
 

ROŽA ŽIVLJENJA 

Nekoč so vsi na Zemlji vedeli, kaj pomeni ta simbol. Naše vesolje je matrica Rože življenja. Nas zdravi, 

dviguje v vibraciji, odpira poti v višje stanje zavesti. Intuitivno vsi vemo, da je ta simbol del nas. Zato 

nas tudi tako privlači. 

Roža življenja je simbol svete geometrije, ki vsebuje zametke vesolja. Najdemo ga v mnogih starih kulturah in 

verstvih. Ena starejših najdb rože življenja je v Ozirisovem templju v Egiptu. Po besedah Drunvala Melchizedeka pa 

obstaja še starejša najdba rože življenja v beli piramidi v Tibetu. Roža življenja ima globok duhovni pomen in 

vsebuje vzorce stvarjenja sveta, ki izhaja iz Velike Praznine. 

Če imate ta simbol na steklenici z vodo ali  če nosite ta simbol na sebi (naše telo je večinoma voda) se voda vrača 

v prastanje, ko je bila živa, povezana z virom, s kolektivno zavestjo. Voda dobi nov, svež okus. Lahko jo za enkaj 

ur pustimo v MIRON steklenici tudi na soncu in jo pijemo še toplo ali ohlajeno. 

Kar imamo napisano na steklenici, na kozarcu se programira v vodo. Voda ve o nas več, kot mi vemo o njej. In 

nase prevzema vibracijo simbola in besede. 

I AM 

Najmočnejša invokacija JAZ SEM. Vsakdo, ki prebere te besede se poveže z Ljubeznijo najvišje 

Prisotnosti in se poveže z Mojstrsko Lučjo v Sebi. Karkoli postavimo za besedo JAZ SEM, to avtomatsko 

postanemo. JAZ SEM ali I AM je aktivacijska invokacija naše najvišje zavesti.  



Vijolično steklo MIRON 
Posebne zaščitne lastnosti vijoličnega stekla so ljudje cenili že v starodavni egipčanski civilizaciji. Že 

takrat so dragocene esence in zdravilne naravne pridelke hranili v zlatih in vijoličnih steklenih 

posodah. V srednjem veku so se, poleg alkimistov, tudi drugi ljudje v tem času zavedali posebnih 

lastnosti, ki jih je imelo bleščeče vijolično steklo. S prihodom industrializacije in novih materialov za 

embalažo je v zadnjih stotih letih vijolično steklo utonilo v pozabo. 

 

Funkcionalnost 
Sonce oddaja vidne in nevidne delce svetlobe. Vidni spekter postane viden našim očem, ko gre bela 

svetloba skozi stekleno prizmo. Istočasno svetloba zadrži del, ki je neviden našim očem in se nahaja 

med elektromagnetnimi valovi z valovno dolžino infrardeče do UV-A. 

 

 

Istočasno omogoča prepustnost sevanju  v spektru UVA in infrardeči svetlobi. Ta 

edinstvena kombinacija zagotavlja optimalno zaščito pred procesom staranja, ki ga 

povzroča vidna svetloba, s čimer se podaljša vzdržljivost in potenca tekočine v steklenici. 

Vijoli čno steklo MIRON deluje kot naravni filter, ki prepušča samo sončno svetlobo, ki ščiti in izboljšuje kakovost vrhunskih 

in občutljivih stvari. 

 
 



KOLOIDNO SREBRO 
 
KAJ JE KOLOIDNO SREBRO? 
 
Koloidno srebro je koloidna raztopina srebra v koncentraciji 20-25 ppm (25 delcev srebra na milijon delcev vode), 
ki nastane tako, da šibak enosmerni tok potuje skozi elektrolit (destilirana voda) s srebrnima elektrodama. 
Koloidni delci srebra čistoče 99,99% in premera 0,0001 mikrona so razpršeni v deionizirani vodi. Gre torej za 
tekočino, v kateri so delčki srebra zelo majhne velikosti pozitivno nabiti in se med seboj odbijajo. Delčki srebra 
tako ostanejo kljub gravitaciji v tekočini enakomerno razporejeni in se ne posedejo na dno. Manjši so delci srebra, 
bolj je koloidno srebro dokazano učinkovito. Najboljše koloidno srebro je narejeno na molekularni ravni.  
 
