Ja inaczej nie piszê,
jeno jak ¿yjê pijany moje rymy,
bo i sam rad pijê.
Jan Kochanowski

C

zy alkohol mo¿e mieæ w³aciwoci afrodyzyjne? Takie
pytanie z pewnoci¹ zadaje sobie miliony mê¿czyzn na
ca³ym wiecie. Nie ma na to pytanie jednoznacznej
odpowiedzi.
Jako taki alkohol nie posiada w swoim sk³adzie sk³adników,
które w bezporedni sposób mog³yby wp³yn¹æ na tzw. jurnoæ.
Choæ dla przyk³adu wino posiada wiele witamin, dziêki którym
mo¿emy siê czuæ m³odsi i bardziej witalni.
Jednak w alkoholu jest to co magicznego, co mo¿e sprawiæ,
¿e odpowiednia dawka czego dobrego przyczyni siê do bardziej mia³ych rozwi¹zañ erotycznych. Po drugie, czy bêdzie nam
smakowaæ wykwintna kolacja we dwoje, podana w odpowiedniej scenerii, bez lampki wina  w¹tpliwe.
W dawnej Polsce przez d³u¿szy czas z alkoholi królowa³o
piwo i wino. W zasadzie niczym siê nie wyró¿nialimy w Europie w tym wzglêdzie. Jednak coraz czêciej na sto³ach stawiano
gorza³kê, zwan¹ tak od skróconej nazwy gorza³e wino. Niestety, wkrótce rozpoczê³a ona triumfalny pochód po ca³ej Rzeczpospolitej szlacheckiej.
Nie wiem, zaiste, kto w pierwszej osnowie
ognisty napój wymyli³ w gorzelnie?
Kto jest ów zbrodniarz?
I jak siê zowie?
By go przekleñstwu oddaæ niemiertelnie...
Kto przyjazny  szatan mu na imiê
Sebastian Fabian Klonowic
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Po drugiej stronie Europy William Szekspir w Otellu równie¿
wyra¿a³ siê o mocnym alkoholu jako dziele szatana.
W Polsce w tamtych czasach mo¿na u³o¿yæ by³o d³ug¹ listê
znanych osobistoci nadu¿ywaj¹cych okowity. Wród nich byli:
hetman kozacki Bohdan Chmielnicki, Zygmunt III Waza, hetman
litewski Jan Karol Chodkiewicz, Jan Zamoyski, Jerzy Lubomirski.
Najwiêkszym jednak opojem wród polskich w³adców by³ król
importowany z Niemiec August Mocny Sas, który poch³ania³
hektolitry gorza³y i wina. Alkohol, jak zauwa¿a Ignacy Krasicki
za Sasa w XVIII wieku, sta³ siê w Polsce stylem ¿ycia.
Dobrze w dom gocia przyj¹æ jest to¿ samo,
co siê z nim upiæ.
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WINO
Gdybym by³ m³odszy dziewczyno,
gdybym by³ m³odszy!
Pi³bym, ach w wtenczas nie wino,
lecz spojrzeñ twoich najs³odszy
nektar, dziewczyno!
Adam Asnyk

W

ino jest zwane nektarem bogów. wiat staje siê dziêki
niemu piêkniejszy, oddalaj¹ siê od nas k³opoty i zmartwienia, chce siê nam po prostu ¿yæ, ludzie s¹ milsi, a kobiety
³adniejsze.
Wied mnie królu do swoich pokoi
cobymy mogli mieæ uciechê i cieszyæ siê sob¹.
¯eby nam to kochanie zaszumia³o w g³owie
bardziej ni¿ wino
Salomon, P i e  ñ n a d p i e  n i a m i

