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Divja ščetica uspešna v boju z
bakterijami borelioze
Divja ščetica oz. Dipsacus sylvestris ima v sebi posebno moč, uspešno se bori s kugo
današnjega časa - boreliozo, tako namreč to bolezen imenuje nemški zdravnik dr. Wolf-Dieter
Storl v svoji knjigi Boreliose natürlich heilen – Naravno zdravljenje borelioze, ki je bil tudi
sam žrtev te zahrbtne bolezni. Dr. W.D. Storl v knjigi opisuje, kako se bolezni loteva uradna
medicina, kako nanjo gledajo zdravilci in kako se je sam boril ter premagal to bolezen.
Z divjo ščetico, katera mu je povrnila zdravje, ravna več kot spoštljivo. Fizično sprejemanje te
rastline zanj ni dovolj, ampak jo sprejema celostno tako duhovno, božansko in energetsko.
Sam pravi, da se je potrebno ob zdravljenju borelioze s ščetico popolnoma spremeniti. Ljudje
moramo postati drugačni, sebe moramo ponovno vzljubiti in ceniti, tako da spremenimo
celoten način življenja in mišljenja. Izboljšati moramo način prehranjevanja, tako da začnemo
uživati kakovostnejša živila, čista in kar se da naravna živila, brez kakršnih koli dodatkov,
uživamo naravno okisano zelenjavo, opustimo rdeče meso, hitro pripravljeno hrano,
nekakovostna živila, pitje kave, gazirane pijače, alkohol…. V življenje ponovno vnesimo
potrebo po gibanju in življenju v naravi, vseskozi pa moramo biti pozorni na vsako misel, ki
se nam poraja, ne dovolimo si, da bi sprejemali slabe misli in tako postali posledično žrtev teh
misli. Torej po temeljitem raziskovanju dr. W.D. Storla je zdravljenje uspešnejše, če zaživimo
popolnoma naravno in v celoti prisluhnemo svojemu telesu in duhu, kajti takrat bo divja ščetic
uspešno opravila svojo nalogo – uničila boreliozo. Torej ne pozabimo, da je za uspeh
zdravljenja odvisen tudi od nas samih.
V boju z borelijo se priporoča, da se ščetica jemlje na prazen želodec (pol ure pred
obrokom), 3x dnevno zaužijemo nekaj kapljic izvlečka divje ščetice, ki jo čim dlje zadržimo v
ustih in žvrkljamo, da se bolje resorbirajo določene učinkovine in je delovanje tako
učinkovitejše. Izvleček uživamo 4 tedne (odvisno od vsakega posameznika in stanja bolezni),
nato pa vsak mesec le tri dni ob polni luni eno leto, ker se tudi bakterije borelioze
razmnožujejo po luninih ciklusih na 28 dni. Količina izvlečka naj bo vselej prilagojena
posamezniku, vselej upoštevamo starost, fizično, telesno in duševno kondicijo bolnika.
Divja ščetica ima tudi zelo močan razstrupljevalni učinek na celotno telo, zato je potrebno v
času jemanja povečati vnos tekočine (več kot 2 l ), s tem pospešimo izločanje strupov iz
organizma. Priporoča se pitje izločevalnih čajev iz koprive, preslice in breze. Ščetica ima
svojevrsten okus, ki ga čutila takoj zaznajo. Je trpek, grenko sladak in ga občutimo kot šok, ki
refleksno spodbudi prebavne žleze.
Dolgoletno preučevanje ščetice različnih znanstvenikov je potrdilo hipotezo, da ščetica
oddaja svojevrstno energijo-živo energijo, ki posledično vpliva na naše etersko telo.Tega pa
ni možno dokazati s poskusi, ampak mora to opraviti vsak sam na sebi v zavestnem
meditativnem samoopazovanju. Vsak sam mora postati svoj raziskovalec - opazovalec in

