
Zdravie psíka  
s použitím prírodných prostriedkov             
a liečením nezištnou láskou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pes je vzácne zviera, lebo zo všetkých druhov je najviac schopný lásky.  Láska je 

nezištný pocit radosti z existencie inej bytosti za ktorú je ten čo ju miluje, 

ochotný sa obetovať. 

V bode, kedy sa zviera stane schopným lásky, jeho Duša začne nadobúdať 

ľudské črty.  Zviera sa učí láske od človeka, ktorý ho opatruje a delí sa s ním o 

potravu a prístrešie – a o lásku.  

Deliť sa o lásku so psom je jedinou investíciou, ktorá sa Vám zaručene vráti aj s 

úrokom.  Vernejšie a oddanejšie zviera ako je pes neexistuje.  A to už 

nehovoriac o zábave, ktorú s ním človek má, ak sa mu venuje, a pretože pes je 

citlivým zvieraťom, prispôsobí sa aj nálade človeka, ktorému je oddaný.  

Chudobný je ten, čo nemiluje psa. 

S narastajúcimi životnými nákladmi a s privatizáciou veterinárnych služieb sa 

veterinárna starostlivosť o psov stáva čoraz nákladnejšou, a preto by som sa 

rada podelila s inými milovníkmi psov o svoje skúsenosti s udržiavaním psíka 

pri čo najlepšom zdraví jednoduchými trikmi doma.    Sama mám toho času 

deväť psov, vo veku 2 -16 rokov a k zverolekárovi chodím na očkovanie, ak si 

pes vyžaduje operáciu, alebo v núdzovej situácii, ktorú doma nezvládnem, ako 

napríklad keď potrebujeme alopatické antibiotiká.   Vcelku chodím s mojimi 

psami menej často, než mnohí chodia len s jedným.  Zverolekár mi vždy 



potvrdí, že moji psi sú až v neuveriteľne dobrej kondícii.  Môj najstarší 

a najväčší už presahuje pre neho očakávaný vek o štyri roky.  Psi jeho typu 

a veľkosti (váži 29 a pol kila) sa pri slušnej opatere v Británii dožívajú okolo 

dvanástich rokov.  On už prekročil šestnásť, na prechádzky chodí neobmedzene 

s ostatnými a zrak má ako orol.   Niektorí z mojej zbierky boli nájdení na ulici, 

zo dvaja boli natoľko chorí, že si s nimi pôvodný majiteľ nevedel rady, alebo 

boli starí a majiteľ sa stal neschopným starať sa o nich.  Psa som si ešte 

nekúpila a zachrániť ináč ohrozený život mi dáva viac radosti, ako by bolo 

zaplatiť si za vzácne plemeno. 

Niektoré príbehy zvierat, ktoré som liečila sú zverejnené na internete a príbeh 

Sophie, ktorý bol preložený aj do slovenčiny, je jednou z najpopulárnejších 

stránok na Dhaxem webe.  http://www.dhaxem.com/documents/Pribeh_Sophie.pdf   

Sophiinu rýchle postupujúcu zhubnú rakovinu vo veku 12 a pol sme porazili 

výlučne prirodzenými prostriedkami a Sophie sa dožila v dobrom zdraví 16 a 

pol.  Uspaná bola v dôsledku vysokého veku.  Najčastejšie čítaný je však 

Aramisov príbeh.  http://www.dhaxem.com/documents/Priklad_Zranenia.pdf   Aramis bol 

holub nájdený s rozdrveným krídlom, ktorému Lysseus, môj sprievodca, 

prebudoval kosti.  Holub, o ktorom konvenčná veterinárna medicína prehlásila, 

že už lietať nebude, sa po niekoľkých mesiacoch zdravý pripojil ku kŕdľu, 

pričom ho v lete nebolo možné rozoznať od ostatných holubov.  Takéto 

výsledky sú dôkazmi sily liečenia metódou Katarov, ktorú uplatňujem a ktorú 

som nazvala „Dhaxem“.  Tento prístup k zdraviu sa spoločnosti úspešne 

podarilo potlačiť pred 800 rokmi, prostredníctvom rímskokatolíckej cirkvi.   

Sophie a Aramis predstavovali náročné prípady, ktoré si vyžadovali intenzívnu 

opateru. 

Tu podám všeobecné 

rady, ktoré si hockto 

ľahko môže sám 

vyskúšať doma.    

