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Paracelsus, fondatorul școlii de chimie medicală
(precursoare a farmacologiei), a dezvoltat medicina
pentru tratarea bolilor pe baza mineralelor, inclusiv
a aurului. Acesta considera că „AURUM
POTABILE vindecă toate bolile și păstrează
trupul indestructibil”.

În alchimie aurul este considerat a fi în strânsă legătură cu Soarele (Paracelsus, Rudolf Steiner
„Medicina şi ştiinţele spirituale” 1920). În ezoterism energia subtilă specifică Soarelui
guvernează zona plexului solar, inima, arterele, sistemul osos, starea generală de vigoare
și vitalitatea (H.P. Blavatsky „Doctrina secretă” 1888).

Cunoştinţele străvechi sunt în consonanţă cu cercetările contemporane. Acum se pot observa şi
măsura aceste efecte asupra ființei umane aflate sub influenţa aurului sub formă
coloidală: îmbunătăţirea stării generale de vitalitate, normalizarea producerii hormonilor,
efect reîntineritor, tonifierea inimii, stimularea producerii hematiilor.

Câteva dintre beneficiile cele mai des enumerate în cazul utilizării aurului coloidal sunt: scăderea
rapidă (de ordinul minutelor) a stresului, anxietății, a stărilor depresive (în străvechile Purane
indiene, preparatele cu aur erau denumite şi stirājahatyā, în traducere liberă „asasinul stresului”).

Aurul este bun la refacerea organelor slăbite,
dinamizarea voinței, creșterea coeficientului de inteligență (până la 20 unități pe scara
Stanford-Binet), disiparea în scurt timp a stării de agitație urmată de instalarea unei stări de
bine în general. Excelent afrodiziac ce potenţează erosul lucid, pur, diminuând
comportamentul instinctual, sexual, animalic.

La nivel fizic aurul acţionează asupra întregului sistemul endocrin având rolul de
modulator/”normalizator”/armonizator. Acest rol deosebit se observă în special la nivelul timusului
unde acţiunea aurului coloidal este cea mai vizibilă: are efect de echilibrare hormonală ce susţine
funcţia timusului. S-a constatat faptul că nanoparticulele de aur coloidal încetinesc procesul de
diminuare a timusului în timp, în mod indirect: aurul coloidal, ce este absorbit in epiteliul timusului,
are rolul de a-l proteja, acţionând totodată ca un imunopotenţator (Measel et al, 1974). Este
cunoscut în lumea medicală faptul că după atingerea maturităţii, respectiv, la vârsta de 18-20 ani,
Timusul se diminuează aproximativ 3% pe an (Francis et al, 1985). Astfel, funcţia timusului de a
transforma celulele stem extrase din măduvă în celule limfocite mature (celule T imunocompetente –
anticorpi) scade direct proporţional. O paranteză la acest fenomen constă în diminuarea accelerată a
timusului în cazul persoanelor supraponderale, demonstrat clinic în studiul amintit mai sus,
respectiv Francis et al, datorită „atracţiei” acizilor graşi ce tind să se instaleze în timus. În concluzie,
dacă timusul nu funcţionează corespunzător, un aport de celule stem nu va conduce la maturizarea
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timocitelor, ci ele vor deveni cel mult limfocite mono-pozitive cu rol secundar în sistemul imunitar.

În studiul Measel se observă că prezenţa nanomaterialului format din aur (aur coloidal) ajută la
maturizarea timocitelor, care, de regulă, devin mature (limfocite) doar 2% din numărul total de
timocite. Puterea de transformare a celulelor stem în timocite direct proporţională cu dimensiunea
timusului. Atunci când timusul scade, celulele stem nu se transformă cât ar fi necesar pentru
organism în timocite care apoi ar trebui să devină celule T de susţinere sau citotoxice. Menţionăm că
studiile cu privire la acţiunea aurului coloidal asupra timusului sunt foarte rare însă ele sunt
suficiente cât să demonstreze aspectul mitic, mai bine spus, ezoteric al acţiunii aurului coloidal
menţionat la început.

Un aspect cu totul extraordinar ce subliniază rolul de elixir al aurului coloidal este funcţia de a
„trezi” aşa numitul discernământ la nivelul limfocitelor T. Este cunoscut faptul că în proporţie de 5%
fiinţele umane se confruntă cu boli complexe autoimune. Iar un număr şi mai mare, odată cu
înaintarea în vârstă, se confruntă cu un soi de alienare a funcţiei de discernământ a celulelor T
citotoxice care permite dezvoltarea tumorilor „pe nesimţite”.

