Utdrag ur ”Homeopati för kor” (2007) - Se ”Litteratur” för försäljning
Beroende på problemet kan djur behandlas antingen med ett homeopatiskt akutmedel eller också en mer
djupgående konstitutionell behandling. Nedanför kommer några exempel som är hämtade ur sista utgåvan
av Homeopati för kor. Först kommer delar av personlighets-beskrivningen som används vid en
konstitutionell behandling och efteråt kommer några exempel på behandlingar med olika akutmedel.
”Karakteristiska egenskaper psykiskt för ett Lycopodium djur är:
 Kon uppvisar ofta ett konstrande temperament med protester mot hantering, speciellt vid
verkning av klövarna. När dom är som värst är de näst intill omöjliga att hantera klövarna på. Kan
sparka vid uppmjölkning och behöva sparkbåge inledningsvis. Lycopodium djuren kan bråka med
speciellt lite mjukare personer och försöka skrämmas. Ger sig ibland på vallhunden. Kan i värsta
fall svara mot vid en tillsägelse. Detta beteende upphör efter behandling med Lycopodium. För
att få bukt med ett dåligt beteende hos djuret krävs oftast upprepad dosering i gradvis högre
styrkor.”
Exempel på behandlingsresultat:
 ”Stor, grov, benig och lättirriterad ko. Målmedveten. Rör man henne ruskar hon på huvudet. Är
mycket smärtkänslig. En ko som man gillar för hon har en stark identitet och personlighet. Duktig
och inte dum när man mjölkar. Hon ser ”skrabbig” ut och skiter ner sig. Nu mastit på höger bak,
vilket hon har haft tidigare och som då antibiotika-behandlades men återkom efter en vecka. Mjölken
har trasor och är gulvit. Svullen juverdel. Ägaren provade först med Belladonna och Sulphur. Men
förbättringen blev mer påtaglig när kon fick Lycopodium Efter fem dagar ser mjölken bra ut men det
tog tre veckor innan svullnaden försvann helt. Celltal samma månad 5 374 000. En månad senare
730 000.”
”Karakteristiska egenskaper psykiskt för ett Natrum muriaticum djur är:
 Upplevelse av en händelse som har löst ut en sorg hos djuret. Det kan vara ett byte av besättning,
dålig behandling, en kalv som har dött eller att de av någon anledning har skilts från bästa vännen.
 Söker ensamhet, går undan från flocken.
 Verkar inte intresserade av kontakt med ägarna, är avskärmade och inne i sig själva. Går med
hängande huvud och öron. ”Ser ut som ledsna åsnor” sa en lantbrukare. Har ett tydligt ledset eller
bedrövat uttryck i ögonen.”
Exempel på behandlingsresultat:
 ”Något nervös, slank liten ko med bra ben och klövar. Hon tycker inte om att bli klippt. Kon har
dålig aptit efter sin kalvning. Får energibalans dag 1 men äter ingenting dag 2. Får Natrum muriaticum
D30 dag 3 och 4 med 2 doser per dag. Äter igen dag 4 och är sedan dess helt bra.”
Karakteristiska egenskaper psykiskt för ett Phosphorus djur är:
 ”Korna hör till gruppen av trevliga och keliga djur, som gärna vill att ägaren håller på med dem.
Djur som slickar på dig. Överkeliga säger en del lantbrukare, nästan brutalt keliga uttrycker några
andra. Kor som kommer fram till dig för att bli klappade. Kor som pratar med dig. Trevliga kor
som det är lätt att tycka om. ”Snälla, vackra och bra mjölkkor” säger Karl-Erik Tibblin.



”Phosphorus korna följer efter när man kommer in i hagen och puffar på en i ryggen” berättar
Ann Ekström. ”Man måste helt enkelt prata med dem.”
Mot främmande kan de vara blyga och reserverade i början. Jag har många gånger hoppats på en
kelstund hos kor som lantbrukarna pekar ut som sina keliga Phosphorus kor, men istället mött en
rädd och försiktig dam som det tar tid att få kontakt med. Det är intressant att notera hur den
engelska veterinären Christopher Day beskriver Phosphorus kor. Inte som keliga utan som
hysteriskt rädda när de skiljs ut från flocken. Det är den sidan som veterinären möter hos sådana
känsliga kor. ”

Exempel på behandlingsresultat:
 ”Normalstor, litet feminint huvud, pigga ögon. Kommer fram för att bli kelad med. Hon har svårt för
att stå stilla vid avtorkning och påsättning av maskinen. Cellhalten är 700 000 pga. att hon är sned i
juvret och mjölkar ur ojämnt. Hon fick Phosphorus D200 en dos per dag i två dagar. Två veckor
senare hade cellhalten sjunkit till 194 000.”
*******
Exempel på resultat vid akuta behandlingar:
 Kviga som hade en hemsk förlossning där kalven fick bändas ut. Hon var helt uppfläkt och såg
fruktansvärd ut. Låg helt apatisk. Kvigan fick medlet Arnica i styrkan M ett antal doser. Efter 2,5
timme står hon upp och äter. På kvällen gick hon till mjölkgropen. Skadan drog ihop sig från dag till
dag och efter en vecka var hon helt återställd.
 Djurhomeopat Ann Bonde som även är avbytare rapporterade följande fall: Ko som inte ville äta och
verkade allmänt orolig. Vid kontroll upptäcktes att hon såg ut som en spärrballong på båda sidorna.
Inget ljud hördes från våmmen. Kon fick omedelbart medlet Carbo-veg. Efter 4 doser med kort
mellanrum såg kon så gott som normal ut. Hon tuggade lite hö och våmljud hördes, dessutom kom en
stor rap från henne. För säkerhets skull fick hon ytterligare en dos. Samma sak hände med ytterligare
en ko på samma gård. Likartad dosering medförde att kon var bra inom 20 minuter. ”Tur att det var
en bonde som intresserade sig för homeopati och hade basapoteket hemma” är Anns kommentar.
 Kviga med svullnad över kron- och kotled i grad 3. Hälta i grad 4 och hon vill inte stödja på benet.
Det är en ”torr” klövspalt utan direkt lukt. Får det homeopatiska medlet Hepar i styrkan D12. Är en
aning bättre dag 3. På fjärde dagen är hon fortfarande lite halt, men stödjer på klöven. Nästan helt bra
dag 5.
 En ko som inte ville stödja på ena benet trots att det hade gått lång tid sedan kalvningen. Veterinären
undersökte henne, men visste inte om något som kunde hjälpa. Benet såg nästan ut som om det inte
gick att räta ut. Akutmedlet Hypericum försöktes eftersom djurägaren misstänkte en nervskada och
kon blev snabbt helt bra.