Nečakajte, že Vám 

zverolekár potvrdí 

všetky moje rady, lebo 

niektoré sú 

neortodoxné.  No 

dúfam, že Vás budú 

inšpirovať.   Moja láska 

k psom zahrnuje nielen 
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mojich, ale každého psa a zvieratko s dobrou Dušou na planéte.   

 

Dezinfekcia a prírodné antibiotiká 

V prvom rade, čo musíte mať doma v skrinke pre každý prípad, a budete to 

potrebovať pomerne často, je fľaštička koloidného striebra.   

Koloidné striebro je zázračný prípravok modernej technológie, ktorý 

sprístupňuje múdrosť už starých Egypťanov.  Baktérie neprežijú v 

prítomnosti striebra.   V čase, kedy sa jedlo skladovalo v sudoch, sa na 

spodok hodila strieborná minca.  Moderné metódy dnes umožňujú 

výrobu natoľko jemného rozptylu striebra vo vode, že necítite jeho 

chuť a vyzerá úplne priezračne.  Veď iste ho už mnohí poznajú a 

možno aj používajú.  Tým, ktorí s koloidným striebrom ešte nemajú 

skúsenosť, rozhodne radím si ho zadovážiť, aj keď  nemáte psa, pôsobí rovnako 

blahodarne na ľudí.  Dokonca s jeho roztokom polievam vzácnejšie rastlinky, ak 

sú náchylné na plesňové ochorenia.  Dodávateľov je veľa, no treba si vybrať 

dobre overeného, takého čo vyrába koloidné striebro farmaceutických 

štandardov.   Ja používam v Británii túto rodinnú spoločnosť: 
https://www.procolloidalsilver.com/  

S koloidným striebrom sa dajú dezinfikovať povrchové rany, no na rozdiel od 

tradičných dezinfekčných činidiel, ako bola jódová tinktúra, neštípe, ani 

nezanecháva nepríjemný zápach, alebo fľaky.  (No ak je prípadná rana hlbšia, 

jódová tinktúra je vhodnejšia, lebo dezinfikuje silnejšie.)   

Koloidné striebro sa dá používať aj na 

tie najcitlivejšie časti (samozrejme len  

lekárenský štandard), ako je oko.  

Pretože sú nižšie pri zemi a bližšie k 

prachu a nečistotám, veľa psíkov trpí 

občasným zápalom očí, alebo ho 

dokonca má chronicky.  Jednoducho 

mu uvoľnite spodné viečko a kvapnite 

do kútika jednu alebo dve kvapky 

farmaceutického koloidného striebra a 

potom ho jemne vmasírujte, ľahkým kruhovým pohybom.  Nečakajte kým mu z 

očí vyteká hnis.  Použite tento postup ako náhle sa mu v kútikoch začne tvoriť 

usadenina.  Psík má mať oči úplne čisté.  Starší psík môže mať suché očko 
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a v takom prípade je vhodné robiť to každý večer.  Bez toho, by sa mohli 

vyskytnúť bolestivé zápaly.   Dokonca to občas robím aj pre seba, hlavne keď 

zacítim svrbenie v kútiku oka, a dáva mi to aj jasnejšie a čistejšie oči. 

Koloidné striebro si ďalej doceníte pri ľahších črevných infekciách, ako keď si 

Váš miláčik pochutí na niečom čo si sám nájde niekde v poli a dá mu to hnačku.  

V posledných rokoch sa rozširujú ľahké 

nákazlivé infekcie zažívacieho traktu v 

psoch, ktoré sa prejavujú vodnatou 

stolicou a v takom prípade pridajte 

lyžičku koloidného striebra prvý deň na 

lačno, alebo len na veľmi malé 

množstvo jedla, a ďalšie 3-4 dni na 

jedlo, dva krát denne.  Obyčajne si pes 

roztok ani nevšimne.    

No pozor!  Toto opatrenie je skutočne vhodné len pre ľahké prípady infekcie 

alebo podráždenia.  Ako keď si všimnete, že Váš psík má odrazu vodnatú 

stolicu, trebárs už druhý deň, ale ináč sa zdá byť v poriadku.    

