
Искуства пацијената, достављена имејлом на адресу удружења у периоду 

између 11.11.2021.-10.10.2022. 

Због Закона о заштити података о личности, објављиваћемо искључиво 

иницијале потписника. 

 

Поштовани, 

мој проблем са короном почиње болом у зглобовима и кичми, костима, 

температура, 37, 38, 39...Добијам панцеф,пронисон и витамине.На своју руку 

узимам Ивермектин, што је мој избор и моја одговорност са вјером у 

Бога.Узимам од првог дана 0.04мл по кг тјелесне тежине, пет дана, резултат 

је фантастичан,болови престају, активна сам,  никаквог бола нема. 

Не знам да  ли сам исправно поступила, 

 после петог дана правим паузу од пет дана, наступа повећање притиска и 

синусни бол. 

Укључујем ИВ,од 0.02мл два дана.Притисак се санирао и одлично се 

осјећам.( Плућа су била чиста,повремено искашљавање). 

 

Хвала Богу на лијеку а добрим љекарима,Хипократовом заклетвом заклети а 

Богу посвећени,све најбоље.Истрајте на Божјем путу,Господ Љекар и 

Спаситељ је уз вас.Ви сте тренутно у најхуманијиј мисији за човјека!!!Зло 

никад није побиједило добро,па неће ни ово!! 

 

 

Моја подршка, 

Д.Б. 

Црна Гора 



 

 

Поштовани, 

имала сам инфекцију грла и носа,изгубила чуло укуса и мириса,осећала 

горчину у устима,три дана повраћала..лечила сам се ивермектином за 

животиње 0,4мл по кг.пет дана.Нисам ишла у болницу,с обзиром на то да би 

ме подвргли ковид тесту,и њиховим ковид"лецењима".Лечење ивермектином 

ми је значајно помогло,с обзиром да сам имала јачу инфекцију с 

температуром 38,7 у трајању од три дана. 

 

Подршка, М.М. Србија 

-____________________________________________________________ 

Добар дан драги људи и лекари. 

Пре свега морам да кажем ХВАЛА за подршку,ХВАЛА за савет,ХВАЛА за 

лепу реч,ХВАЛА за реч охрабрења,ХВАЛА за помоћ и сваку одговорену 

поруку.Уз ваше савете сам узела Ивермектин.Kористили смо га ја,мој супруг 

и мој отац.Уз то смо пили још аспирин и хемомицин и ниста друго.Отац и 

супруг су имали само 3дана температуру и кашаљ.Ја сам мало дузе имала 

температуру и била сам доста малаксала пар дана.Али нико од нас није 

зарадио упалу плућа и д димер нам је био добар.Сви смо хвала Богу прошли 

без тежих последица. 

Ово сто чините добро за народ добрим ће вам се и вратити. 

Велики поздрав! 

Д.Б. Србија 



Poštovani, 

 

Moj suprug Б.Р, se prvi razboleo od prehlade19,  20.10.2021. 

Počeo je sa FLCCC protokolom od prvog dana prehlade sa temperaturom. Pio 

je  IVM 0,4mg/kg tt . 

Temperatura posle trećeg dana prestaje, ostali simptomi gripozne prehlade (bol u 

telu, zapušen nos i sl.) nestaju posle 5og dana. Inače mu je tempereatura, kada je 

imao u toku dana, išla od 36,6-38.  

Krvna slika urađena 2x do sada: KS, CRP, parametri jetre, Ddimer, LE formula- 

sve je bilo u potpunom redu. Nije došao ni do antibiotika. :-) 

Ja (А.Ђ), pijem IVM 0,2mg/kg tt od suprugovih prvih simptoma, preventivno. 

I sve suplemente kao i on. 

Posle nekih 6-7 dana mi se zapušio nos i osećam bol u mišićima i kostima kao kod 

početka prehlade. Testiram se i dobijem pozitivan rezultat. Počinjem opet IVM 

(veterinsarski rastvor koji smo jedino mogli nabaviti u Podgorici) 0,4mg/kg tt. 

Kada sam ga popila u toj dozi, BUKVALNO posle 5,6 sati tog prvog dana kao da 

su se simptopmi prepolovili! Prosto se dalje napredovanje prehlade zaustavilo. Pila 

sam ga 5 dana. Nisam razvila ništa sem "zapušenosti glave". Krvna slika u redu. 

Sada ga uzimamo jednom nedeljno 0,2mg/kg tt (plan je narednih još 3 nedelje da 

pijemo tako).  

Dete od 5,5 godina nismo testirali. On se žalio prvog dana suprugove prehlade, 

kako ga boli glava, tada je i povratio. Sutradan ga je opet bolela glava pa je imao 

tečnu stolicu. Dali smo mu 2 dana IVM, 0,2mg/kg tt (28 kg). Sve staje sa tim, dete 

skroz zdravo. 

Nismo vakcinisani. 

Nismo bili uplašeni. Na TVu gledamo samo crtaće i ne slušamo nebuloze. Od 

decembra prošle godine imamo FLCCC protokol a od marta IVM (Galen tab) koji 

smo drugima dali. Pijemo suplemente i inače (u manjim dozama). Pratim Vas na 

viberu i telegramu skoro od samog početka grupe. Slušamo pozitivne doktore i 

ljude i Vas iz Srbije ali i iz inostranstva i jako smo srećni što svi postojite!  

  

Hvala VAM svima do neba i svaka Vam čast na hrabrosti, znanju i upornosti!  

A.Đ. Srbija 

Поштовани доктори, Бог вас благословио и штитио, велика захвалност и 

подршка. Ја сам прележао корону кући уз употребу антибиотика, два упоредо 

панцеф и фортека,пронизона, аспирина, витамина и сурутке. Имао сам једно 

поподне темп.37,5 и мало стискање у грудима. У амбуланти су ми уз 



позитиван пцр рекли иди кући и пиј витамине. Преко везе сутрадан урадим 

рендген и упала плућа лево. Ову терапију ми је дала докторка пријатељица не 

у ковид амб. Могу тврдити из бројних примера ,част изузецима ,да због лоше 

терапије у старту многи завршавају фатално. Мој пријатељ је сина који је 

имао високу температуру и кашаљ излечио таблетама ивермектина после 3 

дана узимања. Моја двојица млађих комшија уз високу темп. кашаљ 4 дана 

ивермектина и као нови . До победе. 

M.П. Србија 

 

Postovani,  

 

Zahvaljujuci upravo ovom cudotovrnom leku, tj. tretmanu, i ja i moja porodica i 

bar 100 ljudi, a i vise, ostalo je zivo ili nije zavrsilo po bolnicama. Antibiotike sam 

odbila, iako sam pet dana imala neprestanu temperaturu, jer mi je crp sa 12 pao na 

0.5 ipluca su mi bila cista. I na moje najvece zaprepascenje, kandida, koju sam 

imala dve godine i koju apsolutno ni sa cim nisam lecila, nestala je nakon upotrebe 

ivermektina. Svi lekari do jednog iz "ozloglasene" viber grupe zasluzuju orden 

casti i humanosti.  

 

A. B. Srbija 

 

 

Ja sam dosta kasno pocela sa Ivermektinom, vec je proslo 15 dana od pocetka 

simptoma, razvila mi se jednostrana upala pluca. Kada sam pored terapije Pancef, 

Pronison, pocela sa 1.5  ml Ivermektina 5 dana, vec u pocetku se oseti poboljsanje. 

Do 5. doze meni je upala pluca "nestala", crp pao na 1, jedino sto mi je ddmer 537.  

Beskrajna podrška, 

M.M. Srbija 

 



Poceo sam da pijem Ivermektin u profilaktickoj dozi,  na osnovu razgovora sa 

prijateljima, LEKARIMA, koji ga vec mesecima unazad piju, jer rade u crvenim 

zonama (razlicitih) kovid bolnica, kao oblik zastite. Ti lekari nisu medjusobno 

povezani, rade u razlicitim ustanovama, neki od njih u kovid bolnici stalno, a neki 

su isli na smene od po 2-3 nedelje u kovid (Batajnica). Niko od njih me ni na sta 

nije terao, ljudi u uobicajenom razgovoru rekli da piju, ja se raspitao, procitao sve 

do cega sam mogao da dodjem i poceo i ja da koristim preventivno. Nabavio lek u 

obliku praha u pakovanju od 100g, proizvodjaca Veterinarski zavod Subotica i 

cena mu je bila negde oko 230 din. Profilakticka doza je 0.1g po kilogramu tezine. 

Ovaj vepar koji Vam pise ima oko 85kg, tako da sam pio 9-10g praha razmucenog 

u vodi jednom mesecno. Napomenucu Vam da neki od lekara piju 1/4 ove gramaze 

jednom nedeljno a neki celu gramazu jednom mesecno. Svakako se svede na isto. 

