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Д-р Милан Христов е на 57 години, завършил
е медицина в София, а след това е работил като
вирусолог от 1980 до 2000 г. във Военна болница - София. В момента е консултант в софийския Център по фунготерапия. Считан е за
най-големия български специалист по лечението с гъби. Той е обединил най-големите постижения на водещите школи във фунготерапията
– руската и германската, и е на път да извърши
пробив, който ще направи името му известно
в целия свят.
“На Земята има десетки хиляди видове
гъби, но от тях само около 700 имат лечебни свойства - обяснява д-р Христов. – Това
са висши гъби, някои от тях са дървесни,
има и неядливи, които обаче се използват в
терапията. Тук са подбрани такива, със
силно изразени противотуморни свойства.
Известни са още от хилядолетия и са между 30 и 50. В нашия център боравим с десетина, пет от тях са много основни. По
принцип тази терапия е най-разпространена в Югоизточна Азия, затова и две от гъбите са японски (шиитаке и мейтаке), а
други две – китайски (рейши и кордицепс).
От незапомнени времена китайци и японци
са ги използвали именно като незаменим
лек.
Преди хилядолетия в китайския двор природните лекари са предписвали гъбата
шиитаке само на императорското семейство като профилактика срещу грипа и
остри респираторни заболявания. Една кутия, изпита за месец, повишава имунитета
в такава степен, че няма да се разболеете
от рак и грип. Тези гъби са дървесни, развиват се от 5 до 9 години в някое дърво – кестен или дива слива.“
Д-р Христов разкрива, че в България и на
много места по света са правени опити да
се отглеждат от тези скъпоценни гъби (сух
мицел от кордицепс върви на световните
пазари по 3000 долара), но неуспешно, защото са много капризни и растат само в определени райони. Основно 5-6 производители в Китай и Япония са доставчици за целия
свят. Чак през 1972 г. един японски фермер
е успял да отгледа промишлено мицел от
шиитаке.
Д-р Христов е търсен много често от
болни, които са в последния, четвърти стадий на рака и вече са отписани от официалната медицина. “Те трябваше отдавна да са
погребани, но пият гъби и са си живи. Всички
имат подобрение.” Повечето прилагани гъби
имат противотуморен ефект, но всяка от
тях е особено подходяща за определени болести. Кордицепсът се използвал при рак на
кръвта, мейтаке – за понижаване на кръвната захар, а агарик, гъбата на ацтеките, от
векове се използвала за безнадеждно болни
от рак хора. Д-р Христов определя за всеки
един болен онази комбинация от поне три
гъби, които ще имат най-силен ефект върху
заболяването. Това нетрадиционно и непризнато официално у нас лечение обаче съвсем
не е евтино и при тежки случаи на рак може
да струва до 680 лв. на месец – една кутийка се продава по 68 лв. А трябва да се прилага поне една година. Скъпа е суровината
заради безцеремонната експлоатация на
чудотворните гъби.
Д-р Христов подчертава, че колкото повече различни видове гъби се използват, толкова по-силно се умножава лечебният ефект.
Той разполага със схеми за раково болни, за
диабет, за артрози, очни болести. През
първите три месеца комбинацията за рак
ликвидира подвижните ракови клетки и

предотвратява получаването на разсейки.
След това настъпва вторият период - от 6
до 8 месеца, през който тази гъбна комбинация потиска тумора и не му дава възможност да се развива. Чак в края на годината
гъбната комбинация започва да действа
срещу самия тумор и да намалява масата
му, в някои случаи той изобщо може да изчезне.
“Въпросът е, че това е безвредно - припомня лекарят. - Това са нормални ядливи гъби,
но лечебни. Някой казват, ще си купя гъби и
ще ям. Тонове печурки да изядеш, няма да има
ефект. Докато гъбата агарик в Япония вече
официално е пусната като противораков
медикамент. В Америка я употребяват официално и за лечение на СПИН.”
Д-р Христов обяснява, че има и кулинарни
варианти на лечебните гъби, но те нямат
ефект, защото при готвенето ензимите в
тях се разпадат. Навремето в руските села
са ги запазвали, като са ги сушили, и то на
хладно. Руската гъбка “весьолка” отдавна
била открита и като незаменима природна
виагра. “Миналата година Ангела Меркел за
пръв път беше на посещение в Русия и на
четири очи е поискала от Путин да се даде
на Германия целият годишен износ на Русия
на весьолка - споделя докторът. - Той е отказал.” Тази гъба я има само в един регион на
Воронежка област. Никога не се знае кога ще
поникне, днес я има тук, утре я няма. Не са
в състояние да я култивират. Ето защо са
купили хиляди хектари земя и имат гъбни
бригади, които получават заплати да се
разхождат из гората и да търсят къде ще
поникне. Тя е много интересна, името й на
латински означава “вонящ фалус”. Това на
външен вид са две меки яйчица, възсиви.
Точно между тях за един ден израства плодното тяло, което досущ прилича на мъжки
член в ерекция. Израства с 5 мм за един час.
Тази гъба живее два дни. За един ден израства, а на другия се разпада и остава една воняща локвичка. В тая руска област няма
нито един болен от рак. Ядат весьолка със
сметана, а ефектът й върху потентността
е многократно по-силен от този на виаграта. Тази гъба неслучайно се разтапя – толкова са силни ензимите в нея. За това тя е
незаменима при туморна язва или диабетна
язва. С подобни свойства е и агарикът, който е и най-силният имуностимулатор.
Има и чудотворни български гъби – прословутият пачи крак, който никога не го ядат
червейчета. “Тя слага в джоба си нормалното
противопаразитно лечение - твърди специалистът, - защото при него се действа не
само на възрастните форми, но и докато са
още във вид на яйца. Лечението е тотално.
Простата българска праханка пък, докато
още е сочна месеста и бяла като кашкавал,
действа като прахосмукачка за отровите.
Извлича нитрати и нитрити, хлор и флуоросъдържащи съединения, дори и радионуклеотиди. По време на Чернобил на украинчетата раздаваха препарати от тази гъба за
борба срещу радиацията.“

