За консултация по приемането на лекарствени гъби
търсете лекарите на Обществото по лекарствени гъби България www.mikoterapia.bg
секретар на обществото, тел.: 02/ 952 60 70
На същия телефон може да поръчате книгите:
• „Лечението на всички видове рак“, д-р Хулда Кларк
• „Хелатотерапията и Вашето здраве“, д-р М. Дженсън

Копринус
(Coprinus comatus)

Аурикулария
(Auricularia polytricha)

Полипорус
(Poliporus umbellatus)

ШИИТАКЕ
(Lentinula edodes)

„Лечението на всички напреднали форми на рак”,
д-р Хулда Кларк
Ракът може да бъде излекуван не само в ранния му
стадии, но също и в напредналите му форми стадии 4 и
5, включително при надвисналата смърт.

„ Ракът може да бъде излекуван“ - Отец Романо Заго,
O.F.M. (от Ордена на францисканските монаси)
Книгата съдържа много
случаи на хора, излекувани
от рак с помощта на древна
бразилска рецепта.

„Мост на надеждата“Джеймс У. Димърс
Историята на канадската
„ракова“ медицинска сестра
Рийн Кейс и нейната билкова
рецепта.
От 1922 г., тази билкова рецепта е най-популярната „противоракова“ рецепта в Канада и
САЩ. Много случаи на излекувани хора

www.knigi.drbiomaster.com

„Мастиларка”

„Ухо на Юда”

Гъбата Копринус в Германия е наричана още „Мастиларка”, тъй като старите екземпляри се разлагат до
субстанция приличаща на тъмно мастило. Гъбата се
среща по поляни, ниви и покрай горските масиви. Тя
се култивира лесно, но е нетрайна.
Макар и да не представлява абсолютното лекарство,
с приема на Копринус може лесно да настъпи значително подобряване на издръжливостта на тялото при
диабетици. Диабета по този начин да може да бъде
значително ограничен, но с приема на гъбите не може
да бъде заместена евентуална инсулинова терапия,
лекарски контрол и диета.

В Източна Азия гъбата Аурикулария често се използва за храна.
Своето германско име „Ухо на Юда” Аурикулария дължи на легендата, че на бъзовото дърво, където Юда се
обесил, почнали да растат гъби с формата на ухо.

Приемът на Копринарката се препоръчва при:
• Диабет (намалява кръвната захар при диабет I и II)
• Атеросклероза, проблеми с оросяването
• Проблеми с храносмилането и хемороиди
• Проблеми с чревната флора
• Проблеми със съединителната тъкан
• Карцином на Ерлих- спира развитието му
• Възпаления
• Сърдечен инфаркт, заболявания на кръвоносните съдове, проблем със сърдечния ритъм
• Лечение на алкохолизъм

Приемането на Аурикулария се препоръчва:
• за спиране на туморни новообразувания на съединителната тъкан
• за забавяне на съсирването, при тромбози
• при атеросклероза, при проблеми с кръвоснабдяването
• за намаляване на холестерола в кръвта
• за регулиране на кръвното налягане
• при хемороиди
• при ракови заболявания (на кожата, на простатата)
• за повишаване на либидото
• при мигрена
• за стимулиране на имунитета, при инфекции
• при шум/ бучене в ушите
• при наднормено тегло
• за снижаване риска от сърдечен инфаркт, при заболяване на сърдечните съдове
• за третиране на възпаления на кожата и на лигавицата
• при хронични заболявания

„Лекарство на
благочестивия селянин“
Гъбата Полипорус расте от юни до октомври в гъстите храсти на дъбови и букови гори. Често един гъбен
храст може да съдържа повече от 100 плодни тела и
може да тежи до 20 кг. Гъбата расте основно в Азия.
За медицински цели се използва подземната и част,
която подсигурява нейното оцеляване при лоши атмосферни условия.
Като много успешна се е показала терапията с гъбата Полипорус за:
• дехидратация (отводняване), но без загуба на калий;
при отоци
• намаляване на холестерола
• регулиране кръвното налягане (влияе на диастолната
стойност)
• подобряване структурата на кожата
• стимулиране имунната система
• справяне с инфекции
• за засилване на сърцето
• борба с възпаление на съединителната тъкан
• отстраняване на наднормено тегло
• лечение на хемороиди