V žiadnom prípade sa na koloidné striebro nespoliehajte ak Váš psík 

opakovane zvracia, ťažko sa mu dýcha, má teplotu, zdá sa byť slabým, alebo 

sa trasie.  Tieto môžu byť známkami otravy a ak sa ktorákoľvek z nich 

vyskytne, okamžite treba vyhľadať zverolekára, lebo akékoľvek oddialenie 

veterinárnej pomoci v takýchto prípadoch by mohlo stáť Vášho psíka a Vás, 

jeho život.   

Koloidné striebro nie je účinné proti otrave.   Moje rady sú na vylepšenie 

veterinárnej starostlivosti doma, v žiadnom prípade nie na to, aby niekto 

prestal chodiť k zverolekárovi.   Dokonca nájsť si dobrého a svedomitého 

zverolekára, takého čo má úprimne rád zvieratá a je ochotný s Vami 

spolupracovať, je podmienkou číslo jedna. 

Dobrá dezinfekcia čriev koloidným striebrom pomôže aj s nepríjemnými 

symptómami u ľudí, napríklad po opici, alebo po prejedení sa na Vianoce.   

Na internete sa nájde muž, ktorý z koloidného striebra, ktoré si vyrába sám 

doma, zmodrel.  Mal vážne chronické zažívacie potiaže a lekári mu nevedeli 

pomôcť.  Odkedy objavil koloidné striebro, pije ho denne po fľašiach a on 

a jeho manželka so smiechom prehlasujú (na YouTube), že sú šťastní, že sa 

konečne cíti zdravý, na jeho farbu si už zvykli.  Odtiaľ tiež „modrá krv“.  Šľachta 



jedla a pila zo striebra.   Pokiaľ sa nerozhodnete vypiť „domáci“ liter každý deň, 

modrá krv vám z koloidného striebra nehrozí.  Zato aj niekoľko kvapiek vám 

pomôže s boľavým hrdlom. 

Ak ste tradičnejšie založení, na povrchovú dezinfekciu rán 

je tiež skvelý harmanček, rada kupujem sáčky, ktoré 

vylúhujem v miske a potom s kúskom vaty vymývam očká, 

alebo rany po operácii ak sa ťažšie hoja, ako tomu napríklad 

býva pri odstránení prsníkov u psíka, lebo tá časť tela má 

hodne podkožného tuku.  Ak sa jedná o čerstvú, otvorenú 

alebo hnisavú ranu, je treba použiť čerstvý chumáčik gázy s každým pohybom, 

aby harmanček v miske ostal čistý, a aby sa rana riadne vyčistila.  Harmanček je 

skvelý na mokvavé rany, lebo aj vysušuje.    

Harmanček, alebo dokonca 

prevarenú slanú vodu, ktorá 

tiež dezinfikuje, by som použila 

napríklad aj na zranené uško.   

Niekedy sa naplní tekutinou a 

vytvorí sa hematóm.  Otvorený, 

taký, z ktorého tekutina uniká, 

som už vyliečila doma, no 

neradím to začiatočníkom a 

lepšie je ísť k zverolekárovi, ak 

psíkovi odrazu ovísa uško pod ťarchou balónika naplneného krvavou tekutinou.  

Najčastejšou príčinou toho býva, ak sa psíci poharkajú, a preto je dobre ušká 

prezrieť  a ihneď ošetriť, ak sa nájde aj najmenšia zdanlivo nevinná ranka.  Psie 

sliny obsahujú veľa baktérií a aj z malého poranenia druhým psom môže 

vzniknúť nepríjemná infekcia, ak sa rana okamžite nedezinfikuje.   

Iným skvelým dezinfekčným činidlom na vonkajšie použitie je olej 

čajového stromu (Tea Tree Oil).  Tento som použila s veľkým 

úspechom na psovi, ktorému sa natrvalo zdeformovala 

labka po úraze.  (Ku mne sa dostal už v takom stave.) Po 

umytí labky teplou vodou a dezinfekčným mydlom som 

každý večer nakvapkala dve kvapky oleja okolo každého 

pazúrika, kde sa infekcia tvorila, a tak sme zvládli 

situáciu po tri mesiace, kým psík dostatočne zosilnel na 



to, aby veterinár zdeformované pazúriky a tak zdroj infekcie, operatívne 

odstránil.  Alternatívou bolo udržiavať psa po túto dobu na antibiotikách, čo by 

nebolo prospelo jeho zažívaniu, ktoré podobne ako u človeka, aj u psa 

potrebuje „dobré“ baktérie na to, aby ostal čo najzdravší.  Olej čajového 

stromu je veľmi silný, a preto sa nesmie používať blízko očí.  Je vzlínavý, čo 

znamená, že sa dostane aj do malých otvorov, pričom vytvorí ochranný film na 

niekoľko hodín, a tak chráni pred vstupom novej infekcie.  To je u psa dôležité, 

lebo ho musíte brať na prechádzky.   

