IN VENDAR SE VRTI….. (3. del)
V naših lekarnah lahko nakupimo homeopatske pripravke, ki jih opisujemo v zadnjih
prispevkih, in si z malce truda uredimo priročno domačo homeopatsko lekarno
Že hiter pregled uporabnosti opisanih pripravkov pove, kako zelo so koristni. V tuji literaturi,
dobrega pol leta pa tudi v slovenskem jeziku, lahko najdemo napotke za samozdravljenje s
homeopatijo. Ker gre za več kot dvesto let star zdravilski sistem z izvlečki pretežno
rastlinskega, mineralnega ali živalskega izvora brez stranskih učinkov, je uporaba v
veterinarski medicini vse bolj razširjena.
1. Nux vomica je eden najbolj cenjenih pripravkov, še posebej za akutne primere. Mnogi
psi ustrezajo sliki Nux vomica: pretirano razdražljivi, preveč konvencionalnih zdravil,
slaba prehrana; občutljivi so na mraz, stanje se jim poslabša zjutraj; slabo prebavijo
hrano, na kar se odzovejo z drisko; med iztrebljanjem se napenjajo; področja uporabe:
bruhanje, driska, zaprtje, vnetje mehurja, pri mišično-skeletnih težavah; kot podporna
terapija pri kemoterapiji, pri škodljivih učinkih zdravil in nenazadnje pri zastrupitvi s
hrano.
2. Phosphorus je zagotovo eden od pripravkov, ki se uspešno uporablja pri mnogih
težavah, še posebej, če točno določimo tip živali, ki mu ustreza. Gre za prijazne
osebke, nežne konstitucije, pogosto lačne, zmrzljive, ki se zlahka prestrašijo in so
glasni, se pa dobro počutijo na soncu. Radi pijejo mrzlo vodo. Kot element fosfor so
eksplozivne narave, vse reakcije pa spremlja želja po begu. Skoraj brez izjeme težko
prenašajo grom in bliskanje; področja uporabe: ušesne podplutbe, vnetje dlesni,
abscesi in zaostali zobje, bruhanje in driska, kašelj, poporodna krvavitev, evtanazija,
predvsem pa pri strahu pred bliskanjem in nevihto.
3. Pulsatilla (velikonočnica, vetrnica) se prilega živali, ki je običajno ženskega spola;
nežna, ljubezniva, se razdaja, vendar je lahko tudi sebična in sramežljiva, hitro izgubi
samozavest, ima pa tudi veliko strahov. Ime rastline, iz katere je pripravek, ponazarja
simptome, ki jih ta pripravek pokriva: fizični simptomi bolezni se namreč pogosto
spreminjajo kot veter, npr. bolečina, ki se seli, izcedki (izločki) so rumenkasti ali beli
in blagi (neagresivni), menjava se tudi oblika iztrebka. Ne marajo obilne in mastne
hrane, ne prenašajo toplih in zadušljivih prostorov, raje so na prostem (čeprav so
občutljivi na mraz!), nikoli niso žejni. Pri gibalnih težavah se stanje z gibanjem
izboljša, bolezenski znaki se zvečer ojačajo ; področja uporabe: bruhanje in driska,
napihnjenost, kihanje in izloček iz nosnic, vnetje očesne veznice, artritis, težave s
prostato, izcedek iz penisa, zavračanje mladičkov, nezadostna količina mleka po
porodu.
4. Rhus toxicodendron je narejen iz bršljana, strupene plezavke, ki draži sluznico in
povzroča izpuščaje. Prva slika, ki nam pride na misel, ko slišimo za ta pripravek, so
zmrzljivi osebki, ki imajo težave z gibalnim aparatom (artritis), spremljane z
otrdelostjo in bolečinami. Enako kot pri zgoraj omenjenem pripravku se stanje po
začetnih težavah s počasnim gibanjem izboljša, ko se žival utrudi, pa je zopet slabše.
Rhus tox uporabimo tudi pri srbeči koži in drugih vnetnih procesih, ki se kažejo kot
oteklina, srbenje in rdečina. Kožne težave lahko spremlja driska. Značilna je žeja:
žival rada pije mrzlo vodo ali mleko. Stanje se poslabša pri hladnem in vlažnem
vremenu, bolniku pa odleže, če ga ogrejemo s toplimi obkladki; področja uporabe:
srbenje, hot-spot, ekcem, vnetje očesne veznice, fimoza, alergije.
5. Sepia je pripravek iz črnila sipe, ki tekočino izloča, da se skrije pred sovražnikom.
Tudi osebki, ki jim ustreza ta pripravek, se želijo skriti, so razdražljivi in vročekrvni,
družinski člani in prijatelji jih ne zanimajo preveč. Občutljivi so na mraz, vendar ne
prenašajo zaprtih prostorov. Kljub ogretemu prostoru sedijo poleg peči ali iščejo

sončne žarke. Delujejo žalostno in so radi sami. Vaginalni ali nosni izločki so
zelenkasti ali rumeni. Ob napenjanju se bolje počutijo, če ležijo na desni strani.
