ELŐSZÓ

Ez a könyv karikatúrák sorozatából indult, amelyeket Vicki az állatorvosi homeopátiás kurzusain a tanulás segítése érdekében
használt, hiszen mi lehetne jobb módszer megtanítani egy homeopátiás szer lényegét, minthogy humorosan megjelenítjük egy
képben. De a valódi kezdet az állatok szeretetével, különösen a lovak iránti rajongással indult gyerekkorában. Vicki úgy ismeri Equus
szellemét, ahogy azt csak egy lóimádó ismerheti. A ló szeméből
azonnal látja a kedvét és a hangulatát. A kutyáknak szin-tén nagy
helye van mind a szívében mind az otthonában. Az ő tulajdonságaikat is viccesen ábrázolta karikatúrákon azért, hogy jobban
érthetően, hangsúlyozottabban mutassa be azokat.
Az élethosszig tartó tanulás és munka során hatalmas tudást halmozott fel, amelyeket ebben a könyvben összegzett. Mennyi minden lehet valaki egy emberöltő alatt? Tanár, állatorvos asszisztens,
újságíró, író, pszichológus, tanácsadó, fazekas, festő, művésztanár,
homeopata, ezek mind tökéletesen kiegészítik egymást, és mind
hozzájárultak ahhoz, hogy meg tudja ragadni képekben a homeopátiás szerek lényegét és be tudja mutatni azt, hogy mi megy
végbe egy emberben vagy állatban egy-egy betegség során.
Vickinek nem csak az a kiemelkedő képessége, hogy lássa a lényeget, hanem hogy tisztán és egyértelműen le is tudja rajzolni
azt. Az ő szemén keresztül a szerek életre kelnek és a továbbiakban nem csupán a listába szedett tünetek jutnak majd eszünkbe
róla. A Natrium muriaticum szomorúsága, az Arsenicum félelme,
a Iodum nyughatatlansága mind megelevenedik és könnyen
felismerhetővé válik. Ahogy ő mondja, gyönyörű, ahogy egy állat megmutatja a saját gyógyszerének a képét, majd megerősíti a
szerválasztást minden egyes mozdulatával. És még csodálatosabb
látni, ahogyan a pontos szerválasztás után a gyógyszer megmenti
az állat életét és megdöbbenti a korábban kételkedő állatorvosokat.
Ez a könyv biztosan megtalálja a helyét az állatbarátok otthonában, függetlenül attól, hogy ismerik-e a homeopátiát vagy
sem, és a homeopata állatorvosok praxisában, mert még a sok
tapasztalattal rendelkezők is inspirálódhatnak az állatok újszerű
látásmódja által.
					
Deborah Collins
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ha Patricia Mache nem ösztönzött volna, akkor ez a könyv soha
nem íródott volna meg! Köszönöm!
Köszönöm Deborah Collinsnak a bátorítást, a bizalmat és a folyamatos támogatást a projekt elejétől a végéig.
Köszönöm Timnek a biztatást és hogy elhalmozott állatrajzokkal
és jegyzetekkel mindenféle formában.
Katrin Sigwart – köszönöm, hogy javasoltad, hogy írjam meg ezt a
könyvet és az egész folyamat alatt nyújtott támogatásodat.
És természetesen köszönöm minden gazdinak és állatnak, hogy
bizalmat szavaztak a homeopátiának.

