NAPADALEN, NEVAREN…. ALI ZGOLJ SKUPEK ČLOVEKOVIH NAPAK
Tragični dogodki, ko pes popade žival ali človeka, vedno vzpodbudijo številna
razmišljanja in polemike
V štirih letih je v pasjih napadih v Evropi umrlo 31 ljudi, od tega kar 21 otrok. V nasprotju z
ZDA, kjer so najbolj smrtonosni pitbuli, v evropskih državah največkrat napadejo rotvajlerji.
V Sloveniji v prvih dveh mesecih letošnjega leta beležimo 88 evidentiranih ugrizov.
Napadalno obnašanje psa ima vedno svoj vzrok in za mnoge primere ljudje vzroka ne bomo
nikdar izvedeli. Kaj pomeni »agresiven pes«? Odgovor je vsekakor težak in večplasten.
Poznamo več vrst agresivnosti, skoraj toliko, kot je pasem psov. Agresivnost razlagamo kot
primer neželenega sovražnega vedenja, ki se izraža tako do ljudi kot do drugih živali.
V osnovi agresivno obnašanje delimo na:
- agresivnost, ki je rezultat naravnih zasnov: agresivnost med samci oz. samicami, ozemeljska
agresivnost, agresivnost kot plod dominance, materinska agresivnost
- agresivnost kot posledica nekega dogodka: zaradi strahu, draženja,…
Kadar imamo opraviti z agresivnostjo dveh samic ali samcev, vemo, da gre za posledico
delovanja hormonov. Veterinarski homeopati vedo, da se agresivnost umiri takoj po tem, ko
se nasprotnik podredi napadalcu. Ker v urbanem okolju lahko pričakujemo pogosta srečanja z
dominantnimi samci, lahko preventivno svojemu psu damo homeopatski pripravek
Testosteronum 15 CH, 5 granul vsak dan, po možnosti pred vsakim sprehodom, kjer bi se
agresivnost utegnila pokazati. V kolikor se je agresivno vedenje že razvilo, dajemo psu po pet
granul naslednjih pripravkov: Lachesis mutus 15 CH, Hyoscyamus niger 15 CH in Nux
vomica 15 CH. Psu jih dajemo v kombinaciji in sicer vsako jutro v trajanju enega meseca.
Agresivnost kot posledica dominance kaže na osebnosti psa naslednjo sliko: pes je zelo
občutljiv na nenavadne zvoke, šume, na vonje, odprt ogenj, na dotikanje. Pogosto laja, renči,
vendar je hkrati tudi čustven. Pes ima običajno zelo dober apetit, poje lahko karkoli, vendar z
lahkoto bruha. Ima tudi močan spolni nagon. Pri psicah so značilne pogoste (vsake štiri
mesece) gonitve z zelo obilno krvavitvijo. Psi so lahko nagnjeni h kronični zaprtosti. Opisana
slika psa zahteva zdravljenje s pripravkom Nux vomica 9 CH in sicer po 5 granul dvakrat
dnevno v trajanju dveh tednov., nato trikrat dnevno mesec dni, nazadnje pa enkrat tedensko,
dokler znaki agresije ne izzvenijo.
Kadar gre za izjemno agresivno obnašanje psa, ki tuli, grize in uničuje vse, kar doseže, hkrati
pa ne prenaša teme oziroma mraka ter samote, imamo na izbiro kombinacijo dveh pripravkov,
s katerima poizkusimo odpraviti vzroke agresije. Gre za pripravka Hyosciamus niger 9 CH in
Stramonium 9 CH. Značilno za pse, ki se obnašajo uničevalno, je, da imajo odličen apetit, po
obroku pa so napihnjeni. Spolna vzdraženost je prav tako značilna za take pse, enako za psice.
Oba pripravka se daje v kombinaciji po pet granul, dvakrat dnevno dva tedna, nato trikrat
dnevno v trajanju mesec dni, nato enkrat na teden, dokler znaki neželenega vedenja ne
izzvenijo. Tovrstno terapijo skrbniki uporabijo, preden se odločijo za kastracijo samca ali celo
evtanazijo.
Agresija psice matere se največkrat izrazi v okolju, kjer se psica počuti ogroženo. Dokazano
je, da gre za odločilno vlogo progesterona, ki sproži agresivno obnašanje. V tem primeru je
potrebno dati psici pripravek Progesteronum 15 CH in sicer 15 dni po pet granul na dan.
Ozemeljska agresivnost
Pri tej obliki neželenega vedenja se pes v vseh situacijah vede zelo nervozno. Po videzu je
mršav kljub velikemu apetitu. Velikokrat trpi zaradi izmenjujočih se zaprtij z diarejo. Svojo
skledo z dnevnim obrokom ali celo kuhinjo izredno budno čuva. Holistični veterinar bo v
takem primeru pomislil tudi na obolenje žleze ščitnice. Tako prizadetemu psu dajemo

pripravek Iodum 9 CH in sicer pet granul dvakrat na dan v trajanju dveh tednov, nato 3 krat
na dan mesec dni, na koncu pa enkrat tedensko, dokler simptomi ne izzvenijo.
Agresija, ki jo sprožijo razni dražeči dejavniki, je zelo pogosta, vendar jo težko prepoznamo.
Le v primeru, da psa poznamo zelo dobro in živimo z njim v neposrednem tesnem stiku,
bomo lahko prepoznali vrsto agresije, hkrati pa tudi vzrok zanjo. V prvi vrsti je najpogostejši
vzrok za tovrstno agresijo strah. Zaradi njega trpijo predvsem psi na verigah. Tovrstna
agresija je skrb vzbujajoča predvsem zaradi ogroženosti okolice psa, t.j. mimoidočih, članov
družine, idr. Čeprav se sicer pes vede povsem normalno, je v kritičnem trenutku opaziti
popolno odsotnost faze zastraševanja (svarila), ki jo najdemo v normalnih stikih med psi. Pes
tudi nima pod nadzorom jakosti svojega ugriza. Z naraščanjem starosti živali se manjša
možnost, da se tovrstno agresivno vedenje odpravi. Žal se skrbniki zaradi strahu pred
možnimi zapleti, ki spremljajo agresivnost zaradi strahu, prehitro odločijo za evtanazijo
živali. Holistični veterinarji tako priporočajo pripravka Arnica montana 9 CH in Nux vomica
15 CH. Prvega se odmerja po 5 granul vsako jutro in zvečer po pet granul. Zdravljenje
ponavljamo nekaj dni. Nux vomica 15 CH se predpisuje v trajanju dveh mesecev po pet
granul na dan. Znaki, ki stanje še dodatno zapletejo, so: ljubosumnost in nasilnost psa ter strah
pred osamo. Če je slika vedenja tako dopolnjena, se priporoča še dva pripravka: Lachesis
mutus 15 CH in Hyosciamus niger 15 CH, po pet granul vsakega pripravka v kombinaciji
vsak dan v trajanju dva meseca.
Poleg homeopatskih pripravkov se zelo veliko uporablja terapija z Bachovimi cvetličnimi
izvlečki, primerna pa je seveda le za tiste pse, katerih skrbniki imajo zelo točno sliko
čustvenega stanja svojega psa. Ob sočasni uporabi homeopatskih ali Bachovih pripravkov se
priporoča sprostitvena masaža psa.
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