NARAVNO ZDRAVLJENJE
Skrajne odločitve so le redko dobre in koristne, še posebej ko gre za zdravje
Med skrajne odločitve zagotovo spada tudi zavračanje uradno priznanih metod in zdravil ter
pripomočkov z namenom, da bomo svoji živali pomagali izključno z naravnimi metodami
zdravljenja. Vsaka resnica ima več plati in kolikor je bolnikov, toliko je načinov zdravljenja,
ki ustrezajo posameznemu organizmu. Za razliko od humane medicine je pri zdravljenju
živali možnosti za uporabo kombinacije t.i. uradnih in naravnih metod bistveno več, v idealni
različici pa izbiro obojih metod vodi in usklajuje doktor veterinarske medicine. Na srečo je
izobraženih in široko razgledanih veterinarjev vse več.
Vse metode naravnega zdravljenja že v osnovi nudijo odlično podporo obrambnemu sistemu
telesa in ga vzpodbujajo, da nastalo škodo zaradi bolezni prične popravljati samo. Pri izbiri
tovrstnih metod pravzaprav ne moremo narediti napake: homeopatija, prehranski dodatki*,
bioenergija in bioresonanca, masažne tehnike, redox signalizacija, … in še bi lahko naštevali.
Ne glede na to, katero metodo bomo izbrali, je vedno potrebno poskrbeti, da svoji živali
ponudimo kakovostno, neoporečno, čim manj predelano in neonesnaženo hrano. Nobena
metoda konvencionalnega ali dopolnilnega zdravljenja ne bo pomagala v pričakovani meri, če
organizma ne bomo podprli z vnosom kakovostnih hranil. Dve tisočletji star Hipokratov izrek,
naj bo hrana zdravilo in zdravilo hrana, še kako drži tudi pri živalih. Tudi ljudje uživamo
vedno manj kakovostno hrano, ki je osiromašena vitaminov in mineralov ter preobložena s
konzervansi, ojačevalci okusa in nenazadnje tudi s kalorijami. Pri živalih žal ni nič drugače
oziroma so v bistveno slabšem položaju, saj nimajo možnosti izbire. Pri bolj ješčih psih
razmeroma pozno opazimo, da je hrana neustrezna, pri tistih, ki so bolj izbirčni in ne pojedo
vsega, kar jim ponudimo, pa je potrebno več truda. Če »gladovno stavko« svojega hišnega
ljubljenca prepoznamo in se nanjo pravilno odzovemo, dolgoročno lahko prihranimo pri
stroških za veterinarsko zdravljenje.
Pravilna izbira dopolnilnih metod zdravljenja živali je lahko skrbniku odlična izbira pri vseh
stanjih, ki so nastala nenadoma, ne ogrožajo življenja živali in se ne slabšajo izredno hitro.
Eno takih stanj so poškodbe, kjer so dopolnilne metode zdravljenja povsem uporabne.
Proizvajalci homeopatskih pripravkov so na primer za uporabo homeopatije pri živalih in v
pomoč njihovim skrbnikom izdelali cel niz sredstev, ki so t.i. kompozitumi, kar pomeni, da so
sestavljeni iz več različnih osnovnih pripravkov. Prav zato lahko pomagajo pri različnih slikah
iste bolezni in je izbira za skrbnika živali močno olajšana. Široka raba sestavljenih
pripravkov, tudi v humani homeopatiji namenjenih samozdravljenju, je še en dokaz, da izbira
napačnega sredstva ne škoduje, pač pa enostavno ne učinkuje. K zdravljenju pa zagotovo
pripomorejo eden, dva ali več pripravkov, ki jih vsebuje sestavljeno sredstvo. Za primer si
bomo ogledali najnovejše sredstvo Traumasedyl: sestavljajo ga Arnica montana, Bellis
perennis, Hypericum perforatum, Rhus toxicodendron, Ruta graveolens in Ledum palustre. Že
ime pove, da je namenjeno stanjem živali po poškodbi, vsako od naštetih sestavin pa deluje na
drugačno tkivo, drug organ ali v zvezi z drugačnim mehanizmom poškodbe. Arnica
preprečuje otekanje, omili bolečino, Bellis ima podobne učinke na mišičje trebuha in
medenice, Hypericum uporabljajo pri poškodbah živčevja, Rhus tox pomaga pri sklepnih
bolečinah, pri poškodbah vezi in kit, Ruta je odlična pri celjenju vezivnega tkiva, Ledum pa
mora biti vedno pri roki, če gre za pike, vbode, ugrize, tudi klopne. Tekoči homeopatski
pripravki imajo za konzerviranje uporabljeno izredno nizko koncentracijo alkohola, v
navodilih pa piše, da je pred uporabo potrebno počakati nekaj minut, da alkohol izhlapi.
Dozirna kapalka je prirejena uporabi za živali tako, da je pripravek čim hitreje na voljo in
lahko vedno pri roki.

Vsa sredstva in metode dopolnilne medicine lahko uporabimo tudi pri šokovnih stanjih,
zastrupitvah, težjih poškodbah, …ko čakamo na pomoč veterinarja. Tu naj še posebej omenim
določene masažne in akupresurne tehnike, Bachovo reševalno zdravilo, redox signalizacijo
ipd., ki včasih naredijo prave čudeže in lahko rešijo življenje. Ponovno pa je potrebno
poudariti, da nujnih kirurških posegov ne moremo nadomestiti z dopolnilnimi metodami
zdravljenja.
Slednje so izredno uspešne na nekaterih rahlo zapostavljenih področjih, za katere
konvencionalna veterinarska znanost še ni našla pravih rešitev. Nevrološka stroka je izredno
napredovala, tudi v povezavi z nevrokirurgijo, »siva lisa« pa ostaja epilepsija pri psih, ki se je
je lotila homeopatija. V sestavljenem sredstvu, ki bo kmalu na voljo tudi pri nas, je zbranih
kar osem različnih pripravkov, ki delujejo brez škodljivih stranskih učinkov. Prav tako lahko
tudi za preventivno pomoč vzrediteljem rečemo, da ostaja zapostavljeno področje. Tudi tu je
na voljo veliko homeopatskih pripravkov, cvetličnih esenc, prehranskih dodatkov* in
masažnih tehnik, ki urejajo neredne gonitvene cikluse brez neposrednega posega v
hormonalno stanje psice, povečujejo plodnost in libido samcev, lajšajo brejost in porod,
pozitivno vplivajo na razvoj plodov in preprečujejo travmatične dogodke ter stres pri kotitvi
in po njej.
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* Z nazivom »prehranski dodatki« poimenujemo tudi mnoga sredstva z zdravilnim
učinkovanjem, ki pa iz različnih vzrokov niso registrirana kot zdravilo.