Olej čajového stromu sa Vám dobre 

osvedčí na ľahšie plesňové ochorenia 

kože, a skúste ho, ak Vás svrbí hlava.  

Usušte si vlasy, rozdeľte ich 

a nakvapkajte si olej do niekoľkých bodov 

na skalp, potom ho prstami rovnomerne 

rozmasírujte.  Zanechá Vám to jedinečný 

čerstvý pocit. 

Kožuštek psíka možno pokvapkať olejom čajového stromu tiež preto, lebo do 

obmedzenej miery odpudzuje blchy a iné parazity.  No ak je pes už zamorený, 

alebo sa šúcha o iných psov, ktorí sú zamorení, vtedy treba použiť veterinárne 

prípravky, lebo olej čajového stromu blchy nezabíja.  Na čerstvé otvorené rany 

je nevhodný. 

 

Zubná hygiena 

Ľudia sú si vedomí potreby čistiť svoje zuby, ale koľko 

ľudí sa zaoberá zubnou hygienou svojho psa?  Pritom je 

rovnako dôležitá.  Dnes na svetovom trhu dostať zubné 

pasty pre psov, nedávno som používala značku 

Dentisept.  Obsahuje chlorhexidín, čo je dezinfekčné činidlo, aj s mäsovou 

príchuťou.  Táto pasta sa jednoducho prilepí na zuby kde zabíja baktérie až po 

niekoľko dní a stačí ju nanášať 1-2 krát do týždňa.  Psík si to dokonca aj obľúbi,  

lebo si  všimne, že mu to robí dobre.  Pokiaľ viem, na Slovensku zatiaľ ešte bolo 

dostať pastu Parodongyl, aj so skvelou ergonomickou kefkou a podľa mňa táto 

pasta je veľmi účinná.  Môžete sa zabávať čistením psích zúbkov, pričom pes sa 

bude možno snažiť kefku zjesť, lebo opäť pasta obsahuje skvelé psie príchute.   



Niektorí moji psi sa už naučili, že im kefkou čistím zuby, a v súčasnosti  

jednoducho používam kvalitnú nealkoholickú ústnu vodu (Aquafresh, pre ľudí), 

do ktorej kefku namáčam a to zuby očistí a dezinfikuje zároveň - a nestojí to 

takmer nič.  Keď má pes zúbky čisté od tvrdého nánosu, stačí ich len očistiť od 

denného mäkkého nánosu samotnou kefkou 

namočenou do vody. 

Ktosi stiahol Parodongyl z trhu, no ponechali na 

trhu neefektívne enzymatické pasty, ktoré sú 

veterinári ochotní predávať s tým, že „nič 

nenahradí potrebu čistiť zuby veterinárne“ (a za 

poplatok veterinárom).  Pritom zrejme nemyslia na 

majiteľov, ktorí milujú svojich psov a nechcú ich 

podrobovať narkóze namiesto jednoduchej údržbe 

doma, alebo na to ani nemajú peniaze.  Utrpenie, ktoré z toho vyúsťuje pre 

zvieratá, tých, čo sa postarali o to, aby Parodongyl zmizol z trhu, zrejme 

nezaujíma. 

Ak má Váš pes zanedbané zuby s hrubým nánosom, vtedy ich treba najprv 

očistiť mechanicky, ako u zverolekára (niektorí psi mi dovolili, aby som im 

očistila zuby doma, robím to so súpravou na manikúru), lebo navyše 

nesmiernej bolesti zo zlých zubov, ich zápaly tiež podporujú vývoj srdcových 

chorôb.   

Ak všetko ostatné zlyhá a na bežnú údržbu, opäť môžete aspoň kvapnúť jednu 

kvapku koloidného striebra do najzadnejšieho kútika papuľky na každej strane 

a na predné zuby, pred spaním.  Zaberie Vám to sekundu a zabráni to vážnym 

infekciám.   Kde by sme boli bez koloidného striebra!  (NB: V Amerike sa 

farmaceutické spoločnosti už snažia zastaviť aj jeho výrobu, zatiaľ čo „modrého 

muža“ majú za dôkaz toho, ako je „nebezpečné“.)  