Posle 10ak dana sam ipak dobio Kovid (pojma nemam ni kako ni od koga, jer sam 

od samog pocetka bio prilicno oprezan i postovao sve preventivne mere). Subotu 

popodne imam temp.37,5°C i ubedjen sam da sam se prehladio jer sam onih 

hladnih dana izigravao prolece u relativno tankoj jakni i cipelama sa tankim 

djonom... racunajuci da idem svuda kolima, pa do kola i od kola nece biti hladno. 

U nedelju se budim sa temp.38°C. Pozovem drugaricu da je pitam da li smem da 

uzmem antibiotik na svoju ruku, jer sam se prehladio, lagano obucen. Kad je cula 

simptome, samo je rekla: Kovid, dolaz' 'vamo na testiranje. Uradila brzi 

antigen.test i kovid - potvrdjen. 

Izvadjena krv, snimljena pluca, svi nalazi uredni. Dobio kamaru lekova, antibiotik, 

eksperimentalni japanski lek Faripiravir, pun sto vitamina, suplemenata, lekova za 

zastitu zeluca, probiotik za zastitu crevne flore... Pored njih, pijem Ivermektin u 

terapeutskoj dozi, sto je 0.2g/kg tezine vepra. U mom slucaju je to nekih 17/18g na 

svakih 48h. Dakle, svaki drugi dan, jednom dnevno. Neparnim danima sam pio po 

5g ujutru i uvece. 

SUTRADAN, dakle u ponedeljak, drugog dana od potvrdjene dijagnoze, 

temperatura pada na 36,5°C i vise ne raste. Jedini simptom koji sam imao je 

ludacka bol u ledjima, iznad karlice, sa obe strane kicmenog stuba, koja se sirila ka 

butinama, kao kad se usinete. Mislio sam da je ta bol u misicima zbog temperature, 

ali su mi lekari objasnili da je to jedan od simptoma kovida. Ta bol je trajala jos 

dva naredna dana, do srede. Od srede sam narednih 10 dana bio kod kuce, u 

samoizolaciji samo zbog toga sto bih moooozda mogao nekog da zarazim, mada 

postoje i misljenja da smo zarazni samo dok osecamo simptome. Da ne bih 

razmisljao, odlezao kod kuce naredne 2 nedelje i pio Ivermektin po semi koju sam 

Vam gore napisao. 

Isao na redovne kontrole, nije bilo ni pogorsanja stanja ni upale pluca, koju ovaj 

soj karakterise, podmuklo i to sa pocetkom upale pluca 7. ili cak 11. dan. 



Kontrolisan ddimer i crp i sve vreme bili u granicama (ddimer varirao ispod 500, 

crp nije prelazio 2.6). 

 

Eto. Sta god Vi mislili, mene je svinjski lek sacuvao. Ja Vam ne prepricavam 

"iskustva" sa televizije ili drugih medija, detaljno sam Vam napisao SVOJE 

iskustvo. 

Ako me pitate zbog cega se nisam lecio iskljucivo Ivermektinom, nego sam 

koristio i lekove savremene medicine (pa cak i Favipiravir, za koji mi uopste nije 

bilo svejedno kad sam procitao njegovo uputstvo i nuspojave), recicu Vam da 

nisam gorstak, da ne zivim na vrhu Vrske cuke i da se ne lecim travama, ali da 

nisam ni iskljuciv da omalovazavam pozitivna iskustva metoda koje su dokazane 

ali deluju, pa recimo, cudno, da budem blag. Procitao i shvatio da taj lek nema 

nuspojava (izuzev ako ste nenormalni pa popijete svih 100g i dobijete dijareju), da 

su dva naucnika za njega 2015.godine dobila Nobelovu nagradu za medicinu 

(dakle, za humanu upotrebu, a ne za veterinu), da postoje brojna iskustva u lecenju 

ovim lekom od Indije do Ceske, te da je usao i u zvanican protokol lecenja 

Kovid19 u Japanu, u naciji koja je tradicionalno vrlo oprezna i rezervisana, a sa 

druge strane ima ogromno iskustvo i primenu tradicionalne, prirodne medicine. 

 

Podrška za sve vas, 

M.G. Srbija 

 

 

звињавам  се ако мало касним  са јављањем , па да не дужим. 

 

Ивермектин  који смо користили је  течан  ивермектин  намењен  за  

животиње.  Уз  протоколе које сам  добио од пријатељице и које  ћу вам 

оставити у атачменту  излечили смо се  моја сестра  54 године,  мајка  

77 година,  иначе жена која је  тешко боленса  од паркинонове болести,  

ја  49 година,  пријатеља  66 година и  сестрић од 24  године.  Мајци , 

сестри а и мени су били индетични симптоми,  прво сестра па после 

пар дана  мајка и ја....маласалоснт, температура  и у почетку лакши 

кашаљ...Сестра је почела  трећег дана  са протоколом, кад је већ  била 



закицана за кревет,  пет  дана  лечења и три седмице опоравка,  у току 

опоравка малаксалост, константна поспаност, умор, кашаљ  који је 

пролазио полако.  Мајка и ја  смо почели на прве симптоме са 

протиколом и мени је опоравак трајао око 10  дана, док мајци  дуже  

исто око три седмице, претпостављам због година и основне болести. 

Другар од 66 годиан  почео прво вече по појави симптома  и  након 5 

дана лечења по протоколу опорављао се исто око 3 седмице.  Сви 

четворо нисмо ишли код доктора у ковид амбуланте, нисмо  радили   

анализе крви,  снмке плућа.  Хвала Господу Богу и вама свим  

докторима који сте ту,  сви смо се опоравили и вратили  редовним 

обавезама и нормалном животу. Само је сестрић који је запослен у  

фирми морао  у ковид амбудланту ради боловања али се лечио  по 

протоколу и ево и он је  Богу хвала сад  ок,   треба да закључи 

боловање,  с тим што је он радио  и снмак плуча, имао је  благо  

запалење оба плућна крила, и температуру  3 дана.. Такође  Богу хвала  

од свих наборјаних нико  није вакцинисан. 

 

П.С. Требали  би да се организујемо сви из групе  а има  сигурно још 

многи који и не смеју да уђу у групу  а успешно су се изллечили, да 

пружимо подршку свим докторима који се јавно прозивају и којима  се 

желе одузети лиценце, Да ли неким протестом, блокадом или шта  год 

и као  год, али није  фер, није поштено, није спрски и није хришћанаски 

оставиити сад те докотре  да сами воде своје битке. 

 

С поштовањем и  захвалношћу 

Н.С. Србија 

 



Poštovani,  dobro veče.  

Moja porodica:suprug 1974. Godište,  starije 2 ćerke(više od 50 kg telesne mase) 

koristili su preventivno Ivermektin, kupljen u vet. Ambulanti.  

Koristili su 1ml na 50 kg, jednom nedeljno,  tri nedelje.  

Takođe,  moja majka, 1952. Godište, koja je operisala rak dojke 2009. 

Godine,  duze je pila Ivermektin, bila je bolesna više puta u toku ove i prošle 

godine, veoma blagi respiratorni simptomi. Od kako je prvi put popila Ivermektin 

živela je, a bila je u depresiji i konstantno je spavala. 

Pre 2 dana je došla iz banje, a sve to zahvaljujući Ivermektinu-delovao je na 

depresiju kod moje majke, onkoloskog pacijenta.  

Brat, 1979. Godište, Takođe redovno pije Ivermektin,  preventivno.  

Ja dojim bebu i ne pijem ga. 

Verujemo vama lekarima i pratimo vaše imstrukcije. 

Srdačan pozdrav sa željom da izdrzite u borbi za istinu 

A.S. Srbija 

 

 

 Moje ime je J. V. Clan sam viber grupe LRNE. O ivermentinu sam citala i slusala 

pre par meseci. Ozbiljnije sam pocela o njemu da razmisljam posle gostovanja 

Prof.dok. Valentine Arsic Arsenijevic. Prvo iskustvo je imala moja bratanica kao i 

njen momak . Ona ima 19 godina. Dobila je visoku temperaturu, strasne bolove u 

glavi i telu. Nije imala tezu klinicku sliku. Predlozila sam joj da porazgovara o 

Ivermektinu sa jednim veterinarom. Uzeli su tecni ivermektin po 2 ml. Siptomi su 

im nestali posle 4 sata. Za dva dana su ozdravili.  

                          Pre mesec dana, moj sin koji ima 8 godina dobio je blagu 

temperaturu i kasalj. Bio je pozitivan. od terapije je uzimao samo antibiotik. 

