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Wstęp

Złoto jest to stwardniały promień samego słońca.
Rudolf Steiner

Należy wiedzieć, że złoto to coś znacznie więcej niż tylko je-
den ze składników chemicznych. Mimo upływu wielu tysiąc-
leci nadal nic nie traci ani na swojej urodzie, ani na swym 
blasku, przez co przybliża nas ono jednocześnie do wieczności, 
której możemy „dotknąć”. Złoto jest dość rzadko spotykane, 
a jego pozyskiwanie uchodzi za żmudny proces. Obie te cechy 
przyniosły temu surowcowi legendarną sławę, urastającą wręcz 
do mitów, w których zresztą ono występuje. W tym przypad-
ku nie bez znaczenia była również sama drogocenność złota, 
dzięki której stało się ono we wszelkich możliwych kulturach 
najbardziej pożądanym ze wszystkich metali. Ponadto uchodzi 
za jedno z najstar-
szych znanych 
lekarstw. Mało 
tego, niezależnie 
od biegu historii 
było wciąż stoso-
wane przez medy-
ków szczególnego 
rodzaju, czy wręcz 
jako lek uniwer-
salny. Dzisiaj 
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z  kolei złoto jest na nowo od-
krywane przez rozmaite dziedzi-
ny nauk, takie jak: technologia, 
której nie da się już wyobrazić 
bez zastosowania w  niej złota, 
czy też medycyna, przed którą 
złoto również otwiera wiele fa-
scynujących możliwości.

Nic więc dziwnego, że złoto 
w wielu przysłowiach oraz cy-
tatach jest uosabiane z  czymś 
szczególnym, wartościowym, 
pożądanym i  niezwykle ku-
szącym, np.: „czas kosztuje 
złoto, ale i  za złoto czasu nie 
kupisz”, „złote dziecko”, „nie 
wszystko złoto, co się świeci”. 
Gdy ktoś ma rację lub odnosi 
sukcesy w interesach, możemy 

o nim powiedzieć „złotousty” bądź też „kura znosząca złote 
jajka”, po czym wspomniana osoba może ubić „złoty inte-
res”. Goście honorowi wpisują się do „złotej księgi” miast 
i gmin. Istnieje również pewne meklemburskie przysłowie, 
które w przybliżeniu jest równoznaczne ze znanym u nas po-
wiedzeniem: „własny dom jest cenniejszy niż złoto - lepszy 
ciasny, ale własny”.

W sytuacji, gdy mówimy o ciemnej stronie różnych ludz-
kich doświadczeń, posługujemy się zazwyczaj powiedzeniami, 
takimi jak: „złoto ogłusza, zaś szczęście oślepia”, „kiedy złoto 
mówi, nie ważą racje”, „złoto zabija prawo”.

Z kolei o „czarnym złocie” mówimy wtedy, gdy mamy na 
myśli ropę, a o  „niebieskim”, gdy jest to woda pitna. Nieru-



chomości określamy mianem „betonowego złota”, zaś zapasy 
tkanki tłuszczowej w okolicach bioder możemy nazwać „złoty-
mi zapasami”. Dla podziału odcinka, którego znakiem rozpo-
znawczym jest to, że obie jego części są harmonijnie podzielo-
ne, używamy określenia „złoty podział”. Jest on uznawany za 
boską proporcję z tego względu, że już od tysiącleci oddziałuje 
swoją siłą przyciągania na wielu ludzi. „Złoty podział” znajdo-
wał swoje zastosowanie nie tylko w antycznych budowlach oraz 
w obrazach, lecz także w samej naturze! Ogólnie rzecz biorąc – 
wszystko, co jest piękne i znajduje się w doskonałej harmonii, 
nazywamy czymś „złotym”. Nie zapominajmy również o  lu-
dziach o „złotym sercu” – w końcu kto by nie chciał spotkać 
takiego człowieka na swojej drodze?

Niniejszą książkę napisałam nie tylko z  osobistego prze-
konania, lecz także w oparciu o badania naukowe oraz własne 
doświadczenia związane zarówno ze stosowaniem złota kolo-
idalnego, jak i  z osobami, które również go używały. Nabytą 
wiedzę w tym zakresie chcę jednak przekazać swoim Czytelni-
kom przede wszystkim po to, by sami mogli zdecydować, która 
z przedstawionych tutaj form medycznego zastosowania złota 
będzie dla nich najistotniejsza. 

