
SAM, PRESTRAŠEN, OBSOJEN ….  

 

V času nastajanja prispevka mi leži ob nogah in se ne premakne stran. Je moja senca in 

najbolj prijazen pes pod soncem, ki še išče čisto svojega človeka. 

 

Zgodba se je začela s telefonskim klicem. Lastnik je želel, da v veterinarski ambulanti 

usmrtijo psa. Bernskega planšarskega psa, starega dobro leto in pol. Predpisi glede evtanazije 

so seveda jasni  in na smrt obsojenega bernija (brez rodovnika) smo začasno posvojili. Poleg 

tega, da je bil obsojen na smrt, je bil tudi neskončno prestrašen, bal se je roke, metle, 

moških.....  Ganil ga ni niti najbolj slasten priboljšek. Potreboval je več kot cel dan, da se je 

pričel zanimati za okolico, po dveh dnevih je sedel k mojim nogam, tretji dan se je stisnil k 

meni in se pustil nežno pregnesti po celem telesu. Izkoristila sem "trenutek slabosti" in ga 

pazljivo pripela na povodec, da sva lahko zapustila pesjak in odšla na sprehod.  

Najprej, ko je Max prispel k nam, sem pomislila na Bachove kapljice Rescue Remedy. 

Vendar tujemu psu, ki ga je strah in je v stresu, ni pametno ničesar dajati neposredno v 

gobček. Nekaj kapljic sem kanila v posodo z vodo vsakič, ko sem mu prinesla svežo. Takoj, 

ko je sedel v mojo bližino, sem mu kapljice nakapljala na dlako po glavi in po gobčku. 

Kapljice so tako učinkovite, da bi jih pravzaprav morala vsebovati vsaka ženska torbica in 

vsak komplet za prvo pomoč. Takoj, ko je Max to dopustil, sem se lotila masaže, kot nas je 

učila Linda Tellington. Dotiki po gobčku, ušesih, povsod, dokler je Max hotel. 

Prestrašeni Max je svoje zobe do sedaj uporabljal tudi zaradi strahu, ki je bil posledica slabih 

izkušenj v njegovem kratkem življenju. Ko sem segla z roko proti njemu, je hlastnil po zraku. 

Glede na njegovo zgodbo sem se odločila, da mu pomagam s homeopatskim pripravkom 

Stramonium, ki mi ga je pred leti prijazno opisal profesor na Veterinarski univerzitetni kliniki 

na Dunaju. Stramonium je globoko delujoč pripravek in potrebna sta bila le dva odmerka, da 

je Max pozabil na obrambno grizenje.  

Max je prišel v prehodni dom in se moral vključiti v domače pasje krdelo. Naša najstarejša 

psica je očitno pokazala, da je šefinja krdela in tu ni puščala dvoma. Ko je bilo prvo merjenje 

moči mimo, je Max prišel iz pesjaka stanovat v hišo, le občasno je kot izhod v sili prebil uro 

ali dve v pesjaku, vendar vedno v družbi s katerim od naših psov. V skledo z vodo, od koder 

je največkrat pil, sem dodala po štiri kapljice Bachovega cvetličnega izvlečka oreha (Jugulans 

regia). Namenjen je živalim, ki so zmedene in imajo zaradi temeljitih sprememb v življenju – 

kar sprememba bivališča in skrbnika nedvomno je - težave z vedenjem. Oreh pomaga 

vzpostaviti zmožnost, da žival sprejema spremembe v svojem življenju. Enak pripravek sem 

dodala tudi v vodo ostalim članom krdela. Max je posebej dobil še nekaj odmerkov izvlečka 

uleksa ( Ulex europaeus), ki mu je brez dvoma pomagal povrniti vitalnost in voljo do 

življenja.  