Ozdravio je za tri dana. Treceg dana sam ja pocela da kasljem i dobila 38,5. Imala 

sam Ivermektin u prahu 2mg/g. Popila sam ga tog prvog dana. Doza je bila mala, 

jer sam uzela dozu za preventivu tj.kg puta 0,2 pa sam delila sa 2 mg. Tu sam 

izgubila dva dana. Sutradan sam se javila u covid amb. bila je vec obostrana upala 

pluca. Temperatura nije padala ni pod antipireticima ni diklofenakom. Bolovi 

strasni u telu, glava, zglobvi, ledja. Ne prestaju da bole. Zovem bratanicu, trazim 

tecni ivermektin. Njoj je ostalo 6 ml. Kaze mi po preporuci veterinara da popijem 

2ml, da dam majci ( ona je imala siptome slicne kijavici i kaslja u tom trenutku) i 

da dam ocu ( koji nije u tom trenutku imao siptome). Ja popijem 2 ml. Oni po 1,5 

ml jer sam pri istiskivanju prosipala skoro 1ml. Posle 4, 5 sati osetim neverovatno 

poboljsanje. Bez antipiretika sedam dana nisam imala temperaturu. Sedmog dana 

zbog stomacnih problema ( 10 godina imam probleme sa crevnom kandidom koju 

ne mogu da resim) pijem samo pancef i ostavljam forteku da ne pijem. Javlja mi se 

temperatura ponovo velika. Veliki bolovi pri udisaju. Probadanja. Onda posle 

http://tj.kg/


nekoliko dana  saznajem za vasu grupu. Dobijam savete od dvoje predivnih 

doktora i Prof. doktorke Valentine o doziranju ivermektina. Tada sam imala samo 

u prahu ivermektin i  saznala da moze da se pije vise dana jer sam dobila 

upozorenje da se pije samo jednom mesecno od bratanice.  Posle popijene doze 

praskastog ivermektina temperatura se ponovo povlaci i normalizuje se stanje. 

pored vitamina d3, C ,ubacujem jace probiotike ( zbog kandide) ubacujem NAC, 

perlice belog luka i stomak se smiruje. Nastavljam sa pancefom, pronizon i elfonis 

antibiotikom kao i ivermektinom  jos cetiri dana kg x0,6/2mg i pijem 18 grama 

ivermektina. Na kontroli uredan nalaz posle 20 dana.  Sve u svemu dosta sam 

gresila jer nisam imala prave informacije u pravom trenutku, ali sam ipak u jednom 

delu svog lecenja uspela uz pomoc dobrih doktora da dobijem savete o pravoj dozi 

i pravoj terapiji,Ta doza mi je barem olaksala da lecenje zavrsim bez temperature i 

stopiram virus. Da mi se bolovi izgube i smanji kasalj. Jedino mi je problem sto jos 

uvek nemam culo mirisa i ukusa. Pijem vec 6 dana NURONORM (alfa lipoinska 

kiselina) ali jos uvek nista. Ukupno dvadeset dana bez cula mirisa i ukusa sam. 

Nadam se da mi mirisni nervi nisu trajno osteceni.  Verujem da sam prvog dana 

popila dozu za ambulantno lecenje do upale pluca ne bi ni doslo i lecenje bih 

sigurno zavrsila za sedam dana. U svakom slucaju sam neizmerno zahvalna ovom 

leku kao i dobrim ljudima koji su imali strpljenja i volje.  

  

                        U medjuvemenu moj otac dobija upalu pluca obostranu. 70 godina, 

visok pritisak i terapija za srce. Pogresna terapija (najveroatnije mala doza 

pronizona i nedovoljna kolicina ivermektina) dovode do toga da se rezultati 

pogorsavaju.  U tom periodu nisam imala pravu dozu ivermektina kao ni vreme 

koje treba da pije. Pije dozu za preventivu.  Temperatura pada preko dana ali preko 

noci raste. Kontaktiram doktorku iz grupe i pocinje da pije dozu za ambulantno 

lecenje . Temperatura se gubi, poboljsava se stanje. medjutim, nisam znala koliko 

dana treba da pije. Posle cetvrtog dana pravimo pauzu. temperatura skace. 

Rezultati se pokazuju lose CRP 80 , LDH 614 kao i saturacija od 91. Bilo je reci da 

ga ostave na bol.lecenje. Terapiju mu menjaju, povecavaju pronizon. Kontaktiram 

ponovo doktore iz grupe. Onda nastaju oni problemi u grupi, vi zakljucavate grupu. 

Medjutim dr.G je bila otkljucana i dobijam savete da pije Ivermektin jos 4 dana 

(0,6), terapiju za koagulaciju NATTOKIN i da pije terapiju antibiotsku sa 

pronizonom( koju su mu povecali posle kontrole)  . Saturacija je danas bila 95, 96, 

97. Smanjio se kasalj. Poboljsalo se stanje. Sutra ide na kontrolu. Hvala dr. G koja 

je kontaktirala dr. T pulmologa. Hvala im beskrajno na odgovorima i savetima. 

Hvala svim dobrim ljudima i strucnjacima. Hvala sto postojite i sto se borite za sve 

nas. Boricemo se i mi sa Vama jer znamo sta je istina, jer mislimo dobro ljudima 

oko sebe. Ivermektin sam preporucila ljudima koji su oboleli u mojoj okolini. 

Osecaju poboljsanje. Siricemo istinu jer istina jedino moze da nas izleci. 



 

 

Srdacan pozdrav, 

J.V. Srbija 

 

Nekoliko puta sam se osrćala loše, kao da ću grip dobiti.... šta je bilo ne znam, ne 

želim da idem. na testiranja i ostalo.... uzela sam Ivermectin, istog dana mi je bilo 

bolje, nastavila sam po uputu da ga pijem pet dana i sve se završilo. 

 

Još dva puta mi se dogodilo isto i uz Ivermectin sam to okončala. 

 

Hvala vam na svemu, 

R.H. Srbija 

 

 Poštovani,  

 

lekari i ako dozvolite prijatelji, 

 

 uveren sam da ste svojim radom, borbom za istinu i zdravlje osvojili srca velikog 

broja ljudi. Moje i svih članova moje porodice svakako jeste.  

 

 Mojih objava u grupi nema. Nisam se osećao pozvanim da "zatrpavam" grupu 

svojim mišljenjem. Mašinac sam po struci i moje je bilo da listam, čitam, učim, 

pišem. 

 

 Bio sam dva puta da iskažem nezadovoljstvo zbog ograničavanja slobode kretanja. 

Nakon toga je supruga u Nedelju 24.10.2021.godine imala povišenu TT 38,5 C. 

Iste večeri je prošla svu proceduru i dobila terapiju. Od doktorke je uljudno tražila 

da joj u terapiju uvrsti i Ivermektin. Doktorka je rekla da ne može, ali zna da je to 

deo terapije u Danskoj. Uzevši u obzir ono što smo naučili čitajući preporuke isto 

veče smo nabavili i primenili Ivermektin po FLCCC Protokolu od 

24.09.2021.godine. 

 

   Supruga (obolela) je uzimala 5 dana posle jela 0,4mg/kg tt, a zatim od 

29.10.2021. godine do juče 06.11.2021. godine (piše do izlečenja) 0.2mg/kg tt. 

Svakako treba napomenuti da nikakvih nuspojava nije bilo, simptomi su polako 

nestajali . Treći ili četvrti dan više nije bilo nikakvih simtoma (povišena t, suvi 

kašalj,malaksalost, ...).  



   Ostali ukućani su pili dozu za prevenciju. Prva doza prvo veče kad i supruga, 

druga posle 48h svi po 0,4mg/kg tt, Zatim smo prešli na 0,2mg/kg tt, dva puta 

sedmično. Ponašali smo se uobičajeno i primenjivali higijenske postupke kao i 

uvek . Nismo se razdvajali po sobama, uobičajene porodične stvari smo radili 

zajedno i nismo koristili one krpe preko lica koje koriste pljačkaši banaka.  

 

Violeta Milićević rezultati: 

 

24.10,2021.     Covid amb: tt 38,5 C Ag test pozitivan;  Granulociti 83,50% ili 7.90 

10*9/L ; Limfociti 12.80% ili 1.10 10*9/L.  Ostalo sve u granicama normalnog. 

Terapija ... 

26.10,2021.     LAB,  CRP 56.00 ; D-dimer 0.10 

27.10,2021.     Covid amb: Smanjena transparencija u lateralnim delovima pl. 

polja, izraženije levo, sa retkim trakastim senkama u donjim pl. poljima obostrano 

lateralne senke koje dif. dg. mogu odgovarati mamilama. Hilusne 

senke                                                                vaskularne. KF sinusi slobodni. 