Električni naboj je primarnega pomena za zdravilne in antibakterijske lastnosti srebra. Naboj počasi izginja, še 
posebej, kadar je izpostavljen svetlobi ali elektro-magnetno sevanju, zatorej je svežina koloida pomembna. 
 
Laboratorijski testi so pokazali, da koloidno srebro ubije prek 650 škodljivih bakterij, virusov in glivic v nekaj 
minutah po stiku z njimi. 
 
OSNOVNA RAZLAGA DELOVANJA 
 
Srebro ne napade bakterij neposredno, pač pa razkroji encime, ki jih anaerobne bakterije, virusi, plesni in glive 
potrebujejo za življenje. Srebro deluje kot katalizator, ki onemogoča delovanje encima, ki ga mikroorganizmi 
(glivice, bakterije, virusi) uporabljajo za celično dihanje. Verjetno je, da je tudi to indirektno delovanje vzrok, zakaj 
bakterije ne morejo razviti odpornosti na srebro, kot ga razvijejo na antibiotike. Prav tako kot železo je nosilec 
kisikovega atoma. Po principu oksidacije - podobno kot vodikov peroksid - sprosti kisikov atom, kar ubije 
patogene mikroorganizme.  
 

 
 
 



 
 
 
NAČIN UPORABE IN DOZIRANJE 
 
Koloidno srebro  uporabljamo na dva načina: lokalno in oralno.  
 
• zunanja (lokalna) uporaba: Za vsakršno lokalno obolenje/poškodbo na površini telesa je koloidno srebro 
najučinkovitejše, če ga na predelu, ki ga zdravimo, najprej vtremo (npr. mozolji, izpuščaji, luskavica,... razen 
seveda na odprto rano),  nato koloidno srebro na ta predel razpršimo in pustimo, da dobesedno “stoji” oz. je ta 
predel v stiku s tekočino vsaj 4 min – tovrstna aplikacija vsaj 3x na dan ima praviloma hitre učinke, Nanašamo s 
pomočjo razpršila, kapalke, gaze ali vate. Obloga (gaza, namočena v koloidno srebro) deluje proti notranjim 
vnetjem in obolenjem, še posebej na predelu trebuha in glave. Sinusi, oči, ušesa: kapljice dajemo vsakih 15 minut 
do izboljšanja stanja, potem vsako uro do popolne ozdravitve. Ko dajemo kapljice v oči, jih držimo zaprte približno 
5 minut. 
 
• notranja (oralna) uporaba: (ne uporabljajte kovinske žličke!)  

- otrokom od 3 - 6 let po 1 čajno žličko dnevno,  

- otrokom od 6 - 12 let po 1 čajno žličko 2 x na dan.  

- od 12 let starosti dalje po 1 do 3 čajne žličke 3 x dnevno.  
 

Pri oralni rabi raztopino (razpršimo v usta ali uživamo po žličkah) zadržimo od 1 do 3 minute v ustih, jo nato še 
pogrgramo ter zatem pogoltnemo. Pod jezikom pride (skozi kapilarice) lažje v krvni obtok, kar je pomembno - 
mimo prebavnega trakta. Če so prebavila obolela, ga pogoltnemo takoj. V nekaj dneh se bo koloidno srebro v 
zadostnih količinah nakopičilo v tkivih, da bo njegovo delovanje prišlo do izraza. Telo ga izloči v treh tednih skozi 
ledvice, limfe in prebavo. 
 
Za preventivo: dnevno po 1 čajno žličko, ob bolezni lahko odmerke povečate na 3 x po 3 čajne žličke na dan v 
trajanju 14 dni oziroma do bistvenega izboljšanja (kontrolni pregled). V glavnem koloidno srebro uživamo oralno 
na prazen želodec. Lokalno ga lahko uporabljamo za rane, odrgnine, opekline.  
 