Na koniec życzę moim Czytelnikom dużo zdrowia, wital-
ności oraz radości z życia!

Brigitte Hamann, Rottenburg, listopad 2013
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Złoto lecznicze

Dzięki ludzkiej „słoneczności” i energii bijącej z jej serca, zbliżamy 
się do następnego etapu naszego rozwoju wewnętrznego, w którym 
słońce jest pewnego rodzaju bramą, przez którą przechodzimy. 
Przekraczając jej próg docieramy również do kolejnego poziomu 
naszego rozwoju duchowego, na którym złoto – jako metal będący 
uosobieniem słońca – uchodzi zarówno za najwyższą formę ducho-
wości, jak i za źródło najjaśniejszego światła – i niewykluczone, że 
nawet za źródło samego słońca. A zatem nic dziwnego, że słońce 
wywiera bezpośredni wpływ nie tylko na całą naszą planetę, lecz 
także na organizm każdego żyjącego na niej człowieka.

Selim Özkan6

Odnosząc się do powyższej treści, warto wspomnieć również 
o tym, że złoto było przecież jednym z trzech darów Mędrców 
ze Wschodu, którzy nie wręczyli ich Jezusowi jedynie jako dóbr 
materialnych – uchodzących wtedy za drogocenne przedmio-
ty, którymi można by obdarować nawet samego króla. Mędrcy, 
ofiarując Jezusowi dary dali mu znacznie więcej – a mianowicie 
zdrowie. Albowiem wszystkie sprezentowane dary, czyli w tym 
wypadku: złoto, mirra i kadzidło już od tysiącleci były znane ze 
swych wspaniałych właściwości leczniczych.

A o tym jak dobrze dobranymi prezentami okazały się być 
wówczas złoto, mirra i kadzidło (a w szczególności złoto), moż-
na się przekonać – po pierwsze – dokładniej przyglądając się 
ich szerokiej gamie znaczeń i działań, jakie są im przypisywane. 
Po drugie, należy wziąć pod uwagę jeszcze fakt, że samo zło-
6 In: Welt der Kaballah http://www.welt-der-kaballah.de/category/begriffe/sonnenmetall
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to to nie tylko drogocenny oraz godny nawet samego władcy 
kruszec. Złoto to także surowiec, który oprócz światła i  rów-
nowagi przynosi naszemu ciału, umysłowi i duszy również siłę. 
Mało tego, było ono uznawane za szlachetne, wartościowe oraz 
kosztowne już w  starożytności. Jednak w  tych czasach było 
popularne nie tylko pod względem swej wartości materialnej 
i symbolicznej, lecz także z powodu swej niezwykłej siły uzdro-
wicielskiej. Złoto jako środek leczniczy stosowano zarówno 
w  Tradycyjnej Medycynie Chińskiej, jak i  w  medycynie ty-
betańskiej oraz ajurwedyjskiej. W celach medycznych używali 
go również Majowie i Aztekowie.

Lista efektów, jakie daje stosowanie złota jest naprawdę dłu-
ga. Wzmacnia ono zdolność myślenia i  koncentracji, a  także 
wspomaga rozwój motoryczny oraz wyostrza wszystkie zmysły, 
w tym zmysł równowagi. Ponadto poprawia nastrój, zwiększa 
ogólną wydolność organizmu i pobudza kreatywność. Dzięki 
stosowaniu złota poprawia się również funkcjonowanie ukła-
du odpornościowego. Dodatkowo działa niczym zmiatacz 
wolnych rodników, odtruwając i oczyszczając przy tym ciało, 
umysł oraz duszę. Leczy choroby wywołane przez stres oraz 
wykazuje działanie uspokajające. Oprócz tego złoto pomaga 
w łagodzeniu objawów lub nawet w leczeniu schorzeń, takich 
jak zapalenie stawów lub reumatyzm. 
Co więcej, złoto nie tylko po-
zytywnie wpływa na 
funkcjonowanie 
gruczołów oraz na 
libido, lecz także 
stymuluje tkankę 
łączną do produk-
cji kolagenu, przez 
co ujędrnia i odmła-
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dza skórę. Jego dobroczynne działanie obserwuje się również 
w przypadku chorób ucha wewnętrznego. 