„Императорска гъба”,
„Гъба жен-шен”
Съдържа много витамини, минерали и олигоелементи. Силен стимулатор и модулатор на имунната система, с изразено антивирусно действие. Облекчава болките при ревматизъм.
• Помага при химио- и лъчетерапия
• Действа като антитуморен агент
• Засилва имунната система, помага при вирусни инфекции, възпаление на бронхите
• Намалява алергичните реакции
• Регулира нивото на кръвната захар (при захарен диабет
и от двата типа)
• Действа при системни заболявания (като склеродермия,
полимиозит, болест на Бюргер и др.)
• Автоимунни заболявания (лупус еритематодес, лимфома, диабет, полиартрит, Мултиплена склероза)
• Снижава високото кръвно налягане
• Намалява риска от инфаркт
• Снижава нивото на триглицеридите и холестерола
• Хепатопротектор
• Подпомага органите на храносмилателната система, намалява апетита
• Намалява психичното напрежение
• Облекчава мигрената и главоболието
• Подобрява циркулацията и намалява вискозитета на
кръвта

В днешно време всеки втори антибиотик е синтезиран
от съставките на гъби. За съжаление, синтезираните
препарати имат своите негативни свойства, докато натуралните биологично активни препарати от лекарствени
гъби нямат такива– те са абсолютно безвредни, не дават
странични ефекти и имат мощна лечебна сила. В състава
на лекарствените гъби са представени балансирани от
природата комплекси от различни биологично активни
вещества.
Едни от тях- гъбените полизахариди (лентинан,
ланостан, ганодеран, ланофил, грифолан и др.) имат
мощни противотуморни свойства, които нямат аналог в растителния свят. Те стимулират Т- лимфоцитите, те пък- макрофагите и организмът започва да
отделя веществото ПЕРФОРИН (високо молекулярен
белтък с ензимна природа), които унищожава злокачествени клетки. Перфоринът създава отверстия
във външната мембрана на туморните клетки („перфорира” ги), вследствие на което те губят течност и
загиват.
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Агарикус Блазеи
(Àgaricus Blazei Murill)

Мейтаке
(Grifola frondosa)

Рейши
(Ganoderma lucidum)

Кордицепс
(Cordyceps sinensis)

Херициум
(Hericium erinaceus)

„Пеперудено крило”

„Гъба на щастието и дълголетието”
Един от най-силните имуностимулатори, снижава
алергичните реакции.

„Гъба на Бога”
Тази гъба е с най-високо съдържание на активни
полизахариди. В Япония е регистрирана като антираков медикамент. Изключително силен имуномодулатор, с изразено противотуморно действие. Антиоксидант, богата на витамини от група В, фолиева
киселина, желязо, цинк.
• Притежава силно противотуморно действие
• Подпомага леченето на рак
• Стимулира и модулира имунната система
• Подпомага дихателната система при остри и хронични
инфекции, при болести на дихателните органи
• Помага при болести на черния дроб, пикочополовата
система, сърцето и съдовете
• Действа при системни заболявания, ревматоиден артрит, лупус, Мултиплена склероза и др.
• Снижава повишеното кръвно налягане
• Подпомага дейността на стомашно-чревната система
(при гастрит, язвена болест, заболявания на панкреаса)
• Намалява хроничната умора и отпадналост
• Забавя процеса на стареене

„Танцуваща гъба”
Много богата на витамини от група B и на предшественика на витамин D. Един от най-силните стимулатори на имунната система. В Япония е регистрирана
като лекарство срещу вируса на СПИН.
• Притежава силно антираково действие
• Намалява негативните странични ефекти от химио-и
лъчетерапията
• Засилва имунната система
• Подпомага организма при ХИВ-инфекции (СПИН)
• Хепатопротектор
• Регулира нивото на кръвната захар (при диабет)
• Снижава високото кръвно налягане
• Подпомага органите на храносмилателната система
• Намалява психичното напрежение
• Регулира теглото
• Възстановява хормоналния баланс при жените
(предменструален синдром, климактерични оплаквания)
• Положително действие при остеопороза