Za kurativo:  Večina ljudi ga uporablja samo, kadar zbolijo. Užijejo tudi do 3 decilitre na dan in huda infekcija 
izzveni v nekaj dneh. Pri akutnih stanjih je priporočena doza 30ml trikrat dnevno. Zjutraj na prazen želodec 
vzamete prvo dozo, nato čez 45 minut naslednjo. Tak par doz jemljite vsake štiri ure najmanj tri dni zaporedoma. 
Druga doza je pomembna zaradi tega, ker pobije skoraj vse patogene v telesu.  
 
Pri kroničnih problemih je priporočena doza med 20 in 30ml trikrat dnevno najmanj en teden (do 1⁄2 l koloidnega 
srebra). 
 
SHRANJEVANJE KOLOIDNEGA SREBRA  
 
Koloidno srebro je potrebno hraniti v stekleni posodi stran od električnih naprav (najmanj 1m). Čeprav se 
steklo lahko razbije, je edini primeren material za hranjenje. Koloidno srebro v plastični embalaži ni primerno, 
ker je čas uporabe pri tem minimalen, koloidno srebro se  začne izločati iz suspenzije. Ne shranjujte koloidnega 
srebra v zamrzovalniku ali hladilniku, ker ima električna napetost  naprave, oziroma njeno magnetno polje, 
enak učinek na koloidno srebro kot plastična embalaža. 
 
ZA KAJ KOLOIDNO SREBRO LAHKO UPORABLJAMO?  
 
Uporaba koloidnega srebra je koristna pri stanjih kot so:  
akne, AIDS, alergije, vnetje slepiča, artritis (vnetje sklepov), atletska noga, vnetje mehurja, krvni paraziti, 
zastrupitev krvi, ognojki, črna kuga in opekline; rakaste bolezni, kandida, pasji parvovirus, ozebline, kolera, kolitis 
(katar širokega črevesa), konjunktivitis (vnetje očesne veznice) in cistitis (vnetje mehurja); seboroični dermatitis 
(prhljaj), diabetes in griža; ekcem in encefalitis (vnetje možganske opne); fibrozitis (mišični ali zunajsklepni 
revmatizem); gastritis (želodčni katar) in kapavica; senena mrzlica in herpes; izpuščaj in slaba prebava; keratitis 
(vnetje roženice), gobavost, levkemija, lupus, limfangitis (vnetje limfnih žil) in lajmska bolezen (borelioza); 



malarija in meningitis. Poleg tega pa še: nevrastenija (živčna slabost); infekcije, ki jih povzročajo paraziti, vnetje 
pleure (pljučne mrene), pljučnica, vnetje prostate, pruritus ani (srbenje v okolici anusa), psoriaza in gnojno 
očesno vnetje; revmatizem, rinitis (vnetje nosne sluznice) in lišaj, škrlatinka, septična stanja (oči, ušes, ust in grla), 
seboreja, septikemija, herpes zoster in infekcije, ki jih povzročajo stafilokoki in streptokoki, trebušna gripa in 
sifilis: ustni oprh (glivično vnetje), vnetje ščitnice, tonzilitis, toksemija, trahom, »vlažno« stopalo in tuberkuloza; 
razjede želodca; virusi (vseh oblik); bradavice in oslovski kašelj ter glivična vnetja (pri ženskah). 
 
Infekcijske bolezni (virusne, bakterijske ali glivične): vsaki 2 - 3 ure na dan, dokler se stanje ne normalizira, lahko 
tudi do dva meseca, nato pa nadaljujemo s preventivo, da se okrepi  imunski sistem. Priporočljivo je grgranje, 
žvrkljanje, dajanje kapljic v nosnice, oči ali ušesa,  odvisno od vrste okužbe (prehladi, angine, gripa, bronhitis, 
vnetje ušes, sinusov, oči, ...).  Večkrat na dan poškropite ali z namočeno gazo obložite obolelo mesto. Za 
utrjevanje dlesni  in ustavitev zobne gnilobe kapnite nekaj kapljic koncentrirane raztopine na zobno krtačko  (brez 
paste) in si drgnite zobe in dlesni. Lahko tudi žvrkljate koloidno raztopino v ustih do ene minute in nato izpljunete.  
 