Złoto wykazuje wysoką przewodność elektryczną, dzięki 
czemu może ono pełnić wiele funkcji w organizmie. Wpraw-
dzie przewodność elektryczna srebra i miedzi jest większa niż 
w przypadku złota, jednak ma ono nad obydwoma metalami tę 
przewagę, że nie utlenia się, a to z kolei stanowi istotną korzyść 
w przypadku produkcji różnego rodzaju złączy przemysłowych. 
Srebro natomiast nie nadaje się do wytwarzania tego typu urzą-
dzeń właśnie z racji tego, że utlenia się, przez co tworzy na ta-
kich złączach niepotrzebną warstwę izolacyjną. 

Ponadto da się zaobserwować zjawisko pewnego rodzaju 
przewodności organizmu ludzkiego, która ma w nim miejsce, 
dzięki zachodzącemu tam przepływowi elektronów, a  także – 
co za tym idzie – przepływowi prądu elektrycznego. W  tym 
przypadku z kolei złoto uaktywnia ów przepływ na wszystkich 
obszarach organizmu, wskutek czego może ono później odblo-
kować skumulowaną tam energię, a także rozpocząć proces le-
czenia uszkodzonych przez to miejsc organizmu.

Istnieje mnóstwo różnych sposobów zastosowania złota, 
dzięki którym może ono wzmocnić oraz uzdrowić nasze ciało, 
duszę i umysł. Mało tego, wszystkie te metody nie tylko zostały 
wypróbowane na przestrzeni wielu tysiącleci, lecz także zdołały 
zachować się do dnia dzisiejszego.

A zatem złoto może być zarówno zjedzone czy też wypite, 
jak i wstrzyknięte w skórę. Może również zostać „wchłonięte” 
przez skórę, co najczęściej zachodzi w wyniku noszenia na niej 
biżuterii. Jednak „spożycie” złota przez nasz organizm jest moż-
liwe tylko wtedy, gdy mówimy o czystym (tj. 24-karatowym) 
złocie, którego 99,9% zawartości stanowi właśnie złoto samo 
w sobie. W tym przypadku chodzi konkretnie o tzw. złoto pró-
by 999, które pod względem technicznym uchodzi prawdopo-
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dobnie za najbliższy odpowiednik jego czystej odmiany o za-
wartości wynoszącej niemal 100% złota.

Złoto może zostać zaaplikowane w następujących formach:

 � jako nadające się do jedzenia – co oznacza, że czyste zło-
to występuje w takich produktach, jak np. pralinki; oprócz 
tego czyste złoto przetwarza się również na jego jadalne 
płatki lub listki, które dodaje się później do herbaty, szam-
pana lub do globulek homeopatycznych

 � jako zdatne do picia – co oznacza, że złoto jest rozpuszczane 
przy użyciu różnego rodzaju technik w takich płynach, jak 
np.: likier Goldwasser, złote wino, solanka ze złota (tj. sole 
złota), złoto koloidalne7 oraz homeopatyczne krople złota

 � jako zastrzyk

Za szczególnie wartościowe uchodzi tutaj złoto koloidalne, 
które jest nie tylko skuteczne pod względem jego zastosowa-
nia w  celach zdrowotnych, lecz także nie powoduje żadnych 
skutków ubocznych. Dodatkowo złoto koloidalne jest łatwe 
do spożycia i wytwarza się je podobnie jak srebro koloidalne – 
z tą jednak różnicą, iż proces produkcji złota koloidalnego jest 
droższy i dłuższy, z tego względu, że koloidy złota rozpuszczają 
się dosyć powoli. 