Odpowiednia dawka wina rozszerza naczynia krwionone, przez
co genitalia s¹ silniej ukrwione i nieznacznie przed³u¿aj¹ erekcjê.
Wino tak¿e rozlunia, rozwesela i relaksuje, co z ca³¹ pewnoci¹
przyczyni siê do spe³nienia wymogów dobrej gry mi³osnej.
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Ró¿norodnoæ win produkowanych obecnie nie ma prawie
koñca. Zale¿y to miêdzy innymi od regionu, sk¹d pochodzi wino,
rodzaju winogron, roku, a nawet godzin zbioru owoców. Istotny
jest tak¿e proces fermentacyjny, rodzaj drewna, z jakiego zrobiona jest beczka, czy te¿ usytuowanie i konstrukcja piwnicy,
w której wino le¿akuje.
miejê siê i pijê wino mieszane z ³zami,
patrzê piêkna dziewczyno,
w sw¹ przysz³oæ pokryt¹ mg³ami
i pijê wino.
Adam Asnyk

Wino mo¿e podnieæ smak posi³ków. Musi byæ jednak podany odpowiedni jego gatunek do serwowanych dañ. Co prawda
sztywne zasady dotycz¹ce rodzaju wina zaszeregowane do danej
potrawy zosta³y ostatnio nieco z³agodzone, warto jednak pamiêtaæ o podstawowych zasadach.
Z ca³¹ pewnoci¹ najpierw podajemy wina bia³e, nastêpnie
dwa lub trzy gatunki czerwonego. Najlepiej gdyby pochodzi³y
one z tego samego regionu. Inn¹ zasad¹ jest to, ¿e najpierw
podajemy wino m³odsze, a nastêpnie starsze lub lepsze jakociowo.
Z tymi wszystkimi zasadami musimy postêpowaæ umiarkowanie podczas mi³osnej kolacji, ¿eby z przedawkowania nie wywo³aæ odwrotnego skutku od zamierzonego.
Niech mnie poca³uje poca³unkiem ust swoich,
ach, twoja mi³oæ jest s³odsza ni¿ wino.
Salomon
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Wino, w zale¿noci od tego, kto o tym mówi lub pisze, mo¿emy podzieliæ na piêæ kategorii. Do ka¿dej z nich pasuje, choæ s¹
to granice p³ynne, inne jad³o.
Lekkie bia³e wino: ryby, frutti di mare;
Mocne bia³e wino: cielêcina, drób, t³uste ryby;
Lekkie czerwone wino: wieprzowina, baranina, wo³owina,
w¹troba, flaczki, t³usty drób, warzywa, makarony;
Mocne czerwone wino: dziczyzna, ptactwo, t³uste czerwone
miêsa i gulasze;
Mocne czerwone wino najwy¿szej jakoci: sery.
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ABSYNT
Trochê mi³oci to jak trochê dobrego wina.
Nadmiar jednego lub drugiego szkodzi zdrowiu.
John Steinbeck

