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           Książka wydana w języku niemieckim jest drugim, uak-

tualnionym  wydaniem pozycji znanej od roku 2010. Jej celem 

jest ukazanie zbioru niekonwencjonalnych metod, które mogą 

być stosowane w leczeniu zaburzeń zachowania, a nawet scho-

rzeń o podłożu psychosomatycznym u psów i kotów. Autorami 

są lekarscy praktycy z Bawarii, dwie panie z doświadczeniem w 

prowadzeniu terapii behawioralnych. Fundamentem terapii jest 

założenie, iż organizm jest psychofizyczną całością, w którym 

negatywne emocje wywołują zmiany narządowe, zaś wspoma-

ganie z zewnątrz i przemiana emocji w pozytywne wspiera natu-

ralne siły odpornościowe organizmu, leczy zmiany narządowe i 

przynosi korzyści całemu organizmowi w jego walce z chorobą.  

           Książkę otwiera rozdział o podstawach etologii i terapii 

behawioralnej, po nim zaś następują rozdziały omawiające pro-

ponowane metody działania. Kolejno jest mowa o psychofarma-

kologii, systemie masażu TTouch Lindy Tellington, homeopatii, 

esencjach kwiatowych doktora Bacha, akupunkturze, fitoterapii, 

aromatoterapii, solach doktora Schusslera, kinezjologii i dietety-

ce. Każdy z powyższych rozdziałów podaje założenia opisywa-

nej metody, lekarskie wskazania i przeciwwskazania oraz dane 

dotyczące dawkowania używanych środków. Każdy rozdział 

stanowi odrębną całość, pulę wiedzy na dany temat, w którym 

zawarto informacje teoretyczne i praktyczne – podstawowe i 

bardziej zaawansowane. Rozdziały są jak pojedyncze, rozsypane 

puzzle, pokazane na okładce, które dopiero dopasowane i połą-

czone z innymi dają pełny efekt końcowy. Dlatego, zdaniem 

Autorów, metody – puzzle dopiero po łącznym zastosowaniu w kompleksowej, holistycznej terapii mogą przynieść 

efekt w postaci poprawy zachowań i stanu zdrowia zwierząt.      

           Książka dobrze przybliża niekonwencjonalne metody leczenia małych zwierząt. W niedużej objętości, pod 

jednym tytułem zgromadzono wiele szczegółowych informacji. W skondensowanej, ale przejrzystej formie podano 

detale medyczne i techniczne pozwalające szybko zastosować wymienione metody w praktyce.  

           Książka dla lekarzy weterynarii, studentów i amatorów tematu, która inspiruje nowymi pomysłami i rozwiąza-

niami. Jej lektura przyjaźnie i przystępnie pozwala zagłębiać się w rozważania i metody pracy behawiorystów. Każdy 

lekarz psów i kotów znajdzie w niej coś nowego dla potrzeb własnej praktyki.  

           Powstała ciekawa książka złożona z niezwykłych puzzli.    
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