Sinusi, oči, ušesa: kapljice kapnite v npr. uho vsakih 15 minut do izboljšanja stanja, potem  vsako uro do popolne 
ozdravitve. Ko dajete kapljice v oči, jih držite zaprte približno 5 minut.  
 
Prehladi, gripa, boleče grlo: grgrajte in žvrkljajte eno veliko žlico vsako uro, spijte preostanek in to ponavljajte, 
dokler se stanje ne izboljša. 
 
Za živali: v posodo dajte eno žlico koloidnega srebra ob vsaki menjavi vode. Ob resni bolezni s kapalko vnesite 
eno žličko 3 krat dnevno v gobček, dokler se stanje ne izboljša in potem naprej preventivno.  
 
KOŽA: medtem ko se koloidno srebro uporablja kot preventiva proti virusom, bakterijam in glivicam pri oralni 
uporabi, ga nanašamo direktno na odprte rane in poškodbe, da preprečimo infekcijo na površini. Ne glede na 
svoj koristen učinek pa koloidno srebro ne peče in ne skeli. Drugi antiseptiki zapečejo ob stiku z ranjenim tkivom, 
ker pri ubijanju mikrobov  uničujejo tudi celice tkiv. 
 
AKNE: temeljito si umijemo in izperemo obraz štirikrat dnevno in po vsakem izpiranju v problematična mesta 
kože vtremo majhno količino koloidnega srebra (dvakrat do trikrat s prstom ali z manjšo bombažno krpico). Ta 
postopek naj se nadaljuje v obdobju nastajanja aken, še boljša je preventiva v najstniških letih. S tem se prepreči 
izbruh aken in koža ostane stalno čista. Mnogo ljudi ima vedno pri sebi stekleničko koloidnega srebra in ga 
uporabljajo čez dan.  
 
UREZI IN ODRGNINE: nanesite koloidno srebro neposredno na odprto poškodbo ob uporabi  katerekoli obveze. 
Koloidno srebro  lahko uporabljamo samostojno ali skupaj z drugimi medicinskimi sredstvi.  
 
EKCEMI IN KOŽNI IZPUŠČAJI: koloidno srebro rahlo vtrite v prizadeto kožo. Postopek ponovite večkrat, da ostane 
površina vlažna. Lahko jo povežete in poskrbite, da je povoj navlažen s koloidnim srebrom. Povoj  menjajte vsak 
dan.  
 
BRADAVICE: pokrijte bradavico z majhnim samolepilnim obližem, prepojenim z nekaj kapljicami koloidnega 
srebra. Poskrbite, da je obliž stalno navlažen. Bradavice naj bi izginile v nekaj  dneh. Pri večjih bradavicah lahko 
traja nekaj dni več, da izginejo.  
 
ČREVESNE TEŽAVE: koloidno srebro ubije lokalne mikrobe v šestih minutah in pri tem ne poškoduje nobenih 
okoliških tkiv.  
 
OPTIMALNA PREBAVA: Vlijte vso ali del priporočene dnevne količine koloidnega srebra v izbrano pijačo in jo 
popijte med vsakim obrokom hrane. Ko je hrana prebavljena, prisotnost koloidnega srebra prepreči gnitje hrane 
v prebavnem traktu tako, da uniči vse klice zaužite s hrano in s tem omogoči, da je hrana bolj uporabna. Razen 
tega ne nastajajo vetrovi.  
 
INFEKCIJE PARAZITOV: z zaužitjem ustrezne količine koloidnega srebra preprečimo infekcije parazitov, ki jih 
povzročajo drobcene, črvom podobne živalce, ki se kot zajedavci nahajajo v posameznih organih ali v nekaterih 
primerih po celem telesu. Paraziti se razmnožujejo z jajčeci, iz teh pa se ne morejo izvaliti novi, kadar je v bližnjih 



telesnih tkivih dovolj koloidnega srebra. V kratkem času se ti uničijo in nato odstranijo s pomočjo imunskega 
sistema.  
 
