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Dr. Anton Jegli~ se je s koloid-
nim srebrom osebno »sre~al«
leta 2010 zaradi svojih hudih

zdravstvenih te‘av. In te je premagal
prav s srebrom. Prej je vedel za koloid-
no srebro, a se ni poglabljal v njegovo
u~inkovitost. Odkar je preu~il, kako ta koloidna
teko~ina deluje, se tudi cepi proti gripi ne ve~.
O koloidnem srebru je preu~il vse, kar je do-
segljivo v znanstvenih medicinskih in bio-
lo{kih revijah. Dr. Jegli~ je do upokojitve
delal kot redni profesor na Fakulteti za elek-
trotehniko v Ljubljani, kot strokovnjak s
podro~ja magnetskih merjenj, bioelektro-
magnetike in procesne tehnike. Zadnja leta
dela na {tevilnih raziskovalnih projektih na
In{titutu Jo‘efa [tefana in Mednarodni podi-
plomski {oli Jo‘efa [tefana.

Renesansa uporabe koloidnega srebra v
zdravstvene namene se je po Evropi za~ela
‘e pred leti. Tudi v Sloveniji vedno ve~
ljudi posega po u~inkovitem sredstvu za
zdravljenje mnogih bolezni. Koloidno
srebro ne pu{~a stranskih u~inkov, je
naravni antibiotik in u~inkovita alter-
nativa vsem sinteti~nim antibioti-
kom. Mnoge raziskave dokazujejo,

da ima antibakterijski u~inek in da delu-
je proti virusom in glivam, mikoplazmi
in nekaterim parazitom. Njegovo uspe{-
no delovanje je opisano pri {irokem spek-
tru bolezni. Pomembno je, da je upora-
ben tudi za preventivo ali podporo

zdravljenju, saj nadomesti ali razbremenjuje imunski
sistem organizma.

V ZDA so leta 1997 prepovedali prodajo in
ogla{evanje koloidnega srebra kot terapevtskega

izdelka, njegova raba pa je dovoljena kot pre-
hransko dopolnilo. Tudi v Avstraliji so ga leta
2002 prepovedali za zdravljenje, njegova upo-
raba je dovoljena za ohranjanje in ~i{~enje pit-

ne vode. Uporaba srebra je po svetu za
zagotavljanje pitne vode v vodovod-

nih omre‘jih danes ‘e veliko
bolj raz{irjena kot klori-

ranje. Tudi Rusi in
Ameri~ani na med-
narodni vesoljski
postaji pijejo vodo
z dodanim kolo-
idnim srebrom,
kar se je izka-
zalo kot naj-
bolj{a re{itev.

KOLOIDNO SREBRO

Renesansa uporabe koloidnega srebra v zdravstvene namene dosegla tudi Slovenijo

Srebra zdravnik ne predpi{e

Dr. Anton Jegli~ je o koloid-
nem srebru prebral vse, kar je
dosegljivo v znanstvenih me-
dicinskih in biolo{kih revijah;
u~inke preizku{a na sebi.

Koloidno srebro ne pu{~a
stranskih u~inkov in je

naravni antibiotik.
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JE KOLOIDNO SREBRO
DOSTOPNO?

Po evropski zakonodaji ne sme biti
na tr‘i{~u, ker farmacija ne bo nikdar
dovolila, da bi ga ljudje uporabljali. A
kljub tej zakonski prepovedi je v nekate-
rih evropskih dr‘avah v prosti prodaji.
Denimo v lekarnah v Avstriji. Prodaja
se vle~e iz preteklosti, ko je bilo po Evro-
pi proti koncu osemnajstega stoletja
veliko slepih dojen~kov. Ti so se oku‘ili
na porodu, ker so mame imele gonorejo.
Takrat so na podro~ju dana{njih evrop-
skih dr‘av sprejeli zakon, da mora vsak
novorojen~ek dobiti kapljice srebrovega
nitrata v oko v treh intervalih; in tako
so to te‘avo pri novorojen~kih ustavili.
Zaradi te tradicije je po vsej Evropi ko-
loidno srebro ponekod {e dosegljivo v
lekarnah. Kupite ga lahko tudi v Bosni
in Hercegovini ter v Srbiji. A ~eprav ga
lahko kupite v lekarnah, to {e ne pome-
ni, da je kakovosten. V lekarnah ga ne
delajo, marve~ naro~ajo pri razli~nih
dobaviteljih.