• Притежава антитуморно действие
• Намалява негативните странични ефекти от химио-и
лъчетерапията
• Действа против сгъстяването на кръвта, подобрява
кръвната циркулация
• Благоприятно повлиява всички сърдечно-съдови
заболявания (включително и нарушения на сърдечния ритъм, при опасност от сърдечен инфаркт и след
прекаран инфаркт и инсулт) • Подпомага регенерацията на черния дроб, при хепатит
• Помага при язви и гастрит
• Снижава високото кръвно налягане
• Снижава нивото на холестерола
• Снижава нивото на кръвната захар (при диабет)
• Засилва имунната система и потиска алергичните
реакции при всички алергични заболявания (вкл.
Бронхиална астма и атопичен дерматит)
• Снижава възпалителните процеси и действа антивирусно и антибактериално
• Намалява психичното напрежение
• Успокоява централната нервна система, подобрява
съня (при стрес, безсъние, невроза)
• Помага при епилепсия
• Подобрява настроението
• Облекчава болките при ревматизъм, артрит, болките в
ставите, костите и мусулите

Кориолус пъстроцветен
(Coriolus versicolor)

„Маймуноглава гъба”
„Гъба-гъсеница”
Гъбата на щастието и дълголетието. Един от найсилните имуностимулатори, снижава алергичните
реакции.
• Притежава силно антитуморно действие особено при
доброкачествени и злокачествени заболявания на
лимфата и кръвта и при тумори на мозъка
• Намалява негативните странични ефекти от химиотерапията
• Засилва имунитета на организма-високоефективен
имуномодулатор
• Намалява алергичните реакции
• Повишава защитата на организма срещу инфекции силно антибактериално и противовирусно действие
• Подобрява циркулацията на кръвта
• Стимулира сексуалните функции
• Намалява хроничната умора
• Помага при безсъние
• Повишава тонуса на организма и физическата издръжливост
• Намалява нервността и психическата напрегнатост
• За увеличаване на мускулната сила и за бързо възстановяване при спортисти
• Помага при ревматизъм

„Бодлива таралежова брада” в Германия. Точният
пък превод на китайският йероглиф е „Маймуноглава
гъба”, тъй като външният вид на гъбата напомня на
срещащи се в Китай маймуни, които са толкова космати, че човек не може да различи лицето им.
Гъбите „Сянгу” (ароматните гъби), както още наричат
Херициума, са известни в Китай и извън него под наименованието „здравословна храна”. В Древен Китай те
били известни като „лек, осигуряващ дълголетие”.
• Рак, предимно на храносмилателните органи (стомах,
хранопровод, черва, панкреас)
• При химиотерапия- намалява страничните ефекти
• Възпаления и язви, преди всичко на стомаха и на лигавицата на хранопровода, както и при проблеми с чревната
флора, киселини в стомаха, рефлукс гастрит
• Възпаление на панкреаса
• Болест на Крон
• Наднормено тегло
• Хронични заболявания
• Заболявания на нервите (полиневропатия, Алцхаймер)
• Състояние на страх, депресия, безпокойство
• Влошено храносмилане
• Хемороиди
• За стимулиране на имунната система
• При инфекции

Среща в различна форма върху изсъхнала широколистна дървесина. Тя няма добри вкусови качества и
се отглежда предимно за медицински цели.
Кориолус многоцветен действа при:
• Различни ракови заболявания (хормонозависими рак
на простатата, гърда, яйчници, пикочен мехур, както и
кожа, черен дроб, бял дроб, хранопровод, левкемия,
лимфом, черва, мозък, метастази)
• Намалява страничните ефекти от химиотерапията
• Бактериални инфекции
• Вирусни инфекции (грип, херпес)
• ХИВ- инфекции, Aids (СПИН)
• Засилва имунната система
• Диабет
• Ревматизъм
• Инфекции на горните дихателни пътища, бронхит
• Кандидоза
• Проблем с функцията на черния дроб, хепатит (хроничен, остър хепатит- А, B, C)
• Високо кръвно налягане
• Възпаление на червата
• Изтощение, хронична умора
• Гастрит, язва на стомаха и на дванадесетопръстника
• Инфаркт
• Заболявания на кожата, брадавици
• Мигрена
• Едем /оток/
• Бучене/ шум в ушите

