
Які підвищують потенцію різні народи?

      

Більшість вважають, що революція в чоловічій сексології сталася після винаходу
супер-засобів, що підвищують потенцію.

Однак споконвіків у різних народів існували й менш дорогі, але неодноразово перевірені
способи підвищення потенції.

Про деякі з них розповідає доктор медичних наук Валентин Прозоровський.

Ноу-хау Камасутри. Перед ніччю любові древні індуси рекомендують їсти суміш з рису,
звареного в молоці, з горобиними яйцями, смаженою цибулею і медом.

Секрет Авіценни. Великий середньоазіатський лікар XI століття в своєму «Каноні
лікарської науки» рекомендував для посилення потенції використовувати у своєму
раціоні кропиву, мускатний горіх, мед, перець і яєчка півня.

Раціон самураїв. У Японії давно відомо, що потенція чоловіків підвищується при
включенні в дієту тертої редьки. Ця страва обов’язково входила в раціон самураїв, які
повинні були бути на висоті не тільки в бою. В останні роки японські вчені виявили такі ж
властивості в буряка.

Французький напій. Генріх IV, відомий своїми постільними подвигами, винайшов для
стимуляції особливе пиття: суміш коньяку з яєчним жовтком. Не менш знаменита у своєму
роді мадам Помпадур щоранку випивала чашку шоколаду з селерою. Казанова у своїх
мемуарах залишив згадку про те, що дуже ефективно їсти шоколад з горіхами.

Папський соус. Таку назву отримав середньовічний напій для збереження потенції. До
нього входять такі інгредієнти: дрібно нарізана шинка, цибуля, морква, селера, петрушка
в білому вині з курячим бульйоном, заправленим часником, гвоздикою, цедрою лимона.
Потрібно підсмажити попередньо відварені скиби кореня селери, додаючи суміш з масла
і муки в бульйоні, перепелині яйця і мускатний горіх.
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Рецепти травників. Рукописні травники, поширені на Русі, при різних видах імпотенції
рекомендували приймати настій трави і квіток барвінку, відвари коренеплодів
пастернаку, кореневища спаржі лікарської, зозулинець шлемоносний і широколистий,
настій медунки, відвар бульб Любка дволиста, подорожника блошного, настій трави
чебрецю й полину. Ефективність всіх цих рослинних препаратів та інших, їм подібних,
сумнівна, тим не менш, підстав для відмови від них немає. Проте використання отруйних
рослин, наприклад Анемона лісового, теж рекомендованого для цих цілей, вкрай
небезпечно.

Заповіт стародавніх римлян. Ще Пліній Старший писав про сприятливу і чудодійну дію на
потенцію рожевої цибулі. Римляни застосовували для активації лібідо практично всі
гострі рослинні речовини: цибуля, часник, червоний і чорний перець. Сьогодні медики
вважають, що якщо вони не протипоказані у зв’язку із захворюваннями шлунка та нирок,
їх, звичайно, можна використовувати. Механізм їх дії пов’язаний частково з загальною
активацією обміну речовин, а частково з роздратуванням сечовивідних шляхів.

Африканське дерево. У Камеруні зростає так зване «дерево похоті» йохімбоу, або
іохімбеа, в корі якого, як з’ясувалося, міститься алкалоїд йохімбін, сприяючий ерекції. Він
попереджає звужуючий вплив гормонів на рецептори судин пеніса, які в результаті
розслабляються і наповнюються кров’ю. Володіє також і стимулюючою дією, оскільки
лібідо теж зростає. Йохімбін володіє багатьма побічними ефектами, особливо для людей
з хворим серцем.

Іспанські жучки. У Європі в середні століття було вельми поширене використання
шпанських мушок (правильніше – іспанських жучків), що містять кантаридин, що є
надзвичайно дратівливим речовиною для шкіри і судин. Зараз використання кантаридину
з лікувальними цілями заборонено.

Ліана інків. Перуанскій препарат «Котячий кіготь», використовуваний для підтримки
потенції, являє собою екстракт з ліани Ункарія томентоза. Він призначений для лікування
простатиту, але ефективний і при імпотенції. У значній частині випадків одного лише
лікування простатиту досить, щоб відновити порушення статевих функцій. Хоча деякі
препарати, призначені для лікування аденоми передміхурової залози, можуть знижувати
потенцію, оскільки містять речовини, що блокують дію тестостерону.

Таємниці сибірських і далекосхідних лісів. На першому місці серед рослин, які ростуть в
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цій зоні і використовуються для стимуляції, безсумнівно, найцінніший женьшень. Довгий
час його таємничий корінець, схожий на маленького чоловічка, цінувався на вагу золота.
Місця його зростання зберігалися місцевими жителями у великому секреті, а збір
корінців був пов’язаний з легендами і магічними обрядами. Нерідко такі легенди
виявляються на перевірку всього лише стародавніми помилками, однак при застосуванні
до женьшеню всіх методів сучасної науки він підтвердив свої достоїнства. Основні діючі
початки цієї рослини виділені, і науково доведені, що вони володіють високою
ефективністю і вкрай низькою токсичністю. На відміну від інших відомих стимуляторів, ці
речовини викликають тонізуючий ефект, який характеризується тривалою активізуючою
дією. Доведено, що настоянка женьшеню вже в малих дозах підвищує працездатність
здорових людей на 25%. Дія препарату найбільш ефективно при сексуальних
порушеннях, викликаних стресовими факторами.

Пантокрин – рідкий екстракт неокостенівшіх рогів молодих оленів. Найбільш показаний
при зниженні лібідо у жінок в передклімактеричному і клімактеричному періоді.
Застосовується по 45 крапель 2 рази на день. Ефект настає через 6-8 днів і досягає
максимуму на 3-4-му тижні. Часті повторні курси знижують ефективність лікування.

Сила поморів. Живуть біля моря народи, які не мають екзотики, застосовували дуже
прості методи для підтримки чоловічої сили: в раціоні має бути якомога більше свіжого
м’яса та риби. Крім незамінних амінокислот у м’ясі містяться вітаміни групи В, залізо, а
також збуджуючі екстрактивні речовини. Риба ними менш багата, зате в ній є фосфор,
калій, магній, а в морській рибі йод, молібден, мідь і цинк – все це абсолютно необхідні
компоненти для потенції.
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