V ZDA pa ne morejo prepovedati
proste prodaje koloidnega srebra, ker je
Ameri{ki vladni urad za zdravila in pre-
hrano sprejel koloidno srebro kot zdra-
vilo ‘e v obdobju ustanavljanja in tiste-
ga, kar je bilo prej, ne morejo preklicati.
Ne prodajajo ga v lekarnah, je pa dosto-
pen v vseh »drug stores« in ga ogromno
uporabljajo.

V Sloveniji …?
Pri nas ga seveda ni dovoljeno prodajati,
ker je Slovenija na tem podro~ju zelo
ozka. Niti se ga ne dobi v lekarnah, saj
pri nas to ni registrirano zdravilo, zato
ga zdravnik ne sme predpisati bolni-
kom, niti jim ga ne sme svetovati.

Ali ni to v nasprotju s Hipokratovo pri-
sego?
Nekateri zdravniki ga svetujejo, neurad-
no seveda, in ti delajo v skladu s Hipo-
kratovo prisego. Hipokrat bi bolniku
svetoval, ~e bi bolniku to re{ilo ‘ivljenje,
naj gre po koloidno srebro, pa ~eprav ni
na seznamu registriranih zdravil. Je pa
res, da ve~ina slovenskih zdravnikov ni~
ne ve o tem, ker jih ni nih~e pou~il.
Koloidno srebro je bilo pred drugo sve-
tovno vojno in na za~etku vojne na voljo
tudi v ljubljanskih lekarnah, tudi moji
star{i so ga kupovali. Med vojno je bilo
srebro v sestavi ameri{ke in nem{ke
voja{ke kirurgije, ni pa {e bilo v taki obli-
ki kot danes; uporabljali so srebrne plo{-
~ice, tako imenovane srebrne ‘li~ke, ki
so jih vstavljali v operativne rane in po
uspe{nem celjenju odstranili. Do blago-
dejnega u~inkovanja srebra so pri{li z
odkritjem srebrnih plo{~ic v lobanjah iz
egip~anskih grobnic; Egip~ani so srebr-
ne plo{~ice vstavljali v lobanje po trepa-
naciji na glavi, da bi prepre~ili oku‘be.
In danes je isti problem v sodobnih bol-
ni{nicah – treba je re{iti oku‘be, pred-
vsem bolni{ni~ne.

Govorite o MRSI, zaradi katere tudi v
slovenskih bolni{nicah nepri~akovano
umre veliko relativno zdravih ljudi?
Ja, tudi o MRSI oziroma o patogeni bak-
teriji Staphylococcus aureus, Legionelli in
drugem. Proti tem je, ~e odpovedo anti-
biotiki, medicina nemo~na, koloidno
srebro pa vse to u~inkovito uni~i. Prav
tako je u~inkovito pri zastarani boreliji
in {e marsi~em, za kar medicina nima
svojega zdravila. Po letu 2011 in 2012 je
iz{lo tudi nekaj ~lankov v medicinskih
in biolo{kih revijah, kjer so objavili iz-
sledke o u~inkovanju koloidnega srebra
na nekatere rakave celice.

Zakaj ga ne ponuja farmacija?
Ker ga ne more patentirati, hkrati pa se
ji to ne spla~a, ker bi verjetno po~asi od-
padli vsi antibiotiki, citostatiki, vse, s
~imer najve~ zaslu‘ijo, tega pa ta kapital
ne bo nikdar dovolil prostovoljno. Kolo-
idnega srebra ne morejo za{~ititi s paten-
tom, saj ga ljudje uporabljajo ‘e veliko
~asa in ker se je izkazalo, da so tisti, ki
so ga redno uporabljali, pre‘iveli razne
epidemije. Ko so pri{li antibiotiki, ga je
farmacija zelo spretno izrinila, ker ji je
bilo s servisom medicine antibiotike
la‘je uporabljati.

