Grzyb Reishi – Boski Grzyb Nieśmiertelności
W krajach Dalekiego Wschodu nazywany był boskim grzybem nieśmiertelności
i długowieczności. W Medycynie naturalnej Japonii, Tajlandii i Chin stosowano go od tysięcy
lat jako intensywny środek odmładzający oraz wspomagający leczenie wielu chorób. Dzięki
niezwykłej skuteczności grzyb Reishi otrzymał przydomek „Dar Bogów”, gdyż przywracał on
zdrowie nawet ludziom w bardzo ciężkim stanie. Stosowano go m.in. w leczeniu schorzeń
nowotworowych (prostaty, wątroby, żołądka, nerek, piersi, przełyku, pęcherza, mózgu,
odbytnicy i innych form raka). Ponadto kuracja Reishi znacznie wspomagała leczenie
reumatyzmu dolegliwości związanych z osłabieniem systemu odpornościowego (np.
chroniczne zapalenie oskrzeli, płuc, grypy, częste przeziębienia), przewlekłe stany zapalne,
dolegliwości klimakteryjne oraz nieregularne miesiączki, napięcia nerwowe i stres,
nadpobudliwość, bezsenność (oraz nadmierna senność), katarakta, schorzenia serca (arytmia,
choroba wieńcowa), anemia, cukrzyca, rekonwalescencja po wylewach krwi do mózgu,
schorzenia układu trawiennego, zapalenia żołądka i jelit, wrzody, zapalenia wątroby, martwica
wątroby, nadciśnienie, wysoki poziom cholesterolu, bóle i zawroty głowy, alergie oraz
rekonwalescencje po przebytych chorobach.
Niegdyś cena grzybów Reishi była niezwykle wysoka (równała się cenie złota), czyniąc je
niedostępnymi dla wielu osób. Wynikało to z rzadkości występowania tego grzyba w naturze.
Od kiedy jednak badania naukowe prowadzone w USA, Japonii i Chinach potwierdziły wysoką
skuteczność preparatów z zawartością Reishi, rozpoczęto hodowlę tego grzyba. Dzięki temu
obniżone zostały ceny tej niezwykłej rośliny i uczyniły ją dostępną dla szerokiego ogółu
ludzkości.

Reishi w leczeniu chorób nowotworowych
Przeprowadzone na szeroką skalę badania kliniczne w USA, Australii i Chinach
udowodniły przeciwnowotworowe działanie grzybów Reishi w leczeniu m. in. Raka piersi,
macicy, prostaty, żołądka, nerek, wątroby, trzustki, mózgu, przełyku, gardła, płuc głowy,
okrężnicy, jelita grubego, odbytu, białaczki, chłoniaka oraz wielu innych nowotworów.
Niektóre kraje ( Japonia, Australia) uznały nawet oficjalnie Reishi jako skuteczny lek w leczeniu
nowotworów oraz profilaktyce przeciwrakowej.
Ponadto zaobserwowano, iż grzyby Reishi niezwykle skutecznie wspomagają inne terapie
(radioterapie, chemioterapie) znacznie obniża prawdopodobieństwo wystąpienia przerzutów
oraz zmniejszając agresywność raka. Stwierdzono także mniejszą bolesność oraz znacznie
lepsze samopoczucie pacjentów (lepszy sen, apetyt, poprawa witalności). Znane są także
przypadki całkowitego ustąpienia nowotworu nawet w zaawansowanych stadiach choroby
osób przyjmujących Reishi.
Wielu specjalistów zaleca Reishi swoim pacjentom szczególnie w okresie trwania
chemioterapii, gdyż znacznie obniża on skutki uboczne tego zabiegu takie jak zmęczenie,
wypadanie włosów, ryzyko infekcji, utrata apetytu czy bolesności. Ponadto udowodniono, że
grzyby Reishi poprzez wspomaganie funkcjonowania systemu immunologicznego usprawniają
przebieg terapii antynowotworowej.
Corocznie organizowane w Japonii sympozja naukowe poświęcone grzybowi Reishi nie tylko
potwierdzają ich znane działanie lecznicze, ale także informują o coraz to nowych obiecujących
wynikach testów w terapii leczenia nowotworów.

Terapia Reishi w schorzeniach sercowo – naczyniowych i miażdżycowych tętnic
okazała się niezwykle skuteczna. Potwierdza to niezliczona ilość publikacji naukowych
poświęconych terapii Reishi w leczeniu: choroby wieńcowej, arytmii nadciśnieniu tętniczym,
miażdżycy. Regularne przyjmowanie Reishi obniża także poziom cholesterolu, trójglicerydów
i cukru we krwi. U prawie 80% przebadanych pacjentów następowało ustąpienie dolegliwości
bólowych w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, duszności, problemy z oddychaniem
a także uczucie zimna w kończynach. Stwierdzono ponadto poprawę pracy serca
(w niewydolności mięśnia sercowego), a także lepszą rekonwalescencję osób po przebytym
wylewie krwi do mózgu oraz zapaleniu żył. Na uwagę zasługuje fakt, iż mimo stosunkowo
szybkiego obniżenia ciśnienia do wartości prawidłowej (u osób, które cierpiały na bardzo
wysokie ciśnienie) u osób posiadających niskie lub prawidłowe ciśnienie nie występowały
żadne jego zmiany. Oznacza to, że także osoby o niskim ciśnieniu mogą bezpiecznie
przyjmować Reishi.
Ponieważ badania kliniczne wskazywały iż grzyby Reishi obniżają lepkość krwi zaleca się
regularne stosowanie preparatu jako skutecznego środka zapobiegającego tworzeniu się
skrzepów, które mogą być przyczyną wylewów krwi do mózgu, tętniaków i dolegliwości
sercowych. Osoby cierpiące na zakrzepicę, zapalenia żył i problemy krążenia powinny
systematycznie przyjmować Reishi w celach profilaktycznych. Leczenie cukrzycy II grzybami
Reishi daje znakomite efekty terapeutyczne likwidujące zawroty głowy, zmęczenie, osłabienie,
pragnienie, bolesność oraz inne dolegliwości.

