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med mat. Maten kunde sti en hel dag utan att han
rdrde den. Kunde gi en vecka om det fanns loptikar
i ntirheten.

Tillsiigelser bara rinner av honom. Barn triiffar han
inte och matte befarar att Turbo skulle vara aggressiv
mot dem. Han ar inte svartsjuk.

Piilsvird ganska OK, tidigare gick han och gomde
sig. Bra piils, men den blev strliv efter cortisonbe-
handlingen.

Han har en stor vhrtaph sidan av kroppen och minga
smi lite dverallt. Man ktinner iiven knutor under
huden. Han iir halt pi viinster bak, i skritt, och det
bdrjade fcir en minad sedan. Syns i lingsam takt, ej
i traven.

Han iir lite trott och vill inte gi l6nga promenade.
Torst, normalt. Urin, normalt forutom infektionema.
Han fflr persiljevatten och det verkar bra ftir honom.
Han har inte haft urinsten. Avfdringen arbra. Oron,
bra.Har inte varit utsatt f6rnigratrauma.Hans 6gon
rann mycket tidigare och han fickArgentum Nitricum
av en annan homeopat. Han blev bra. .

Jag ger Thuja CH30 i 5 dagar pi grund av alla vac-
cineringarna och eftersom han varit lite piverkad
efter dem. Funderar ocksi pi om virtorna visar mot
Thuja. Siiger 6t matte att fortsiiffa med cortisonet si
l6nge. Om vi ska ta bort det f6r det ske i samrid med
veteriniir.

Efter nf,gra veckor ringer jag matte fdr uppfcilj-
ning. Fir di veta att Turbo t ir pigg och glad
och gbrna gir linga promenader. Han har slutat
kriikas. Matte slutade, p& eget bevig, med cortisonet
direkt efter besoket hos mig och gav enbart Thuja.
Eftersom han svarat si bra pi Thuja och inga problem
kvarstod si gick vi inte vidare med konstitutionsbe-
handling.

Turbo avlivades i september 2006, ph grund av en
tumor i underkiiken. Den sista tiden av sitt liv slapp
han cortisonet. Han var fortsatt pigg och blev trots
allt 14 lz hr gammal...

Numera bcirjar jag alltid med Thuja om djuret vac-
cinerats.

Nyfiidd kalv
A Duport, riversatt av Ulla Adamsson

Kalv som fbtt for lite syre under fcirlossningen. Han
kan inte st6 upp och har svirt att lyfta huvudet. Lung-
orna iir fulla med fostervatten. Dessa fall har ofta en
dilig prognos, varfcir effektiv medicin tir av nrjden.

Veterintiren observerade att kalven sllipat sig till sidan
av ladan, hans kakar var hirt ihopbitna, benen iir
kalla och tungan iir bakitdragen i munnen. Han har
ingen sugreflex niir veteriniiren stoppar in fingrarna i
hans mun och han liter som en blisbiilg niir han 16r
sig. Han rcagerar inte ens ndr man hiiller lite miolk
i hans mun.

Bonden talade om att kon var viildigt stressad niir hon
ftjrdes frin hagen till ladugirden efter kalvningen.
Hon har tagit emot kalven normalt. Det iir nu omoj_
ligt att komma n6ra henne, hon sparkar et alla hall
niir bonden eller veterindren fiirsdker komma nira
henne.

Veteriniiren valde ft ljande symtom: Kiikarna hirt hop_
bitna. Dilig reaktion och riidsla fdr friimlingar (starka
symtom bide hos mor och kalv). Ambra grisea valdes
och gavs bide till mor och kalv. En snabb f<irb[ttring
sker under 2 dagar. Bide kalv och ko blev normala.
I fall si tidigt i livet kan man kombinera symtomen
pi moder och avkomma i valet av medel.

Grattis Ann-Britt Bohlinder

Vinsten denna ging iir en kalender framtagen
av Filofax till fiirmin fdr Rosa Bandet.

Alla bidrag - artlklar, ft)rslag eller annat
- till detta nummer har varit med i en utlott-
ning. Utlottningen fortsdtter ett nummer till,
si viilkommen med ditt bidrag.

Ntista gflng lir det en inbunden anteckninss-
bok som iir priset.