Je farmacija brezvestna?
Popolnoma.

Zdravniki niti nimajo vpliva na to?
Ne. Oni imajo svoja pravila, po katerih
ne smejo uporabljati ni~esar, kar ni kot

Br‘kone se spra{ujete, kaj naj bi sploh pomenila ta
»~udna« beseda koloid? Termin bolj slabo poznamo,

~eprav se s koloidi sre~ujemo dnevno oziroma na{e
celotno ‘ivljenje temelji na koloidnih sistemih. Josef Pies
v knjigi Zdravilni u~inki koloidnega srebra pojasnjuje, da je
koloid sistem, v katerem so najmanj{i delci zelo fino
porazdeljeni. Ti delci so sestavljeni iz nekaj do nekaj tiso~
atomov in lahko dose‘ejo velikost do 200 nanometrov.
Nanometer pa pomeni eno milijardinko metra. Za primer-
javo: rde~e krvno telesce ~loveka ima premer 7,5 mikro-
metra (to je 7500 nanometrov) in je torej skoraj {tirideset-
krat ve~je kot orja{ki koloidni del~ek premera 200 nano-
metrov. Z generatorjem pridobljeno koloidno srebro pa

je {e veliko manj{e. Sestavljeno je iz le nekaj atomov in
ima premer pribli‘no enega do pet nanometrov. Je torej
dosti manj{e kot rde~e krvno telesce ali orja{ka bakterija.
Primerjava ustreza pribli‘no razliki v velikosti med ma~-
ko in goro Mount Everest.

Koloidni delci so najmanj{i delci, na katere materija
lahko razpade, ne da bi pri tem izgubila individualne
lastnosti. V naslednji fazi bi razpadel atom sam. Koloidi
igrajo v naravi zelo veliko vlogo. Brez njih ne bi bilo ‘iv-
ljenja, saj vsi ‘ivljenjski procesi v celicah, gradnikih ‘ivih
bitij, temeljijo na koloidnih stanjih. Koloidi so tudi sve‘e
stisnjen pomaran~ni sok, pralna sredstva, premazi za filme
ter dim in megla, pravi Pies.

KAJ SO KOLOIDI?

SREBRA ZDRAVNIK NE PREDPI{E
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zdravilo registrirano v njihovi
dr‘avi; ~e to naredijo, lahko iz-
gubijo licenco in zakaj bi si kdo
uni~il poklic. Seveda pa farma-
cija posku{a koloidno srebro
uporabljati v svojih pripravkih
tako, da zlato, srebro ali platino
vstavi v kak{no drugo kemi~no
sestavo. Delovanje srebra je v
tak{ni kombinaciji manj u~inko-
vito kot koloidno srebro. Za bol-
nika to ni dobro, ker imajo vse
ostale sestavine nanj najve~krat
negativne stranske u~inke, kar
lahko vidimo vsak dan.

Ga uporabljajo v kitajski tradi-
cionalni medicini?
Ja, tam ga uporabljajo, ker Svetovna
zdravstvena organizacija nima nanje
tako velikega vpliva, zato tam verjetno
ne bodo prepre~ili njegove splo{ne upo-
rabe. Celo predsednik Kitajske je dve ali
tri leta nazaj izjavil, da pri njih ne bo
pti~ja gripa nikdar ve~ problem, ker bo-
do zagotovili zadostne koli~ine koloid-
nega srebra za vse prebivalstvo Kitajske.
Kitajci so ga uporabljali ‘e zdavnaj, tudi
akupunkturne igle so srebrne.