30.10,2021.      LAB,  CRP 18.10 ; D-dimer 0.30; Fibrinogen 2.60 

01.11,2021.      Covid amb: Nema simtoma i problema, kontrola kod svog doktora 

u Domu zdravlja sutra tj. 08.11.2021.godine. 

06.11,2021.      LAB,  CRP 1.69 ; D-dimer 0.30; Fibrinogen 2.50 

                        Saturacija sve vreme 99%. 

                        Treba napomenuti da je supruga krajem Februara imala teži oblik i 

bila na korak od hospitalizacije, na koju nikako nismo pristajali. Simptomi su bili : 

obostrana upala pluća, povišena tt, malaksalost, ... Pristala je da je leče 

u                                  Zavodu za plućne bolesti u Preševskoj ulici (pregledi, 

terapia, kontrole). Tada nismo znali i nismo koristili Ivermektin. 

 

 

   Poštovani, hteo sam već ranije da vam pišem iz nekoliko razloga. 

• Da Vam se zahvalim i pružim podršku, da ponudim pomoć koliko to jedan 

mašinac i prosečan građanin može 

• Razmišljao sam da li bi bilo korisno da napravim neku tabelu za doziranje u 

Excelu, jer  ste videli zabunu, strah među ljudima u grupi i ponavljanja do 

iznemoglosti ? 

• Razmišljao sam da li bi bilo korisno da probam napraviti univerzalni 

"digitron" gde bi neko unosio telesnu masu, količinu aktivne materije i kao 

rezultat dobijao svoju dozu? 

   Ako će Vam nešto značiti i sledeća priča:   



Najstariji naš sin Pavle ima prijatelja indijca za koga se ispostavilo da je iz veoma 

bogate porodice. Zamislite, njegovi u Indiji imaju oko 250 slugu. Skoro svi su se 

letos razboleli. Gazde su im obezbedile Ivermektin, antibiotike, ...  i posle 6 dana 

svi su bili na poslu !!! Uslove života i rada ne komentarišem, mogu samo da 

zamišljam.  

 

   Želim Vam odlično zdravlje, uspeh u radu i borbi, svu sreću. 

   Ja se od sutra ponovo priključujem ... 

 

   S poštovanjem, 

Z.M. Srbija 

 

_________________________________________________________________--

-- 

 

Dobar dan postovani! 

Mi ,bracni par iz Šapca,smo koristili Ivermektin u lecenju korone.Ja sam pila 

drugog dana od razbolevanja .Meni je posle uzimanja prve doze bilo 50 posto bolje 

za dva tri sata.Tempetatura se povukla za dan od uzimanja ivermektina .Svi drugi 

bolovi su se povukli za cetiri dana.O tada je proslo dve nedelje,pocela sam da 

radim i nemam nekih post kovid simptoma,zamaranje i sl.Posle cetiri dana od mog 

razboljevanja i muz je dobio temperaturu.Testiran ,pozitivan.Ukljucio odmah 

iverm.i bolest ga prosla za dva dana.Ja samo da dodam da sam pila forteku i 

plaviks koje sam dobila od lekara u kovid ambulanti.Muz je koristio samo 

ivermektin.Dobio je od dr.japanski lek koji nije hteo da pije .Ovo su nasa iskustva 

sa Ivermektinom. 

Veliko vam hvala, 

M.M., Šabac. 

 

 

Поштовани, 

у вашој сам вибер групи. 

Шаљем вам своје искуство са ивермектином: 

Констатован ми је ковид 19 , 19.02.2021. године. 

Неколико сати пре одласка у амбуланту била сам на ногама ( од среде увече, 

17.02. имала сам цурење из носа , благе болове у мишићима,главобољу, као 

уобичајене симтоме  за неку прехладу. Морам да напоменем да сам те среде 

радила после подне и да сам током повратка са посла око 19.00( ишла сам 

пешке )имала утисак да сам у неком тренутку удахнула нешто, јер ме је у 

пределу синуса почело одједном пећи као да сам удахнула доместос и глава 



ме је на тренутак ужасно заболела. Горе наведено стање траје и у четвртак и 

петак пре подне али то ,,гурам,, на ногама) . У петак , 19.02. око 12.00 ми је 

одједном позлило. Нисам могла да да устанем са столице, ноге су ми 

отказале, почело је цело тело ужасно да боли. Одвели су ме у ковид 

амбуланту где је констатован Ковид 19.  

Добила сам хемомицин 2 кутије по 3 капсуле, речено ми је да пијем витамин 

Ц и Д3 и да за 7 дана дођем на контролу. 

То вече пријатељица ми је послала Ивермектин.Имам око 70 кг. Попила сам 

2мл то вече и следеће вече око 19.00 других 2мл. ( попила сам једну кутију 

хемомицина - до недеље и више нисам попила ниједан антибиотик). После 

прве дозе ивермектина, после неколико сати сви болови су престали. После 

попијене друге дозе, сутрадан, изгубила сам чуло мириса и укуса ( вратило се 

тек у априлу). Болове уопште нисам имала, нисам имала температуру. 

Наредних десет дана углавном сам само спавала и тешко сам се кретала. 

Налаз на плућима после 7 дана  је био уредан, ддимер у границама нормале. 

Сатурација је све време била нормална(98-99) Налаз на плућима после 14 

дана, такође уредан. 

Током трајања ,,болести,, појачала сам унос витамина Ц на 3000 јединица, 

витамин Д  (тачније, Вигантол  који сам од 2019 користила редовно 40 капи 

недељно појачала сам га на 50) и андол Протект100(од аспирина ми искачу 

модрице). У исхрани сам појачала бели и црни лук, унос течности 3-4 л 

дневно, домаће супе и јачу храну.   

Последица ,,болести,,: опадање косе(регулисала сам то шишањем ), кератозне 

промене на кожи / слузокожи( уклоњено хируршким путем), повишен 

холестерол(оба) и триглицериди( регулишем још увек начином исхране и 

препаратима без конзерванса). 

Тесрирана сам брзим антигенским и ПСР почетком јула , били су негативни.  

Радим са децом, путујем градским. Редовно перем и дезинфикујем руке ( 

искључуво алкохолом)и због препоруке носим маску на послу.  

Ивермектин сам попила још једном у августу ( превентивно јер сам била на 

свадби са око 450 људи). 

Све особе са којима сам била 7 дана пре дијагнозе нису се заразиле. Ниједна 

особа која је била у директном контакту самном од 17.02 и током изолације 

није оболела. 

Као доказ имам резултате теста и налазе лекара. За ивермектин ,оне који су 

ме видели да га пијем 

Можда сам била преопширна, надам се да ћу бар мало помоћи. 

Срдачан поздрав 

T.Č. Srbija 

 



 

Poštovani doktori 

 

Podeliću sa Vama moje iskustvo  

Nabavila sam 4 flašice Iverktmina polovinom oktobra i 3 sam podelila. Oko mene 

mnogi piju Iverktmin preventivno, tako da sam upoznata sa načinom korišćenja a i 

čitala sam i slušala o njemu.  

Desilo se da bukvalno istog dana kada sam dobila Iverktmin budem i pozitivna na 

Kovid, i počela sam ga piti svakih 48h po 1,5ml. Imala sam blaže oblike Kovida, 

temperaturu do 37, čulo mirisa nisam gubila, sinusi upaljeni i dugo grebanje u grlu 

pa kasnije u plućima. Bolest me nije oborila ali mi je trebalo vremena da se vratim 

u kondiciju od pre.  

U "Viber" grupu me ubacila prijateljica farmaceut, ja sam pre no sam ušla u grupu 

već bila bolesna i već sam konzumirala Iverktmin.  

P. S. Nije mi jasna ova hajka na doktore, Kriznom štabu Ne verujemo jer isti imaju 

dosijea i nemaju autoritet. Među svima nama kruži priča da se od Kovida umire 

samo u bolnicama, znamo one koji su izgubili svoje i krive sebe što su iste pustili u 

bolnice.  

Drugo, Mi verujemo da naš Krizni štab čini sve što je u njegovoj moći da što više 

nas bude zaraženo i gotovo da sam ubeđena da su to ljudi %. Nadam se da će doći 

dan kada ćemo se osloboditi i kada će odgovarati za svu ovu hajku, presiju i 

zaplašivanje koje nam čine. Lično ih smatram Moralnim nakazama i ubeđena sam 

da su nas dali za eksperiment.  

