
HØSTE DINE EGNE
MEDISIN-
PLANTER

 

7 tips for å 



Hva du skal plukke
Hvilke tidspunkt som er best å høste på
Hvor du bør plukke plantene dine
Hvordan du kan sette en intensjon før du begynner
Hvorfor spørre planta om tillatelse
Hvor mye du skal ta med deg
Og hvorfor det er viktig å plukke med takknemlighet

Det å skulle legge ut på sin egen plantemedisin-reise kan for mange være overveldende. Det
finnes bokstavelig talt et hav av planter der ute, og det kan være vanskelig å vite hvor du skal
begynne. Men å investere tid til å bli kjent naturens medisinplanter kan være akkurat det du
trenger for å komme deg videre på din indre reise.

Med mine syv beste tips for hvordan du selv kan komme i gang med å høste dine egne
medisinplanter, vil du straks få den tryggheten du trenger for å begynne.

I dette heftet vil bli kjent med 

Bli kjent med plantenes visdom



En medisinplanter er for meg en plante som hjelper meg videre på min vei, ved å hjelpe deg
løse opp i noe som er blokkert på et fysisk, følelsesmessig eller energetisk plan. Det kan være
bringebærblader jeg trekker til te, en avokado jeg spiser til lunsj, å bade i rose-kronblader eller
simpelthen å meditere under et tre.

Når du høster eller bruker planter med intensjon om at de skal være din medisin, er
intuisjonen ditt viktigste verktøy. Selv om det er mye å lære og lese om plantemedisin, så må
du også lytte til deg selv hva den faktisk trenger. Det kan være mange grunner til at dette er
vanskelige og at vi tar valg for oss selv som ikke egentlig resonnerer med kropp, sjel og sinn.
Dette kan for eksempel være stress, manglende søvn, dårlig fysisk form eller et for sterkt ego
(feks i form av overbevisninger).

Eksempler på hvordan intuisjonen din prøver å få deg til å velge en spesifikk plante kan være
gjennom at den dukker opp i drømmene eller i tankene dine, at du får en smak i munnen eller
lukt i nesa eller bilder av planta dukker opp i hodet når du lukker øynene. Det kan også være
at du kjenner en dragning mot en plante i naturen eller på et hagesenter.

Stol på intuisjonen din, og at plantemedisinen du trenger til en hver tid dukker opp når du
trenger det.

Hva er medisinplanter?



Bli kjent med hva som kan høstes på hver enkelt plante. Hos noen planter er det skuddene,
hos andre er det blomster og for noen igjen er det deler av røttene. Husk at for noen planter
stimulerer det å ta vekk skuddet/vekstpunktet til mer vekst, men for andre så gjør det at
veksten stopper opp. 

Når du begynner på din reise, ta gjerne med deg en Bestemor, mamma eller noen andre som
kjenner en del planter fra før. Alternativt kan en flora, eller bøker som Rolv Hjelmstads
“Medisinplanter i Norge” være et supert sted å starte.

Uansett så er det fint å begynn med noen få planter, og bli kjent med hvor de vokser, hva de
heter, hvilke plantedeler som kan brukes og hva du kan bruke de til. Når du er klar til å fylle
på med mer kunnskap, kan du bli kjent med nye. 

Tips #1 - Hva skal du plukke?

"Når du begynner på din reise ta gjerne en
Bestemor, mamma eller noen andre som

kjenner til noen planter fra før."



Så lenge det er noe som vokser, så kan du egentlig høste når det passer for deg. Men det kan
være fint å vite at vårmånedene og tidlig sommer (mars/april-juni) er tidspunktet der
plantene er i sterkest vekst og mest kraftfulle. Uansett hvor du er i sesongen, tenk på at de
yngste skuddene og bladene er de mest vitale. 

Hvis du vil legge inn det lille ekstra, og vil sørge for at plantedelene du plukker med deg er
ekstra potente, kan det være nyttig å følge med på månens syklus. Det er nemlig aller mest
energi i planter (og i oss mennesker for den saks skyld!) i dagene opp mot, og rundt fullmåne.
Fra et vitenskapelig perspektiv mener man at dette kan ha med å gjøre månens sterke
påvirkning på vann, og at planter består av store mengder vann. Og som vi vet: vann =
vitalitet.

