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Hvorfor har hunden sådan nogle store tænder? Det er fordi, den så bedre kan flå, 
rive, knuse sit bytte og bevare sit tandkød og sine tænder sunde. I mere end 12 år har 
jeg gjort ét og dybest i mit hjerte vidst noget andet. Både min tid på dyrlægestudiet, på 
en dyreklinik og i et anerkendt kommercielt kæledyrsfoderfirma fik mig til at holde 
min skepsis for mig selv. Nu har jeg imidlertid valgt at ændre på det. Det er både en 
lettelse og mig en ære at kunne være en del af alt, hvad der vil det bedste for vore 
kæledyr, nemlig at skabe sundhed.  Er foderet ikke det rigtige for den specifikke krops 
anatomiske sammensætning, vil denne krop ikke vedvarende kunne understøtte et 
solidt fundament. Kroppen er det eneste hus, som kæledyret skal leve i hele livet, så 
derfor er det vigtigt at det af naturen skabte fortsat skabes som naturen havde tiltænkt 
og det på alle etager. Husets fundament og hjørnestolper består af korrekt foder, 
korrekt næse-, hjerne, og muskelstimulering samt socialitet som i en gennemsnitlig 
velfungerende familie. Moder natur ved bedst og viser det så tydeligt. Det handler 
ikke om at helbrede sygdomme. Det handler om at skabe sundhed og der skal så lidt 
til at udrette mirakler. Derfor har jeg nu valgt at gøre 2 ting; nemlig at oversætte 
denne bog, således at flest muligt kan læse den samt sprede min overbevisning 
gennem min egen virksomhed. Så sæt endelig tænderne i denne bog, lad dig vejlede af 
naturens genialitet og udret mirakler. Jeg vil takke for den støtte jeg har fået fra 
Belgien, Holland og Australien samt til en af mine studerende Marianne Becker Olsen 
for hendes uundværlige hjælp i forbindelse med oversættelsen af denne bog og altid 
motiverende støtte.   
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