
BREZ SKRBI NA RAZSTAVO  

 

Sezona razstav je v polnem teku, nekateri skrbniki pa o udeležbi razmišljajo z 

nelagodjem 

 

Udeležba na razstavi je za skrbnika psa zagotovo napor in stresen dogodek, ki se ga je 

potrebno lotiti načrtno. Po drugi strani pa druženje ob razstavnem ringu predstavlja za 

skrbnika in za psa nove izkušnje, druženje, zabavo…. poskrbeti moramo, da je vse našteto 

prijetno in varno. Slaba volja, strah in vznemirjenje se preko povodca prenašajo tudi na 

tistega, ki ima navsezadnje na razstavi glavno vlogo – na našega kosmatinca. 

Najbrž ni potrebno posebej poudarjati, da so prvi vtisi, ki jih dobi mladiček oziroma mlad pes 

na razstavi, zelo pomembni. Vsako priložnost je že v tednih pred razstavo potrebno izkoristiti 

za druženje z drugimi psi, velikimi in malimi, potrebno je postopno privajanje na vožnjo, 

gnečo in hrup. Nekateri kužki tega niso vajeni ali pa preprosto takih dogodkov ne prenašajo 

najbolje. Zagotovo nastop pred sodnikom ne bo tisto, kar skrbnik pričakuje, če bo imel kuža 

rep spodvit pod trebuhom in tresoča kolena. Pred odhodom od doma bomo kužku dali štiri 

kapljice »rešilnega zdravila« Bach Rescue Remedy, pred prihodom v razstavno dvorano 

postopek ponovimo, enako naredimo tik preden vstopimo v ring. Takrat je zelo priporočljivo, 

da kapljice vzame tudi vodnik psa, še posebej, če je v razstavnih vodah novinec. Priprava 

razstavljavca na nastop je namreč zelo pomembna, saj je pes telepatsko bitje in je razvil 

visoko občutljivost na energijo, ki jo izžareva njegov vodnik. Trema je torej zadnje, kar bi si 

vodnik želel, zato naj v primeru takih težav na dan razstave zjutraj vzame odmerek 

homeopatskega pripravka Gelsemium 15 CH. Gelsemium je med drugim tudi zdravilo za 

zaskrbljenost, strah ali tremo, ki nas popolnoma ohromi. Simptomi treme pri gelsemiumu so 

zelo podobni tistim pri gripi: občutek težkih nog, zaradi strahu se nam šibijo kolena in ne 

moremo hoditi, popolnoma pozabimo tekst ali učno snov, kot bi imeli luknjo v spominu. Zato 

ta pripravek lahko uspešno uporabimo tudi pred izpitom v pasji šoli. V množici ljudi in tujih 

psov se psička lahko poloti panika. Kombinacija dveh Bachovih cvetličnih izvlečkov bo 

naredila čudeže: češnjelika sliva ( Prunus cerasifera) in popon (Helianthemum nummularium) 

dajemo v skupnem odmerku vsakega po štiri kapljice takoj, ko opazimo, da gre za izjemen 

strah, željo po pobegu, lahko tudi grizenje iz strahu, histerijo, paniko. Pripravka pomagata pri 

vzpostavljanju mirnosti, samonadzora, poguma. Nekateri psi so posebej nestrpni do tujcev. 

Svojega nerazpoloženja ne kažejo navzven in ne svarijo v naprej, ampak preprosto ugriznejo. 

Hrup, božanje, dotikanje in močna svetloba jih še dodatno vznemirijo. V tem stanju je psa 

težko razstavljati, zato posegamo po homeopatskih pripravkih: Belladonno 30 D naj pes dobi 

vsak dan 10 dni pred razstavo, zadnji dan pa en sam odmerek pripravka Calcarea carbonica 

200 CH. Slednji pripravek se uporablja se pri kronični utrujenosti ali občutkih strahu, tesnobe 

in zaskrbljenosti. Psu bo ustrezal, če se sicer bolje počuti na toplem, je zmrzljiv, počasen in 

ima počasno prebavo. Težave na razstavah imajo tudi skrbniki psov, ki pasje konkurence ne 

prenašajo najbolje. Vedno jih je treba imeti na vrvici, ker bi sicer napadli vsakega psa, ki ga 

srečajo, še posebej manjšega od sebe. Za take pse je primeren pripravek Hyoscyamus 30 D 

hkrati z nekaj vaje. Ko se stanje izboljša, dajemo psu pripravek višje potence (200 D) enkrat 

na teden. Omeniti velja tudi homeopatski pripravek Nux vomica, ki bo pomagal skrbnikom 

nervoznih psov, ki svoje težave kažejo kot agresijo do vsakega tujega človeka ali živali.  
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