Tips #2 - Når skal du plukke?

Tips #3 - Hvor skal du plukke?

Det er egentlig veldig få regler for hvor du kan høste medisinplanter (bare styr unna andres
hager og private eiendom!). Bli kjent med ditt nærområdet, sannsynligheten er nemlig høy for
at det finnes mer enn du tror der. 

Det kan være fint å være obs på forurensning fra planter som vokser i byer, langs trafikkerte
veier og langs stier der mange lufter hundene sine. Dersom du velger å fra disse stedene (noe
jeg har gjort mange ganger selv!), så skyll gjerne plantene ekstra godt, eller la de ligge i vann
noen timer. 

"Uansett hvor du er i sesongen, kan det også
være fint å tenke på at de yngste skuddene

og bladene er de mest livskraftige"



Sett gjerne en intensjon før du
plukker, eller før du tar plantene i
bruk. En intensjon kan være at du
ønsker at plantene skal:

❤tilpasse seg din energi og være den
medisinen du trenger akkurat nå
❤hjelpe deg med en spesifikk
utfordring (konsentrasjon,
mageproblemer, egenkjærlighet, ro
etc.)
❤gi deg innsikter du trenger på
reisen din
❤overføre sin visdom til deg
❤hjelpe deg å komme i kontakt
med din egen natur og naturen
rundt deg 

Om du synes det er vanskelig å
komme på en intensjon som
resonnerer med deg, kan det være
fint å sette seg ned noen minutter og
ta noen dype pust. Selv noen få
meditative minutter kan virke svært
rensende og oppklarende.

Tips #4 - Sett en intensjon

"Om du synes det er vanskelig å komme på
en intensjon som resonnerer med deg, kan
det være fint å sette seg ned noen minutter

og ta noen dype pust."



Planter er komplekse og levende skapninger, som fortjener respekt. Forsøk å sette deg i
kontakt med planten du har tenkt til å plukke. Det kan for eksempel se ut som at du fører
hånden over og spør om lov. Ofte opplever du et intuitivt ja (for eksempel gjennom et JA i
hodet eller en god følelse i brystet), men noen ganger får du også et nei (feks en følelse av at
noe er feil). Å gjøre denne øvelsen i naturen er en fin øvelse for å bli bedre kjent med
intuisjonen din. Stol på de første svarene som dukker opp i bevisstheten din.

Vær også åpen for å planta du spør, gir deg tips om andres steder du kan plukke. Kanskje står
det et sterkere individ rett bak deg du ikke har sett ennå. 

Tips #5 - Spør om tillatelse

Tips #6 - Hvor mye skal du plukke?

Ikke ta mer enn det du trenger. Hvis det bugner, kan du selvfølgelig plukke med deg mer enn
du trenger akkurat nå, for å tørke eller preservere på andre måter. Men det er alltid fint å
tenke på at du lar noen planter stå igjen dersom det er få, eller dersom du høster røtter, at noe
av rota får bli igjen. 

Det viktigste er å være i kontakt med naturen rundt deg og intuisjonen din, og gjøre øvelsen
over ved å hele tiden spørre deg selv eller planten: Er det i vårt høyeste beste at jeg plukker
deg/denne planten akkurat nå?

"Det viktigste er å være i kontakt med
naturen rundt deg og intuisjonen din og
hele tiden spørre: Er det i vårt høyeste
beste at jeg plukker deg/denne planten

akkurat nå?"



Det å hele tiden minne seg på å være takknemlig, er en fantastisk øvelse som har så mange
fordeler: du føler deg umiddelbart bedre og du setter deg i en tilstand av hvor du tiltrekker
deg mer av det du trives med i livet. I tillegg er det å vise takknemlighet overfor omgivelsene
dine er måte å anerkjenne og vise respekt. Jeg synes derfor det alltid er fint å vie tid til å være
takknemlig også når du høster medisinplanter. For eksempel for

❤den frie, rene og friske naturen vi har i Norge 
❤at du har helse til å bevege deg ute
❤plantens offer til deg på din vei
❤naturen og plantene som deler visdommen sin med deg
❤all medisinen du har plukket med deg hjem

Tips #7 - Å takke

"Å vise takknemlighet overfor omgivelsene
dine er måte å anerkjenne og vise respekt."
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