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Jbland siiger mitt sunda ftimuft att jag inte
I ska ge mig p6 att ftirscika behandla vissa
djur, men ibland iir det nigot annat som
dvertalarmig att fdrsdka ?ind6. Siblev det
i detta fall. Katten Adolf iir 15 6r och har
leverproblem. Ibland rimar han som en ko,
och iigaren tror att det beror pi smiirta. Hon
har funderat pi att avliva katten och jag
tyckte nog detsamma, men vi besldt att gcira
ett fdrsdk med honom. Skulle han inte
snabbt bli biittre skulle han fr sluta sina
dagar.

Sjukdomshistoria
Adolf hade varit hos veteriniir etI par
ginger och fitt antibiotika mot lever-
problemen och ffitt diagnosen allergi. Aga-
ren kunde inte riktigt reda ut fcir mig hur
det hiingde ihop, si jag flrck godta denna
diagnos. Efter fdrsta veteriniir behand-
lingen blev han blittre och fick tillbaka piils,
som han tappat tidigare och han gick ocksi
upp i vikt. Sedan blev han siimre och bu-
ken svullnade. Det ?ir efter detta som han
bdg'ar r6ma. Han har haft problem till och
frin ett 6r.

Tidigare sjukdomshistoria: Han har haft
urinviigs problem och urinen luktade fruk-
tansviirt. Hittade inget somutlOste dethela.
Detta var tdr 6-7 6r sedan. Ogonen rinner
pi viren. En klar viitska, ej klistrig och det
besviirar honom inte. Han verkar hdra lite
diligt nu pi ilderns hdst. Han t61 all mat.
Kan kriika slem ibland. Inte knutet till n6-
got speciellt, men det har kommit efter
leverproblemen.

Personlighet
Adolf iir en "killer" siiger iigaren. Han gir
inte fram till friimmande miinniskor och iir
inte tillgiven. Han har lugnat sig lite efter
leverproblemen och blivit lite mer tillgring-
lig, men jag f[r siiga atthan iir ingen katt
man frivilligt gullar med. Han tir otroligt
hcigrest med ett lite strutformat huvud. Han
iir stor och inger respekt. Brevbiiraren v6-
gar inte gi fram till ddrren med post om
Adolf iirute! Hanupplevs inte som speci-
ellt intelligent av iigaren. Det iir OK att
kamma honom. Klorna iir linga, men ingen
vigar sig pi att klippa dem. Han har bitit
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PERSONLIGHET MED PROBLEM

Av djurhomeopat ANN-BRTTT BoLTNDER

De rubriker jag tittade pi var Dictatorial
och iiven undemrbriken - love of power
(en person som vill bestiimma), Reserved
(reserverad), Liver (leverproblem)
Thirstless (ot6rstig) Dandruff (mjall)
Dropsy - external, liver (svullnad utviir-
tes p g a leverproblem) och en viildigt
liten rubrik Hair - falling, Temples (hiret
faller vid tinningen) och iiven Hair - grey

Greh6rig).

Djurhomeopat
Ann-Britt Bolinder
010-75089 66 (siikrast), 042-832 66
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CHnISToPHEn Dny
KOMMER TILL SVERIGE

Den engelske veteriniiren Christopher
Day, en av f<irgrundsgestalterna inom in-
ternationell homeopati fcir djur, giistar
Sverige vid ett seminarium den 29 och 30
maj pi inbjudan av Arcanum. I december
2002h6llDay ett fiirsta seminarium i Gdte-
borg.

Christopher Day, som anviint homeopati
sedan han var klar med sin veteriniir-
utbildning l972,leder idag ett centrum lor
altemativ veteriniirmedicin i scidra England
(www.altemativevet.org). Hiir erbjuds inte
bara homeopati utan ocksi flera andra
alternativmedicinska behandlingar som
akupunktur, kiropraktik och cirtrnedicin. Vil-
ken behandling som ska vdljas beddms
helt utifrin det aktuella fallet och dess pro-
blem.

I England iir det tillAtet fdr veteriniirer
att anviinda homeopati for djuq liksom det
tir tillitet fcir djuriigare att anviinda
homeopatiska medel till sina egna djur. PA
flera stiillen i landet erbjuds auktoriserade
kurser i iimnet f<ir veteriniirer. Slutproven
sker vid Faculty of Homeopathy i London,
diir Christopher Day iir veteriniir dekanus
och ansvarar lor examinationen. Efter god-
ktind utbildning fbr veteriniirer i England
numera specialistkompetens inom homeo-
pati. De engelska kraven ftir utbildning har
ocksi blivit standard i owiga Europa en-
ligt IAVH (Intemational association for
veterinary homeopathy)

Seminariet det29-30 majkommer att hil-
las pi Nordiska folkhdgskolan i Kungtilv.
Ftir information och anmiilan kontakta:
Arcanumskolan, tel.031-15 78 00
www.arcanum-utbildning.se
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1av sina hcirntiinder och han iir inblandad i
minga slagsmil. Han sl?ipper inte in ni-
gon friimmande katt i triidgirden. Accep-
terade dock den andra hankatten i familjen
direkt niir den kom.

Han har tunn piils frin cigonen upp mot
dronen och det har han alltid haft. Man ser
huden tydligt. Han iir svart med vita tecken
och har blivit lite grihirig. Piilsen iir mjiil-
lig.

Han skdts exemplariskt med vaccin och
lusmedel, och han rcagerar inte negativt
pi nigon av medicinerna. Han dricker n?ir
de spolar vatten i duschen ti l l  honom, ald-
rig annars. Han gir ut i alla viider, iiven
regn. Han ligger ovanpi tiicket och i skug-
gan pi sommaren. Aldrig dver element el-
ler andra varma stiillen. Han ?ir jiitteriidd
ftir smiillare och raketer. Gcimmer sig i sov-
rummet pi nyirsafton.

Som den kamikazepilot jag ibland iir si
fick jag fdr migatl jagskulle klappa Adolf
vid konsultationen, eftersom han faktiskt
kommit till mig for att bli kelad med. Nu l5g
han ovanpi min journal och jag kunde inte
skriva i den i alla fall, sijag lade hiinderna
pi honom och han njdt verkligen. Efter ett
tag tycktejag att det var dags att kcira hem
och tog bort hiinderna. Dumt nog. Adolf
lyfte sin ena tass och med en enda klo
naglade han fast min hand i bordet. Jag
ftirstod i det dgonblicket brevbiiraren. Han
fick lossas f<irsiktigt frin mig, av iigaren
och lyftas ner frin bordet.

Behandling med Lycopodium
Jag ordinerade Lycopodium, Lyc., D30 en
ging om dagen i fem dagar. Jag fhr erkiinna
alt mina forhoppningar inte var si stora,
men efter tre veckor si ringer iigaren gliid-
jestrilande och beriittar att Adolfs lever-
vtirden ar bAttre och han har ocksi ffitt
btithe humOr. Sedan h6r jag inget mer och
tror att det iir nog slut med Adolf nu.

Efter ca itta minader ringer jag sjiilv upp
och frigar hur det gitt, och fir di veta att
Adolf lever och blivit mycket mer tillgiven
nu. Han ?ir riktigt kelig, mir jiittebra och
piilsen iir tjock och fin. Si just i det hiir
fallet var det tur att jag inte lAt mitt sunda
fornuft rida.