Relația dintre cancer și sistemul imunitar este complexă și a fost subiectul multor controverse
istorice. În 1909, Paul Ehrlich a prezis că sistemul imunitar a reprimat creșterea carcinoamelor care
altfel ar avea loc cu o frecvență mai mare. În 1957, Frank Macfarlane Burnet a stabilit „teoria
supravegherii imune”, care a postulat că sistemul imunitar recunoaște și elimină celulele
transformate (care au suferit mutaţii în procesul de multiplicare/divizare celulară) și a descris
măsura în care perturbarea discriminării între sine (celule proprii și non-sine (celule străine)
limitează capacitatea de răspuns imun la tumorile emergente.

Procesele sunt deosebit de complexe, însă parametri rezutaţi în urma studiilor moderne cu privire la
acţiunea nanoparticulelor de aur coloidal la nivelul glandelor endocrine arată că aurul coloidal cu
nanoparticule  de aur extrem de mici susţine procesul implicat în mecanismul discriminării de sine
(celule proprii) şi non-sine (celule străine) mediat de celulele T. Aurul coloidal calitativ ce are
particule nanometrice este de culoare roşie/roz şi nu violet/albăstrui – ce arată prezenţa particulelor
mari, de ordinul micronilor, sau absenţa lor – culoare albă cu puncte închise la culoare ce arată
coagularea completă a nanomaterialului. Efectul de culoare este strâns conex cu fenomenul de
rezonantă plasmonică de suprafaţă RPS studiat în fizică. Astfel culoarea roşiatică indică particule
nanometrice mici, pe când culoarea violet arată deja conglomerări de particule de ordinul
micronilor.

Tot la nivelul timusului s-a constatat efectul de echilibrare secreţiei peptidelor (hormoni,
neurotrasmiţători) ce au rol revigorant şi reîntineritor (în prezent, în cadrul spitalului militar din
Sankt Petersburg, Academia Medicală Militară S.M. Kirov, se cercetează dezvoltarea hormonului de
creștere specific copiilor, timopoietina, în prezenţa nanomaterialului de aur coloidal, la adulţi).

Asupra inimii aurul este eficient în: echilibrarea funcţiei cardiace în general, tonifierea miocardului,
reglarea ritmului cardiac şi a tensiunii arteriale, reglarea fluxului sanguin, dizolvarea cheagurilor de
sânge, diminuarea cardiomiopatiei şi a insuficienţei cardiace.

Aurul este utilizat în medicina modernă pentru asigurarea unei stări de sănătate cât mai bună a
articulaţiilor, în boli cum ar fi artrita reumatoidă.

Aurul coloidal acţionează benefic asupra abilităţilor psihice şi măreşte puterea de introspecţie.
Astfel, anumite credinţe sau griji subconştiente ies la suprafaţă şi devin înţelese descoperindu-se
cauza lor. Apare un fenomen special, denumit în parapsihologie “declic magic”. Acest fenomen se
amorsează la început ca un proces secvenţial aducând gradat la lumina conştientului o problemă ce
s-a produs la un moment dat, dând posibilitatea explicării bolii din perspective somatice sau psihice.
Aceasta ajută la descoperirea cauzei, facilitând terapia în cauză şi nu doar tratarea simptomelor



fizice, operându-se astfel modificări deosebite la nivel comportamental. Pe de altă parte acţiunea la
nivel psihic a aurului coloidal poate aduce la suprafaţă (o evocare spontană) un episod cu totul
extraordinar din viaţa noastră, dându-ne o nouă perspectivă asupra acelui eveniment sublim.
Utilizarea proprietăţilor psihice ale aurului coloidal lărgesc orizonturile medicinii psihosomatice şi
ne apropie de această viziune, conturând conceptul holistic trup-suflet al fiinţei uname.

În ceea ce priveşte proprietăţile aurului, cercetătorii din domeniul parapsihologiei susţin cu
entuziasm teorii conform cărora aurul dezvoltă capacităţi extrasenzoriale latente. Faimosul
parapsiholog de renume internaţional Stephen E. Braude (doctor docent în filozofie, psihologie şi
psihiatrie; preşedintele Asociaţiei Parapsihologilor din America), care a studiat femonene
paranormale, de peste 35 ani, afirmă că: „O fiinţă umană ar trebui să fie în mod firesc capabilă să
manifeste o serie de capacităţi extrasenzoriale, în funcţie de structura ei energetică şi nu în ultimul
rând de influenţa astrelor (cei mai mulţi clarvăzători sunt nativi în zodia Peşti). Însă, pentru că
umanitatea a uitat această adevărată natură a sa, a privit aceste fenomene drept miracole, iar în
zilele noastre ele se izbesc de zidul tot mai gros al scepticismului. Studiind fenomene extraordinare
de materializare a aurului, am şters praful de pe majoritatea miturilor şi legendelor care atribuie
aurului proprietăţi miraculoase. În finalul studiului, citindu-l pe medicul Paracelsus, care a dat
primele formule chimice şi tratamente medicale extrem de valoroase, am concluzionat: aurul este
pasajul magic de acces către tărâmul unde ne-am pierdut adevărata identitate de supraom. Prin
acţiunea sa de armonizare a funcţiilor glandei pituitare, de echilibrare a emisferelor cerebrale şi
prin efectul de relaxare activă a encefalului, aurul face ca pragul dintre senzorial şi extrasenzorial să
fie perceput ca fiind tot mai mic.”