 

Sredačan pozdrav 

D.A. Srbija 

 

________________________________________________________________- 

Postovani, 

 

pocetkom septembra (14.09) je trebalo da imam intervenciju na jednoj privatnoj 

klinici u Bg. Trazili su da pre intervencije uradim antigenski test, test je bio 

pozitivan na korona virus. S’ obzirom da tada nisam imala nikakve simptome 

zaraze osim zapusenog nosa nisam ni posumnjala da imam koronu. Nabavila sam 

Ivermektin (premiks za mediciniranu hranu) ier nisam mogla doci ni do jednog 

drugog jer tih dana postovani dr Nestorovic gostuje na TV Happy i vec je bila 

krenula hajka na ovaj lek i na doktora. 

Pila sam taj Ivermektin do kog sam dosla, postujuci protokol FLCCC, zajedno sa 

Zn i 23.09. sam radila test ponovo jer smo tada isli na odmor i test je bio negativan. 

Niko u kuci se nije zarazio tokom moje izolacije. 



Tada sam i svom detetu i sebi uvela Ivermektin i pijemo ga preventivno. Nemamo 

nikakve nus pojave i dobro se osecamo. Moram da napomenem da nisam 

vakcinisana i da imam miokarditis. 

 

Podrska za vas, lekare pored kojih se osecamo sigurno. 

S.K. Srbija 

 

 

 

 

 

Cela moja porodica je pila Ivermektin (ampule). 

Suprug dijabetičar, srčani bolesnik (imao IM 2006 god) početak septembra ove 

godine, sa početnim simptomima prehlade(nije dokazan Kovid) krenuo je sa 

uzimanjem IV po šemi 2ml dnevno 2 dana, 1 dan pauza pa opet. Preporodio se. Svi 

simptomi su nestali. 

Ostali članovi porodice(majka, brat, sestra) su ga koristili u sklopu antiparazitarnog 

programa. 

Dok sam bila volonter u Covid bolnici na anesteziji smo pisali u th listama tbl 

Ivermektin i Quercetin. Ovi lekovi nisu bili deo zvaničnog protokola, pili su ga 

uglavnom DOKTORI koji su oboleli, ali uglavnom u kasnoj fazi bolesti tako da 

nemam podatke o uspešnosti leka. 

Sada imamo IV ampule u rezervi.  

Dodala bi da sam preporučila trudnicama i maloj deci rastvor Solinola i da su se 

svi javljali sa pozitivnim efektima.  

 

Hvala vam, 

K.D. Srbija 

 

 

Postovani ,korona virus sam prebolela prosle godine u decembru .Cerka je dobila 

infekciju pre dve nedelje.Krenula je temperatura kod nje ,a posle par dana i kod 

mene.Otisla sam u vet.stanicu gde sam uzela tri sprica ivermektina,tacnije ukupno 

6,6 ml kako bismo raspodelile na tri dana.Verujte,istog dana po uzimanju nakon 3-

4 sata temp.se kod mene uzgubila ,kod cerke takodje.Nase iskustvo je 

fantasticno.Jako sam ogorcena zbog hajke na vas.Srdacno D.M. iz Trstenika. 

 

 

http://temp.se/


Poštovani, za početak dobro veče. Za Ivermektin sam čula još u julu mesecu. No 

nisam ga kupila da ga imam u svojoj apoteci za svaki slučaj. Medicinska sam 

sestra.,od samog početka cele ove agende sam u kontaktu manje više sa obolelima 

od takozvanog virusa. Naravno bilo je pacijenata a i kolega. U jednom momentu, 

prošle godine, kolektiv koji sadzi 40 nas (sto lekara, sestara i spremača), svi su bili 

oboleli jedan po jedan a samnom bili u kontaktu svaki dan Božiji, sa svakim od 

njih sam pila kafu ili jela neposredno pre nego sto su bili pozitivni na virus. No, 

moja priča počinje 4.10.2021. Budim se za posao, osecam bol u grlu i suvo grlo, 

naravno odlazim na posao, radim iako imam problema, takodje da napomenem bez 

MASKE, nikad je ne nosim, posebno od početka godine, ni u prevozu, nigde... Pa 

znači ni na poslu.. Potom dolazim uredno svaki dan na posao(poluintezivna 

neurohirurgija-gde radim 20god)...elem,7.10.2021. Dolazi epidemiološka služba i 

krece da testira sve zaposlene jer se pojavilo vec 5 osoba na mom odeljenju 

pozitivnih... Od svih testiranih (napokon) ja pozitivna... Vrlo iznenadjena 

prihvatam rezultat, pokušavam da smislim gde cu naci Ivermektin, da saznam za 

doze itd. Pitam koleginicu gde je nabavila, uspem da dodjem do onog za zivotinje i 

te prvu dozu 0.4mg krenem da uzimam od 8.10.i naredna 4 dana. Samnom u kuci 

suprug, sestra i svekrva bili kad sam dobila rezultat. Svi su krenuli da uzimaju 

preventivno Ivermektin. Oni 0.2mg prema TT.1-3-5-7 dan, posle nakon 7 dana. 

Tako i ja od završene doze 7 dan uzela 0.2 mg prema TT.Suprug, Svekrva ni sestra 

nisu imali nikakve simptome Bogu hvala i nisu oboleli od korone iako su samnom 

bili u trenutku kako kazu kad sam najzaraznija.Dete(sin 6 god) nije nista uzimalo, 

jedan dan imao temp 37.1, sama od sebe spala, 3 puta se zakašljao, 1 dan slinio...A 

ja, slinila i kasljala, bol u grlu, grudima. Ono sto bi htela da kazem, od kad su 

krenuli jači simptomi, otezano Disanje i bol u predelu srca, ubrzan puls, to je 

trajalo 5 dana.. Potom je sve lagano krenulo da prolazi i ja sam vec 14 dan bila 

sasvim ok, osim srca.. Tu sam morala uraditi ul zvuk, perikarditis - posledica 

Korone. Sad sam na bolovanju zbog toga. NISAM VAKCINISANA. NECU DA 

SE VAKCINIŠEM OVOM EKSPERIMENTALNOM VAKCINOM. 

 

L.M. Srbija 

 

 

Poštovani članovi grupe, 

Moje dvoje dece(odrasli,27 i 29 god.) I ja pijemo Intermectin Holland. 

Prvih 5 dana smo pili po 0,2ml po kg, pa na 15-ti dan istu dozu. 

Dobro se osećamo. 

Lep pozdrav 

S.D. Srbija 



 

 

Dakle, tačno 4.09.21 smo organizovali svadbu naše ćerke  .Gostiju je bilo cca 150. 

Preventivno sam bio spremio dozu IV prema telesnoj težini mojoj majci, 

tašti,sinu,ćerki,zetu,ženi i meni.Sutradan je kod nas u kući bio momak koji je 

takođe kasnije se ispostavilo imao koronu.Moja majka re i vakcinisana Fajzer, tašta 

re i vakcinisana kinezom,sin ,ćerka,zet imaju antitela,žena i ja NE vakcinisani i bez 

antitela. 

Prvi simptomi žena i ja 8.09.21 povišena temperatura.Odmah smo kupili test u 

apoteci i sami se testirali, pozitivno oboje. 

Brat mi je veterinar i od njega sam dobio preporuku protokola. 

Ivermektin sam pio 4 dana žena 3 dana 

Prva tri dana Hemomicin,potom Pancef. 

Cink,D vitamin,C vitamin i paracetamol ili brufen. 

Posle 4.doze Iv ja nisam mogao da spustim temperaturu sa paracetamolom pa sam 

prešao na brufen. 

Posle 10 dana smirila se temperatura kod oboje.Zena je imala blagi kašalj ja 

ponekad.svaki dan merili saturaciju nije nam padala ispod 95/100. Post kovid 

period D dimer u granicama ispod normale. Posle mesec dana kao novi.Ja jedino i 

dan danas loše spavam.I da pomenem imam problema sa hipertenzijom nekih 15-

tak godina i redovno pijem lekove. 

S poštovanjem. 

B.T. Srbija 

 

__________________________________________________________________ 

 

Moja zena i ja pijemo preventivno, a moja 3 prijatelja bila bolesna, od toga jedan 

dosta tesko,jedan vakcinisan 2 x fajzerom. Uzeli su od mene jednu bocicu sirupa 

ivermektina i samo posle jedne doze bilo im je mnogo bolje 

 

Hvala na vašem trudu, 

D.N. Srbija 

 

 
mala sam kovid u novembru prosle godine, obostrana upala pluca, bolnica dve nedelje, 
kiseonik, dobila dve plazme i svasta nesta. 
Posle toga sve do avgusta meseca imala lupanje srca, pecenje u prsima, anksioznost i 
cudnu konfuziju, povremeno osecaj temperature.....kratak dah....u avgustu uzmem 
12mg ivermektina i za par sati mi prestane pecenje u prsima...nakon 48 sati uzmem jos 
jednu dozu od 12mg i sve se sredilo...odjednom sam se uhvatila da hodam uz 



stepenice i pevam, disem normalno, ceo dan radila trceci, spavam super, ni jednom 
nisam imala lupanje srca, ni jednom konfuziju, cak sta vise, osecam se i bolje nego pre 
korone!  
Eto, to je moje iskustvo i nek prica ko sta hoce, meni je pomoglo, Bogu hvala! 

