
V Misterijih večkrat objavljamo 
prispevke o koloidnem sreb-
ru, ki mu pravijo tudi srebrna 

voda, nedavno pa smo izdali že peto iz-
dajo knjige Koloidno srebro – dejstva in 
zmote avtorja Štefana Požlepa s Ptuja. 
Bralci nas pogosto sprašujete o učinko-
vitosti koloidnega srebra pri zdravlje-
nju raznih bolezni ali poškodb. Ker se 
število uporabnikov pri nas ocenjuje na 
nekaj tisoč, se je doslej nabralo precej 
izkušenj in tudi znanja z njegovo upo-
rabo. Ker vam želimo olajšati vpogled v 
dosežene rezultate, objavljamo pričeva-
nja nekaterih uporabnikov.

Ker koloidno srebro pri nas ni regi-
strirano ne kot zdravilo ne kot prehran-
sko dopolnilo, nismo želeli z imeni iz-
postavljati ljudi, ki so nam zaupali svoje 
izkušnje, zato nekatere objavljamo pov-
sem anonimno.

Elektrolizer uporablja že veliko lju-
di v Sloveniji, ki si sami zase in za svo-
je bližnje izdelujejo koloidno srebro. Ve-
liko si jih je elektrolizer naredilo po na-
vodilih iz Požlepove knjige, drugi so pri 
izdelavi potrebovali njegovo pomoč. Vsi, 
ki smo jih vprašali za izkušnje in redno 
uporabljajo koloidno srebro, so z njego-
vimi učinki zelo zadovoljni, zato se lah-
ko upravičeno vprašamo, zakaj ni v splo-
šni uporabi.

Požlep je za Misterije že lani povedal: 
»Farmacija koloidnega srebra ne more 
patentirati in na njem ne more delati ve-
likih profitov, zato je ta ne zanima. Upo-
rabljati ga bo začela šele tedaj, ko bo od-
povedal še zadnji antibiotik.«

Pristavil je, da bi bilo treba v času, ko 
se kriza današnjih antibiotikov vse bolj 

zaostruje in ogroža zdravje milijonov lju-
di, nujno aktivirati koloidno srebro, ki je 
bil nekdaj edini in uspešno uporabljani 
antibiotik, in da je vsako odlašanje neod-
govorno.

Požlep, oseminosemdesetletni upo-
kojeni inženir elektronike in magister or-

ganizacijskih ved, je sam živ dokaz bla-
godejnosti in neškodljivosti pravilnega 
uživanja koloidnega srebra.

VENSKI RAZJEDI ZACELJENI
Upokojenec s Ptuja nam je o uporabi 

koloidnega srebra povedal:
»Koloidno srebro uporabljam za več 

stvari. Najprej preventivno, tako da vsa-
ke toliko časa spijem odmerek 0,3 decili-
tra zjutraj, koncentracije 8 do 10 ppm. In 
potem kurativno pri različnih težavah. 
V ustih sem imel vnetje, ki je po uporabi 
koloidnega srebra zelo hitro izginilo. Na 
levi in desni nogi spredaj na goleni sem 
imel vensko razjedo. Kdor to pozna, ve, 
da se to zelo težko celi. Koloidno sreb-
ro je to odlično zacelilo; na venski razje-
di sem si polagal gazo, namočeno v ko-
loidno srebro, in v približno dveh tednih 
sta bili rani zaceljeni.

S koloidnim srebrom pomagam tudi 
prijateljem. Prijateljici so populili vse 
zobe, ker so ji delali zobne implantate. 
Po puljenju je treba čakati, da se to zace-
li, preden se vstavi implantate. Namesto 
v šestih mesecih, kolikor so ji dejali, da 
bo trajalo celjenje, se je gospe s pomočjo 
koloidnega srebra to zacelilo v enem me-
secu. Nakapala ga je na vato, potem pa 
to večkrat na dan za nekaj časa dala na 
rane. Rezultat je bil odličen.

Z ženo koloidno srebro redno upo-
rabljava že približno dve leti. Gospod 
Požlep mi je naredil elektrolizer, tako 
da koloidno srebro doma delam sam za 
sebe in bližnje. Če je potrebno, ga tudi in-
halirava prek ultrazvočnega inhalatorja 
(Medikoel). V pljučih je namreč zelo dob-
ra absorpcija, zato se tam tudi koloidno 
srebro zelo dobro vsrka. Koncentracija za 
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KOLOIDNO SREBRO

»Po puljenju zob za zobne 
implantate se je gospe s 

pomočjo koloidnega srebra 
to zacelilo že v enem 

mesecu namesto v šestih.«

Knjiga Štefana Požlepa o koloidnem sreb-
ru je dosegljiva na Misteriji.si ali 051/307 
777, cena je 19,90 €.



loidno srebro sem pil po požirkih večkrat 
na dan, čez tri dni je bil mehur že v redu. 
Sicer pa ga preventivno pijem vsak dan; 
naredim en požirek, ga malo premečem 
po ustih in pogoltnem.

Žena si je na zarjavelem žeblju poš-
kodovala noht na palcu desne roke, po 
dveh dneh se ji je to začelo gnojiti. Zdrav-
nica ji je predlagala antibiotike in ker 
e-recept ni in ni prišel v lekarno, se je od-
ločila, da bo gnojno rano obravnavala le s 
koloidnim srebrom. Spila je nekaj požir-
kov koloidnega srebra na dan, rano pa je 
večkrat popršila z njim in v nekaj dnevih 
je bila poškodba že v redu.

Z njim pomagamo tudi živalim. Vnu-
kinjin konj se je poškodoval, odrgnil si je 
nekaj kože in naredila se je odprta rana. 
V treh dneh pršenja s koloidnim srebrom 
po rani je postala krasta in se je brez te-
žav zacelila.« A. D. 