 

Zažívanie a hnačky 

Niektorí, hlavne starší psi, mávajú citlivejšie zažívanie a veterinár 

Vám možno povie, že v niektorých prípadoch pes musí ostať na 

nízkej dávke antibiotík pre zvyšok života, lebo ináč má hnačky, 

často sprevádzané s krvou v stolici.   Zdalo sa, že mne taký 

prípad tiež hrozil, až kým som na Lysseovu radu nenasadila 

môjmu 16 ročnému psíkovi každé ráno s jedlom tabletu 



sušeného morského planktónu.  Používam Spirulinu od firmy Solgar.  Odvtedy 

psíkovi problém „zázračne“ zmizol a tabletka, ktorá obsahuje jedinečné 

minerálne látky, stojí pár pencí a navyše prospieva aj celkovému zdraviu 

zvieratka, čo sa nedá povedať o trvalom používaní antibiotík.    

Každý doplnok stravy je dobre občas vysadiť, udrží sa tým jeho účinnosť, keď 

ho naozaj potrebujete.    

To samozrejme neplatí pre lieky, na ktorých život vášho psíka prípadne závisí, 

a ktoré treba podávať pravidelne bez prestávky.  (Napríklad ak by psík mal 

zlyhanie srdiečka.) 

Pokiaľ ide o krv v stolici, práve červená, ktorá majiteľa asi viac vyľaká, 

predstavuje menej nebezpečný prípad, lebo je to čerstvá krv pravdepodobne z 

podráždenia čriev a obyčajne sa ukáže spolu s riedkou stolicou. 

Oveľa závažnejší prípad by bol, ak by Váš psík vylučoval čiernu stolicu, lebo to 

môže znamenať, že má vnútorné krvácanie a kým vlastnú krv vylúči, čiastočne 

ju aj strávi, preto je čierna.  Ak má Váš psík čiernu stolicu a nevyzerá veľmi čulo, 

treba s ním okamžite ísť k zverolekárovi, najlepšie aj so vzorkou stolice. 

 

Posilňovanie imunity 

Ďalším prípravkom bez ktorého by domáca lekárnička nemala byť, 

je kvalitný Vitamín B Komplex.  Opäť používam len značku Solgar, je 

prístupná všade po internete.  Je to Rolls Royce vitamínov.  Lacné 

vitamíny sú vyhadzovaním peňazí, lebo sú neúčinné.  Telo ich 

nedokáže absorbovať.  Moji psíci dostávajú Vitamín B Komplex 

pravidelne.  Ak majú alopaticky neliečenú ľahšiu infekciu, trebárs z 

poranenia tŕňom alebo niečo podobné, aj denne, 3 – 4 dni, s 

jedlom.  Ak sa podávajú antibiotiká, tak netreba B Komplex na tento účel, no 

občasné podávanie B Komplexu zvyšuje odolnosť.  Dokonca aj voči kožným 

ochoreniam a takzvaným alergiám, ktoré sú aj u psov čoraz častejšie. 

Ak Váš pes trpí kožnými alergiami, Vitamín B1 by mu pravdepodobne prospel.  

Viac ako jedného psíka som vyliečila z alergie, napríklad na packách z dotyku 

trávy v lete, podávaním Vitamínu B1 v strave počas 3 – 6 týždňov najlepšie na 

začiatku leta.  Niektorí zverolekári to liečia steroidmi, ktoré sú drahé a pri 

dlhodobom používaní majú aj nepriaznivé vedľajšie účinky.  Psíkovi to možno 

potlačí alergiu, ale zanechá ho to s krehkými kosťami, s opuchlinami a chorým 



srdiečkom.  Steroidy majú podobný účinok na ľudí.  MSM (metyl-sulfonyl-

metán, rastlinný výťažok) tiež pomáha s kožným zápalom, ako aj s kĺbovým 

zápalom u mladých psov, ak je tento výsledkom zranenia, nie opotrebovania.  

Predávkovať sa s ním nedá, lebo akonáhle sa telo predávkuje, MSM spôsobí 

hnačku.  Dokonca sa s ním môže liečiť zápcha. 