N

azwa tego trunku pochodzi od greckich s³ów nie do picia. Pitagoras poleca³ picie wywaru, podobnego do absyntu (licie pio³unu zamoczone w winie), aby u³atwiæ kobietom
poród. Natomiast Hipokrates zapisywa³ absynt na reumatyzm,
anemiê i bóle menstruacyjne.
Absynt to niemal legendarna mieszanina alkoholowych wyci¹gów z any¿u, kopru w³oskiego, melisy i wermutu. G³ównym
jednak jego sk³adnikiem jest pio³un. To w³anie ta rolina posiada w swoim sk³adzie olejek eteryczny o nazwie alfo-tujon (thujon). Zielony kolor absyntu pochodzi z chlorofilu, barwnika, który
znajduje siê w tkankach rolin.
W roku 1769 absynt (jego pierwotn¹ wersjê) wytwarza³y
w Szwajcarii siostry Heriod. By³ to w³aciwie sznaps z wermutem (artemisia absinthium), który mia³ byæ panaceum na
wszystkie choroby. Recepturê wytwarzania trunku kupi³ od
sióstr Francuz Henri Dubied i wraz ze swoim ziêciem Henri-Louisem Pernodem za³o¿y³ fabrykê produkuj¹c¹ wyroby spirytusowe. By³o to w roku 1805. Z czasem trunek ten stawa³ siê
popularny na ca³ym wiecie. Najwiêksz¹ estym¹ cieszy³ siê
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jednak w Pary¿u. Miejscowi pili go z zimn¹ wod¹, bardzo drobnymi ³yczkami.
W czasach prohibicji na ca³ym wiecie wprowadzano w ¿ycie
ustawy zabraniaj¹ce spo¿ywania alkoholu, w tym te¿ absyntu.
Zakazy takie obowi¹zywa³y w Belgii, W³oszech, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych. Doæ d³ugo na tak¹ sam¹ decyzjê nie móg³
siê zdecydowaæ rz¹d francuski, zrobi³ to dopiero po rozpoczêciu
I Wojny wiatowej. Podobn¹ ustawê o obchodzeniu siê z absyntem wydano tak¿e w Niemczech w 1923 roku. Zakazywa³a
ona importowania, magazynowania i wystawiania na sprzeda¿
absyntu. Niektóre przepisy z tej ustawy pozosta³y w mocy do
roku 1991.
Wielkimi zwolennikami absyntu byli bardzo znani ludzie: van
Gogh, Wilde, Hemingway, Toulouse, Rimbaud, Paul Verlaine.
W³anie ten ostatni ponoæ zamiast dzieñ dobry mówi³ pijê go
z cukrem. To powiedzenie nie jest pozbawione sensu. Absynt,
który jest bardzo mocnym trunkiem (5070% alkoholu), pije siê
bowiem najczêciej po przes¹czeniu go przez kostki cukru i zmieszaniu w odpowiedniej proporcji z wod¹.
W Polsce nasza w³asna odmiana absyntu to pio³unówka.
Jak zatem zrobiæ domow¹ pio³unówkê o mocy 4045%? O tym
poni¿ej:
Pokroiæ na drobne kawa³ki (34 cm) 30 g ziela pio³unu, zalaæ je
w s³oiku lub butelce rozcieñczonym uprzednio spirytusem
(400 ml spirytusu o mocy 50%) i macerowaæ 710 dni. Po tym
czasie zlaæ gotow¹ zaprawê do butelki. Wódkê zabarwiaæ stopniowo zieleni¹ do cukru. W tym celu nale¿y szczyptê zieleni
rozpuciæ w kieliszku w ma³ej iloci wody i dodawaæ kroplami,
mieszaj¹c, a¿ do otrzymania oczekiwanego efektu.
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SZAMPAN
Mi³oæ ju¿ sama w sobie jest przypad³oci¹,
a przypad³oæ nie dopuszcza innych przypad³oci
Ibn Hazm

C

hampagne  to wino musuj¹ce wynalezione we Francji
w XVII wieku przez Dom Pérignon. By³ on zwyk³ym piwnicznym w zakonie benedyktynów w Szampanii. Metoda
produkcji szampana wysz³a poza mury klasztoru dopiero pod
koniec wieku. Prawo u¿ywania nazwy Champagne otrzyma³y
wyznaczone regiony Szampanii przez rz¹d francuski specjalnym
dekretem w roku 1908.
Ten szlachetny trunek wytwarza siê z winogron z ró¿nych
regionów Szampanii produkuj¹c tzw. wina podstawowe, które to miesza siê w odpowiednich proporcjach i nastêpnie rozlewa do butelek, dodaj¹c zaprawê dro¿d¿owo-cukrow¹ w celu
wzbudzenia wtórnej fermentacji. Zabezpieczon¹ butelkê odk³ada siê na specjalne pó³ki umieszczone w piwnicy. Proces
fermentacji trwa 23 lata. Po tym czasie, ka¿d¹ butelkê co
2 dni obraca siê o 1/4 obrotu, potrz¹sa i stopniowo przestawia do pozycji pionowej, ale korkiem w dó³. Nastêpnie zamra¿a siê osad i usuwa siê go z butelki. Do tak sklarowanego
napoju dodaje siê wino musuj¹ce zaprawione syropem cukrowym, brandy i ró¿nymi mieszankami aromatycznymi. Teraz
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jeszcze tylko butelkê odk³ada siê na 2 lata do le¿akowania
i ju¿ gotowe.
Szampan ponoæ wywiera wiêksz¹ moc erotyczna na kobiety
ni¿ na mê¿czyzn. W staro¿ytnym Rzymie nape³niano baseny
musuj¹cym winem i k¹pano siê w nim bez odzienia.
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INNE ALKOHOLE
Tylko mi³oæ ma bystre oczy,
wiern¹ pamiêæ, ³agodne d³onie,
których dotyk rozgrzewa duszê i otwiera serce.
Vladimiris Kajaks

