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Kratka zanimivost:
Kitajska medicina že dolgo časa uporablja divjo
ščetico za zdravljenje številnih bolezni. V zahodnem
svetu je znana predvsem v boju s Skugo današnjega
časaS–kot boreliozo imenuje dr. Storl v knjigi Naravno
zdravljenje borelioze. Pri nas je najboljši poznavalec
ščetice zeliščar Bene Behrič .

Divja ščetica se je močno razrasla
tudi v Vrtu tete JohanceZ kamor
smo jo prenesli pred leti iz obrobja
gozda.

Migrirajoči
eritem je značilen
kolobarjast
videz spremembe
na koži pri Lymski
boreliozi.

Rastišče in značilnosti:
Je dveletna rastlina. Spada med osate.
Listna površina je bodičasta. Še
posebej ostre so bodice na hrbtni strani
listnih žil. V prvem letu je zimzelenaZ
v drugem pa požene tudi do 2 m visoko steblo.
Bodičasta socvetja zacvetijo v sredini v obročihZ ki se
širijo in večajo. To nas spominja na obročasto reakcijo
na koži pri boreliozi.

Kaj in kdaj nabiramo
Zdravilna je korenina. Kopljemo jo po
prvem letu starosti pozno jeseni ali
pozimi na dan za korenino zgodaj
zjutraj pred sončnim vzhodom v času
mladega meseca.
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Učinkovanje:
Ščetica ima trpekh grenko sladek okus;
Tradicionalna kitajska medicina jo označuje kot
»blago toplo«h kar pomenih da pospešuje presnovo
in razgiba energijo Či;
Deluje odvajalnoh rastrupljevalno in protivnetno;
Spodbuja delovanje ledvich jeter in krvega obtoka;
Pri boreliozi uživamo tinkturo ščetice vsaj U tedneh
M x dnevno pol ure pred jedjoh nato pa še eno leto
vsak mesec F dni ob polni luni 1dva dni pred polno
lunoh ob njej in dva dni po njej2; Zaužijemo
ARKR: kapljic v majhni količini vode; Zaradi boljše
absorbcije učinkovine zadržimo tekočino v ustih in
žvrkljamo; Ker ima ščetica razstrupljevalni učinek
na celotno teloh moramo piti veliko tekočine% s tem
pospešimo izločanje strupov; Na dan moramo spiti
vsaj R litra tekočineh najboljši so čaji iz presliceh
breze in koprive; PozorW Pogosto se pri jemanju
tinkutre stanje poslabša; Pojavijo se bolečineh lahko
tudi zpuščaji; Nato sledi izboljšanje;

?vtor tekstaW Nuša Krautberger
Risba na naslovniciW Mili Uran
FotografijeW arhiv članovh httpsWNNsl;wikipedia;orgN
oblikovanjeW ?P

VirW
Storl; W;D;W Naravno zdravljenje borelioze
www;naturazel;comN
httpsWNNsl;wikipedia;orgNwikiN(CF(?:(CU(wDeti(CU(wDevke
http_KKwwwhajda:vrzdenechsiKlwhaspRLV_IDfLFLN_IDfw?FLw_
IDfwCwFLFNGfslo
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Društvo za zdravilne rastline Zasavje,
Kidričeva PPa8 Zagorje ob Savi8 telpC NON /ŽA APU
E_mailC drustvopdzrz@siolpcom8 wwwpzdravjeizrastlinpsi
davčna številkaC AOŽAPNLA
Trr Delavska hranilnica Zagorje ob SaviC
SIA/7/PNN7NNNN7AAJ/7/RO

Pripravki:
tinktura8 čaj iz korenin8 zdrobljene korenine v medu.
Tinkturo pripravimo po klasičnem postopku s svežo
ali suho koreninop Najprej jo skrbno očistimo8 da ne
poškodujemo drobnih koreninic in povrhnjice8 ker
prav ta vsebuje največ učinkovinp
ČajC čajno zličko zdrobljenih korenin na hitro
prevremo in po PN minutah odcedimop Pijemo U krat
na dan pred jedjop
Prah z medom je primeren za otrokep Žličko
zdrobljenih korenin zmešamo z dvema žlicama medup
Uživamo U krat dnevno pol ure pred jedjop

PRISTOPNA IZJAVA
PODPISANIžNAC_____________________________
ROJENžNAC ________________________________
POKLICC __________________________________
STANUJOČžAC ______________________________
TELEFONC _________________________________
E7MAILC __________________________________

Izjavljam8 da bom spoštovalžla društveni kodeks ter
vse pravice in dolžnosti8 ki izhajajo iz članstvap Po
svojih zmožnostih se bom udeleževalžla društvenih
aktivnostip Želim postati članp
DatumC
PodpisC
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