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ЗДРАВЕ & ТОНУС

Гъбата ШИИТАКЕ - Чудодейната
японска гъба на здравето
Л

ечебните свойства
на Шиитаке наистина са уникални
– това е потвърдено от
историята на японската
Фунготерапия (наука за
лечението с лекарствени
гъби), както и от множество клинични изследвания в Европа, Америка и
Русия.
Гъбата Шиитаке е легенда на Народната медицина в Югоизточна Азия. Има
3-хилядна история на култивиране и използване. В
древна Япония я наричали
„Гъба на спящия Буда” и считали, че е подарък от самия
него, а монасите, които се
занимавали с отглеждането и трябвало периодично
да го будят, за да не забравя
да вложи лечебни свойства
в Шиитаке. За тази цел, от
време на време те почуквали със специални за целта
дървени чукчета по кестеновите дънери с прорасли
по тях гъби (всъщност така стимулирали нарастването на мицела). Още преди 600 години по време на
династията Мин са давали
профилактично Шиитаке
на Императора и придворните му преди есенно- зимния сезон за повишаване

на съпротивителните сили.
За това я наричали и „Гъбаимператор”.
Шиитаке е най-добре
изучената от азиатските
гъби. Тя станала сензация
за биохимията, когато били направени две открития
– първо от нея бил изолиран полизахарид, наречен
“Лентинан”, който притежавал уникална противотуморна активност, която
няма аналог в растителния
свят. След това били открити и летливи съединения,
наречени “гъбни фитонциди”, които са способни да се
борят с всички вируси: от
най-безобидните риновируси (причиняващи хрема)
до вируса на СПИН. Освен
това учените открили, че
гъбата Шиитаке притежава
уникалната способност да
извежда холестерола и с това да нормализира кръвното налягане, да лекува всички възпалителни процеси,
да възстановява състава
и да подобрява реологията на кръвта, да възпрепятства образуването на тромби и да дава тласък към
ремисия при неврологични и автоимунни заболявания. Екстрактът от Шиитаке
възстановява миелиновата

обвивка на нервните влакна, благодарение на което
е ефективен при разсеяна
склероза.
Шиитаке е великолепен имуностимулатор и може да бъде използван като
профилактично средство
за предпазване от вирусни
и простудни заболявания.
Благодарение на силното си противобактериално
действие, екстрактът от гъбата се бори се с низшите
гъбички, потиска патогенната микрофлора. Той оказва противовъзпалително
действие, в т.ч. и на лигавиците, т.е. способен е да заздравява ерозиите и язвите
в стомашно-чревния тракт.
В Азия гъбата Шиитаке се използва даже и при
диабет, тъй като понижава
кръвната захар и се препоръчва и при инсулинозависимата форма.
Основното и действие
обаче е противотуморното, благодарение на споменатия полизахарид Лентинан, който въздейства чрез
имунната система. В Япония по настоящем Лентинанът е одобрено лекарство
за лечение на рака на стомаха, а Института за Военно- медицински изследва-

ния на САЩ във Фредерик,
щата Мериленд, определя Лентинана като едно от
най- активните вещества за
защита от радиация. Дори
болестта „Саркома на Капоши” се поддава на лечение
с Лентинан.
Както е известно, в резултат на мутациите в организма на човека постоянно
се образуват онкоклетки.
Но организмът има естествена защита против тях. Едно от най-важните средства
за защита – това е веществото перфорин, което “перфорира” обвивката на раковата клетка, причинявайки
нейната смърт. Лентинанът
активизира макрофагите
и Т-лимфоцитите, които се
насочват към тумора и започват изработването на
перфорина. Перфоринът
е основният показател на
защитеността на организма от рак. Ако има доброкачествени образувания по
кожата, то нивото на перфорина е 60 % от нормата,
ако има доброкачествени
тумори, то нивото е 40 %,
ако падне по-ниско – това
е пряка заплаха от онкологическо заболяване. Противотуморният индекс на
Шиитаке е 45, което е уни-

кално високо.
Учените са доказали, че
с гъбата Шиитаке може да
подкрепите вашата имунна система и да постигнате оптимално здраве. Голям
брой изследвания, извършени през последните десет години, откриват още
една уникална съставка
на гъбата Шиитаке – т. нар.
еритаденин, който понижава нивата на холестерола,
независимо какви мазнини са приемани от организма. Дори когато на лабораторните животни се дава
диетичен протеин, богат на
метионин /учените, изслед-

ващи аминокиселини са открили, че той усилва образуването на холестерола/,
еритаденинът все още понижава нивата на холестерола в зависимост от дозата.
Изследванията също така откриват, че гъбата Шиитаке е най-добрият хранителен източник на силния
натурален антиоксидант- Lерготионеин, открит благодарение на нов аналитичен
метод. Този антиоксидант
се съдържа в гъбата в количество 40 пъти повече от
това, което е открито в пшеничния зародиш.

