
digt elak mot sin kompis. Jag rekommende-
rar Marianne att plussa honom med Sulph.
C30. Han fbr gi tillbaka till sin utebox.

Den22 mars fir jag ett mail som beriittar
att Harry bdrjar trdttna pi sin utebox, och
han hoppar och skuttar. Den26 mars tittar
kiropraktorn p& honom och striickningen
bak iir helt liikt. Rolf rider honom sedan
nhgra dagar tlllbaka. Skrittar 45 minuter.

Den25 mars fir Harry gi i hagen med

kompisen. Han kan nu rulla sig i hagen, 6t
vdnster. Han iir sn?ill mot Titan igen.

Den 7 april fir jag ett mail som beriittar
att nu kan de trava och galoppera Hany,
och han lir inte ens trdtt efter ridpasset.
Han leker, springer och kan rulla 8t bida
hillen. Han ligger fortfarande inte ner pi
natten och sover. Det tog tv6 minader innan
han 169 ner i boxen.

Jag gjorde en uppfciljnin g den 20 augusti
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Viilkommen att kontakta
Ann-Britt Bolinder

fdr dafum och mer info om kurserna.
@

Gustavsborgs gard
Sciderisvligen 126, 261 90 Bjuv

tel. 042-832 66, 01 0 -1 50 89 66

och Harry mir fortfarande toppen. Det var
viildigt skcjnt att ha veteriniirernas diag-
noser niir jag valde medel. Aven om ocks6
de var lite osiikra, si hade jag iindi mer att

etLp6.

Dj urhomeop at Ann- B ritt B o I inder
07 0-7 50 89 66 (siikrast), 042-832 66
ann_britt bolinder@hotmail.com

TVA LIVRADDANDE
AKUTMEDEL

Av homeopat
CHnls  JoRGENFELT

I  n t imon ium ta r l a r i cum.  An t - t ,  och
.fLlaurocerasus, Laur., 2ir tvi smi medel,
men de iir helt oumbiirliga ntir det iir allvar-
liga problem i luftviigarna.

Antimonium tartaricum
Antimonium taftaricums viktigaste ledande
symtom iir rasslande i luftviigarna. Ofta
handlar det om lunginflammation eller en
allvarlig bronkit, men lantbrukare har dven
provat och funnit att Ant-t. iir mycket an-
v?indbart vid forlossningar dar kalven dra-
git ner fostervatten i lungoma. Medlet fram-
kallar en dkad styrka i luftviigama si att
kroppen klarar att sjlilv Atgiirda problemet.

Svaghet iir ett markant symtom niir Ant-
t. iir indikerat. En svaghet som medfcir att
kroppen inte har kraft nog att fi upp viits-
kan ur lungoma. En individ med stark vita-
litet skulle enkelthostaupp slemmet, men

a

hlir iir livskraften f<ir svag. I bdckema stir
det att medlet passar b?ist till barn och
gamla, eftersom denna typ av problem of-
tast uppstir hos dessa.

Viitska eller slem i lungorna leder 2iven
till d6lig syres2ittning av blodet. Samman-
taget ger detta en bild av ett sjukdomstill-
stind med svaghet, nedsatt sl,resiittning
och rasslande ljud i lungorna vid andning.

Detta iir en symtombild som kan fdre-
komma vid en rad olika sjukdomar. Fdrutom
de tidigare niimnda harbide lungcidem och
lungemfysem en likartad symtombild, och
Ant-t. stir indikerat i starkaste graden fdr
bidaproblemen i repertoriet. Jag har dock
ingen egen erfarenhet av behandling med
Ant-t. pi dessa sistniimnda sjukdomstill-
stind.

En lantbrukare i Kalmar berlittade hur
hon gett Ant-t. till kalvar, som slutar iita
eller dricka under forsta eller andra lermads-
veckan. Hon riiknade med att bakomlig-
gande orsak var svliljande av fostervatten,
som successivt leder till en begynnande
lunginflammation. Kalvarna svarade direkt
och 6t utan problem dagen efter.

Aven kalvar som sviiljer fel och lir viitska
i lungoma fir Ant-t. och di uppstir inga
problem, vilket alltid iirmilsiithringen i va{e
besiittning eller for varje miinniska. Att

h6lla sig frisk och ha ett inre viilm6ende iir
vad alla individer 6nskar sis.

Laurocerasus
Laurocerasus, dn ett annat av homeopatins
livriiddande medel pi grund av sin starka
effekt pi lungornas syresaffning. Den ame-
rikanska barnmorskan och homeopaten
Ananda Zarcn gj orde mi g uppmiirksam pi
medlet under ett seminarium. Jag har fdrt
informationen vidare till svenska lantbru-
kare och fett ett flertal rapporter tillbaka
om hur effektivt medlet kan vara.

Det Zir speciellt efter en besviirlig kalv-
ning, dar kalven iir slapp med d6lig muskel-
tonus och diir den visar symtom pi syre-
brist. Det iir hiipnadsviickande att se hur
en till synes livl<is kalv bdrjar sprattla efter
en dos Laur.

Det skall siigas i sammanhanget att iiven
Carbo vegetabilis kan fungera pA samma
slitt enligt rapport frin en homeopati-
studerande lantbrukare, som behandlat tvi
medtagna kil l ingar.

En annan lantbrukare harberiittat fcirmig
hur hon lyckades riidda en fdr tidigt f<idd
kalv med hjiilp av Laur. Fdr tidigt fddda
individer har svirl att andas tillriickligt pA
grund av outvecklade lungor. Men uppen-
bart stiirker medlet lungornas kapacitet.
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