
NESPORAZUMI MED DOMAČIMI STENAMI 

 

S svojimi psi se sporazumevamo na nam razumljiv način, ki ga naši pasji sogovorniki ne 

razumejo vedno 

 

Med prebiranjem vprašanj zaskrbljenih skrbnikov psov in odgovorov strokovnjakov za pasje 

vedenje se nemalokrat zalotim, da v mislih dopolnjujem odgovor s svojimi nasveti, kako 

uporabiti dopolnilne metode kot pomoč pri posamezni težavi. Ena pogostejših je zagotovo 

tista, ko je sporazumevanje med skrbnikom in psom prekinjeno, ko kar naenkrat (najbrž) oba 

ugotovita, da drug drugega ne razumeta več. Večinoma je potrebno poiskati vzroke za težave 

na povsem enak način, kot jih iščemo pri težavah ljudi, torej je potrebno zavreči stara 

prepričanja, da pes tako in tako nič ne čuti, ne razmišlja, ne razume, … in pobrskati po 

globinah pasje, pa tudi svoje duše.  

Skrbnik se navadno resno zamisli šele, ko utripa opozorilna luč in je tu znak za alarm: pes je 

zarenčal na skrbnika, na drugega psa ali na katerega od družinskih članov. Renčanje je način 

vedenja, ki je na lestvici opozoril tik pod vrhom, sledi mu lahko samo še ugriz. To pomeni, da 

je skrbnik spregledal niz predhodnih opozoril in znakov, ki bi mu lahko povedala, kje je 

naredil napako. Pes se je torej odzval z renčanjem, ker je bil »stisnjen v kot« oziroma je 

nastopil skrajen, skoraj brezizhoden položaj. Žal se velikokrat zgodi, da v razgovorih s 

skrbnikom ne najdem natančnega vzroka oziroma dogodka, ki je spremenil našega štirinožca 

iz nadomestka za preprogo v grozečega oblastneža. Soočeni z dejanskim stanjem se moramo z 

njim seveda spoprijeti in to nemudoma. Najbrž ni potrebno posebej poudarjati, da vsako 

fizično kaznovanje in prepričevanje v smislu »boš že videl, kdo je šef« odpade. Že tako slabi 

izkušnji, ki je žal ne poznamo, bomo s kaznijo pridružili po nepotrebnem še eno novo, ki k 

reševanju težav ne bo doprinesla. 

Terapevti, ki uporabljajo Bachove cvetne izvlečke, poznajo izbiro dveh vrst cvetličnih kapljic, 

vinske trte ali krinkarja, v pomoč živalim, ki za vzpostavljanje svoje nadvlade nad skrbnikom 

uporabijo agresivnost in  ustrahovanje. Sliko take živali ponavadi dopolni tudi ustrahovanje 

drugih živali, vedejo pa se izrazito teritorialno, t.j. branijo svoje ozemlje, dvorišče, kavč,…. 

Agresivno oziroma dominantno vedenje je velika težava tudi za skrbnike nekaterih mačk, zato 

priporočena uporaba obojih kapljic velja tudi za mačke. Žival se ne pusti pregnati iz 

skrbnikove postelje, ne dopušča približevanja svoji skledi s hrano, ljubosumno čuva svojo 

igračo. Vzroki takega vedenja se prepletajo, posledice pa navadno stopnjujejo, zato je točno 

diagnozo težko postaviti. Za opisane težave, ki torej vključujejo renčanje in druge oblike 

dominantnega vedenja, pretirano čuvanje teritorija, predmetov, nesprejemanje drugih živali, 

… uporabimo Bachov cvetlični izvleček vinske trte (Vine). Med dominantno vedenje spada 

tudi zasedanje skrbnikove postelje, ko se pes ali maček skrbniku ne umakneta. Vsi, ki delimo 

svoje življenje z mačkami, poznamo zadovoljen izraz, ko se mačka preteguje na naši postelji, 

in ko se ji prvič obzirno umaknemo, smo nagradili njeno dominantno vedenje. Isto pravilo 

seveda velja tudi za pse. Problematičen je lahko tudi odnos do obiskovalcev, poštarja ali 

novih družinskih članov, tako partnerja, novorojenčka ali nove živali. Na vse našteto je 

potrebno biti zelo pozoren že v naprej in v izogib neprijetnim položajem ustrezno pripraviti 

sebe, pa tudi svojega živalskega sopotnika.  

Če žival, ki se odziva agresivno, discipliniramo s silo, s tem povzročimo stres in dosežemo 

stopnjevano agresivnost, zato je uporaba izvlečka vinske trte najboljša izbira. Tovrstno 

agresivnost pa je seveda potrebno razlikovati od tiste, ki je posledica strahu. Pes se s strahom 

lahko odziva na neznane in nenavadno opremljene ljudi, uniformirance, ipd., še posebej je 

agresivnost prisotna, če se žival ne more umakniti iz dosega osebe, ki ga domnevno ogroža. 

Zelo značilen je tak položaj, kadar gre za privezanega psa. V tem primeru uporabimo Bachov 

izvleček krinkarja (Mimulus).  



Na agresivno vedenje naletimo velikokrat pri stikih samca z drugim samcem. Brez posebnega 

razloga pride do renčanja in do spopada je le še korak. Skrbniki velikokrat opažajo, da ima 

njihov pes določenega samca »na piki«. Običajno se ne spomnijo nikakršnega razloga za 

spopad, pa do njega vendarle pride in to vedno, kadar se samca srečata. Kadar gre tako rekoč 

za osebnega sovražnika med psi, s katerimi se velikokrat družimo, uporabimo homeopatski 

pripravek Nux vomica 30 D enkrat dnevno nekaj dni prej, preden načrtujemo srečanje s takim 

psom. Žal se včasih zgodi nesporazum tudi med psi v istem krdelu, ko se eden od njih 

poteguje za prevlado. V takem primeru damo vsem vpletenim le en odmerek homeopatskega 

pripravka Chamomilla 200 D.  

Opisani pripravki so odlična pomoč in podpora skrbnikom, ki pa težav pri nespremenjenem 

načinu vzgoje in odnosa do živali zgolj s kapljicami ne bodo odpravili. Več kot priporočljivo 

je obiskati strokovnjaka - veterinarja, ki se ukvarja z nenasilno vzgojo psov in tam poiskati 

pomoč. Pri sproščanju agresivnega vedenja prav tako ne gre pozabiti tudi nekaterih masažnih 

tehnik in akupresure. 

Za konec pa ne pozabimo na prvo pomoč, če je kosmatinec vendarle prestopil mejo 

dovoljenega in ugriznil: homeopatska Arnica 6 CH, Ledum 6 CH in Redox signalne molekule 

(ASEA) bodo po temeljitem razkuževanju rane naredili čudež. 

 

Mojca Sajovic 

 


