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“Ciuperca lui Dumnezeu”,
SÃNÃTATE

leac
anticancer

Existã aproximativ 20.000 de tipuri de ciuperci în lume, însã doar 300 din acestea sunt
comestibile sau potrivite uzului uman.
Agaricus este una dintre ele, dar are nevoie
de o mulþime de factori de mediu pentru a
creºte: temperaturã înaltã, umiditate multã,
aer purificat, sol îngrãºat cu excremente de
cal, ploi mãrunte seara. Originarã din zona
muntoasã Piedade, lângã Sao Paolo, în sudestul Braziliei, a fost supranumitã Cogmelo
de Deus -“ciuperca lui Dumnezeu”- pentru
cã deþine niºte calitãþi medicale suprinzãtoare. Aflând de acestea ºi dornic sã le
testeze, dr. Shoji Shibata, profesor la
Facultatea de Farmacologie a Universitãþii
din Tokyo, a efectuat un studiu împreunã cu
colegul sãu, dr. Tetsuo Ikegawa, de la
Centrul Naþional pentru Studierea
Cancerului, rezultatele prezentate la
Congresul Asociaþiei Japoneze de
Farmacologie arãtând cã beta-glucanul din
miraculoasa ciupercã – denumitã
Kawariharatake- stimuleazã în mod magistral sistemul imunitar ºi reduce cu pânã la
90% celulele canceroase. Cazurile în care
“ciuperca lui Dumnezeu” ºi-a dovedit proprietãþile curative sunt: cancerul de sân, de

colon, de ficat, de plãmâni ºi de pancreas.
Explozia sa de popularitate a venit însã
atunci când preºedintele american Ronald
Reagan a folosit-o cu succes dupã operaþia
de cancer de piele, ca întãritor al imunitãþii.
Asta pentru cã prin vitamina B12, acid folic,
fier, cupru, cobalt, triptofan, ea creºte producþia de globule roºii ºi ajutã regenerarea
capilarã ºi epitelialã. Pe de altã parte polizaharidele ºi acidul ribonucleic complex
conþinute stimuleazã producþia de insulinã
prin vitalizarea funcþiei pancreasului. Astfel
ciuperca este de ajutor în tratamentul diabetului. Acizii graºi nesaturaþi, grãsimile ºi
mineralele regleazã tonusul vascular ºi pre-

Remisia unei tumori
sub acþiunea ciupercii

siunea sangvinã, inhibã vasoconstricþia,
protejeazã arterele. Între suratele sale, ciuperca se poate lãuda cu cel mai mare nivel
de proteine (46,2%, faþã de media de 43%),
cel mai înalt nivel de carbohidraþi nonfibroºi (38%) ºi mai mult acid glutamic.
Agaricus Blazei Murill conþine ºi vitamina
D3, cu rol în absorbþia calciului, stimulând
producþia osoasã ºi combãtând osteoporoza.
Se mai foloseºte eficient în tratarea alergiilor cutanate, a tulburãrilor tiroidiene, în
ameliorarea suferinþelor reumatice, în
reglarea digestiei ºi ca protector împotriva
virusului hepatic. Ca adjuvant în tratamentele anticancer, Agaricus ajutã la reducerea efectelor secundare, suferinzii nemaiacuzând – dupã 3 luni de administrarestãri de vomã, lipsa poftei de mâncare,
obosealã, pierdere de energie, iar terapiile
devenind de 3 pânã la 7 ori mai eficiente!
Ca mod de administrare, Agaricus existã
sub formã de capsule sau pliculeþe cu pulbere dizolvabilã, recomandându-se tratamentele de 2-3 luni minimum. Varianta japonezã originalã Oyama poate fi cumpãratã
de pe store.irinareisler.ro, la preþul de 150
lei. (T.V.)

49