Syndrom chronicznego zmęczenia
To poważne schorzenie, na które corocznie zapadają setki tysięcy ludzi na całym
świecie. Do niedawna przypuszczano, że problem ten dotyczy jedynie zestresowanych ludzi
biznesu. Ostatnie lata dowiodły jednak, że na syndrom chronicznego zmęczenia cierpią także
uczniowie, studenci, emeryci oraz osoby uprawiające inne zawody. Podczas
międzynarodowego kongresu poświęconego grzybom Reishi, który odbył się w Kanadzie
(Vancouver) w 1995 roku wielu lekarzy wypowiadało się na temat skuteczności Reishi
w leczeniu stresu, przemęczenia, nerwic, osłabienia, bezsenności na tle nerwicowym oraz
zaburzeń snu. Okazało się że kuracja grzybami Reishi wpływa na centralny układ nerwowy
i ma intensywne działanie uspokajające. Przeciętnie 3-4 miesięczna kuracja Reishi
powodowała pozytywne efekty aż u ponad 90% pacjentów.

Andropauza
Pozytywne efekty kuracji Reishi zaobserwowano także w leczeniu andropauzy
u mężczyzn. Osoby regularnie przyjmujące Reishi stwierdzają znaczne zmniejszenie
zmęczenia, bezsenności, depresji, nerwowości i nadpobudliwości, zaburzeń pracy serca
a także eliminacji zaburzeń seksualnych. Badania wykazały również znaczny wzrost aktywności
seksualnej.

Efekt odmładzający grzybów Reishi
Efekt odmładzający znany był od tysięcy lat, jednakże dopiero badania kliniczne
zakończone w roku 2004 potwierdziły naukowo prawdziwość tej teorii. Jako bardzo silny
„antyutleniacz” ekstrakt Reishi znacznie zapobiega starzeniu się organizmu ludzkiego.
Poprawie ulega nie tylko wygląd skóry, kondycja mięśni i samopoczucie pacjentów.
Stwierdzono, że osoby systematycznie przyjmujące ekstrakt Reishi (nawet zniedołężniałe
i bardzo leciwe) stają się bardziej aktywne, polepsza się ich pamięć i wzrok oraz sprawność
fizyczna. Nie istnieją żadne ograniczenia wiekowe w terapii Reishi jako środka
odmładzającego. Mają je przyjmować zarówno osoby w wieku średnim (30-40 lat) jak i 80-90
latkowie. Bezpieczeństwo stosowania Reishi jest istotną cechą tej rośliny. Badania
przeprowadzone w klinikach uniwersyteckich dowiodły braku jakichkolwiek działań
ubocznych nawet przy długotrwałym stosowaniu preparatu. W celach profilaktycznych
zaleca się koło 2 kapsułek dziennie przyjmowane wraz z posiłkami. Aby zwiększyć efektywność
kuracji zaleca się zażywanie wit. C i dużej ilości wody gdyż wspomaga to usuwanie z organizmu
szkodliwych toksyn.

Odtoksycznianie organizmu:
Jest podstawową każdej kuracji leczniczej, a także wszelkich diet wyszczuplających
i odmładzających. Organizm pełen toksyn jest ociężały, skłonny do chorób, niewydolny.
Wyniki badań przeprowadzonych w Chinach na kilkudziesięciu tysiącach osób dowiodły
silnego działania odtruwającego grzybów Reishi. U ponad 90% osób cierpiących na zapalenie
wątroby (wywołane toksynami) odnotowano pozytywne efekty kuracji. Dlatego też Reishi
poleca się wszystkim osobom cierpiącym na schorzenia układu trawiennego (zwłaszcza na
zapalenie, martwicę i guzy wątroby i trzustki, niewydolność wątroby). Pacjenci którzy przeszli
żółtaczkę, zatrucie czy chorobę alkoholową a także nałogowi palacze powinni włączyć do
swojego jadłospisu grzyby Reishi które zregenerują wyniszczony organizm. Układ
odpornościowy odpowiada za zdolności obronne naszego organizmu. Jak dowiodły testy
kliniczne grzyby Reishi posiadają wiele bioaktywnych składników o silnym działaniu
immunostymulującym dzięki temu posiadają one tak silne właściwości antybakteryjne,
antywirusowe i antynowotworowe. Dlatego też zaleca się regularne spożywanie Reishi
osobom o skłonnościach do przeziębień, stanów zapalnych układu oddechowego (zapalenie
płuc i oskrzeli), układu trawiennego, układu moczowego oraz wszelkiego rodzaju infekcji
W myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”
powinny go przyjmować nie tylko osoby chore, ale także
wszyscy którzy pragną skuteczniej ochrony przed chorobami.
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