 Hvala vam, 

Z.S. Srbija 

 

 
Postovani,evo da podelim moje iskustvo vezano za Ivermektin sirup. Pijem ga prevenzivno po 

šemi koju sam dobila u apoteci.Poslali su mi bp,posto tad jos nije trebao recept.Mogu da kazem 

da nikakve promene ,ni simptome nisam imala.Imam jos sledece nedelje da popijem i onda ga 

nemam vise. 

Veliki pozdrav dragi naši DOKTORI,hvala vam sto odgovarate na svakakva pitanja u grupi 

Žao mi je dr koji imaju problema u svom poslu,ali dace Bog da sve to dodje na svoje. 

Svako dobro vam zelim 

Srdacan pozdrav N.  iz Subotice 

 

 
Prosle godine sam prelezao koronu i jedva sam se izvukao. Moja supruga je pre 4.nedelje 
dobila koronu i odmah sam po savetu jedne prijateljice nabavio IV i odmah se uclanio u grupu i 
krenuo sa propisamom terapijom( pet dan je pila)uzimala je i ostale vitamine kao i forteku. posle 
7.dana sve je bilo ok. Jos uvek nema culo mirisa,rez.ok. jednom recju zahvaljujuci IV.cudesno 
brz oporavak. Ovo tvrdim odgovorno jer ja sam to cudo preziveo,a takodje i sin od 34.god. u 
martu jedva je se izvukao,ali mi tad nismo znali za IV. U periodu zenine bolesti,posle 4,5 dana 
dobio sam suzenje ociju,kijavicu,suv kasalj,drhtavicu,ali bez temp.Tri puta sam popio IV. i Bogu 
hvala i vama divni doktori i ljudi sve je se dobro zavrsilo. Od srca Vas pozdravljam i zelim svako 
dobro,a IV odgovormo preporucujem svim sa siptomima "kovida". S postovamjem i 
zahvalmoscu 
M.S: Zemun 
 

 

Poštovani doktori, 
molim vas, objasnite jasno svima onima koji vas napadaju: 
1) da je tvrditi da je Ivermektin neproveren "lek za životinje" a ne za ljude (lek koji se 
koristi VIŠE OD 30 GODINA godina na ljudima obolelim od onkocercijaze i koji je do 
sada SPASIO NA STOTINE MILIONA LJUDI u Africi) i da je to "opasan lek", iako ima 
daleko manje kontraindikacija od Aspirina i od njega još niko nije umro (računajući i one 
koji ga piju zbog kovida; naprotiv, u svim afričkim zemljama (31!) u kojima je Ivermektin 
korišćen, neobjašnjivo je malo slučajeva korone, kao što ovde 
piše: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.26.21254377v1), dok pritom 
hvališ neefikasne i dugoročno apsolutno neproverene eksperimentalne "vakcine" koje 
su za nepunih godinu dana izazvale mnogo više ozbiljnih negativnih posledica od 
Ivermektina za >30 godina upotrebe, najblaže rečeno zlonamerno ili profitabilno, ili 
oba... 
2) da bi se i bez vas i vaših saveta u ovoj grupi, ljudi takođe "snašli" da nađu i uzimaju 
Ivermektin - na svoju ruku - jer niko nije ušao u ovu grupu ko već ne zna za lek 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.26.21254377v1


Ivermektin i pre nego što je sam, svojom slobodnom voljom, već rešio da nabavi i pije 
taj lek, šta god mu vi ovde rekli (da ste pričali protiv, ljudi bi prosto napustili grupu i opet 
učinili onako kako misle ili kako čuju da treba ili kako sami pročitaju u uputstvu leka....) - 
ali bi oni tako pre i mnogo više grešili, dozirajući Ivermektin po nečijem nestručnom 
savetu ili "po svom mišljenju", ne razumejući da je u raznim ampulama različita 
koncentracija leka, i pre bi ugrožavali svoje zdravlje (pa i život) tako, mogućim 
predoziranjem ili nedajbože dajući sami sebi taj lek potkožno, onako "kako piše da treba 
da se radi" u uputstvima na originalnim ampulama, predviđenim za upotrebu u veterini... 
- vaša uloga upravo je tu za sve one, koji bi to tako shvatili i uradili, bila zaista 
spasonosna jer ste, uveren sam, ovime vi SPAŠAVALI ŽIVOTE LJUDI - što jeste vaša 
obaveza kao doktora - svuda i u svakom momentu - na koju ste se zakleli; 
3) takođe, objasnite im jasno da objašnjavanje ljudima (na ulici, usput kada vas pitaju, ili 
u ovoj viber grupi) šta znači pojedina skraćenica u njihovom izveštaju o analizi krvi NIJE 
LEČENJE (a oni bi tumačenje rezultata analiza koje rade i koje ih interesuju, da nije vas 
i ove grupe, svakako potražili sami na internetu, po raznim nestručnim forumima, u 
nemogućnosti da - u skladu sa zvaničnim Protokolom - odu u med. ustanovu, osim u 
kovid centar gde se čeka po 6 sati, i da to pitaju svog izabranog lekara pre nego što se 
izleče od kovida..., i to traganje za odgovorima po forumima - šta znači MCH, 2x veći 
CRP ili smanjeni WBC/broj leukocita, bi bilo mnogo opasnije po njihovo zdravlje nego 
objašnjenja stručnjaka u ovoj grupi; takva objašnjenja uostalom objavljuju se često i u 
"Kuriru" i dr. štampi, da ne pominjem razne "Ruske doktore" koje i sam rado ponekad 
prelistam, i niko njima za to što tamo pišu ne zamera, bili autori tekstova doktori ili ne, 
upravo jer bi to zameranje bilo protivzakonito... a iz istog razloga ne zamera se ni 
lekarima koji javno kritikuju Protokol, dok god ga se oni zvanično pridržavaju, jer bi i to 
bilo protivzakonito), isto tako kao što i čitanje uputstava sa lekova (ili vakcina) i 
navođenje ili citiranje delova naučnih radova NIJE LEČENJE, a nije ni krivično delo, niti 
je protivno Ustavu RS (isto kao što ni savetovati ljude da uzimaju suplemente i vitamine, 
Ivermektin, Melatonin i Kvarcetin ili crni luka i čaj od majkine dušice i đumbira, NIJE 
SUPROSTAVLJANJE ZVANIČNOM PROTOKOLU, već je njegova dopuna)... Ali (kako 
kaže advokat Milina Dorić, zamenik predsednika pokreta Živim za Srbiju na svom Fb 
profilu) JESTE KRIVIČNO DELO (i jeste kršenje Ustava) uskraćivati ljudima pravo na 
slobodu govora i posedovanje svog mišljenja (a takođe i na njihovu slobodu udruživanja 
u sve druge pa iovakve viber grupe) uvek i u svako vreme, bili oni doktori ili ne... Vaša 
pobeda (pred Ustavnim sudom ako treba, a treba...) biće vaša dozvola da nastavite da 
radite upravo isto ono što ste i do sada radili, uz izvinjenje koje vam trebaju uputiti za 
napade koje ste pretrpeli (sa jednakim brojem redova ili minuta koje vam - sa tužbom ili 
bez tužbe protiv njih - moraju omogućiti u svim medijima, računajući sve tv, koji su vas 
napadali...) i uz zahvalnost za nesebičnu pomoć građanima u informisanju o zdravlju i 
ovoj bolesti, u ohrabrivanju i davanju nade na izlečenje (a mnogima i za spašavanje 
života, jer lično sam video pre nekoliko dana ovde, u ovoj grupi, da je na pitanje neke 
žene - šta da radi sa članom porodice koji upravo ima probadanja u predelu srca, da joj 
je 3 lekara odjednom, u roku manjem od jednog minuta, odgovorilo: "Odmah ga vodite 
kod lekara! Odmah u bolnicu!"... Ja sam lično - kao i moja majka koja ima skoro 80 
godina - preležao koronu kod kuće i preživeo sam koronu - između svega ostalog što je 
bilo deo zvaničnog protokola lečenja - svakako zahvaljujući i upotrebi Ivermektina, jer 
sam jasno video veliko poboljšanje i olakšanje simptoma bolesti odmah nakon uzimanja 



tog leka, kako kod sebe tako i kod majke, pa mi nije potrebno ničija potvrda niti 
opovrgavanje očiglednih stvari koje sam doživeo.) Tako da sam ja uveren da ćete vi u 
ovoj borbi uspeti i da oni koji traže "žrtveno jagnje" za ovaj jeftin lek (za čiju se 
efikasnost pročulo među ljudima pre/nezavisno od postojanja ove viber grupe), neće 
uspeti da ga nađu ovde, gde nema jagnjadi a ni ovaca... Želim vam svima da, uprkos 
svoj ovoj halabuci i medijskoj hajci na vas, sačuvate mir i da uspešno nastavite i 
dovršite svoju započetu misiju. 
S poštovanjem,  
D.R. Srbija 

