Szarvasmarhák gyógyítása homeopátiával
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A gazdasági állatok gyógyítása során az egyik legégetőbb probléma az élelmezésegészségügyi várakozási idő
betartása, mely több napos, akár több hetes is lehet a megszokott ún. „schulmedicina” alkalmazása során. Ma az
állattenyésztés olyan kis haszonkulccsal dolgozik, hogy már néhány liter tej elvesztése is jelentős gazdasági kárt
okoz. Ezt a problémát segítenek kiküszöbölni a különböző alternatív gyógymódok, élen a homeopátiával.
A homeopátia gyakorlatilag minden megbetegedés esetén használható, minden állatfajnál és így a szarvasmarhánál is. Most csak
néhány, a saját praxisom során már megtapasztalt, bevált gyógykezelésről írok.
Az egyik leggyakoribb megbetegedések a szarvasmarháknál is a sérülések (zúzódás, vérömleny, rándulás), melyek legáltalánosabb
szere az Arnica montana C6-C1000 potenciában. Ez a csodálatos hegyi növény homeopátiás hígításban nemcsak a testet, hanem a
lelket is gyógyítja.
Gyakoriak az ezt követő tályogok is, amikor a duzzadt, fájdalmas, meleg terület érintése kellemetlen az állatnak. Ilyenkor az addig
szelíd állat is megvadulhat, nem tűri még a gazda érintését sem. A kezdeti stádiumban még sikerülhet a gyulladást visszaszorítani a
Hepar sulfuris (mészkénmáj) magas D30-as potenciájával. Ha már kialakult a tályog, természetesen meg kell nyitni a sebészet
szabályainak megfelelően, de a kiszárítása ugyancsak a Hepar sulfuris alacsony D3-6-os potenciájával történik.
Időnként rendkívül gyorsan alakul ki a tüdőgyulladás a borjaknál és teheneknél egyaránt. Egy ilyen esethez hívtak ki néhány hónapja,
hajnalban. Este még semmi baja sem volt, mondta a tulajdonos, éjjel kezdődött a megbetegedés. Azonnal az Aconitumra (Sisakvirág)
gondoltam és be is adtam D200-as potenciában. A siker nem maradt el. Természetesen az Aconiton kívül még számos szer adható
tüdőgyulladás esetén a tünetektől függően.
Egy nagyon szép vöröstarka tehén nyála kezdett el folyni egy augusztusi napon. Az állat 30 literes tejtermelésű volt. A gazda első
kérdése az volt, hogy meddig nem lehet eladni a tejet. Nagy megnyugvás volt számára a válaszom, nincs várakozási idő. A
szarvasmarha nagyon kedves jószág volt, így könnyen adtam neki a Pulsatilla (Kökörcsin) homeopátiás szerét D30-as potenciában,
D6-os Lachesissel (lándzsa alakú vipera) kombinálva. Az injekciót követően a tünetek néhány óra alatt elmúltak, 2 nap múlva nyoma
sem volt a duzzadt nyálmirigyeknek.
Nagyon látványosan gyógyítható a bendőatónia, vagy a felfúvódás a Nux vomica (hánytató dió) D30-as potenciában, különösen, ha
azt kombináljuk a Flor de piedra, egy Dél-Amerikai növény homeopátiás szerével, ugyancsak D 30-as potenciában.
Az egyik leggyakoribb eset, amikor homeopátiát alkalmaztam a szarvasmarhák gyógykezelésénél, a borjak hasmenése volt.
Hihetetlenül gyorsan meggyógyul a borjú, ha remeg, szomjas, tiszta a nyelve, sötét vízszerű a széklete és Arsenicum albumot, a fehér
arzénból készült homeopátiás szert adjuk D6-os potenciában. Ha véres is a hasmenés, akkor biztos, hogy a Mercurius corrosivus
(szublimát) D200-as potenciában segíteni fog.
Egy 7 éves tehén állandóan véres vizeletet ürített, a vesetájék fájdalmát jelezte. Próbálkoztak antibiotikumokkal, szteroidokkal, de
mindig visszaesett. A Berberis (Sóskaborbolya) C 6-os potenciában végleg meggyógyította.
A tőgygyulladások kezelésénél szintén nagyon jól használható a homeopátia. Ha fájdalmas, meleg, kipirult a tőgy, lázas, apatikus az
állat, Belladonnát (Nagragulya) kell adni D200-as potenciában. Ha vizenyős, azaz megtartja az ujjbenyomatot, Apisra (Méhecske)
van szükség D6-os potenciában. Ha fájdalmas a tőgy, de az állat mégis rajta fekszik, azaz a nyomás javítja, és nem akar mozogni
sem, akkor biztos, hogy a Bryonia (fehér földitök) D6-os potenciájára van szükség.
Több esetben alkalmaztam a homeopátiát magzatburok visszamaradás, illetve az azt követő méhgyulladás gyógykezelésére, nagyon
eredményesen. Épp egy ilyen eset során tanultam meg, hogy a szarvasmarhánál is figyelembe kell venni az alkati tulajdonságokat,
nem elég a testi tünetekre figyelni. Egy 9 éves tehén ellést követő méhgyulladását kezeltem a már megszokott homeopátiás szerekkel,
de valahogy nem akart javulni. Az állat sovány volt, bikaszerű fejjel, lógó, aszott tőggyel. Nehezen akart vemhesülni, elkergette a
bikát magától. Tehát a Sepia (Tintahal) homeopátiás alkati képét mutatta. S valóban a Sepia D200 potenciára gyönyörűen gyógyult.
Végül, de nem utolsósorban a gazdának is sikerült néhány esetben segítenem homeopátiával. A minap egy tehéntartó gazda felesége
fordult hozzánk segítségért. Összecsipkedték a darazsak, és hiába szedett gyógyszereket, kente magát kenőcsökkel, nem javult a
duzzanat az arcán, kezén, s nem csökkentek a fájdalmai. A homeopátiás Vespa crabrora (darázs) és Ledumra (Mocsári molyűző)
néhány óra alatt rendbehozta.
A homeopátia tehát kiváló gyógyszer az állatorvos számára a szarvasmarhák gyógykezelése során is, különösen, ha a
biogazdálkodóknak tudnának segíteni vele. Kétségtelen, hogy a homeopátia sok esetben nem egyszerű gyógymód, nagy odafigyelést,
szakértelmet, tapasztalatot igényel. Mégis kérjék az állattartók az állatorvosok segítségét ez ügyben, hisz egyre több olyan
homeopátiás komplex kerül forgalomba, mely megkönnyíthetné az e gyógyításban mélyen el nem merülő állatorvosok munkáját is.
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