Krótka historia
o złotym lekarstwie

Złoto było wydobywane oraz poddawane obróbce – i  to już 
w  momencie nastania epoki miedzi (3500-2300 p.n.e.). Co 
więcej, w Europie Środkowej znaleziono również złote przed-
7 Złoto koloidalne jest dostępne w sklepie www.vitalni24.pl (przyp. wyd. pol.).
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mioty, których wiek datuje się na około 2000 rok p.n.e. Ów 
metal szlachetny był przeważnie składany jako ofiara, zaś jego 
szczególne znaczenie rytualne nadali mu przede wszystkim 
starożytni Egipcjanie, u  których faraonowie uchodzili za po-
tomków boga Słońca Horusa. Stąd też złoto – przypominają-
ce zresztą swym wyglądem słońce – odgrywało szczególną rolę 
w  ich wizerunkach. W  związku z  tym niewolnicy faraonów 
musieli nieustannie wydobywać złoto, aby ci mogli później 
wszędzie demonstrować swą potęgę oraz nieśmiertelność. Na-
tomiast Kleopatra nosiła biżuterię ze złota również z powodu 
jego rozświetlającego wpływu na jej cerę. 

Z kolei w 2008 roku Kean & Kean napisali w swym artykule 
pt. Clinical pharmacology of gold, że złoto uznaje się prawdopo-
dobnie za najstarsze ze wszystkich lekarstw, które były używane 
przez szamanów8. Natomiast najstarsze zapisy o zastosowaniu 
złota w medycynie pochodzą właśnie ze starożytnego Egiptu, 
gdzie „spożywało się” je już ponad 5000 lat temu – w  celu 
oczyszczenia ciała, duszy i umysłu. 

Egipcjanie byli przekonani o  tym, 
że złoto nie tylko wzmacnia siły życiowe 
i dodaje energii, lecz także jest w stanie 
wyleczyć wszelkie dolegliwości fizyczne, 
psychiczne oraz duchowe. Mało tego, 
starożytni Egipcjanie – w  ramach swej 
już wtedy wysoko rozwiniętej stomato-
logii – złotem wypełniali nawet zęby!

Złoto jako środek nasercowy i uspo-
kajający stosuje się nie tylko w wielu roz-
maitych kulturach, lecz także w najprze-
różniejszych systemach lecznictwa. Dla 
chińskich medyków na przykład stano-
8 Clinical pharmacology of gold https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18523733

Egipski znak anch
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wiło ono ważne lekarstwo na 
zarówno wszelkiego rodzaju 
dolegliwości duchowe, jak 
i  na inne schorzenia układu 
nerwowego, podobnie zresztą 
jak dla indyjskich lekarzy ajur-
wedyjskich9. Obydwu tym 
grupom utożsamianie złota ze 
słońcem – z racji jego koloru 
oraz cech charakterystycznych 
– przychodziło wtedy dość na-
turalnie, tym bardziej, że zło-
to (podobnie jak słońce) było 
postrzegane przez nich jako 
wyraz życiodajnej i krzepiącej 
siły. Ponadto złoto koloidal-

ne jako alchemiczny „eliksir” długowieczności prawdopodobnie 
po raz pierwszy zostało wyprodukowane właśnie w starożytnych 
Chinach. Tymczasem medycyna ajurwedyjska uznawała złoto za 
środek odmładzający i zgodnie z jej zaleceniami ów specyfik czę-
sto sporządzano na bazie mieszanki ziołowej, do której dodawano 
zwykle od 1 do 2 miligramów złota. Z kolei Japończycy – w celu 
poprawy swego zdrowia i wydłużenia życia – dosypywali małe ilo-
ści złota do herbaty, sake oraz do jedzenia. 

Chińscy lekarze z pomocą złota leczyli również takie choro-
by, jak: ospa, wrzody oraz odra, przy czym było ono także ich 
tajemniczym sposobem na zachowanie pięknej i młodej cery. 
W starożytnym Rzymie używano go do leczenia ran i  innych 
uszkodzeń skóry. Z kolei żyjący w pierwszym wieku naszej ery 
grecki lekarz Dioskurydes opisał właściwości złota w farmako-

9 Mahdihassan, S. (1985): Cinnabar-gold as the best alchemical drug of longevity, called Maka-
radhwaja in India. American Journal of Chinese Medicine, 13, 93-108.

De Materia Medica
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pei swojego autorstwa, znanej nam obecnie pod nazwą De Ma-
teria Medica. W jego kodeksie, liczącym około 1000 lekarstw 
oraz prawie 5000 metod leczenia, zostało ono wymienione jako 
jeden z medykamentów. 

