PASTI PASJEGA ODRAŠČANJA
Kužek, ki ni več mladiček, odrasel pes pa tudi ne, zahteva posebno pozornost
Večina pasjih mladičev skupaj s svojimi skrbniki brez težav preživi obdobje odraščanja, kljub
temu pa se je pametno poučiti in v naprej pripraviti na morebitne pasti, ki jih lahko večinoma
uspešno rešimo sami.
Prva samoumevna naloga skrbnika je redno zaščitno cepljenje in odpravljanje notranjih ter
zunanjih zajedavcev. Verjetnost, da se bodo slednji lotili našega psa, je veliko manjša, če je
njegova naravna odpornost visoka. Glede na to, da nas zakonodaja obvezuje k zgodnjemu
cepljenju proti steklini, hkrati pa ponavljamo že začeto serijo zaščite proti nalezljivim
boleznim, se prav lahko zgodi, da kljub najboljšim namenom z množico cepiv oslabimo
imunski sistem pasjega mladostnika. Nasvet o izbiri zares potrebnih cepljenj zanesljivega
holističnega veterinarja, ki bo psa obravnaval celostno, bo v tistem trenutku več kot
dobrodošel, skrbnik pa lahko prepreči pojav neželenih stranskih učinkov cepljenja s
homeopatskim pripravkom Thuja occidentalis 9 CH. Morebitna škoda, ki jo povzroči
cepljenje, se opazi na urogenitalnem sistemu, hrbtenjači in koži, Thuja pa uspešno deluje prav
na te organske sisteme.
Znatno število skrbnikov se v tem obdobju zagotovo sreča z vprašanjem neješčnosti. Pri
mladih psih, ko verjetnost obolenja izključimo, ugotavljamo, da so v določenem obdobju
preprosto tako izbirčni, da jim je nemogoče ponuditi dovolj zanimivo hrano. Njihov okus se
lahko čez noč spremeni in zavračajo tisto, kar so prejšnji dan radi pojedli. Pripravek
Chininum arsenicosum 4 D v treh odmerkih dnevno bo pomagal. Kadar je neješčnost
posledica bolezni, žalovanja ali sprememb, ki prizadenejo psa, uporabimo Bachov cvetlični
izvleček iz encijana (Gentiana amarella).
Mladi psi pogosto zelo trpijo med vožnjo z avtom. Vzroki so lahko zelo različni od
neugodnega počutja v delu avta, kjer prevažamo psa pa vse do zaznavanja statične elektrike.
Pes se slini, bruhanje pa povzroča dodatno slabo izkušnjo, zaradi katere se negativen odziv na
vožnjo z avtom le še stopnjuje. Ker so mladostna obdobja potovalne bolezni lahko precej
dolga, psu namesto z zdravili rajši pomagajmo z naravnimi pripravki. Za ublažitev stresa med
vožnjo je na voljo Rescue Remedy (Bachovo reševalno zdravilo), ki ga dajemo v
petnajstminutnih presledkih uro pred vožnjo in eno uro po začetku vožnje, v kolikor ta še
vedno traja. Če je pes v avtu izrazito nemiren, izberemo homeopatski pripravek Nux vomica
30 D. Kadar pes v avtu leži, se obilno slini, celo bruha ali celo nehoteno urinira, uporabimo
Cocculus 6 D. Oba pripravka uporabimo pol ure pred odhodom in uro po začetku vožnje, če
ta še traja. Po nekaj ponovitvah uporabe navedenih pripravkov bo težava izginila. Izmed
homeopatskih pripravkov lahko izberemo tudi Aconitum 30 CH, če gre za očiten strah in
vznemirjenje pred vožnjo. Dajemo ga v enem odmerku uro pred odhodom in drugi odmerek
neposredno, preden odidemo od doma. Večkrat se zgodi, da pes dobro prenaša vožnjo po
ravnih cestah, vznemiri pa ga zaviranje in vožnja skozi ovinke. Za tako stanje je primeren
pripravek Strychninum phosphoricum 200 D, ki ga damo v enem samem odmerku.
Seveda v vseh primerih, ko se kuža med vožnjo obilno slini ali celo bruha, treba opustiti
obrok najmanj tri ure pred vožnjo.
Pri odraščajočih psih večkrat zaznamo določeno neželeno vedenje, ki ga poimenujemo z
enakimi izrazi, kot jih uporabimo za človeška čustva. Tudi psi izražajo svoje občutke in eno
od intenzivnejših je gotovo ljubosumje. Pes si sčasoma lasti tako osebe kot predmete in tako
vedenje je potrebno vzeti nadvse resno. V pomoč skrbniku bo homeopatski pripravek
Hyoscyamus 200 D. Rivalstvo med dvema psoma istega spola umirimo s Platinum-om 200 D.
Pri ljubosumni psici, za katero menimo, da tudi prepogosto laja, rajši uporabimo Lachesis 200
D. Včasih se zgodi, da s povsem umirjenim in miroljubnim mladim psom naletimo na

drugega psa, s katerim se obvezno, a brez posebnega razloga spopade. Če opazimo, da gre
vedno za točno določenega psa, ki ga naš pes jemlje kot sovražnika, uporabimo pripravek
Nux vomica 30 D, po možnosti dan pred načrtovanim srečanjem. Vedno uporabimo tudi
Bachovo reševalno zdravilo Rescue Remedy.
Pri mladih psih skrbnike večkrat presenetijo težave z reproduktivnimi organi. Pri samičkah se
lahko pojavi hormonska motnja, ki se kaže kot lažna brejost in jo lahko uspešno
homeopatsko obravnavamo s Pulsatillo 30 D. Samčke pa pesti ponavljajoči se balanitis
oziroma vnetje glavice spolovila, kar se kaže z obilnim izcedkom, pes pa se intenzivno liže.
Gre za bakterijsko vnetje, ki ga pod vodstvom homeopata zdravimo zelo učinkovito in
dolgoročno. S homeopatskimi pripravki se namreč spremenijo pogoji na sluznici, na kateri
potem bakterije ne uspevajo več. Izbira pripravkov je odvisna od vrste izcedka in značilnosti
psa, zato se posvet pri homeopatu priporoča.
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