ugotoviti, kako ščetica deluje nanj. S skupinskimi meditacijami je bilo dokazano, da njena
močna energija seva centrifugalno od znotraj navzven skozi kožo in daje občutek, kot bi ostre
energetske puščice odnašale bolezenske klice iz telesa.
Znane so tudi astralne zaznave, ko se ljudje, ki meditirajo povezujejo z dušo rastline, to pa
seveda ni enostavno, pač pa je pogosto pogojeno z dolgotrajnim postom in odmaknjenostjo od
vsakdana, da se tako zbistri človekov duh in zlije z duhom rastline. To stanje dosežemo le z
veliko discipline, ko se človekova zavest popolnoma osvobodi, ko odvrže vso odvečno
navlako in človek spozna svojo prvobitnost in svoje poslanstvo. Stanje, ko se zavestno
povezujemo z dušo rastline, so sposobni doseči le izbranci.
Ščetica ima specifičen izgled, njeni drobni vijolični cvetovi imajo polno otrdelih izrastkov, ki
so prisotni tudi na listih, torej je njena bodičasta zasnova veličastna. Znano je, da so vsi osati
zdravilni ker vsebujejo grenčine, ki krepijo življenjsko moč in spodbujajo jetrno presnovo.
Izvlečki iz takih rastlin delujejo poživljajoče na človekovo energetsko telo.
Cvet ščetice je vijolične barve in ima močan meditacijski učinek. Vpliva na podzavest in služi
v terapevtske namene pri globinskih psiholoških težavah. Vijolična je poznana v meditacijski
praksi in služi kot pogled v osebno notranjost in duhovno poglabljanje. To je tudi barva s
katero spodbudimo očiščevalne procese – tako pri telesnih blokadah kot tudi pri psihičnih
nejasnostih, za izravnavanje disharmonij in posredovanja med nasprotji. Navsezadnje nas
lahko njene vibracije popeljejo k doživetju notranje enotnosti z vsem življenjem.
Ščetica s svojo vitalno energijo ponovno obnavlja oz. regenerira vsako celico našega telesa in
tako vzpostavi harmonizacijo življenjskih procesov.
Z vsem tem je potrebno seznaniti ljudi, ki bi se odločili za ščetico, kajti po nekajdnevnem
jemanju zdravila se lahko pojavijo izpuščaji, kot so herpes ali močno srbenje, že obstoječe
bolečine se pojavljajo močnejši obliki, ki trajajo nekaj dni, nekateri navajajo, da je stanje
bolečin skoraj nevzdržno (predvsem so prisotne bolečine v kosteh, sklepih, križu in mišicah,
po nekaj dneh sledi občutno izboljšanje) med jemanjem ščetice izginejo starostne pege – to je
energija, ki seva navzven in najavlja izboljšanje. Vendar ni strogo določeno, da se to vedno
prisotno.
Delovanje ščetice pa so veliko preučevali tudi kitajski in japonski znanstveniki in tako
ugotovili, da ščetica deluje tudi pri zelo trdovratnih boleznih kot je rak, kronični revmatizem
ugodno deluje pri poškodovanih mišicah, sklepih, kosti, pretrganih vezi, artritisu, uspešna je
pri kroničnih kožnih obolenjih, pri putiki, vzpodbuja delovanje ledvic, jeter ter krvnega
obtoka ter kot smo že omenili, je močan razstrupljevalec človeškega organizma.

Ščetica mila, ščetica zala,
daj, da bi jaz pri življenju ostala.
(Heihi Mettler, Zürich)

Nasvet:
Ob terapiji je smiselno jemati še čaj ali kapljice njivske preslice, ki vsebuje kremenčevo
kislino, ki krepi odpornost, kožo, čutila (predvsem oči) in stene oživlja hkrati pa pomaga pri
ekcemih in luskavici ter stabilizira kostno tkivo.
Dva primera ozdravitve, ki sta povzetka iz knjige dr. Storla:
V prvem primeru je potekalo zdravljene dramatično. Ženska srednjih let je bila po petih letih
okužbe invalidna in za delo nesposobna. Po dvotedenskem jemanju izvlečka je dobila
izpuščaj, po treh tednih in pol pa se je njeno stanje izboljšalo. Štirje naslednji pregledi krvi so
bili negativni, z drugimi besedami spirohet ni bilo več mogoče dokazati. Pacientka je
domnevala, da je delovanje ščetice aktiviralo avtoimuni sistem.
Tudi v drugem primeru je bila bolnica okužena že 6 let, s tipičnimi simptomi: bolečine v
mišicah in sklepih, kronična utrujenost in izguba psihične jasnosti. Jemanje tinkture je najprej
povzročilo poslabšanje stanja, sledil je izpuščaj in končno izboljšanje.
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