Złoto było również wysoko cenione przez lud Inków, a zro-
zumienie fenomenu powstania tej cywilizacji stanowi twardy 
orzech do zgryzienia aż do dzisiaj, bowiem w okresie między 
XIII a XVI wiekiem władał on rozległym imperium zamieszki-
wanym jednak przez zaledwie 200 plemion10. Oddawanie czci 
bóstwom przyrody zajmowało w wyobrażeniach wiary Inków 
dość ważną pozycję, stąd też wytwarzana przez nich biżuteria 
często przedstawiała wizerunki Słońca, Księżyca oraz Ziemi. 
Jednak oprócz nawiązań do motywów natury, wspomniana 
wcześniej złota biżuteria oraz inne – również świadczące o wy-
sokim poziomie inkaskiego złotnictwa – wytworzone z  tego 
kruszcu przedmioty odnosiły się dodatkowo do wyznawanego 
w ich religii kultu zmarłych, toteż w tym celu często wkładano 
je nieboszczykom do grobów.

Tymczasem w średniowieczu leczenie złotem przeżyło swój 
ponowny rozkwit – w dużej mierze dzięki Hildegardzie z Bin-
gen, Paracelsusowi oraz Awicennie, którzy słynęli ze swych zdol-
ności uzdrowicielskich. Złoto – począwszy od ciasteczek oraz 
wina z  jego zawartością przygotowanych zgodnie z  recepturą 
św. Hildegardy, a skończywszy na płynnym złocie alchemików 
Aurum potabile – stanowi w medycynie szczególnego rodzaju 
lekarstwo, które nie tylko zwalcza najrozmaitsze schorzenia, lecz 
także poprawia stan naszego zdrowia oraz uchodzi za swoisty 
„eliksir” młodości i długowieczności. W średniowieczu sporzą-
dzano również mikstury ze złota, które leczyły „punkty tkliwe” 
będące w przypadku zapaleniu stawów jednym z ich objawów. 

10 Alvin M. Josephy: Amerika 1492 – Die Indianervölker vor der Entdeckung. Frankfurt am Main 
1992, s. 269
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Złoto koloidalne
i jego zastosowanie
w nowoczesnej medycynie

Wszechstronne zastosowanie złota koloidalnego zostało już 
udokumentowane zarówno w licznych publikacjach medycz-
nych, jak i  klinicznych. Co więcej, w  tych artykułach wy-
mienione również przykłady chorób, które można wyleczyć 
przy pomocy złota koloidalnego. Do tych schorzeń należą: 
trądzik, wszelkiego rodzaju alergie, artroza, miażdżyca, astma 
oskrzelowa (Asthma bronchiale), a także problemy z dyskiem 
i  ciśnieniem; zaburzenia krążenia i  równowagi, pogorszenie 
słuchu, zaćma oraz jaskra. Złoto koloidalne może nie tylko 
przyczynić się do ogólnej poprawy wzroku, lecz także wyle-
czyć rozmaite schorzenia siatkówki oka. Mało tego, stoso-
wanie złota koloidalnego pomaga również w  leczeniu przy-
padłości takich, jak np. wypadanie włosów, choroby serca 
oraz naczyń krwionośnych, zaburzenia rytmu serca, rozmaite 
zmiany zwyrodnieniowe, zaburzenia trawienia, niedoczyn-
ność tarczycy, zaburzenia funkcji seksualnych (i  to zarówno 
u kobiet, jak i u mężczyzn), a także kiła oraz gruźlica. Złoto 
koloidalne jest dodatkowo stosowane w celu leczenia stward-
nienia rozsianego (Multiple Sclerosis) oraz osteoporozy. Jego 
wykorzystywanie wpływa też na regenerację trzustki, łagodzi 
objawy chorób nowotworowych, a  nawet przyczynia się do 
ich wyleczenia. Ma dobroczynny wpływ na stan tkanki łącz-
nej (a konkretnie na stan włókien kolagenowych) pozwalając 
również na ogólne wzmocnienie i  uzdrowienie organizmu, 
a także otwierając nowe perspektywy w leczeniu osób cierpią-
cych na fibromialgię. 
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Złoto pomaga również w zwalczaniu nałogów, takich jak 
np. alkoholizm czy też lekomania. Dodatkowo jest ono na-
szym sprzymierzeńcem w walce o szczupłą sylwetkę – i to na-
wet wtedy, gdy mamy skłonności do obżarstwa. Co więcej, 
nasz organizm potrzebuje złota również w  celu naprawienia 
szkód powstałych w obrębie DNA oraz całego naszego geno-
mu. Przy czym cała przyczyna zdumiewających skutków lecze-
nia złotem koloidalnym tkwi po prostu w jego oddziaływaniu 
na nasz umysł oraz na naszą psychikę. Inaczej mówiąc, stoso-
wanie złota koloidalnego reguluje pracę naszego układu ner-
wowego, tj. pomaga wyciszyć się, osiągnąć stan wewnętrznej 
harmonii, a także ułatwia relaks. Złoto koloidalne jest również 
odpowiedzialne za wzrost poziomu serotoniny (tzw. hormo-
nu szczęścia) w naszym organizmie. Oprócz tego jest w stanie 
nie tylko wzmocnić naszą silną wolę, lecz także może podnieść 
nasze libido. Mało tego, koloidy złota harmonizują i uspraw-
niają przebieg wszelkich procesów życiowych zachodzących 
w naszym organizmie – niejednokrotnie sięgając swym zasię-
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giem już samego obszaru jego komórek. W efekcie dochodzi 
do zwiększenia ogólnej wydajności naszego organizmu, dzięki 
czemu jesteśmy w stanie później łatwiej uporać się z różnymi 
potencjalnymi schorzeniami.

