
REISHI (LINGZHI) – SVETA GOBA

Reishi je japonsko ime za lesnato gobo. Svetlikava pološčenka, znanstveno Ganoderma 
lucidum, je slovensko ime gobe zaradi svetleče površine klobuka, na kitajskem pa jo  
imenujejo Ling Zhi, kar v prevodu pomeni »goba nesmrtnosti«. Na Vzhodu jo v  
tradicionalni medicini uporabljajo že več kot 4000 let, saj ji je narava podarila številne  
zdravilne učinke. V kitajski medicini so ohranjeni podatki o uporabi, ki so stari več kot  
2.000 let, kar jih v medicini uvršča med najstarejše znane uporabljene gobe. Zaradi  
svojih blagodejnih učinkov na organizem in širokega spektra delovanja se je tovrstnih  
gob na vzhodu prijel sloves ultimativne rastlinske substance, t. i. »gobe nesmrtnosti«.

Reishi vsebuje številne vitamine (A, B2, B3, B6, biotin, folna kislina …), mineralne snovi 
(železo, magnezij, cink, baker, mangan, germanij ...) ter visokokakovostne polisaharide  
in triterpene. V raziskavah izvedenih v zadnjem obdobju so dokazali, da uživanje 
pripravkov iz gobe reishi vpliva na zmanjšanje škodljivega holesterola v krvi, 
zmanjšuje krvni pritisk ter ima antitrombozni učinek. Takšno delovanje pripisujejo  
triterpenom (ganoderminska, luciderminska, ganolucinska kislina …), ki so v tej gobi  
množično zastopani. Čudežne gobe imajo zato proti tumorsko delovanje in spodbujajo  
naravno odpornost. Zavira sproščanje histamina, kar pomaga pri zmanjšanju 
alergenih reakcij, njen blagodejni učinek pa se kaže tudi pri motnjah spanca, živčnosti,  
stresu … Nekatere snovi v gobi delujejo pomirjajoče in sproščujoče na centralni živčni  
sistem. Pri težavah s spancem pijemo reishi čaj eno uro pred spanjem. Reishi deluje  
blagodejno na oživčevanje in spodbuja diferenciacijo živčnih celic.

Znanstveniki so v gobi odkrili substanco, katera krepi notranje srčno mišičevje in poveča  
pretok krvi. Klinične študije so pokazale, da ima zaradi tega reishi dobrodejen vpliv na 
srčno–žilni sistem. Blagodejni učinek se je pokazal tudi pri pacientih s hepatitisom B 
ter pri akutnem in kroničnem hepatitisu. V Aziji že dolga desetletja  
uporabljajo reishi pri zdravljenju različnih oblik raka. V zadnjem desetletju so klinične  
študije pripeljale celo do tega, da na Japonskem uvrščajo to gobo na uradno listo 
zdravil spremljajočih kemoterapiji. Neodvisno od tega, kdaj smo zaužili     r  eishi     (pred ali   
po rentgenskem obsevanju), se število levkocitov, eritrocitov in trombocitov izredno  
hitro vrne v prvotno stanje.
Pri pacientih, ki so uživali pripravke iz svetlikave pološčenke, se je pokazalo tudi, da 



imajo bistveno manj infekcij, izboljšala se je njihova produkcija protiteles oziroma  
imunska odpornost, še posebej se je povišala aktivnost tako imenovanih T-
celic. Reishi pa ne krepi samo imunskega sistema, temveč ima tudi protibakterijsko in  
protivirusno delovanje.     Reishi     deluje protivnetno in proti fibrozno pri cirozi jeter.  

Le ko naš obrambni sistem telesa deluje pravilno, ostanemo zdravi. ß-glukani iz svetlikave  
pološčenke stimulirajo nastajanje različnih imuno-odzivnih celic, kot so na primer T-  
in B-limfociti, T-celice pomagalke, makrofagi, naravne celice ubijalke. Z njihovo  
pomočjo je kontroliran in izboljšan naš imunski sistem. Reishi vzdržuje in podpira 
koristno črevesno floro in favno, pospešuje prebavo, razstruplja telo in vzdržuje 
naravno ravnotežje mikroorganizmov v črevesju. Študije dokazujejo tudi, da  
ima reishi posebno varovalno vlogo pri kadilcih. Pri boleznih, ki so posledica kajenja,  
je bilo ugotovljeno, da lahko z uživanjem reishi čaja kar za 25 odstotkov zmanjšamo 
pojavnost obolenj.

Redno uživanje gob omogoča normalno delovanje organov in je s strani zdravilcev zelo  
priporočljiva, saj ni dokazano, da bi bila na kakršen koli način škodljiva (toksična) in  
jo lahko zato brez stranskih učinkov jemljemo vsak dan. Ob redni uporabi ohranja 
organizem zdrav in omogoča normalno delovanje organov.