Случаи от практиката на фунготерапевтите по света:
П

рез Април 2002 на госпожа Л. откриват злокачествен карцином на
белите дробове. Правят
и химиотерапия, след което тя много заслабва (едва
можела да ходи, нямала никакви сили). Ракът бил затиснал и гласовите връзки,
поради което тя можела само да хрипти. След химиотерапията (Септември) започва да се храни със по
1 кг. свежи гъби Шиитаке
на седмица, след което открива готовия екстракт от
гъбата. Започва да приема
само по 2 капсули на ден
и резултатът бил следният- госпожа Л. започва да
се разхожда дълги часове
със своето куче, гласът и се
възвръща, а туморът сма-

лява размерите си. Преди
е трябвало да ходи всеки
месец на рентген контрол,
а сега ходи на 7 седмици.
Нейният личен лекар не
разбира процеса на излекуване, но вече не и предписва химиотерапия. Самата госпожа Л. твърди, че
без тези гъби никога не би
възвърнала силите си.
***
Рак на устната ІV степен след химиотерапия и
два курса лъчева терапия,
които практически не спират развитието на болестта. Курсът с йонизирано
сребро и Шиитаке се справят с тумора за три седмици. Пациентката е лекувана според методиката на
д-р Ирина Филипова от

Санкт-Петербург.
***
„Поръчахме гъбите
веднага и два дена след това започнахме терапията.
Още не са го облъчвали. Но
на нас все пак ни направи
впечатление, че от около 1
седмица след като почнахме да пием гъбите общото състояние на баща ми е
значително по-добро. Той
вече наддаде 2,5 кг и върви очевидно по-уверено.
Вече се справя и с по-големи разстояния, а преди 3
седмици можеше само да
пристъпи от кушетката към
леглото. Даже и апетитът
му се увеличи. Естествено
след няколко седмици ще
Ви пиша отново. Ще продължим да взимаме комби-
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нацията както до сега.”
***
„Скъпа госпожо д-р
Елерс! През Февруари ме
консултирахте относно моя
мъж, който е болен от рак
на простатата. Имаше вече
и метастази в белия дроб.
Веднага си поръчах предписаната комбинация от
три гъби. Той проведе още
и хормонално лечение и
последните изследвания
показаха, че ракът е спрял
развитието си и че метастазите в дроба са изчезнали напълно. Ние смятаме,
че и двете лечения- гъбите
и официалната медицина
са допринесли за това. Мъжът ми ще продължи и в бъдеще да приема гъбите. С
това се надяваме да спрем
болестта напълно. Благодарим Ви от все сърце. Много
поздрави от нас.”
***
„Отново искам да Ви
пиша кратко. Баща ми взима от около две седмици
и половина предписаната
от Вас гъбена комбинация.
Първата химиотерапия вече мина преди повече от
седмица и той се чувства отлично. Няма оплаквания, не
му капе косата, само е малко блед, което е необичайно
за него, тъй като е южняшки тип. Кръвните показатели, които направихме миналия петък също са отлични.
Освен това, изключително
упоритата му кашлица, която влачеше със себе си от
повече от половин година
и която безуспешно бе лекувал с антибиотици и др.,
сега действително изчезна!
Самия той бе много изненадан от това.”
***

Съпътстваща терапия
на химиотерапията:
Госпожа А. започва да
приема Мейтаке и Шиитаке
след химио- и лъчетерапия
на бронхиален карцином.
Още след 14 дни тя почувствала значително подобрение на общото си състояние и казва, че неочаквано
станала много по-активна.
И до днес тя се чувства много добре и е благодарна, че
е открила гъбите.
***
Господин Г. разказва,
че неговата свекърва (80
годишна) била болна от
рак на гърдата. Тъй като не
можела да бъде оперирана,
започнала химиотерапия и
успоредно с това използвала инжекции от имел и капсули с екстракт от Шиитаке.
Ракът и не е изцяло излекуван, но е в процес на регресия. Освен това за радост
цялостното и състояние е
добро.
***
Кръвното
налягане
стабилизирано:
„Госпожа В. започнала
да приема еведневно екстракт от Шиитаке (2 капсули), Херициум (2 капсули)
и прах от Рейши (по 2 чени
лъжички) заради високите
си стойности на холестерол
и високо кръвно налягане.
Тази гъбена комбинация и
помогнала значително да
намали бетаблокера. Освен
това, скоро след като започва да ги приема, тя открива, че вече не се уморявала
толкова бързо, психически
и физически била по- работоспособна.
***
Артритните болки намаляват:

Господин Д. е инвалид.
Има износване на ставите
на ръцете и пръстите и години наред е страдал от болки.
Взима редовно Шиитаке под
формата на екстракт в капсули и вече може да извършва
леки работи, без да изпитва
болка. „Щастлив съм до безкрай. Артрозата не е излекувана, но аз вече не изпитвам
болка- а това има огромно
значение.”
***
Срещу гъбични и други инфекции:
„Всяка есен провеждам лечебен профилактичен курс с Шиитаке и Рейши и вече не се разболявам
от настинки, нещо от което
много страдах преди. Освен това вече нямам гъбична инфекция на влагалището. Докато кърмех дъщеря
си също взимах гъбите и си
мисля, че това е причината
тя да бъде абсолютно здрава през първата година от
живота си.”
***
За предпазване от настинки и грип:
„Препоръката да взимам от гъбените таблетки за
да се предпазвам от настинки беше гениална. Всички около мен в работата се
разболяха, но аз си взимах
‘послушно’ таблетките от
Шиитаке и останах пощадена. От тогава съм 100% убедена, че гъбите действат. Не
трябва веднага да се започва с химичните лекарства,
има и природни начини като тези гъбени таблетки. Те
са много по-здравословни,
освен това и помагат по-добре, нямат странични ефекти. Мога да ги препоръчам
на всеки.”