P

ierwszym napojem alkoholowym w historii by³ pitny miód.
To s³odkie wino zrobione z miodu pija³o siê w Europie do
XVIII wieku.
W staro¿ytnoci panowa³ kult erotyzmu. Prym wiedli bogowie wina  grecki Dionizos i rzymski Bachus. Na czêæ tych
bogów by³y organizowane zabawy, które przemienia³y siê
w orgie alkoholowo-seksualne. W Starym Testamencie jest opisane zniszczenie miast Sodoma i Gomora za takie obyczaje,
które by³y bardzo obraliwe dla bogów. Takie praktyki zaprzeczaj¹ teoriom, ¿e iloæ wypijanego alkoholu idzie w parze
z mo¿liwociami seksualnymi cz³owieka (szczególnie mê¿czyzn). S¹ to tylko pozory. W rzeczywistoci orgie seksualne
trwa³y tylko do pewnego czasu, póniej by³o tylko pijañstwo,
dopóki wszystkich nie zmorzy³ sen. Najlepiej takie sytuacje
uj¹³ Szekspir w Makbecie spisuj¹c ustami jednego z bohaterów skutki pijañstwa:
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Co siê tyczy czwartej dziedziny, janie panie,
znaczy rozpusty,
to tutaj sprawa robi siê z³o¿ona:
w miarê picia ochota ronie, ale poziom wykonania spada.

W ró¿nych czasach moda na alkohole czêsto siê zmienia³a.
Zawsze jednak tak samo jak zawartoæ butelki, wa¿ne jest,
z czego siê to co pije. Najlepszy trunek kiepsko podany nie
bêdzie smakowa³.
Na mi³osn¹ ucztê, a w zasadzie jako dodatek do niej, mo¿na
zaproponowaæ inne alkohole:
Any¿ówka  napój podobny do absyntu, ale mniej toksyczny.
Bardzo popularna we Francji i Hiszpanii. Jest podstawowym
sk³adnikiem kilku alkoholowych afrodyzjaków: pernodu, ricarda, pastisa i araku.
Amaretto  dziêki swoim sk³adnikom, a przede wszystkim
migda³om, ma mocno erotyczn¹ reputacjê. Stosowane jest, ze
wzglêdu na mocny i s³odki smak, do koktajli i deserów.
Benedyktynka  nietrudno siê domyliæ, ¿e receptura powsta³a dziêki braciom benedyktynom. Nie podejrzewali oni, ¿e
przyczyni¹ siê do powiêkszenia i tak ju¿ d³ugiej listy napojów
o w³aciwociach afrodyzjakalnych.
Calvados  produkowany jest z jab³ek. Powinien mieæ, jak
dobre brandy, jedwabisty wygl¹d i intensywny smak oraz wyrazisty zapach. Dawniej uznawano go za rodek na zachowanie
m³odoci, st¹d zbli¿enie do w³aciwoci afrodyzyjnych.
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Grand Marnier  likier o smaku pomarañczowym. Trudno
go odró¿niæ od Curacao, s³odkiego napoju produkowanego ze
skórek gorzkich pomarañczy. Holenderscy kolonici twierdzili,
¿e piêkne Mulatki s¹ dlatego takie powabne i seksowne, bowiem pij¹ w³anie ten napój.
Sherry i porto  te bardzo popularne w Hiszpanii mocne
i s³odkie wina mo¿na podawaæ przez ca³y dzieñ, ale raczej nie
do posi³ków.
Kirsch  zmieszany z szampanem lub bia³ym winem daje przepiêkn¹ po¿ywkê dla oczu, st¹d zapewne jego reputacja napoju
podniecaj¹cego.
Koniak, brandy lub armagnac  do roli afrodyzjaku awansowa³ go król Francji Henryk IV. W³anie kieliszkiem dobrego
koniaku lub brandy koñczono kolacjê. Kobiety ju¿ w tym czasie
przygotowywa³y siê w alkowie do upojnej nocy.
Parfait Amour  w zwi¹zku z tym, ¿e ponoæ bardzo szybko
potrafi pobudziæ libido, podawano go w ekskluzywnych domach
publicznych (by³ drogi) we Francji. Jest to likier o zapachu lawendy.
Wódka  wiele jej gatunków (whisky, gin, pisco) wypijane
w niewielkich ilociach posiada w³aciwoci rozluniaj¹ce. Zatem pomagaj¹ one w oddaniu siê rozkoszom mi³osnym.
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HERBATA,
HERBATA CHIŃSKA,
KRZEW HERBACIANY
Oto arcydzie³o naszej cywilizacji!
Z mi³oci uczynilimy zwyczajn¹ sprawê.
Antoine Branave