Omenili ste u~inkovanje koloidnega
srebra na rakave celice …
Prvi preizkus na tumorju je opisal zdrav-
nik v ZDA, ki je tak{ne poizkuse na tu-
morjih ‘e opravil na ‘ivalih, pred tremi
desetletji. Koloidno srebro je dovajal ne-
posredno na lokacijo tumorja bolnika, ki
so ga ‘e prenehali zdraviti. Ta bolnik ga
je prosil, naj poizkusi {e na njem, saj naj
bi mu preostalo le {e malo dni ‘ivljenja.
Ta hipokratski zdravnik je to naredil in
bolnik je ostal ‘iv, tumor je izginil. Pri
tem je ugotovil, da se rakaste celice pre-
tvarjajo v izvorne, te pa se potem pre-
tvarjajo v celice tkiva, v katerem je ta rak
nastal. Ko je to predstavil kolegom, naj
bi se mu le prizanesljivo smejali. Bilo je
sli{ati preve~ preprosto, da bi bilo res-
ni~no. Celoten postopek tudi ni ustrezal
kriterijem za znanstveno raziskovalno
delo. V zadnjih dveh letih pa je nekaj
raziskovalnih skupin potrdilo njegova
dognanja.

In kaj so ti raziskovalci ugotovili?
Za zdaj se tovrstne raziskave opravljajo
v raziskovalnih laboratorijih na kulturah
rakastih celic, ki jih vzgojijo na ustreznih
goji{~ih, torej in vitro, ne na ~loveku.
Znani pa so primeri, ko se oboleli sami
odlo~ijo za uporabo koloidnega srebra.
^e imajo pri tem podporo zdravnika ali
izku{enega praktika – v ZDA, so rezul-
tati lahko zelo vzpodbudni, {e posebej,
~e tak{no zdravljenje poteka na medicin-
ski ustanovi.

Za uspe{nost u~inkovanja pa je zelo
pomembno vedeti, za kak{ne rakaste
celice gre, kje je ta rak lociran, ali so na-
stale ‘e metastaze, kak{na je prekrvitev
v tistem podro~ju in tako naprej. Poznati
je treba mehanizme delovanja srebrovih
ionov na razne patogene, rakaste tvorbe
in druge sisteme. Prav tako je nujno ve-
deti, kaj se dogaja s srebrom v telesu.
Le tako je mo‘no priti do potrebnega
programa doziranja, na~ina jemanja,
izbire potrebnih karakteristik koloid-
nega srebra in prilagajanja posameznim
izvidom. Jasno je, da morajo pri tem
sodelovati izku{eni zdravniki. Vsi ti, ki
prodajajo koloidno srebro na spletu, o
tem ni~ ne vedo in ga prodajajo z navo-
dilom dvakrat dnevno po eno ‘li~ko. To
je tako, kot bi zdravnik za vse bolezni
tega sveta predpisoval dvakrat na dan
po eno tabletko.

Kje se lahko ~lovek pou~i o tem, kako,

koliko, kdaj jemati koloid-
no srebro?
Pri nas nimamo klinike za to
podro~je. V ZDA pa so ljud-
je, predvsem zdravniki, z
izku{njami. Pomembno pa je,
da se tam tudi nekateri me-
dicinski in biolo{ki in{tituti
ukvarjajo z raziskavami na
tem podro~ju. Poleg tega pa
na nekaj zasebnih klinikah
‘e zdravijo tudi s koloidnim
srebrom.

Zanimiva klini~na {tudija
je bila opravljena na prosto-
voljcih na Univerzi Utah v
Salt Lake Cityju. Po dolo~e-

nih obdobjih kontroliranega rednega
u‘ivanja koloidnega srebra so z izbra-
nimi testi in meritvami ugotovili, da ni
pri{lo do motenj v procesih, ki so po-
membni za bistvene ‘ivljenjske funkcije
ali v drugih sistemih. Ugotovili pa so
vrsto pozitivnih u~inkov. Drugi cilj pro-
jekta je bilo ugotavljanje depozitov sre-
bra v organih, urinu in telesih posamez-
nikov. Depozitov, ostankov srebra, po
kon~ani raziskavi z nobeno merilno me-
todo niso mogli ugotoviti. Raziskava je
tako ovrgla najpogostej{e kritike na-
sprotnikov uporabe koloidnega srebra.

Kolik{en pa bi bil dnevni preventivni
odmerek?
Ni mogo~e korektno odgovoriti na to
vpra{anje, ne da bi upo{tevali zna~ilne
karakteristike koloidnega srebra, ki bi
ga v ta namen uporabljali. To velja tudi
za splo{no zdravstveno stanje in poseb-
nosti uporabnika. Poleg tega pa so po-
trebne izku{nje iz prakse.

