Irenes hund ble kurert
via telefon

MIRAKEL:
Ginny overlevde på tross
av alvorlig
leversvikt.
Privat foto

Nå er Ginny frisk!

Shetland sheepdog-tispen Ginny fikk
leversvikt, og sluttet å spise. Men så ble
den fjernhealet, og nå er den like frisk
som familien Jonassens andre hunder.
Hjemmetreportasje
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Gleden var stor da Irene Jo■
nassen (44) for 11 år siden
gav sin fem år gamle sønn Jesper

(16) hundevalpen Ginny. De har
vokst opp sammen og er blitt
gode venner. Men i fjor begynte
den sosiale familiehunden å forandre adferd. Hun hoppet over
måltider og spiste til slutt ingenting på flere uker.
Det ble til at jeg truet ned
skjeer med mat i den tynne kroppen. Men sånn kunne det jo ikke
fortsette. Det var flagget til topps
om Ginny spiste en Marie kjeks
en dag, forteller matmor Irene
Jonassen (44) som beskriver utseendet til hunden på denne tiden som en «Afrika-ku» med rib�beina godt synlige.
– Hadde det ikke vært for pelsen, hadde hun ikke vært noe
vakkert syn, for å si det sånn.
Irene prøvde alt for å få Ginny
tilbake til sitt gamle «jeg».
Etter en rekke tester, kom dyrHJEMMET NR. 35/09

legen med en trist melding: Hunden burde vært død allerede —
verdiene på den ene prøven
sprengte målerapparatet. Ginny
led av alvorlig leversvikt, og ble
straks satt på B-vitaminsprøyter
og levermedisinen Denosyl.
– Da vi fikk beskjeden, tenkte
jeg bare: «Nei, Ginny må ikke
dø!», forteller Jesper.
Irene syntes også det ville
vært altfor trist å avlive den.
Hunden var tross alt like blid
som før. Hun klamret seg til et
siste halmstrå, og tok kontakt
med Anne Karin Bjørke, en dyretolk og healer. Hun snakket
med hunden gjennom telepati,
i tillegg til å gi den fjernhealing.
Ifølge Anne Karin ville Ginny ha
kylling og ris.
– Jeg ga henne healing hver
dag og fulgte med på blodprøvene fra dyrlegen for å se at det
ble bedring, sier Anne Karin.
Da Irene hadde fulgt dyretolkens råd om å servere hunden
fint oppskårede kyllingbiter,
gikk hun ut en tur.

b venner:
Jesper Jonassen og
Ginny har
vokst opp
sammen, og
Jesper er
utrolig glad
for at bestevennen overlevde leversykdommen.
Privat foto


– Da vi kom tilbake hadde hun
spist opp alt i matskålen!
Etter at Ginny fikk matlysten
tilbake og ble frisk, har Irene vist
henne frem til dyrlegen.
– Hun var glad på våre vegne,
og reaksjonen hennes var: «Er
det mulig?»

Fortsatt får Ginny B-vitaminsprøyte én gang i måneden for
å holde leveren frisk.
– Nå har hun levd i ett år på
overtid, og er helt fin igjen. Hun
er et vandrende under, sier hundeeieren kry. 
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