Jeden lek, a tak wiele działań?

Z pewnością zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak to moż-
liwe, że zaledwie jeden środek może łagodzić, a nawet leczyć 
objawy tak wielu rozmaitych dolegliwości oraz chorób? A za-
tem odpowiedzią na powyższe pytanie jest fakt, że stosowanie 
złota usprawnia zarówno przewodzenie bodźców, jak i  póź-
niejszy efektywniejszy przepływ informacji, które zachodzą 
w  obrębie naszego organizmu. Wyżej wymienione działanie 
złota ma ogromne znaczenie dla naszego ogólnego zdrowia 
oraz dla prawidłowego rozwoju ciała, duszy i  umysłu. Z  ko-
lei samo złoto może spełniać w naszym organizmie mnóstwo 
przeróżnych funkcji przede wszystkim dzięki swej atomowej 
strukturze, z której zresztą wynikają jego dobroczynne właści-
wości elektryczne. Innymi słowy, jeżeli uświadomimy sobie, że 
przepływ informacji w naszym organizmie odbywa się wskutek 
zachodzącego w nim wcześniej przepływu elektronów, zdołamy 
później lepiej zrozumieć, co konkretnie wpływa na skuteczność 
złota będącą rezultatem jego wyżej wspomnianych właściwości 
elektrycznych. 

Co więcej, nawet dawne techniki uzdrawiające stosowane 
w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej w dużej mierze kładą na-
cisk właśnie na swobodę przepływu energii w ciele, ponieważ 
właśnie akurat w wyniku zablokowania tego przepływu powsta-
ją różne choroby organizmu oraz zachwianie jego naturalnej 
równowagi. Natomiast odblokowanie tego przepływu przywró-
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ci naszemu organizmowi utraconą harmonię i uaktywni proces 
jego regeneracji. Złoto – jeżeli oczywiście jest ono zastosowane 
we właściwy sposób – działa niczym adaptogen – lek, który 
normalizuje zaburzone funkcjonowanie konkretnych obszarów 
ciała. W zależności od potrzeb adaptogeny redukują stany prze-
ciążenia danych funkcji naszego organizmu lub też pobudzają 
te, które zostały w nim uśpione.

Złoto koloidalne
jako środek na poprawę
inteligencji oraz nastroju

Złoto ożywia siły witalne, krzepi serce oraz krew, a także daje po-
tęgę i moc jego właścicielowi.

