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PSYCHOLOGIE

Jak mÛÏete na Silvestra pomoci svému psovi

S

trach svého ãtyﬁnohého pﬁítele
ãlovûk mÛÏe ignorovat – pokud
toho je emocionálnû schopen
a nabídne mu nûjak˘ úkryt, nejlépe
dutinu, kam by se mohl schovat.
Také je moÏno vyzvednout si u svého
veterináﬁe uklidÀující prostﬁedky.
Jsou v‰ak i lep‰í metody:

P¤ÍPRAVA
Zvlá‰tû ve vût‰ích mûstech se zaãínají
silvestrovské petardy oz˘vat nûkdy celé
t˘dny pﬁed koncem roku. Jednou
z moÏností je psu hned od prvního
dne, kdy se rány zaãnou oz˘vat,
podávat jídlo jen z ruky a jen tehdy,
kdyÏ to zrovna venku tﬁeská! KaÏdou
ránu pﬁitom ãlovûk pﬁátelsky „uvítá“.
Tyto situace lze navodit také vûdomû
spoluprací s druhou osobou.
Prostﬁednictvím pﬁíleÏitostn˘ch
v˘stﬁelÛ z kapslíkové pistole si pes
postupnû zvyká na zvuky s ní spojené.
Pomoci mÛÏe také pﬁehrávání
tﬁeskav˘ch a bouchav˘ch zvukÛ tﬁeba
na CD – nejprve jen potichu, postupnû
stále hlasitûji. O silvestrovské noci, kdy
hluk eskaluje (a pokud pﬁedcházel
dÛsledn˘ a ãasto provádûn˘ trénink),
dostává pes v krátk˘ch ãasov˘ch
intervalech kousky tûch
nejvybranûj‰ích lahÛdek. Mimoﬁádnû
se zde osvûdãilo také pouÏití Kapek
první pomoci (Rescue–Tropfen)
v krátk˘ch dávkách za sebou.
Zku‰enosti ukazují, Ïe rok od
roku b˘vají zapotﬁebí men‰í dávky
a také rozestupy se prodluÏují.
Psa, kter˘ se bojí, bychom pﬁirozenû
nikdy nemûli nechávat doma
samotného. Kromû toho by mûla b˘t
zavﬁena v‰echna okna a zataÏeny
rolety. UklidÀující hudba, která klidnû
mÛÏe b˘t pu‰tûna i trochu hlasitûji,
dokáÏe pﬁehlu‰it nûkteré venkovní
zvuky – ale nemuselo by to b˘t zrovna
silvestrovské vysílání v televizi...
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PRÁCE METODOU TTEAM
Je v‰ak také moÏno postupovat velmi
profesionálnû a pﬁipravit psa na
silvestrovskou noc za pomoci TTeam.
Tuto tréninkovou metodu zaãala
Linda Tellington-Jonesová rozvíjet
v roce 1983, zpoãátku s TTouches –
jednalo se o terapeutickou práci,
pozdûji kombinovanou s metodou
TTeamu. Spojením obou komponentÛ
se prohlubuje vazba ke zvíﬁeti, zvy‰uje
se jeho ochota poslouchat, mûní se
neÏádoucí chování a celkovû dochází
k podpoﬁe zdravotního stavu.
Klidnû provádûn˘m TTeam tréninkem

Silvestrovský strach
Existuje celá ﬁada tipÛ radících jak na silvestrovsk˘ strach
u psÛ. Nejãastûji pouÏívaná strategie, totiÏ utû‰ování
chvûjícího se uzlíãku strachu, je ov‰em ta nejménû vhodná!
se pes uãí s pﬁehledem zvládat
nezvyklé situace a soustﬁeìovat se
na nové úkoly. Speciální ovinovací
streãové pásky dávají psu pocit
bezpeãí a uklidÀující TTouches v nûm
vyvolávají lep‰í pocit neÏ normální
hlazení. Zvíﬁe se uvolní a pociÈuje
hlubok˘ pocit uspokojení.
TTouches jsou pﬁeváÏnû krouÏivé,
ale také hladící a zvedavé pohyby
vykonávané na psím tûle, a to na zcela
urãit˘ch místech. Vyhlazováním u‰í se
napﬁíklad aktivují v‰echny mozkové
proudy a redukuje se vyluãování
stresov˘ch hormonÛ. TTouches na
ocasu ovlivÀují osobnost, na
konãetinách se pes nauãí nalézt
„rovnováhu“ a doteky ãenichu mu
pomáhají zbavovat se strachu.
Aby to fungovalo, musí se i majitel
plnû soustﬁedit, pﬁijímat tûlesné
signály psa a prakticky se nauãit
jeho ﬁeã. Tím se koneckoncÛ
uvolní i ãlovûk...
Touto cestou se podaﬁilo nalézt úplnû
novou inteligentní metodu jak pomoci
svému psu – vyzkou‰ejte si to! Kdo ãas,
kter˘ je‰tû zb˘vá do silvestra,

smysluplnû vyuÏije a kaÏd˘ den
investuje jen pár minut do toho,
aby svého psa pﬁivykl na pﬁikládání
pásek na tûlo a aby nacviãil TTouches,
ten bude moci s pﬁehledem ãelit
oãekávanému rámusu na pﬁelomu
roku Na star˘ domácí prostﬁedek
zvan˘ „lítost“ je nejlépe úplnû
zapomenout. Jejím prostﬁednictvím se
totiÏ pes cítí ve svém strachu jen dále
posilován, zato za pomoci práce
s TTeam lze psu skuteãnû pomoci
a tím ‰Èastnû vstoupit do nového roku.
V obchodech lze sehnat dobré
knihy o tréninku TTouch.
Nûkde se poﬁádají i semináﬁe.
Ideální kombinací bezpochyby je
spojení v‰ech moÏn˘ch metod:
akustické pﬁivykání na hluk a rány
jakoÏ i metoda TTouch kombinovaná
s Bachov˘mi kvûty, zvlá‰tû s kapkami
první pomoci (Rescue-Tropfen).
Také homeopatické uklidÀující
prostﬁedky, jako jsou Requiesan
nebo Avena Sativa, sniÏují dráÏdivost
zvíﬁete a uklidÀují ho.
Marion Brehmerová,
psycholoÏka zvíﬁat
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