Pentru cei care se angajează în practici de meditaţie, aurul este un instrument util pentru a ajunge
la stări modificate de conştiinţă, benefice, uşor şi fără efort. Totodată acţiunea asupra zonei inimii
facilitează de multe ori evocarea firească a unor stări psihice pozitive, puternice, considerate de
către fiinţa în cauză drept stări de referinţă.

Ştiaţi că în fiinţa umană, în cazul unui stimul (pozitiv sau negativ), inima reacţionează înaintea
creierului? Ştiinţa modernă a descoperit că fluxul informaţional transmis de către inimă creierului
este mai mare decât fluxul informaţional transmis de creier inimii.

Deoarece aurul coloidal este un produs cu efecte extraordinar de complexe, noi am realizat unele
reţete deosebite, anumite amestecuri de coloizi multipli cu rol în potenţarea unor efecte speciale ale
aurului sub formă de nanoparticule coloidale:

ELIXIRIUM – amestec de aur coloidal cu argint coloidal ionic respectând proporţiile numărului de
aur (paritatea 1.618). Această soluţie potenţează efectul specific al argintului coloidal ionic de a
dinamiza extracţia celulelor stem din măduvă cu rolul aurului coloidal de „conversie” a celulelor
stem în timocite şi maturizarea lor în celule T citotoxice.

ELECTRONUM – amestec de aur coloidal şi argint coloidal ionic cu platină coloidală. În ultimii ani
compuşi medicali ce conţin platină sunt patentaţi ca substanţe cu efect antitumoral. Acest amestec
sporeşte efectul aurului de ajuta organismul în dinamizarea discernământului anticorpilor în lupta
cu celulele mutante, tumorale, conducând astfel la apariţia tumorilor. În cadrul medical este
cunoscut faptul că până la apariţia tumorilor mari, vizibile (de ordinul milimetrilor-centimetrilor) în
prealabil se dezvoltă tumori macrocelulare, de dimensiuni micronice (conglomerări ale celulelor
tumorale de dimensiuni foarte mici – cateva sute de microni). Apariţia unui numar mare de micro
tumori pot conduce la apariţia unor forme canceroase cu evoluţie galopantă. Aşa cum a preveni este
de mii de ori mai înţelept decât a trata, orice soluţie adecvată, benefică organismului, de prevenire a
tumorilor canceroase este mult mai valoroasă decât a încerca să vindecăm această afecţiune de cele
mai multe ori fatală.

EROZ MAX – amestec de aur coloidal cu zinc coloidal. Acest amestec potenţează secreţia timusului



de timulina. Timulina (descoperită în 1977) are un rol complex. S-a constatat că limfocitele, în
prezenţa zincului, se diferenţiază în limfocite T şi NK (Bach et al, 1977). De aici şi rolul important al
zincului în sistemul imunitar. În plus, timulina are un rol special de „punte” de conexiune între
hipotalamus şi glanda pituitară. El stă la baza unui alt amestec de minerale coloidale, mult mai
complex, sub denumirea de FORTIS, ce conţine aur coloidal, zinc coloidal, magneziu coloidal şi
argint coloidal ionic.

VENUS – amestec de cupru coloidal cu aur coloidal. Această soluţie potenţează acţiunea aurului
asupra timusului. În mod deosebit este imunomodulator prin dinamizarea secreţiei timusului de
timusină şi controlează răspunsul imun dintre limfocitele T şi macrofage. Din punct de vedere al
modificării răspunsului imun soluţia coloidală VENUS are rol de POTENŢATOR NATURAL. Spre
deosebire de potenţatorii sintetici, care sunt exogeni, VENUS nu este contraindicat în cazul
persoanelor care au organe străine în corp în urma implanturilor şi care trebuie să ingereze
suprimatori imunitari pentru a ajuta organismul să nu respingă noul organ în prima fază a
implantului. Timusina (secretată preponderent de timus, dar ulterior s-a constatat că poate apare şi
în alte ţesuturi) are un rol suplimentar în procesele de cicatrizare celulară (unde este necesară
prezenţa celulelor stem, a timusinei şi a colagenului). Cupru coloidal sporeşte secreţia de colagen.
Acest amestec este în principal orientat geriatric, dinamizând şi funcţii multiple de regenerare a
colagenului natural. El stă la baza unui alt amestec de minerale coloidale, mult mai complex, sub
denumirea de BLISS, ce conţine aur coloidal, cupru coloidal, magneziu coloidal şi argint coloidal
ionic.