Poleg tega gobe zdravijo hepatitis, visok krvni tlak, artritis, nespečnost, bronhitis, astmo ter  
čir na želodcu. Uravnavajo tudi nivo holesterola in glukoze v krvi, ter delujejo proti  
strjevanju krvi. Poleg tega so naravni analgetik, antioksidant, pomagajo pri tvorbi  
kostnega mozga ter pri sproščanju mišic.

Dokazano je tudi, da zavirajo rast rakastih tvorb, vendar delovanje še ni povsem raziskano,  
čeprav se pridobljene substance že pojavljajo v novejših bioloških zdravilih za raka.  
Dognali so, da ugodno vplivajo na proces zdravljenja bolezni jeter, ki jih povzročajo  
virusi in druge toksične sestavine, prisotne v hrani in našem okolju.

Znanstveniki so poleg omenjenega potrdili tudi protibakterijsko in protivirusno delovanje.

Uporablja se kot spremljajoča terapija pri zdravljenju raka (želodec, ledvica, pljuča, 
koža, možgani, jetra, trebušna slinavka), pri kemoterapiji  (zmanjšuje stranske 
učinke), oslabljenem živčevje, živčnost, stres, nemir, pri motnjah spanca, težavah 
srčno-žilnega sistema (visok krvni pritisk, prekrvavitev, koronarna arterija, edemi, 
zastajanje vode), krepitvi jeter, stimulaciji imunskega sistema , infekcijah, 
uravnavanju škodljivega in koristnega holesterola v krvi, uravnavanju vsebnosti 
krvnega sladkorja, alergijah, neurodermitis-u,  astmi, slabi prebavi, bolečinah v 
sklepih, bronhitisu in pljučnem emfizemu,  autoimunski bolezni, motnjah bitja srca, 
hepatitisu A, B, C, prekomerni telesni teža, razjedah želodca in dvanajstnika, vnetju 
trebušne slinavke, težavah v menopavzi, utrujenost/izčrpanost,  tinitus, hemoroidih, 
kožnih boleznih.



Gobe so neužitne (zelo grenkega okusa) in zaradi svoje trdne strukture neprebavljive.  
Lahko se uporabljajo v obliki poparkov (čaj) ali pa si priskrbimo lekarniške pripravke  
v obliki raztopin, tablet ali praškov brez recepta.

V naravi reishi goba raste na nizkih ali štorastih listnatih drevesih, še najraje na javorju.  
Reishi goba raste le na dveh ali treh drevesih izmed 10 000, zato je naravna oblika zelo  
redka. Danes reishi gobo uspešno gojijo znotraj v sterilnem okolju in zunaj najraje na 
hlodih ali na ležiščih iverja. Obstaja šest različnih tipov reishi, ki se razvrščajo po  
barvi; rdeča reishi je najmočnejša in najbolj pogosto uporabljena oblika.

Doziranje     (  suha goba reishi)  
3–10 g suhe gobe (1–3 čajne žličke) dnevno prelijemo z vrelo vodo in pustimo stati 10  
minut, nato precedimo. Gobo lahko poparimo dvakrat. Priporočamo sočasno uživanje 



vitamina C. Preden čaj sladkamo z medom, počakamo, da se ohladi pod 40 °C, v tem  
primeru ga tudi ne mešamo s kovinskimi predmeti. Suho gobo lahko zaužijemo tudi 
vmešano v jogurte, sokove ali podobne jedi oziroma napitke. Za ta namen jo lahko še  
dodatno zmeljemo v mlinčku za kavo.
Izdelek vsebuje zmleto gobo reišhi (Ganoderma lucidum) iz ekološke pridelave, ne 
vsebuje sestavin živalskega izvora ter je pridelan brez uporabe kemičnih ali podobnih  
pripravkov. 

Doziranje (ekstrakt gobe reishi)
15–30 kapljic enkrat do trikrat dnevno, priporočamo sočasno uživanje vitamina C. 
Izdelek vsebuje ekstrakt –  tinkturo gobe reishi (Ganoderma lucidum) iz ekološke 
pridelave, ne vsebuje sestavin živalskega izvora ter je pridelan brez uporabe kemičnih  
ali podobnih pripravkov. 

Doziranje (prehransko dopolnilo iz gobe reishi)
Eno do tri čajne žličke (5–15g) enkrat do trikrat dnevno vmešano v jogurte, goste  
sokove ali jedi po kuhanju, lahko samostojno z nekaj tekočine. Pri preventivni terapiji  
po desetdnevnem uživanju priporočamo sedemdnevne premore. Priporočamo sočasno 
uživanje naravnega vitamina C. Izdelek vsebuje zmlete trosnjake in podgobje  
gobe reišhi (Ganoderma lucidum) iz ekološke pridelave, ne vsebuje sestavin živalskega 
izvora ter je pridelan brez uporabe kemičnih ali podobnih pripravkov. 
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