biztosít. Ennek a 44 anyagnak az együttes alkalmazása nagyobb hatást
vált ki, mint külön-külön a hatásuk összessége. Fokozza a bio-elektromos folyamatokat, a
szervezetben az energiák szabadabb áramlását, egyszersmind előnyösen hatva az élő sejtek és
szövetek életfani működésére. Javasolt felhasználása: naponta 20-40-60 csepp 0,2-0,5 liter ivó-
vízhez, gyümölcslevekhez, teához stb. jól elkeverve, vagy vízhez (szódavízhez) hozzáadva
kiváló minőségű különleges ízharmóniájú remineralizált víz (table water) nyerhető.
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