Pretežno ta pripravek deluje na ženske osebke. Mraza oziroma hladnega zraka ne
marajo, toplota in fizični napor pa pri težavah pomagata. Področje uporabe: zaprtje, za
psice, ki se nerade parijo, puščanje urina in infekcije sečil, izcedek iz nožnice, vnetja
po kotitvi, zavračanje mladičev.
6. Silicea je iz čistega silicija, ki se ga največ nahaja v vezivnih tkivih, v koži, kosteh,
njegova značilnost so čvrstost, upornost in univerzalnost. Iz teh lastnosti sklepamo na
težave pri presnovi in izmenjavi hranilnih snovi v organizmu, kar se kaže s težavami s
kožo. Osebki, ki jih zdravimo s tem pripravkom, so zelo občutljivi na mraz, suhi,
nagnjeni k zagnojitvam, saj se poškodbe težko celijo. Pozorno je treba spremljati
reakcije na cepljenja. Živali so občutljive, nemirne in razdražljive. Konstitucijsko gre
za slabo formirane kosti, šibkost in slabo prehranjenost. V novih okoliščinah so živali
zadržane, občutljive na nove vtise, hrup, svetlobo in mraz. Področja uporabe: srbenje,
abscesi, zaprtje, gnojenje v sprednjem očesnem prekatu, artritis, odkruški v sklepu,
rahitis.
7. Staphysagria: domače ime za rastlino, iz katere je pripravek, je dobro znani ušnik ali
netresk. Večina znakov bolezni se pojavi kot posledica fizične poškodbe (travme), pri
kroničnih boleznih pa je travma lahko tudi psihična. Upoštevati je treba morebitno
zadržano jezo, užaljenost, stare zamere, ki se pokažejo kot razdraženost, bes ali fizična
bolezen. Tako stanje vodi k uporabi staphysagrie, še posebej, če se stanje poslabša z
dotikom prizadetega področja, po sporu ali grobem ravnanju. Poškodbe so boleče,
predvsem ureznine. Če gre za raztrganino, rajši uporabimo Arnico. Stanje se izboljša
na toplem, po počitku in po hranjenju. Področja uporabe: poškodbe, kirurške rane,
poškodbe oči, reproduktivnih organov, za vznemirjene in spolno vzdražene samce.
8. Sulphur oziroma žveplo imenujejo kralja homeopatskih pripravkov, saj ima izredno
široko polje uporabe in bi mu lahko posvetili celo poglavje. Uporablja se predvsem pri
kroničnih boleznih pri živalih z oslabljenim imunskim sistemom, ki so prijazne
narave, zelo inteligentne, vendar zanemarjenega videza. Običajno so žejne in tople,
kožuh je suh in grob, sluznice telesnih odprtin in notranje uho pordeli, koža srbeča.
Pogosto jih pestijo bolhe in/ali notranji zajedavci. Področje uporabe: garje, ušesne
pršice, driska in zaprtje v istem iztrebku, vnetje očesne veznice, prhljaj ob izpadanju
dlake in pordeli vroči koži, ekcem.
9. Thuja occidentalis je znana kot drevo življenja. Predvsem deluje na sečila in
genitalije, pa tudi na kožo, živčni sistem. Živali so običajno predebele, močnejše v
predelu prsnega koša in trebuha. Dajejo vtis, da se jim vedno mudi. Običajno imajo
izrastke (npr. bradavice) na koži. Kožuh ni prav bogat, dlaka rada izpada. Žival je
zmrzljiva, občutljiva na mraz. Tujcev in neznanih okoliščin se boji. Področja uporabe:
na Thujo najprej pomislimo kot sredstvo proti škodljivim stranskim učinkom
cepljenja, nekateri veterinarji jo priporočajo celo kot preventivo; v tujini jo skrbniki predvsem psov - množično uporabljajo; kraste, bradavice, abscesi v čeljusti, poškodbe
možganov in hrbtenjače, kronični vaginalni izcedek in vnetje mehurja.
Prvi in zadnji pripravek, t.j. Arnico in Thujo bo imel vsak skrben pasji lastnik zagotovo
najprej v svoji lekarni, po posvetu z izkušenim farmacevtom pa se bo marsikdo opogumil tudi
za nakup drugih pripravkov. Ko si boste prvič pozdravili svoj nahod v dveh dneh in pregnali
strah pred izpitom ali nastopom brez farmacevtskih izdelkov, le s pomočjo homeopatije, boste
povsem prepričani, da velja na ta način pomagati tudi vašemu hišnemu ljubljencu.
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