Silvergrogg m.m.
Detta är några tips jag fått från en vän:
Använder du kolloidalt silver på rätt sätt kan du faktiskt få e�ektiv hjälp
med de �esta angrepp från våra så kallade förkylningsvirus. Att notera är
att det �nns över två hundra olika virus som kan ge förkylningsbesvär.
Vissa av dessa virus omger sig av en hinna med skyddande fett – ett
lipidskikt. Dessa virus brukar man kalla lipid- eller höljevirus och de har
en många gånger svårforcerad barriär som skyddar mot de vattenburna
silverjonerna.
Lösningen på problematiken är att blanda lika delar kolloidalt silver med
vodka, whisky eller någon annan alkoholbaserad dryck. Rödvin fungerar
förträ�igt bra det med. Avsluta med att blanda i lite färskpressad limeeller citronjuice. En silvergrogg helt enkelt. Både alkoholen och syran
från citrusen löser i viss mån upp lipidskiktet och silverjonerna får
lättare tillgång till virusets inre. Tar man sedan och intensivbehandlar
genom att ta en tesked av detta var femte minut under en timmas tid, så
märker man i de �esta fall att förkylningen klingar av och försvinner
inom loppet av några timmar.
Håll vätskan under tungan och skölj även runt i munnen någon minut
innan du sväljer, så passerar mycket av silverjonerna direkt ut i
blodomloppet från munhålan. Anledningen till att man fyller på var
femte minut, eller åtminstone lite då och då under en timme, är att
silvret successivt rensas ut av njurarna till urinen. Förfarandet garanterar
att kroppen har tillräckligt med silverjoner tillgängliga mot
virusinkräktarna. E�ersom in�uensaviruset är ett lipidvirus, så fungerar
denna silvercocktail lika bra på in�uensa också.
Vinterkräksjukan kan man attackera med stora mängder kolloidalt silver.
Ta gärna en deciliter och drick på stående fot. Gunga runt lite så att
silvret får blanda sig med maginnehållet. Har man väl börjat kräkas och
inte får behålla något av maginnehållet, så gör man klokt i att spraya små
mängder i munnen och göra detta o�a. Silverjonerna går då ut i
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kroppen via blodet och attackerar e�ektivt virusinkräktarna.
Ju tidigare man sätter in behandlingen, desto e�ektivare fungerar det.
Har viruspartiklarna väl etablerat sig ordentligt i kroppen, kan det bli
svårare att få bukt med dem. Ta gärna och upprepa behandlingen under
de e�erföljande dagarna även e�er att du känner dig helt symtomfri.
Det är ett e�ektivt sätt att få bukt med eventuella överlevande virus som
annars kan växa till sig och återinfektera dig.
Vissa virus är enklare än andra att få bukt med. Skulle man dock få en
släng av en förkylning, så blir den i regel lindrigare och går över
snabbare med hjälp av kolloidalt silver.
En användare som testat kolloidalt silver på både förkylningar, förmodad
svinin�uensa samt vinterkräksjukan, sammanfattar så här:

"Själv blir jag lätt förkyld, med besvärlig hosta som kan sitta
kvar i veckor. Så fort jag kände förkylningen komma började
jag ta silvervattnet 10ml/timma i 10 timmar. Detta verkade
funka perfekt och förkylningen försvann. I november förra
året var jag utställare på Elmia. Där trä�ar man hundratals
personer och skakar hand med många. Vid den tidpunkten
härjade in�uensan som värst.
E�er mässan drabbades jag av rejäla in�uensasymtom som
feber och hosta. Svin- eller vanlig in�uensa kan jag inte svara
på, men jag har inte tagit något vaccin för någondera. Det blev
att ta fram silver�askan och jag tog sammanlagt
100-150ml/dag. Detta reducerade symtomen till nästan noll
och jag var inte borta från jobbet en enda dag, lite snuva bara i
1 vecka. Jag har vänner som låg i 2-3 veckor helt utslagna.
E�er detta har jag gått på underhållsdos om ca 40ml om dagen
och aldrig varit sjuk! Jo en gång blev jag smittad i alla fall. I
julas var jag besök hos vänner som nyligen hade ha�
vinterkräksjuka. E�er knappt ett dygn vaknade jag på natten av
hemskt illamående, trots min underhållsdos av silver. Men
innan jag bänkar mej vid toan, så måste jag experimentera lite.
Sagt och gjort. Jag tog ett helt dricksglas kolloidalt silver. Lade
Observera att texten i detta dokument endast finns i informativt syfte och är på intet sätt avsett att vara någon som helst form av medicinsk rådgivning.
Rådgör alltid med din läkare kring specifika hälsoproblem och/eller användning av specifika preparat. Marianne Arnström, www.vitallyft.se.

mej ner igen och väntade. E�er en kvart var allt illamående
helt borta!! Fantastiskt!"

Ett par andra användare rapporterar om snabba och e�ektiva resultat på just
vinterkräksjukan:

"Nu har jag bevis att det funkar!!! Det som hände i vår familj,
var att den stora tjejen blev magsjuk, och kräktes självklart rakt
över lillasyster och in i hennes mun. E�er avspolning och
ombyte hällde jag i båda barnen kolloidalt silver, ca 1 dl.
Kräkningarna avtog och e�er ca en timme var den stora tjejen
pigg igen och lilltjejen blev inte sjuk!!"
"Vid första tecken på kräksjuka dricker vi ett par matskedar på
morgonen och klarar oss när omgivningen blir sjuk."

Observera att texten i detta dokument endast finns i informativt syfte och är på intet sätt avsett att vara någon som helst form av medicinsk rådgivning.
Rådgör alltid med din läkare kring specifika hälsoproblem och/eller användning av specifika preparat. Marianne Arnström, www.vitallyft.se.