L

egenda mówi, ¿e pierwszym, który zacz¹³ piæ herbatê by³
cesarz chiñski Szen-nung. By³o to oko³o 3000 lat przed nasz¹
er¹, kiedy to do kocio³ka z wod¹ gotuj¹c¹ siê nad ogniskiem
wiatr nawia³ lici z pobliskiego krzewu. Cesarz i jego dru¿yna
poczuli mi³y zapach, skosztowali napoju i odt¹d rozpoczyna siê
herbaciana historia.
W dokumentach pisanych krzew herbaciany pojawia siê
w roku 221 p.n.e. w chiñskim dokumencie, w którym jest wymieniany jako produkt podlegaj¹cy podatkowi. Do Europy herbata trafi³a dopiero oko³o 1610 roku za porednictwem holenderskiego kupca, który przywióz³ j¹ jako lekarstwo przeciwko
febrze.
Herbata zawiera pektyny, kofeinê, teinê, olejki eteryczne i garbniki. Analizuj¹c ten sk³ad, mo¿na powiedzieæ, ¿e nie zawiera
ona praktycznie niczego, co mog³oby s³u¿yæ zdrowiu cz³owieka.
Nie do koñca jest to jednak prawd¹. Ludziom, którzy cierpi¹ na
pewne postacie artretyzmu lub kamicy moczanowej, gdy maj¹

92

zaburzenia w przemianie purynowej, wówczas zaleca siê podawanie im wie¿ej, mocnej, ciemnej herbaty. Ponadto twierdzi
siê, ¿e nic tak nie ch³odzi w upa³y jak gor¹ca i mocna herbata.
Jest równie¿ udowodnione, ¿e teina wystêpuj¹ca w herbacie
w postaci teofoniny ma znacznie ³agodniejsze dzia³anie ni¿ tanina u¿ywana w lecznictwie.
Natomiast herbata czarna, zielona i ulung zawiera substancjê
przeciwnowotworow¹  katechinê. Natomiast garbniki w niej
zawarte maj¹ dzia³anie przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne.
Zadziwiaj¹ce jest to, ¿e prawie ¿adnej innej znanej rolinie nie
uda³o siê pozostaæ a¿ do dzisiaj tak ulubion¹ i cenion¹ u¿ywk¹
rolinn¹, lecznicz¹ i afrodyzyjn¹.

PROPOZYCJA NA RANDKÊ: Herbata parzona po francusku
Ma³y czajniczek porcelanowy nagrzaæ wrz¹c¹ wod¹, a nastêpnie
dogrzewaæ na parze. Do bardzo gor¹cego wsypaæ ³y¿eczkê listków herbaty na szklankê wody. Albo do porcelanowego rozgrzanego du¿ego czajnika wsypaæ tyle ³y¿eczek herbaty, ile jest osób
i tyle wrz¹cej wody, ile ma byæ szklanek, zaparzaæ i podawaæ.
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KAWA,
KRZEW KAWOWY,
DRZEWO KAWOWE
Zakochany jest jak cz³owiek w lesie 
zapatrzy³ siê na jedno drzewo.
Zbigniew Uni³owski

