VREDNO JE VZTRAJATI!
Zlato pravilo, ko gre za zdravje in dobro počutje našega kosmatinca
Znanost napreduje z bliskovitimi koraki, skoraj vsak dan lahko prebiramo v različnih medijih
o razvoju humane in veterinarske medicine, kako stopata z roko v roki. Nove metode
zdravljenja in preizkušanje novih zdravil se pojavljajo tako rekoč po tekočem traku. Vse novo
seveda ni nujno boljše od starega, pa vendar ponuja večji nabor možnosti in pestrejšo izbiro, s
tem pa tudi večje možnosti za ozdravitev. Še ne dolgo nazaj je bilo samoumevno, da bo
skrbnik mladička s hudo okvaro kolkov peljal slej ko prej na uspavanje, danes pa nove
kirurške metode in zdravljenje z matičnimi celicami obljubljajo v marsikaterem primeru
življenje brez hudih bolečin. Za neozdravljive so veljali številni pasji alergiki, srčni bolniki,
epileptiki, da rakavih bolnikov niti ne omenjamo, v zadnjem času pa se stvari skokovito
obračajo na bolje.
Povsem enake razmere vladajo tudi na področju dopolnilnih metod zdravljenja. Vse zdravilne
učinke tistih načinov, katerih začetki segajo vsaj daleč v prejšnje stoletje, so dokazovali
najprej s pozitivnimi izkušnjami na živalih. Akupunktura, ki si je med prvimi priborila mesto
med metodami šolske medicine, je starodavna, 5000 let stara veščina zdravljenja, ki prihaja s
Kitajske in so jo – kot pravi legenda – po naključju odkrili, ko je puščica zadela slona, ki je
šepal. Ameriško veterinarsko združenje (American Veterinary Medical Association)
razpolaga z obširno znanstveno dokumentacijo o uspešnosti metode in vzpodbuja njeno
uporabo. Najuspešnejša je pri težavah s sklepi in mišicami (artritis, zdrs medvretenčne
ploščice, kolčna displazija, …), kožne bolezni, alergijski dermatitis, kronične bolezni
prebavnega trakta, nevrološke bolezni (epilepsija, ohromelost), težave pri vzreji, vedenjske
motnje … Seznam je res dolg, najbolj razveseljivo pa je, da se akupunktura lahko uporablja
tudi v preventivne namene.
Ena uspešnejših metod, ki se vse bolj uveljavlja, je tudi homeopatija. Ker dokazano ugodno
deluje na živali, nima škodljivih stranskih učinkov, je enostavna, poceni in varna za uporabo
ter (v sicer omejeni izbiri) dosegljiva tudi pri nas, je med skrbniki hišnih živali vse bolj
priljubljena. Proizvajalci homeopatskih pripravkov so prisluhnili skrbnikom živali do te
mere, da so pripravili sestavljene homeopatske pripravke, ki so namenjeni za pomoč psom in
mačkam po presoji skrbnikov. Za določitev pravilnega pripravka je namreč treba precej
veščin, znanja in prakse, če pa jih lahko brez škode uporabimo več naenkrat, je možnost za
ozdravitev bistveno večja. Slednji so zaenkrat dosegljivi le preko tujih spletnih lekarn.
Skrbniki živali, tako hišnih ljubljencev pa tudi rejnih živali, se odločajo za posvet z
veterinarjem – homeopatom, ker so homeopatski pripravki blago delujoči, uporabljajo se tudi
v dobi brejosti in laktacije, pri klavnih živalih pa ni potrebna karenčna doba. Homeopatski
pripravki seveda ne morejo nadomestiti nekaterih veterinarskih posegov, npr. kirurgije,
stomatologije, nekaterih zaščitnih cepljenj ipd., v mnogih primerih pa lahko uspešno
dopolnijo ali celo nadomestijo veterinarsko zdravljenje. Idealna kombinacija v primeru težav
je veterinar – homeopat, če pa se skrbnik ne odloči za obisk v njegovi ordinaciji, mora pred
posvetom pri homeopatu poznati vsaj diagnozo svoje živali. Akupunktura in homeopatija sta
metodi, ki ju načeloma ni priporočljivo kombinirati med seboj, ker lahko vplivata na učinke
druga druge.
Živali, predvsem pa psi so intuitivne živali, ki se odlično odzivajo na vse energetske zdravilne
metode. Pred nekaj leti si nihče ni upal pomisliti, da je mogoče tudi nepojasnjene strahove,
fobije, nezaupljivost, posesivnost, dominanco, domotožje, razdražljivost…. uspešno zdraviti.
V ozadju vsake bolezni so čustvena stanja oz. psihično neravnovesje ali drugače: vsaka
bolezen je odraz določenega čustvenega stanja, pravijo Bachovi terapevti in pri živalih se je to
pravilo znova potrdilo. Nekaterih zdravilskih metod enostavno ni mogoče znanstveno

preveriti in Bachove cvetne esence spadajo med tiste, za katere ni trdnih znanstvenih dokazov
o njihovih učinkih, v praksi pa enostavno rečemo: deluje! Poenostavljena razlaga pravi, da
vsako telo niha z določeno frekvenco, cvetne esence pa jo uravnotežijo oziroma uskladijo s
svojo. Pri vseh metodah je pomembno, da je njihova uporaba varna, pri Bachovih cvetnih
izvlečkih pa si je tudi šolska veterinarska stroka edina, da so za uporabe izjemno varne.
Prevelike doze praktično ni mogoče uporabiti in glede na to, da se kot stabilizator namesto
alkohola v pripravkih za živali uporablja sladkor, glicerin ali kis, je uporaba tudi za živali (in
otroke) še toliko bolj prijazna. Pri naštevanju možnosti, ki jih ima skrbnik za izboljšanje
zdravja svojega kosmatinca pa ne smemo pozabiti omeniti tudi veliko in pomembno poglavje
– hrano.
Iz mojega dolgoletnega študija in prakse, predvsem pa iz številnih let sobivanja s štirinožci
sem se naučila, da se žival tudi v primeru hude bolezni bori za svoje življenje, dokler se z njo
bori tudi njen skrbnik. Dokler s svojim kosmatincem dihamo kot eno, nas prizadene trpljenje
in bolečina, kot jo doživlja on, pa tudi razveseli olajšanje, izboljšanje počutja in ozdravitev.
Žal se naše zemeljsko življenje nekoč konča, konča se tudi življenje naše živali. Vendar, ko se
naš ljubljenec ne počuti dobro, je vredno iskati, spraševati, se ne predati. Največje plačilo je
iskrica, ki se spet prižge v hvaležnih očeh. Ko ta ugasne, bomo razumeli, da je čas za slovo in
bomo svojega prijatelja pospremili preko mavrice. Naj do takrat mine še veliko časa!
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