Kaj menite o kakovosti koloidnega
srebra, ki ga prodajajo prek spleta?
Spletni prodajalci po ve~ini ne vedo, kaj
prodajajo, {e manj kupci, kaj dobijo.
Meritve lastnosti koloidnega srebra niso
enostavne, so zahtevne in zahtevajo
metrolo{ko znanje.

Kaj potem preostane?
Da nabavijo srebro od nekoga, ki mu
zaupajo.

V ZDA se mnogi rakavi bolniki sami odlo~ijo za uporabo koloid-
nega srebra. Rezultati so vzpodbudni.

SREBRA ZDRAVNIK NE PREDPI{E
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Kako preverimo, ali ima koloidno sre-
bro {e elektri~ni naboj? Ali je to mo‘no
z infrarde~im ‘arkom?
Laserski ‘arek le poka‘e, ali je v teko~ini
koloidno srebro ali ga ni; srebro je lahko
{e vedno v teko~ini, a se usede na dno,
~e izgubi elektri~ni naboj. Elektri~ni na-
boj pa izgubi ‘e na svetlobi, {e posebno
hitro na son~ni svetlobi. Izgubi ga tudi,
~e je blizu dovolj mo~nih magnetnih in
elektri~nih polj. Najbolje ga je hraniti v
temnih steklenicah iz medicinskega
stekla, ki ga farmacija uporablja za svet-
lobno ob~utljive snovi, in {e v temnem
prostoru, v kak{ni omari, na sobni tem-
peraturi.

Ali ste ‘e naredili preizkus kakovosti
koloidnega srebra iz avstrijskih lekarn?
Ne {e.

Bi ga bili pripravljeni narediti za revijo
Misteriji, ki bi potem objavila izsledke
va{ih meritev?
Sem pripravljen, za objavo pa le, ~e bi
lekarna v to privolila.

Pri kateri uporabi pa koloidno srebro,
kupljeno prek spleta, ne more {kodo-
vati?
^e ga uporabljate za zunanjo uporabo,
na povr{ini ko‘e, pri pikih, opeklinah,
glivicah na nogah; a tudi za te zadeve
ga je treba znati pravilno uporabljati.
Lahko ga daste tudi kot razku‘ilo v
teko~e milo za umivanje rok, deset od-
stotkov ga prime{ate namesto alkohola.

Kako se ga prav uporablja?
Prav se ga uporablja le po navodilih
izku{enega strokovnjaka. To velja za zu-
nanjo in {e posebej za notranjo uporabo.

Kako koloidno srebro deluje proti trdo-
vratnim glivicam kandide?
Deluje tako kot antibiotik, jih odpravi.
Tudi uni~i ~revesno floro, zato ga je tre-
ba jemati na pravi na~in, treba je vedeti
kdaj, kak{en odmerek, koliko ~asa. Ne
odnehati, ko odnehajo simptomi. To
mora biti vodeno od strokovnjaka.

Ali se navadno povrnejo?
Praviloma se glivice povrnejo po vsaki
terapiji z antibiotiki, tudi po koloidni se

lahko povrnejo, zato je treba terapijo
voditi tako, da se to ne zgodi.

Mikoplazmatske oku‘be?
Deluje tudi proti mikoplazmatskim
oku‘bam. Koloidno srebro jih odpravi
enostavno, MRSO s koloidnim srebrom
sploh ni problem pozdraviti. Ugotovili
so, da so v Ameriki skoraj vse zaloge
mesa oku‘ene z MRSO – to sicer ni ne-
varno za ljudi, ki se s tem hranijo, ampak
za mesarje. Najmanj{a ranica jim namre~
lahko izzove bolni{ni~no oku‘bo. Od-
pravi tudi bakterijsko Legionello.

Aids – virus HIV?
Koloidno srebro ga ne ubije, ampak blo-
kira gen, ki je odgovoren za razmno‘e-
vanje. Bolnik zato ni ve~ v ‘ivljenjski
nevarnosti, da bo umrl denimo zaradi
plju~nice, ~e {e naprej dobiva vzdr‘e-
valni odmerek koloidnega srebra.