K

rzew kawowy wspó³czenie jest hodowany niemal w ca³ym
pasie tropikalnym. Jego ojczyzn¹ jest Etiopia. Sama nazwa
kawa wywodzi siê z arabskiego s³owa kahwa lub tureckiego
kakve co znaczy napar. Arabowie uprawiali kawê ju¿ w XIV
wieku, a do Europy, konkretnie do Marsylii, trafi³a wraz ze sposobem jej parzenia z Konstantynopola w roku 1644. Inne ród³a
podaj¹, ¿e przywióz³ j¹ w roku 1592 w³oski lekarz i botanik
Prosper d´Alpino, który towarzyszy³ weneckiemu poselstwu do
Egiptu.
Kawa na ca³ym wiecie jest uznawana za napój psychoaktywny. Jest to chyba najbardziej rozpowszechniona i pita u¿ywka.
Kofeina zawarta w kawie jest zwi¹zana z kwasem octowym
i zostaje uwolniona dopiero w czasie pra¿enia ziaren. W³anie tej
substancji organicznej nale¿y przypisaæ w³aciwoci stymuluj¹ce.
W³aciwoci afrodyzyjne tego napoju zawarte s¹ w jego ogólnie
stymuluj¹cym dzia³aniu.
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Je¿eli chcemy, ¿eby podana kawa spe³ni³a rolê afrodyzjaku,
nale¿y dodaæ do niej nieco kardamonu i dos³odziæ miodem. Dzia³a wówczas rewelacyjnie.
Warto zatem pamiêtaæ, ¿e po smacznej kolacji warto podaæ
aromatyczna kawê. Ta koñcowa kawa odgrywa bardzo znacz¹c¹ rolê w nastêpuj¹cym po niej zwiêkszonym apetycie na mi³oæ.
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JAJA
Ten, kto zwyczajem uczyni po codziennym pocie
zjeæ ¿ó³tka jaj, bez czêci bia³ej,
znajdzie w tym po¿ywieniu silny bodziec do stosunku.
Szejk Nefzawi

J

edno jajko kurze zawiera oko³o 12 g bia³ka bogatego w enzymy, zwi¹zki fosforu i siarki. ¯ó³tka jajek zawieraj¹ du¿o cholesterolu, ale równoczenie du¿o choliny i lecytyny, które przeciwdzia³aj¹ odk³adaniu siê go na ciankach naczyñ krwiononych.
Jaja zawieraj¹ tak¿e: cynk, krzemionkê, jod i fluor, a przede
wszystkim ¿elazo w przyswajalnej formie. Natomiast witaminy
to: A, E, D, z grupy B oraz tzw. F i K.
Nale¿y za³o¿yæ, ¿e w przypadku osób starszych korzyci p³yn¹ce
ze spo¿ywania jaj s¹ wiêksze, ni¿ ryzyko zwi¹zane z cholesterolem.
Zatem 1 jajko dziennie, tak¿e dla dzieci, na pewno nie zaszkodzi
a jest wrêcz przydatne do prawid³owego funkcjonowania organizmu.
Wszystkie jaja niezale¿nie od tego, czy pochodz¹ od kury, gêsi,
czy te¿ strusia  to uniwersalne symbole p³odnoci, prokreacji
i nowego ¿ycia. Od wieków s¹ uznawane za silny afrodyzjak,
poniewa¿ maj¹ wp³yw na wzrost po¿¹dania z powodu bogactwa
bia³ka. Wzmacnia ono bowiem ca³y nasz organizm, zapewnia zdrowie, a wiêc i ochotê na seks.

