
HOMEOPATSKA POMOČ PRI LAŽNI BREJOSTI 

 

Vse več skrbnikov se srečuje z motečim vedenjem svojih psičk, ki po gonitvi lahko 

postanejo neprepoznavne in niso pripravljene zapustiti svojega sveta namišljene brejosti 

  

Potek lažne brejosti prisrčne psičke Suky, pasme baset, je bil še najbolj podoben klasični 

tragediji. Prvo dejanje: skoraj vsak dan v trajanju dveh mesecev po gonitvi se Suky zapre 

vase, se odmakne od svojih ljudi in drži med zobmi svojega gumijastega prašička, najljubšo 

igračko. Liže ga, ga uspava, mu masira trebušček. Če ji ga poizkušajo odvzeti, renči in kaže 

zobe. Drugo dejanje: Suky se vrnile iz odmaknjenosti strašno sestradana. Loti se vsake užitne 

stvari, krade hrano, prevrača posode, poizkuša celo odprti hladilnik... sita in z okroglim 

trebuščkom se vrne na svoje ležišče in spi naslednja dva dneva. Tretje dejanje: Suky se 

prebudi in se spet posveti svojemu ljubljenemu prašičku. Dobesedno se vleče, seski so rdeči 

in napeti, občasno se pojavi sled mleka. Zavrača vsako pobudo, besedo, ljubkovanje, cvili in 

je popolnoma pobita. Četrto dejanje: vrnitev v vsakdanje življenje po dnevih obupa, 

napadalnosti, bolečine in nerazumevanja. Kar zadeva hormonsko neravnovesje in s tem 

povezano psihično otopelost, je Suky preživela pravi pekel, za katerega je zelo verjetno, da se 

bo ponovil v dveh mesecih po vsaki gonitvi. 

Praviloma lažna brejost nastopi osem do devet tednov po vrhuncu gonitve približno v času, ko 

bi psička morala kotiti, če bi jo samec uspešno pokril. Lažna brejost je neredka motnja, ki 

nastopi ne glede na to, ali je psička že kdaj kotila ali ne. Spremembe v njenem značaju 

presenetijo še tako strpne skrbnike: postane nemirna, celo histerična, polna je čustvenih 

izbruhov, pretirava pri vseh počutjih in jo je skoraj nemogoče obvladati ali motivirati. 

Občasno se skriva, pripravlja kotišče, ima neustavljiv materinski čut, prenaša igračke, čevlje, 

pogosto se ji pojavi v seskih mleko. Lahko »posvoji« kakšno drugo domačo žival, običajno 

mačko.  

Najpogostejši nasvet, ki ga skrbniki takih psic dobijo, je odvzem igrač in predmetov, ki jih 

psica uporablja namesto mladičev ter fizična in psihična aktivnost. Seveda bi lahko psička v 

takšnem stanju poskrbela za osirotelo leglo kot nadomestna mati, kar pa je izvedljivo zelo 

redko, zato veterinarska stroka uporablja nadomestno hormonsko zdravljenje. Homeopatija pa 

ponuja niz naravnih pripravkov, ki uspešno in brez škodljivih sopojavov ali posledic rešujejo 

pojav nadležne lažne brejosti. Kot vemo že iz predhodnih sestavkov, so pri uporabi 

homeopatije v veliki prednosti tisti skrbniki, ki znajo prisluhniti  vedenju in počutju svojih 

psov in hitro razberejo spremembe. Za izbiro pravilnega pripravka je namreč več kot nujno 

potrebno, da točno ugotovijo vse odtenke v razpoloženju in to homeopatu tudi povedo. Za 

zdravljenje pojavov lažne brejosti se uporabljajo naslednji pripravki: 

PULSATILLA 15 CH  

Pulsatilla je majhna rastlina iz rodu Ranunculaceae, imenujejo jo tudi vetrnica. V glavnem so 

psice po naravi nežne, ravnodušne, nikdar pa niso nepredvidljive. Včasih so otožne, 

nesamozavestne, lahko so tudi plašne. Nikdar se od skrbnika ne oddaljijo same. Nagnjene so k 

vnetju sluznic z izcedkom rumene ali zelenkasto-rumene barve in k nerednim pojatvam. 