Kako pa u~inkuje na alzheimerjevo
bolezen in druge avtoimunske bolezni,
ki so zdaj v porastu?
Odkar je znano, da gre dobr{en del alz-
heimerjeve bolezni in demence na ra~un
infektov razli~nega izvora na mo‘ganih,
lahko razumemo, zakaj pride do ubla‘it-
ve ali izginotja simptomov teh bolezni,
o ~emer pri~ajo izku{nje iz prakse. Vsak
infekt v mo‘ganih, naj bo bakterijski ali
glivi~ni, povzro~i neko vnetje, pri vsa-
kem vnetju se izgubi, po{koduje toliko
in toliko celic, te pa se ne obnavljajo. To
se lahko v telesu dogaja vse ‘ivljenje, ne
da bi se tega zavedali, in ko je po{ko-
dovano dovolj celic, se to odrazi tudi na
pe{anju funkcije, ki jo zagotavljajo. ^e
demenca {e ni preve~ napredovala, jo
lahko terapija s koloidnim srebrom
ozdravi ali zmanj{a simptome.

V ZDA zdravniki svojim bolnikom
priporo~ajo, da si zobe ~istijo s koloid-
nim srebrom, ker so ugotovili, da gre
veliko teh infektov na ra~un bakterij
zobne gnilobe pri ljudeh s slab{o ustno
higieno.

Poleg tega vsakomur, ki se prepri~a
o koristih in ne{kodljivosti koloidnega
srebra, priporo~ajo, da pred odhodom
na kak poseg v bolni{nico, pije koloidno

srebro, seveda v primernem odmerku,
s primerno sestavo za najbolj{o za{~ito.
Tako se lahko zavaruje pred MRSO in
drugimi nevarnimi bolni{ni~nimi bakte-
rijami. ^e ga uporabljajo {e po posegu,
pa poro~ajo, da se rane hitreje zacelijo.
Iz izku{enj je namre~ znano, da se rane
po nezgodah ali po operaciji zato izred-
no hitro celijo.

Ali koloidno srebro spravi iz telesa te‘-
ke kovine?
Ne deluje neposredno na te‘ke kovine.
Koloidno srebro zagotavlja in pospe{uje
optimalno stanje organizma, ~e pa je
organizem v optimalnem stanju, potem
ima ve~ mo‘nosti, da sam izlo~i te‘ke
kovine iz telesa.

Ali bi {e kaj dodali?
Najpomembneje je, da bi ljudje morali
vedeti, kako koloidno srebro deluje, po-
goj za njegovo delovanje pa je, da se
jemlje srebro prave sestave in na pravi-
len na~in in v pravilnih odmerkih, glede
na trenutno zdravstveno te‘avo.

Lahko preveliki odmerki {kodujejo?
Koloidno srebro v zelo velikih koncen-
tracijah in odmerkih teoreti~no lahko
po{koduje tudi nekatere zdrave celice
pri sesalcih, ampak to so izredni pri-
meri. Pri klini~nih {tudijah so uporab-
ljali koloidno srebro okoli deset ppm, pa
niso zasledili, da bi pri{lo do sprememb
v telesu ali do kopi~enja srebra. Srebro
se namre~, ~e gre za delce ustreznih
dimenzij in koncentracij, z urinom izlo~i
iz telesa v {tiriindvajsetih urah v do ve~
kot devetindevetdesetih odstotkih. Ne
bi se pa izlo~ilo tako hitro pri ~loveku z
ve~jo okvaro jeter ali ledvic.

Ali ga otroci lahko jemljejo?
Da, a z drugo sestavo in koncentracijo,
ne bi priporo~al istega kot za odrasle.

Koliko koloidnega srebra zdaj vi upora-
bljate na sebi, ga pijete, se z njim ma‘ete?
Koloidno srebro sam uporabljam pri pi-
kih, opeklinah, ranah, ‘uljih in {e ve~ je
teh mo‘nosti. Tudi za rastline in ‘ivali.
Popijem po vsak dan od pol decilitra do
en deciliter po po‘irkih prek dneva.

Tatjana Svete

SREBRA ZDRAVNIK NE PREDPI{E