96

Z ich w³aciwoci wzmacniaj¹cych korzystano przez wieki
umieszczaj¹c je w rozmaitych przepisach na afrodyzjaki.
Dr Lórend w swojej ksi¹¿ce Do zdrowia i d³ugowiecznoci
przez rozs¹dn¹ dietê pisze:
Inne sk³adniki diety, w szczególnoci jaja i kawior, maj¹ te¿
jakoby wywieraæ dzia³anie stymuluj¹ce aktywnoæ seksualn¹.
Jest to sprawa oczywista, ¿e urozmaicona dieta, zawieraj¹ce
szczególnie du¿o protein, mo¿e oddzia³ywaæ pobudzaj¹co na
sprawnoæ p³ciow¹.
W staro¿ytnym Rzymie spo¿ywano w celu stymulacji jajka na
miêkko natarte pieprzem, lubczykiem i namoczonymi ziarnami
sosny z miodem i liquamenem.
PROPOZYCJA NA RANDKÊ: Nektar z jaj przepiórczych
 10 jaj przepiórczych
 125 ml miodu
 5 ml oleju sezamowego
 10 ml sake
Wszystkie sk³adniki zmiksowaæ, z wyj¹tkiem sake, a¿ masa stanie
siê puszysta. Dodaæ sake i rozlaæ do oziêbionych szklanek. Piæ
natychmiast.
Sk³adniki jajek (proteiny, minera³y i t³uszcze) dostaj¹ siê bezporednio do krwioobiegu i natychmiast wp³ywaj¹ na poprawê
mêskiego libido.

97

ZŁOTO
Z mi³oci¹ jest jak z mas³em.
Od czasu do czasu trochê ch³odu
utrzymuje je w wie¿oci.
M. Achard

Z

³oto to odwieczny symbol si³y i sukcesu. Pomaga ludziom
¿yæ w luksusie, ale tak¿e daje mo¿liwoæ wyboru zdrowszego sposobu ¿ycia.
Nie trzeba tak¿e przypominaæ, i¿ z³oto przyci¹ga i afrodyzuje:
Nabierzcie przeto otuchy, starsi a zamo¿ni panowie
opadaj¹cy z si³!.

Tak¿e s³ynna Anangaranga podaje z³oto i preparaty zeñ przyrz¹dzone jako nerwowy i afrodyzuj¹cy rodek usuwaj¹cy stany
zapalne. Mówi siê, i¿ przydaj¹ si³y i piêkna, zaostrzaj¹ intelekt
i pamiêæ, oczyszczaj¹ g³os i zwiêkszaj¹ moc seksualn¹. U kobiet
wzmagaj¹ obfitoæ miesi¹czki.
W staro¿ytnym Rzymie noszenie z³otego lub o³owianego amuletu o fallicznym kszta³cie uznawane by³o za najlepszy sposób
na pe³ne ¿ycie p³ciowe.
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Z³oto jest wykorzystywane do leczenia chorób oczu oraz poprawy kondycji organizmu. Ju¿ Chiñczycy próbowali wyprodukowaæ eliksir niemiertelnoci ze z³ota i nefrytu. Zaobserwowali
oni bowiem, ¿e je¿eli oba sk³adniki w³o¿yæ do omiu otworów
cia³a po mierci, wówczas chroni¹ je przed rozk³adem.
Niedobór tego pierwiastka w organizmie wp³ywa na zaburzenia w przyswajaniu minera³ów i witamin. Medycyna od doæ
dawna stosuje z³oto do leczenia reumatyzmu, grulicy, artretyzmu, chorób skóry, serca a nawet raka skóry. Zaleca siê u¿ywanie go przy dysleksji, epilepsji, zawrotach g³owy. Równowa¿y
bowiem pracê prawej pó³kuli mózgu. Homeopatia zaleca preparaty ze z³ota w zaburzeniach pracy serca, depresjach i k³opotach
z oczami.
ladowe iloci z³ota wystêpuj¹ w rumianku, glonach morskich,
botwinie oraz pszenicy.
O z³ocie pisali tak¿e nasi poeci. Halina Powiatowska w swoim wierszu tak to ujmuje:
...to z umiechu twojego zbieram roje s³ów  i s¹dzê
pomiêdzy poca³unkiem i poca³unkiem
przegroda ze z³ota.

Energiê z³ota mo¿na wykorzystywaæ za¿ywaj¹c lecznicz¹ z³ot¹
wodê.
Aby j¹ przygotowaæ, nale¿y w³o¿yæ z³ot¹ ozdobê (bez kamienia)
do 1/2 litra wody i gotowaæ, a¿ po³owê wody wyparuje. Piæ 2 lub
3 razy dziennie po ³y¿eczce tej wody.
Z³ota woda pobudza serce, wzmacnia puls. Poprawia te¿ pamiêæ i stymuluje budzenie siê wiadomoci.
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