Paracelsus 

Poprawa zdolności umysłowych to chyba najbardziej zadziwia-
jąca ze wszystkich właściwości złota koloidalnego. Wielu jego 
„użytkowników” głosi wszem i wobec to, co nam zresztą wcze-
śniej przekazali oraz potwierdzili sami badacze, a mianowicie: 
złoto – oczywiście podane zarówno w  odpowiedniej dawce, 
jak i  we właściwej formie – zwiększa zdolność koncentracji 
oraz usprawnia przebieg procesów myślowych. Ponadto stoso-
wanie złota koloidalnego przyczynia się również do poprawy 
nastroju, a także do złagodzenia – często nawet do wyleczenia 
– objawów depresji, niestabilności emocjonalnej, skłonności 
samobójczych, melancholii, stanów lękowych, a nawet samych 
fobii. Dzięki wykorzystaniu złota koloidalnego automatycz-
nie słabną również tak negatywne emocje, jak np. wściekłość, 
gniew czy też uczucie frustracji, za to w ich miejsce pojawiają 
się: większa wiara w siebie, odwaga, a także optymistyczne na-
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stawienie do życia. Co więcej, spożytkowywanie złota kolo-
idalnego zwiększa również przedsiębiorczość oraz chęć stania 
się kowalem własnego losu. Z kolei źródło wyżej przedstawio-
nych niezwykłych efektów stosowania złota koloidalnego tkwi 
w jego szczególnych właściwościach elektrycznych, dzięki któ-
rym jest ono w stanie usprawnić przepływ informacji zacho-
dzący w naszym organizmie. 

Złoto jest pierwiastkiem śladowym, który odgrywa dość istot-
ną rolę we właściwym funkcjonowaniu ludzkiego organizmu, 
a zwłaszcza w prawidłowej pracy jego mózgu. Według wyników 
przeprowadzonych badań ludzie stają się inteligentniejsi i spraw-
niejsi właśnie wskutek stosowania złota koloidalnego. Oprócz 
tego zwiększa się również ich świadomość oraz zdolności moto-
ryczne. Mało tego, na podstawie wcześniej przeprowadzonych 
badań pilotażowych okazało się również, że iloraz inteligencji 
ich ochotników wzrósł aż o 20 procent! Osoby poddane takim 
badaniom przeszły najpierw testy na inteligencję, po czym póź-
niej podawano im jeszcze przez trzy miesiące złoto koloidalne. Po 
upływie tego czasu ponownie przeprowadzono kolejne testy na 
inteligencję, na podstawie których okazało się, że poziom wydaj-
ności intelektualnej przebadanych osób wyraźnie się podwyższył. 
Z kolei po 1-2 miesiącach od momentu odstawienia dawki złota 
poziom IQ u niektórych ochotników badań zmalał, natomiast 
u  innych pozostawał bez zmian. Badacze tłumaczą tą zależność 
następująco: mózg zawiera około stu miliardów komórek nerwo-
wych (neuronów). Dla porównania warto również wspomnieć 
o tym, że według danych Stiftung Weltbevölkerung (tj. Niemiec-
kiej Fundacji Ludności Świata) od Nowego Roku 2012/2013 na 
całym świecie znajdowało się już około 7,1 miliardów ludności. 
Imponująca ilość neuronów w mózgu jest odpowiedzialna przede 
wszystkim za przyjmowanie, przetwarzanie oraz dalsze przewo-
dzenie otrzymanych wcześniej informacji, przy czym każda po-
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szczególna komórka mózgowa posiada nawet do 1000 połączeń 
z innymi komórkami mózgowymi, które pełnią funkcję pewnego 
rodzaju systemów przesyłowych. Takie systemy nazywamy synap-
sami. W nich impulsy elektryczne mogą wędrować z jednej ko-
mórki do drugiej, choć nie zawsze musi tak być i dlatego do akcji 
wkracza złoto koloidalne. 

Naukowcy twierdzą również, że maleńkie koloidy złota 
„wzniecając” ładunek elektryczny w obrębie komórek nerwo-
wych, wpływają na późniejszy, intensywniejszy przepływ oraz 
wymianę informacji między nimi. W  ten sposób złoto kolo-
idalne zarówno regeneruje, jak i „odmładza” komórki nerwowe 
znajdujące się w mózgu17.