A KÖNYV
FORDÍTÓJÁRÓL

Radványi Noémi CHE diplomás homeopata, életmód tanácsadó
és terapeuta, művészetterapeuta. 2007 óta segíti az emberek
jólétének és egészségének a helyreállítását.
Gyermekkora óta kereste azt a gyógymódot, aminek nincsenek
olyan kellemetlen mellékhatásai, mint a hagyományos gyógyszereknek. A homeopátiát véletlenül ismerte meg. Később
tudatosan készülve az anyaságra egyre mélyebben kezdett vele
foglalkozni. Miután az orvostudomány által gyógyíthatatlannak
mondott pajzsmirigy alulműködésből is hagyományos gyógyszerek nélkül homeopátiával gyógyult meg, ez az élmény elkötelezte őt, hogy új irányból közelítse meg az emberi problémákat.
Vallja, hogy a gyógyításban a szervezet öngyógyító tevékenységének helyreállítása és erősítése kell, hogy a cél legyen. A legszelídebb tradicionális és a természetes gyógymódok, valamint
a pszichológiai módszerek együttes alkalmazása vezet a testilelki-szellemi-szociális egyensúly állapota megtartásához, helyreállításához, vagyis az egészséghez.
Mára küldetésévé vált, hogy az emberek figyelmét felhívja a
homeopátia létezésére, arra a szelíd gyógymódra, ami a leghétköznapibb- és a legkomplexebb betegségek kezelésében egyaránt segítséget nyújt. Célja, hogy Magyarországon egyre többen
megismerjék és kipróbálják ezt az áldásos gyógymódot, megtapasztalják pozitív hatásait. 2018-ban jelent meg első fordítása,
Christiane Maute – Növénygyógyítás homeopátiával című könyve.
Ez egy praktikus kézikönyv, amelynek segítségével a leggyakoribb növényi betegségek, a kártevők okozta problémák és a
növényi sérülések gyógyíthatók homeopátiával. Ezt a sorozatot
folytatja most ezzel a könyvvel, amit Ön is a kezében tart, hogy
egy olyan könyvet juttasson el az olvasóközönségnek, amely a
háziállatok gyógyításához ad támogatást.
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TARTALOM

Aconitum
Agaricus
Agnus
Alumina
Anacardium
Antimonium crudum
Apis
Argentum nitricum
Arnica
Arsenicum album
Arsenicum iodatum
Asarum
Aurum metallicum
Barium carbonicum
Belladonna
Borax
Bryonia
Calcium carbonicum
Carbo vegetabilis
Causticum
Chamomilla
Chelidonium
Cina
Cocculus
Conium
Cuprum metallicum
Ferrum metallicum
Fluoricum acidum
Gelsemium
Graphites

9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69

Helleborus
Hepar sulphur
Hyoscyamus
Hypericum
Ignatia
Lac caninum
Lachesis
Lycopodium
Magnesium carbonicum
Natrum muriaticum
Nux vomica
Opium
Palladium
Phosphorus
Platina
Plumbum metallicum
Psorinum
Pulsatilla
Sanguinaria
Scorpion
Sepia
Silicea
Staphysagria
Stramonium
Sulphur
Tarentula
Theridion
Thuja
Tuberculinum
Zincum metallicum

71
73
75
77
79
81
83
85
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
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ACONITE
„Meg fogok halni!”

SOKK

FÉLELEM

LÁZ
Szívdobogás érzés
Emelkedett pulzus
Fojtogató érzés
Nyugtalanság

Hideg szél, zord időjárás

Hirtelen - Intenzív

Aconite

ELME

Egy lótól az Aconitum állapot soha nem áll messze. A “meg fogok
halni érzés” zsákmányállat léttére mindig jelen van a mindennapjaiban különböző mértékben. Az Aconitum ló nagyon szorong,
túlérzékeny a zajra és könnyen megriad. Bármely olyan helyzetben, amikor kiszolgáltatottnak érzi magát vagy kontroll alatt áll,
pánikba esik, vigasztalhatatlanná és rendkívül szorongóvá válik.
Továbbá fél a tömegtől, fél ha beteszik lószállítóba és minden
olyan szituációban, amikor azt hiszi, hogy megtámadhatja egy
ragadozó állat. Ha fájdalma van fél attól, hogy megérintsék és
valószínűleg bepánikol.

BETEGSÉGEK

Olyan betegségek esetén, amelyek nagyon hirtelen kezdődnek és
gyulladással, sokkal és lázzal járnak. Az Aconitum akkor javasolt,
ha a félelem hatása túlzott, a szemek tágra nyíltak, a beteg izzad
és/vagy pánikol.

GENERALITÁS

Hirtelen fellépő – nyugtalanság – elviselhetetlen fájdalmak félelem < száraz, hideg szél, éjszaka

INDIKÁCIÓ

• Szorongás

• Sokk

• Akut félelem

• Hirtelen láz

• Akut fertőzések

• Akut kötőhártya-gyulladás

• Szemek – piros és fényér-

• Köhögés – ugató, száraz

zékeny
• Vizelet visszatartása sokk
után
• Hasgörcs – nagy szorongás-

• Savós patairha-gyulladás
• Uveitis
• Pánik
• “Most meghalok!”

sal
• Akut ízületi gyulladás
• Erős vérzés sokk után
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