DRISKA: številne bolezni kot kolera ali druge bolezni, kjer patogeni organizmi prebivajo v glavnem v debelem 
črevesju, so lahko usodne. Usodnost nastopi zaradi dolgo trajajoče dehidracije in bruhanja. Patogene bakterije, 
ki povzročajo težave, delujejo v debelem črevesju, kamor pa koloidno srebro težko prodre. Zelo priporočljivo je 
izpiranje črevesja z raztopino koloidnega srebra (15 ml na 200 ml sterilne vode). 
 
NEKAJ EDINSTVENIH IN TRADICIONALNIH UPORAB KOLOIDNEGA SREBRA  
 
● Dodatek k pitni vodi med potovanjem in taborjenjem.  
● Opekline, poškropljene s koloidnim srebrom, se pozdravijo hitro in brez brazgoGne.  
● Varno sterilizira vse od zobne krtačke do kirurškega instrumenta.  
● Lokalna uporaba na urezninah, odrgninah, ranah, izpuščajih, sončnih opeklinah, pikih insektov.  
● Napršite hišne gobice, brisače in rezalne deske, da uničite E-coli bakterije in salmonele; s tem preprečite 
zastrupitev hrane in vnetje želodca ter črevesja.  
● Dodajte ga pri konzerviranju, vkuhavanju in stekleničenju.  
● Dodajte ga sokovom in mleku, da prepreč kvarjenje, fermenGranje, zasirjenje.  
● Napršite z njim notranjost čevljev in mesta med prsG, tako uničite večino glivic.  
● Koloidno srebro zmanjša prhljaj, luskavico, kožne srbečice itd.  
● Dodajte ga vodi za kopanje, za grgranje, prhanje, izpiranje črevesja, pršilu za nos in vodicam za zobe.  
● Zelo skrajša čas okrevanja pri prehladih, gripi, pljučnici, dihalnih infekcijah.  
● Lahko zaustavi propadanje zob in prepreči zadah. 
● Lajša zobobole, ustna vnetja, bakterijske iritacije.  
● Za razkužitev zobnih protez. 
● Za odstranitev neželenih mikroorganizmov iz zemlje in hidroponičnih sistemov.  
● Srebro je izvrsten rastlinski sGmulator rasG.  
● Zelo koristno je napršiG nekaj koloidnega srebra na sadje in zelenjavo pred skladiščenjem ali uporabo.  
● Razkužilno sredstvo za telefonske slušalke, slušne aparate, glavnike, pipe itd.  
● Za plenice in proG izpuščajem zaradi plenic. 
● Koloidno srebro odstrani trdovraten vonj. 
 
ČIŠČENJE HRANE IN VODE  
 
Čiščenje vode: Koloidno srebro je čudovit čistilec vode. Voda, shranjena z dodatkom ene ali dveh jedilnih žlic 
koloidnega srebra na 5 litrov, bo zelo dolgo varna in dobrega okusa. Voda, ki je onesnažena z mikrobi, lahko 
postane pitna z dodatkom dveh ali treh jedilnih žlic koloidnega srebra na vsakih 5 litrov vode. NASA se je med 23 
metodami za čiščenje vode odločila za sistem s srebrom za svoj Space Shuttle. 
 
Domača konzervirana hrana: polovico čajne žličke koloidnega srebra na liter v doma konzervirani hrani prepreči 
rast vseh bakterij, virusov in glivic. Ko se boste taka hrana uživali, bo prisotnost srebra pomagala pri procesu 
prebave s preprečenjem fermentacije škrobov v hrani. 
 
Srebro prepreči gnitje beljakovin ali žaltavost maščob v prebavnem traktu. S tem ne bo prišlo do tvorbe vetrov v 
črevesju, niti do razkroja hrane zaradi toksinov. 

 