 

 

Поштовани, 
Користила сам  Ивермектин, раствор, у концентрацији од 0,2 мг по килограму. 
Превентивно, по протоколу , и након тога на 7 дана у трајању од 2 
месеца.   Одлично сам га поднела. Ивермектин сам узимала јер сам радила у 
Ковид болници у Батајници, као медицинска сестра. Како сам све време била у 
болесничкој соби са позитивним пацијентима, у сменама од по 12 сати, била ми је 
потребна адекватна заштита. Нисам се заразила иако сам у ризичној групи, имам 
48 година, гојазна сам, поремећај срчаног ритма,типа VES а имам и аутоимуну 
болест ( syndroma antiphospholipidum, morbus textus connexivi systemicud alius). За 
то време моје колегинице, младе, здраве су се заражавале током рада у Ковид 
болници. 
Ивермектин су користили, супруг, њего 
ви родитељи и сестра ,као и моја мајка и брат. Сви су користили превентивно 
осим мог брата који је користио у току болести, по протоколу за позитивне 
пацијенте.  Уверена сам да је Ивермектин мом брату сачувао живот. 
Хвала Вама што своје знање делите са нама.  
С' поштовањем 
А.В. Србија 

 

 

Kćerka 16 g.  
oboljela od korone početkom oktobra 2021 g... Dva dana nakon nje ja dobivam 
temperaturu, jaku kostobolju , pomalo kašalj, zapušenost nosa, vrtoglavice. Okus i miris 
izgubila 4 dan bolesti.  
Test pozitivan. 
Nakon saznanja da je test pozitivan odmah sam popila 12mg Ivermektina (0.2×65kg) 
Drugi dan sam popila takodjer 2 tablete. 
Treci dan svi simptomi ,osim mirisa i okusa ,su presječeni tj.nestali 
Nisam pila po protokolu 5 dana jer nisam znala za njega.  
Uz to sam sam uzimala orthomol immun, aspirin i sve moguce domace biljne pripravke.  
Ivermektin je meni pomogao , inače ne znam kako drukčije da objasnim tako nagli 
prekid svih simptoma.  
Nisam vakcinisana, tako da se blagi simptomi ne mogu pripisati vakcini.  
Da napomenem imam 44 g i skroz odstranjenu štitnu žlijezdu. 
Srdačan pozdrav! 



S poštovanjem, 
З.М. Србија 

 

___________________________________________________________________ 

 
Da podelim svoje iskustvo...koristim ga vec godinu Dana preventivno....Bogu hvala 
dobro Sam...moja deca koja su Bila skepticna prema ivermektinu nisu hteli 
uzimati...medjutim kada su dobili koronu..oboje se koristili 5 dana ..sin je peti Dan vec 
bio bolje...I kcerka posle par dana....Ali su Sada Bogu hvala dobro...CPR kod sina ostao 
u normali svo vreme korone... 

Hvala, 

D. R. Srbija 

___________________________________________________________ 

Pomaže Bog. 

Tokom korone smo ja,muž(preventivno),sestra,brat,roditelji(jako bolesni)pili 

ivermektin.Uz ostalu terapiju(antibiotike i vitamine)iz kovid ambulante smo se 

uspešno oporavili.Nikakvih neželjenih reakcija nismo imali.Dakle na svom 

primeru mogu da potvrdim da je bezbedan i delotvoran(brže sam se 

oporavila,hvala Bogu,od uredno vakcinisanih kolega,komšija,rođaka). 

Veliki pozdrav. 

J.N. Srbija 

Поштовани, данас ми је четрнаести дан изолације. Болест је почела са благим 
болом у костима и температуром 38.2. Од трећег до осмог дана сам користила 2 
мл холандског ивермрктина на 85 кг. После недељу дана температура је дошла на 
нормалу. Кашаљ се смирио. Могу рећи да сам прошла са блажом клиничком 
сликом. Све време ми је анализа крви била добра као и сатурација. У многоме 
мислим да ми је помогао лек. 
И моји родитељи који су '47 и '53. годиште су такође користили лек и они су 
прошли без упале плућа.  
 
Срдачан поздрав, 

М.Б. Србија 

 



Postovani,  
 
Pridruzujemo se Vasoj borbi i dajemo svoj skromni doprinos u vidu naseg porodicnog 
iskustva sa Ivermektinom. 
 
Suprug (15.10.1959.god, aritmija, terapija Flekanid 200). Vitalan u dobroj fizickoj 
kondiciji. Tez 80kg,vis 185 cm. 
 
On je prvi dobio T u subotu 18.09.2021, a Ivermektin smo dobili u nedelju uvece kada je 
on poceo da pije, a ja sam pocela preventivno da ga uzimam u ponedeljak 20.09. Pili 
smo oboje po 2ml/dnevno x 5 dana po savetu rodjaka koji su ga vec koristili. Tada 
nismo bili clanovi Vase viber grupe i buduci da sam ja skinula protokol na engleskom 
koji je za delta varijantu predvidjao vece doze ipak se nismo usudili da samoinicijativno 
povecamo dozu. Suprug je verovatno trebao jer ga poceo piti posle dva dana T i jakog 
kaslja. 
 
*Suprug je testiran 20.09, dobio samo vitamine i cardiopirin uz urednu kks i crp 4.4 
Kontrola za 5 dana. Crp  posle 5 dana skocio na 54, ukljuceni Levoksa i Pancef. Na 
njegovo insistiranje uradjen rtg, pocetak upale. Kontrolni crp bio oko 44, nastavio 
terapiju jos 3 dana. Medjutim na sledecoj kontroli crp skace na 65, izbacili 
Pancef,  ubacili Hemomicin 3dana, i posle crp koji je reagovao jos 3 dana Hemomicina. 
15 ak dana lecenja. Ddimer odradjen tek po zavrsetku izolacije. Povisen 3.13, prepisan 
Fraxiparin 6dana. Ddimer kontrolni u normali.  
 
*Ja (24.05.1979, vis 168, tez 68kg bez hronicnih bolesti) 
 
Dobila T 38 u sredu 22.09 koja je do veceri spala. U cetvrtak se miris izgubio, a u petak 
24.09 i ukus i tad sam se i testirala. Uz povremen bol u ledjima to su bili jedini simptomi. 
Terapija samo vitamini i cardiopirin. Tri kontrole u roku od 15 dana sa urednom kks i 
crp-om koji je bio izmedju 1.8 i 0.8.  
*Deca (3god i 7god bez ikakvih simptoma). 
 
Nadlezna kovid ambulanta nam je u Zeleznickom domu zdravlja u Savskoj ulici.  
 
Dokumentacija nije kod nas trenutno, pa ovako da prekucavam. Nadam se da ce Vam 
biti od koristi. Preporucujemo svima koji zele da saslusaju. I dalje smo clanovi viber 
grupe i podrzavamo svaku inicijativu i borbu da se ovo ludilo zauzda i da se ljudi vrate 
ljudskosti, a medicina svojoj osnovnoj svrsi.  
 
Veliki pozdrav hrabrim ljudima 

О.М. Србија 

 

 



Pošovani, 
Moj zet sa alergijom na penicilin i andol,a pritom velikim strahom od ove pošasti(jer mu 
se kum upokojio),dobija prve simptome.Sestra se testira i radi laboratorijski pregled.Na 
osnovu leuk.fodmule kockice se poklapaju.Uključujemo Ivermektin i svu terapiju po 
FLCCC protokolu.Posle 24 h ,opšte stanje se popravilo.Pošto nismo saopštili 
detalje,zbog prevelikog straha,on odlazi  u kancelariju jer se oseća odlično. 
Nakon 4 nedelje ,radi se antigenski test ,što pokazuje da je bilo kontakta sa Covidom. 
U Ivermektin verujem ,jer su svi članovi moje porodice koristili,i slava Bogu,svi smo 
dobro prošli bez ikakvih problema. 

Srdačna podrška, 

Z.B. Srbija 

_____________________________________________________________- 

Zahvaljujuci dr.Borislavu,divnom predivnom humanisti,coveku,lekaru,ja sam danas sa 

vama,zdrava ko dren. Ziveo ivermektin i svi nasi lekari kojima je u interesu da spasavaju 

zivote,a ne da ubijaju narod zbog novca. Pozdrav i podrska za sve Vas! 