Dotiki so med živalmi (pa navsezadnje tudi med ljudmi) pomemben način komunikacije, zato 

sem bila vesela, ko se je Max dobrovoljno prepustil česanju. Ni potreboval veliko časa, da se 

je na mizi umiril in pričel uživati. Ker se je s smrčkom lahko večkrat dotaknil mojega obraza, 

se ni počutil ogroženega, nasprotno, vedno bolj je bil pripravljen sodelovati. 

Max je imel z drugimi živalmi (po pripovedovanju nekdanjega skrbnika) le dobre izkušnje in 

se je do naših mačk tako obnašal izredno spoštljivo in zaščitniško, kar je njegovo bivanje pri 

nas brez dvoma bistveno poenostavilo. 

Bachov izvleček iz oreha pomaga tudi po kastraciji, ki je bila seveda naslednja (neprijetna) 

stran posvojitve. Pred odhodom k veterinarju sem uporabila Rescue Remedy, predhodno pa 

preizkusila njegove navade glede vožnje v avtu. Šlo je brez zapletov in po dobrih dveh urah je 

bil Max že v domači negi. Homeopatska Arnica CH 30 je bil prvi pripravek, ki ga je dobil po 

posegu, nato pa sem mu pripravila homeopatsko mešanico Arnike, Staphisagrie in 

Hypericuma, vse v nizkih potencah. Raztopino sem mu dala po kapljicah neposredno v 



gobček, kasneje pa kar v skledo z vodo. Namesto klasičnih tablet proti bolečinam sem po 

odobritvi veterinarja uporabila ayurvedski pripravek Himpyrin. Ta je sestavljen iz petih rastlin 

in preprečuje vnetja, zvišano telesno temperaturo in predvsem deluje kot analgetik po 

poškodbah in kirurških posegih. Tudi tokrat se je odlično obnesel, saj Max svoje operativne 

rane ni lizal in apetit, s katerim je pospravil večerjo, je pričal, da se dobro počuti. Rana, ki mi 

jo je leže na boku rade volje pokazal, se je zacelila v treh dneh. Pripravljen zaščitni ovratnik 

pa je ostal neuporabljen. 

Maxa smo intenzivno uvajali v družabno življenje: sprehod na Rožnik, obiski prijateljev, ki 

smo jih dosledno vračali, srečanja z drugimi psi, tujci, kolesarji, otroci….  vse preizkuse je 

opravil z odliko, odzove se na prvi klic in svojega mesta v krdelu se je hitro privadil. Sprva je 

bilo potrebno res pozorno opazovati, kje lahko nastanejo trenja med prišlekom in dosedanjimi 

člani krdela. Vsaka že pozabljena igrača ali oglodana kost na tleh je lahko pomenila predmet 

spora, zato sem v sklede z vodo, iz katerih pijejo vsi naši psi, dodala Bachove kapljice z 

izvlečkom vinske trte (Vitis vinifera). Vplivajo namreč na dominantne pse, ki ustrahujejo 

druge in ljubosumno branijo svoje ozemlje. Prevlado želijo vzpostaviti na agresiven način in 

neusmiljeno podrejajo tako ljudi kot živali. Vinska trta pomaga tudi pri živalih, kadar ne 

želijo sprejeti drugih v svoje krdelo. Vzpostavlja pozitivno voditeljsko vlogo alfa živali. Z 

dominantnimi živalmi, ki branijo kavč, posodo s hrano, družino pred obiski…. ima težave 

veliko skrbnikov, zato je potrebno razlikovati tovrstno agresivnost od tiste, ki nastane zaradi 

strahu v specifičnih okoliščinah.  

Maxu se izteka tretji teden bivanja pri nas. Brez ugovarjanja se pusti prijeti za ovratnico, 

navdušeno se vozi z avtomobilom in najlepše ga je videti, ko se po sprehodu leže na terasi 

zaupljivo stisne k domači psici. Izpred oči me izpusti le takrat, ko spi poleg moje postelje. 

Vsak trenutek pa se veseli novega življenja.  

 

Mojca Sajovic 