Občutljive so na mraz, vendar ne marajo vročine in se umaknejo v hladnejši prostor. Ob 

težavah se stanje izboljša na svežem zraku, na sprehodu. Pije razmeroma malo, nikdar ni 

posebej žejna. Že ime »vetrnica« samo pove, da so simptomi lažne brejosti, ki jih odpravlja 

Pulsatilla, zelo spremenljive narave. Psica je lahko razdražljiva, v naslednjem trenutku pa vsa 

užaloščena, nato mila in prijetna. Seski so napeti s poudarjenimi žilami – venami. Lahko se 

praska, predvsem po trebuhu, hrbtu, po uhljih, okolici anusa. 

Doziranje: 5 granul dnevno, dokler znaki ne izginejo. 

IGNATIA AMARA 15 CH 



Ignatia je eden od štirih najpogosteje predpisovanih pripravkov. Gre za rastlino, ki vsebuje 

dva strupena alkaloida in se uporablja samo v homeopatskih dozah. Preizkušanje učinkov te 

rastline je dokazalo čustveno preobčutljivost oseb, ki so zaužile poizkusne odmerke, zato je 

logično, da se homeopatska Ignatia predpisuje pri čustvenih težavah. Ignatia potencira 

občutljivost vseh čutil, z jezo in razdražljivostjo se občutljivost še poveča. značilni simptomi, 

ki zahtevajo zdravljenje z Ignatio so še muhavost, izmenjujoča se razpoloženja, globoko 

vzdihovanje. Izboljšanje nastopi na sprehodu, s fizično dejavnostjo,  z ukvarjanjem s psičko, 

nikakor pa ne bo zadovoljna, če bi jo tolažili. Potrebo po uporabi Ignatie bo homeopat spoznal 

po žalostnem razpoloženju psičke, spremenljivem razpoloženju od brezbrižnosti do besa, 

skrivanju, povečanem apetitu, tudi do hrane, ki je sicer ne zanima ali ji celo povzroča 

prebavne motnje.  

Doziranje: 5 granul dnevno, dokler znaki ne izginejo. 

Ignatia v višji potenci, ki naj jo predpiše izkušen homeopat, se lahko predpiše tudi 

preventivno in sicer se od pojatve dalje dozira enkrat tedensko, vendar največ 8 tednov 

zapored.  

SEPIA 9 CH 

Gre za izvleček iz črnila sipe, črno-rjavo tekočino, ki jo izloča sipa z namenom, da se skrije 

pred napadom sovražnika. Snov deluje tudi na živčni sistem, med simptomi, ki jim ustreza 

predpisovanje pripravka iz sipe, je tudi depresija. Psička se počuti izčrpano, se hitro vznemiri, 

moti jo hrup, različni zvoki, mraz, vendar želi na svež zrak in slabo prenaša zaprte prostore. 

Deluje žalostno in cvili zaradi neznatnih stvari, ne želi biti sama, se pa sicer hitro razjezi. Je 

čemerna in kujava, ljubosumno čuva svoje kotišče. Veliko spi in pije več kot običajno. 

Zaužije lahko tudi predmete, ki jih sicer ne: papir, les, zemljo,... Običajno ima težave s 

preveliko težo. Seski so povešeni in nabrekli. 

Doziranje: 5 granul dnevno, dokler znaki ne izginejo. 

V posameznih primerih se lahko predpisujejo še drugi pripravki, vendar je potreben posvet s 

homeopatom. V primerjavi s hormonskim zdravljenjem, trdijo strokovnjaki, se pri uporabi 

homeopatskih sredstev lažna brejost pojavlja pri naslednjih pojatvah v vse milejši obliki in 

poteka manj izrazito, dokler je le še komaj opazna in tako zahteva tudi manj zdravljenja.  
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