NIČ VEČ 
NADLEŽNEGA KAŠLJA

Še ena upokojenka prav tako ni mog-
la prehvaliti koloidnega srebra, čeprav je 
sprva dvomila v njegovo učinkovitost:

»Z njim sem si pomagala pri zobobo-
lu, mrtvem zobu; požirek sem minuto ali 
dve držala v ustih, potem to pogoltnila, 
ne izpljunila, in zopet dala v usta na zob 
nov odmerek. Brez pretiravanja lahko 
povem, da me je zob nehal boleti.

Ko me je začelo boleti, peči grlo, sem 
srebrno vodo grgrala kaka dva dneva in 
naenkrat so vse težave izginile.

Nekaj let sem imela zjutraj precej mo-
čan kašelj in ko sem se odkašljala, je pri-
šel ven velik sluzast izpljunek. Mož se je 
nato domislil, da bi koloidno srebro in-
halirala, vdihavala prek ultrazvočnega 
inhalatorja. To sem tudi počela in po ne-
kaj dnevih je jutranji nadležen kašelj izgi-
nil, prav tako ni bilo več tistega neprije-
tnega izpljunka.

Sprva sem bila prepričana, da kolo-
idno srebro ne deluje. Da sem mnenje 
spremenila, pa je ›kriva‹ pozitivna mo-
ževa izkušnja. Zaradi nošenja plastič-
nih copat se mu je na nartu naredil gro-
zen gnojni žulj. Žulj je predrl, spral s sre-
brno vodo in dal gor obkladek, namo-
čen vanjo. Drugi dan smo to ponavljali in 
že tretji dan mu je pod tem žuljem zras-
la lepa nova kožica, niti kraste ni bilo. Od 
tedaj verjamem v njegovo učinkovitost.«

POZDRAVIL VNET MEHUR
Tudi Stane Zevnik iz Trzina prisega 

na koloidno srebro:
»Koloidno srebro si delam sam doma 

z elektrolizerjem po Požlepovih navodi-
lih. Po njegovih navodilih sem dal izde-
lati tudi elektrolizer mojemu prijatelju, ki 
je elektronik. S koloidnim srebrom si po-
magam pri raznoraznih težavah. Z njim 
sem si najprej pomagal proti glivicam na 
palcih nog. Nato sem z njim namesto z 
antibiotikom pregnal vnetje mehurja; ko-

inhaliranje mora biti največ 4 do 5 ppm, 
sicer lahko to poškoduje sluznice. Kolo-
idno srebro ni čudežno zdravilo, dejstvo 
pa je, da proti virusom ni učinkovitejše-
ga sredstva.«

NAMESTO ANTIBIOTIKOV
Upokojenka nam je o svoji izkušnji 

zaupala: »Koloidno srebro uporablja-
mo vsi v družini, ker imamo z njim zelo 
dobre izkušnje, pri vseh težavah. Oče je 
imel preležanine, ko je ležal bolan doma; 
zelo uspešno smo mu jih lajšali s srebr-
no vodo, da se preležanine niso širile in 
nič ga ni bolelo. Tudi zdravnica in patro-
nažna sestra sta mu z njim, ko sta priha-
jali k njemu domov, spirali rane.

Vnuk se je popekel po rokah in no-
gah, opekline smo mu rešili s srebrno 
vodo; popršili smo jih s koloidnim sreb-
rom in mu dajali nanje obkladke, namo-
čene vanj. Z njim si osemletni vnuk, ki je 
pri naši hiši največji potrošnik koloidne-
ga srebra, ker največkrat zboli, preganja 
tudi angine. Ko ga začne boleti grlo, dva 
dni najmanj tri- do štirikrat na dan grgra 
srebrno vodo, tretji dan je že vse v redu, 
tako da ne potrebuje antibiotika.

Mož je srebrno vodo uspešno upora-
bljal pri zobobolu; držal jo je v ustih, po-
tem pa je to še spil. Tudi po operaciji kol-
ka, ko se mu je rana, ki se je gnojila, zelo 
lepo zacelila. Mož koloidno srebro zdaj 
sam izdeluje z elektrolizerjem po Požle-
povih navodilih, zato ga uporabljamo re-
dno. Odkar imamo to srebrno vodo, to je 
okrog osem let, pri naši hiši ni več anti-
biotikov.«

»Ko vnuka začne boleti 
grlo, dva dni najmanj tri- 
do štirikrat na dan grgra 
srebrno vodo, tretji dan je 
že vse v redu, tako da ne 
potrebuje antibiotika.«
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HRANJENJE 
KOLOIDNEGA SREBRA
Za kakovost koloidnega srebra je 

pomembno, da ga hranimo vsaj tri-
deset centimetrov stran od vira elek-
tričnega sevanja, kot so hladilnik, te-
levizija, mobitel, električni vod, elek
trično stikalo. Hranimo ga v medi-
cinski rjavi steklenici (ne v plastiki ali 
kovini), ki jo lahko zavijemo še v alu-
folijo, ker ta odbija sevanje. Postavi-
mo jo na temno mesto, ker svetloba 
uniči srebrove ione. 

Za pitje koloidno srebro uporab-
ljamo tako, da ga nalijemo v steklen 
kozarček. Kozarčka ne peremo, ne 
ročno ne v pomivalnem stroju, ker 
lahko s tem koloidno srebro nevtra-
liziramo. Če že hočemo umiti kozar-
ček, to storimo z laboratorijsko desti-
lirano vodo, ki je 99,9odstotno čis-
ta voda, kupimo jo le v lekarni. Tudi 
steklenic ne umivamo z vodovodno 
vodo, temveč le v destilirani, če že 
moramo.