S.V. Srbija 

 

Moja devojka i ja smo dobili koronu..slabost,bol u misicima..ali moja majka je odmah krenula da 

mi daje ivermektin i sve ono sto ide uz njega,po protokolu sa grupe..i mojoj devojci je 

odnela.,nas dvoje smo bili zdravi za par dana. Moram da naglasim da je moja devojka bila 

vakcinisana. 

M.V. Srbija 

_____________________________________________________________________- 

Muž (55) i sin(20) dobili kovid, popili su prvog dana prvu dozu i dalje po protolu smanjene doze 

0.2 mg/kg. Insče sin je dobio temp manjevod 24 u posle kontakta što se takođe ne uklapa u 

zvaničnu sliku zaražavanja. Treći dan bez simptoma i sa blagom kašljucanjem. Bez gubitka čula 

mirisa i ukusa. Skoro tri nedelje od tada u odličnom su stanju. 

Ja sam pila preventivno tokom njihove bolesti iako sam preležala pre godinu dana. Ni tada( 

kada sam ja bila bolesna)  ni sada nisu nošene maske u kući. Nikakve posebne mere izolacije 

osim što je suprug spavao 7 dana u drugih sobi. Obojica su 0 krvna grupa, kažu da i to ima 

veze. 



Ako treba još neka informacija, stojimo na raspolaganju. Srdačan pozdrav! Za istinu, za 

slobodu, za bidućnost naše dece!!! 

B.L. Srbija 

Моје искуство са ИМ 

 

ИМ сам купила у ветеринарској апотеци први пут у априлу ове 2021. год. када ми се муж 

разболео од ковида 19. Питала сам једног лекара шта све да користим и добила 

информацију о ИМ који је сам доктор испробао. Од истог сам више пута добијала доста 

корисних  и делотворних савета везано за здраву исхрану, коришћење витамина идр. 

Заборавивши да питам о детаљима, а мислећи да је то антипаразитски лек попут оних типа 

Сибирско здравље ( сада Сибирски производи) код којих прва два дана мораш да будеш 

код куће због учесталог пражњења црева, нисам га искористила. Тада ми је отац умро у 

болници у Крушевцу од ковида. Мајку смо успели да изолујемо од свих нас, те се није 

разболела. 

Међутим када ми се мајка разболела од ковида 19 у октобру ове године, испробала сам 

лек. Мајка, иначе, није ишла на кафе код комшиница, али су три комшинице долазиле код 

ње. Једна се разболела, а мајка десет дана после ње. Мајка је имала једнострану упалу 

плућа. Обзиром да сам и сама прележала ковид, а морала сам да будем у контакту са 

мајком и да бринем о њој, да одлазим у ковид амбуланту, осећала сам већ после десетак 

дана бол у мишићима, почињао је бол у грлу. Симптоми су ми личили на познате ми 

симтоме прележаног ковида 19. Решила сам попијем ивермектин. Нисам имала избора. 

Ако се и ја разболим, мајку неће имати ко да гледа и имаће мање шансе за излечење. 

Позвала сам поменутог доктора да ми каже коју дозу, када да узмем и по којој шеми. 

Објаснио ми је да лек не изазива пражњење црева и како да пијем. Сутрадан сам се осећала 

боље и имала сам више снаге ( природнију снагу у односу на ону коју сам добила приликом 

употребе спирулине. Кад сам почела да пијем спирулину помислила сам да у себи садржи 

нека стимулативна средства). Трећег дана сам се осећала сасвим добро. Узела сам по шеми 

3, 7, 14, 21 дан. Од тада има месеципо дана. Добро се осећам.Мајка је такође одлучила да 

узме ивермектин. Тих дана када га је узела кашљала је, осећала је умор и још увек је 

лежала. По узимању лека сутрадан је устала и почела да све дуже ради по нешто у кући. 

Бивало јој је све боље. Сада је добро, умора нема.Сестра, која је такође прележала ковид 

пре 9 месеци, је била два дана поред мајке у јеку њене болести, узела је ивермектин. Осећа 

се добро и није се разболела. 

Када сам испила терапију ИМ сазнала сам за вибер групу ЛРНЕ и ту сам прочитала доста 

корисних информација.Познајем још људи који су га пили и оздравили, а неки и поред 

контаката са болеснима, нису се разболели.Нисам се одлучила за вакцину, јер сам се једне 

године вакцинисала против сезонског грипа и била болесна годину дана (упале грла, 

бешике, јајника, синуса, болови у грудима и стомаку, а резултати нису показивали неку 

одређену болест за те јаке болове, а недефинисане. Целе године сам била по месец дана 



на витаминима, а чим престанем да их пијем добијем неку упалу па сам пила пуно 

антибиотика). Већину свог времена сам тада проводила код лекара. То искуство је 

дефинисало моју садашњу одлуку. 

        

 Д.Л. Србија 

 

 

Poštovani, 
Za Ivermektin sam cuo pre godinu dana, kada je tatin prijatelj dobio covid i recept za 
ivermektin od lekara. 
Ivermektin su mu napravili u nekoj apoteci, barem je tako tvrdio, mozda ga je bilo 
stamota da kaze da je uzeo veterinarski. 
Ozdravio je bez ikakvih posledica. 
Tada je rekao, da je lekar koji mu je prepisao lek, isti davao bratu za lečenje. 
Poznajem jos troje ljudi, koji su ga koristili i super ozdravili, dve koleginice 65 i 67 
godiste. 
Prva je koristila Ivermektin u postkovidu. 
I poznajem jednu lekarku koja se time lecila, rekla da je i sina lecila tako (da ne pisem 
za ostalo njeno iskustvo). 
Jedini njen komentar je bio, laknulo nam je od kada moze da se kupi veterinarski zbog 
cene. 
 
Moje iskustvo sa kovidom je sledece: 
Tata 66 godiste i brat 91 godiste dobijaju bolest pocetkom jula 2020, nakon toga 10ak 
dana 
Dobijamo deda 42 godiste i ja 85. 
Tada ubrzo zavrsava u bolnici zbog obostrane upale pluca, i 6 dana nakon toga i deda. 
Napominjem da je deda, prvi dan visoke temp bio hospitalizovan, i nije bio savrsenog 
zdravlja, ali opet, nije bolovao od kancera. Imao je secer. Preminuo je u bolnici Dragiša 
Mišović 17.8.2020. 
Tata je u medjuvremenu izasao iz bolnice i relativno lako se oporavio, kao i moj brat koji 
se lecio kod kuce. 
Ja sam naravno bio negativan na testovima koji su se tada koristili. Izgubio miris, temp 
sam imao jednu noć i bio sa mislima, ovo i nije tako strasno. 
Ali, nakon tih prvih dana, gubim miris koji se vratio tek posle par meseci, pokusavam da 
se polako vratim na sport nakon 3 nedelje i shvatam da jedva mogu lagano da plivam. 
Nakon toga sam napravio jos vecu pauzu od svega, ali postcovid me nije zaobisao. 
Moram da napisem, da nisam sreo nikoga ko je imao takav (strasan) postkovid kao ja. 
Javila su mi se strasna gušenja u grudima koja su trajala 10 meseci,kada mi padne 
imunitet pojacavalo se,  znojenje, hladnoca umori i da ne nabrajam ostalo. Jedva sam 
funkionisao u dnevnoj rutini. 
Naravno do lekara kardiologa drzavno nisam mogao da dodjem jer je sve bilo 
zatvoreno. 
Gusenja su prestala 90% u julu mesecu 2021 godine. 



Meni je sada jako krivo, jer sam verovatno mogo sve tegobe da izbegnem upotrebom 
odgovarajuceg leka. 
Pretpostavljam da bi i deda i dalje bio sa nama. 
Za grupu sam saznao tek krajem septembra. 
Molim Vas, da nastavite da se borite za ljudska prava. 
P.s. Znamo svi da je grupa puna crva, nadamo se da ce svemu uskoro doći kraj. 
Srdacan pozdra 
D.M. Srbija 

 

 

Ivermektin pijem od marta meseca preventivno na 15 dana prvo ,a u poslednje vreme na  sedam 

dana. Sada imam koronu i pila sam ga 5 dana uzastopno.Doktoru nisam isla jer nemam knjizicu,a 

i dobro se osecam .Prva dva dana temperatura,posle toga izgubila čulo ukusa i mirisa,osećam se 

dobro .Nikakvih nus pojava nisam imala od ivermektina,i moji prijatelji ga piju.Nismo vakcinisani 

i nećemo.Svako dobro vam želim i podržavam. 

 

 

 

                                                                                                 
 

 

 

 