Oprócz tego stymuluje ono produkcję enzymów SOD (tj. 
dysmutaz ponadtlenkowych) oraz endorfiny. Endorfina jest to 
hormon odpowiadający za nasz dobry nastrój oraz za pozytywne 
nastawienie do życia. Z kolei SOD jest to enzym, który występu-
je w prawie wszystkich komórkach organizmu i wyjątkowo sku-
tecznie chroni je przed wpływem wolnych rodników, działając na 
nasz organizm niczym bardzo silny antyoksydant.

Złoto jako środek
na poprawę koordynacji
ruchowej – i to nie tylko
dla sportowców

Spożyte złoto koloidalne wędruje najpierw do jelita cienkie-
go, skąd na końcu przechodzi do krwi. Chyba, że potrzymamy 
w ustach w ciągu około 1-2 minut wodę z jego zawartością, wów-

17 Effect of Colloidal Metallic Gold on Cognitive Functions: A Pilot Study http://www.purestcol-
loids.com/colloidal-gold-studies.php
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czas może znaleźć się w śluzówce naszej jamy ustnej. A ponieważ 
koloidy złota są w stanie pokonać znajdującą się w naszym orga-
nizmie tzw. barierę krew-mózg, krew może później przetranspor-
tować je do naszego mózgu. I jak już wyjaśniono w poprzednim 
rozdziale niniejszej książki, koloidy złota dynamizują aktywność 
elektryczną komórek nerwowych mózgu, co z kolei daje w efek-
cie szybszą oraz sprawniejszą wymianę informacji między neuro-
nami. W następstwie tego dochodzi do wielowymiarowego zin-
tensyfikowania aktywności mózgu, a także – co za tym idzie – do 
usprawnienia naszych zdolności motorycznych. Złoto koloidalne 
przyczynia się również do poprawy koordynacji wzrokowo-ru-
chowej oraz do jednoczesnego zwiększenia się naszej zręczności 
oraz dokładności ruchów. Ponadto stosowanie złota koloidalne-
go pozytywnie wpływa na rozwój zarówno naszego spostrzegania 
stosunków przestrzennych, jak i umiejętności szacowania odle-
głości. Spożywając je ulepszamy również nasze wyczucie czasu 
oraz zdolność do właściwego określania rozmaitych dystansów 
czasowych.
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Kwestia stanu koordynacji oraz zdolności motorycznych od-
grywa niezwykle ważną rolę zwłaszcza w przypadku amatorów 
sportu lub też sportowców zawodowych. Ich znaczenie jest jed-
nak niemniej istotne również dla wszystkich tych, których za-
wód wymaga od nich zarówno ogromnej precyzji w działaniu, 
jak i jednoczesnej dokładności postrzegania rozmaitych detali. 
Tak czy inaczej obydwie wyżej wymienione grupy z pewnością 
dostrzegą korzyści płynące ze spożywania złota koloidalnego – 
tym bardziej, że przyczynia się ono również do usprawnienia 
umiejętności bezpiecznego prowadzenia pojazdów.

Zwiększona przewodność DNA 
jako sposób na zdrowe komórki

Impulsy elektryczne są potrzebne do funkcjonowania nie tylko 
komórkom nerwowym, lecz także DNA, egzystującemu właśnie 
dzięki przeróżnym procesom elektrochemicznym. Przewod-
ność jego aktywizuje się zwykle wskutek łagodnego przepływu 
prądu (tj. przy użyciu bardzo krótkich impulsów wiązki lasera), 
w efekcie czego DNA bardzo szybko przesyła później informa-
cje do sąsiednich komórek. Elektryczna przewodność molekuł 
jego po raz pierwszy została zmierzona i udowodniona w 1999 
roku przez badaczy z Instytutu Fizyki Uniwersytetu w Bazylei 
(Institut für Physik der Universität Basel). DNA (tj. kwas deok-
syrybonukleinowy) odgrywa niezwykle istotną rolę w naszym 
organizmie, bowiem jest ono nośnikiem informacji genetycz-
nej zawierającym cały kod genetyczny każdej komórki. DNA 
i RNA (tj. kwas rybonukleinowy) sterują wszystkimi procesa-
mi zachodzącymi w  organizmie na poziomie molekularnym, 
w tym również jego wszelkimi procesami regeneracyjnymi.