Na vírové ochorenia je skvelý výťažok z olivového listu.  Potlačila som s ním 

vírové ochorenia kože, ako aj čriev – lacno a rýchlo. 

Ak varíte pre psíka doma, alebo dostáva 

hodne domácej stravy, je tiež dobre 

pridávať multivitamínové a 

multiminerálne preparáty.  Priemyselnej 

strave pre psov sa síce úplne vyhýbam, 

ale táto má tú výhodu, že do nej vitamíny 

a minerálne látky už pridávajú.  Mladší 

psík má silnejšiu schopnosť obnovovania 

poškodených a opotrebovaných buniek v 

tele, no v staršom veku sa tento proces spomalí, a preto pridávanie vhodných 

multivitamínov v žiaducom množstve starším psom je rozhodne dobrý nápad.   

Jedna tabletka raz do týždňa často postačí, lebo predávkovaním sa tiež môžu 

spôsobiť iné druhy ťažkostí. 

Vitamín B 17, známy ako leatril, každý ho pozná vo forme jadra z marhuľových 

kôstok, má dokázaný účinok v smere potláčania rakovinotvorných zárodkov. 

U starších psíkov, ak sú obavy, že by mohol vyvinúť rakovinu, sa dá občas 

nastrúhať jedno také sušené jadierko na jedlo. Najlepšie sú himalájske 

marhuľové jadierka. No opatrne s týmto prostriedkom vo väčšom množstve, 

lebo zaťažuje ľadviny, a niektorí ho dokonca označujú ako toxický.  Ako deti 

sme ho jedávali a toxický je len v nerozumnom množstve. 

 

Ešte lepším, no menej známym zdrojom leatrilu sú 

mungo fazuľky.  Ja ich varím pre mojich psov každú 

nedeľu ráno za účelom predchádzania rakovine 

v každom veku.   Varia sa ľahko a rýchlo a psi ich 

milujú!   Pre psov je dôležité ich úplne rozvariť, aby 

boli pre nich ľahko stráviteľné, lebo pes má kratší zažívací trakt, ako človek.  

Nedostatočne uvarené by cez nich prešli bez dostatočného strávenia.   Dajú sa 

rovno variť sušené v niekoľkonásobnom obsahu vody v pomere k ich objemu.  



Ak počas varenia fazuľky „vypijú“ vodu, tak pridajte a varte dovtedy, kým sa 

obsah nepodobá huspenine.  No pozor, keď sa už začnú rozpadávať, potom 

treba miešať ďalších 5 až 10 minút, lebo ináč sa pripália na spodku kastróla.   

Celé varenie trvá asi hodinu.  V druhom kastróliku varím pečienku, alebo chudé 

hovädzie mäso a keď sú fazuľky uvarené, na miske ich „ozdobím“ malými 

kúskami pre chuť.  Pochúťka zmizne z misky veľmi rýchle, kiež by všetky lieky 

chutili tak dobre! 

 

Na trhu sa objavil moderný, ale žiaľ drahý prípravok 

s názvom „Transfer Factor“, ktorý toho času skúšam na 

psíkovi s veľmi vytrvalou infekciou labky potom, čo 

všetko ostatné zlyhalo.  Je to prípravok, ktorý prenáša 

a údajne mnohonásobne zvyšuje imunitu, ak je vlastná 

imunita nedostatočná.  Má veľmi dobrú odozvu od užívateľov, hlavne majiteľov 

psíkov s rakovinou.  Prípravok pozostáva z dvoch častí, ktoré sa podávajú 

súčasne.  „Immunity Ultra“ sú kapsule a „Ultra Transfer Factor“ sú koláčiky, 

ktoré pes považuje za pochúťku.   Majú pečeňovú príchuť.   

 
 

Kosti a kĺby 

 

Rybie tuky pomáhajú s kĺbmi a najlepší je olej z 

treščej pečene.  Dá sa s ním predávkovať a 

predávkovanie môže dokonca tiež spôsobiť bolesti 

kĺbov.  Preto tento olej nikdy nepridávam do jedla, 

ale čakám až sa psík dobre napapá, a potom mu 

ponúknem za lyžičku z už ináč prázdnej misky.  Psík 

sa sám rozhodne, či sa mu ho žiada.  Pes má skvelú 

intuíciu na to, čo mu robí dobre.  Staršiemu psíkovi 

tiež pridávam tabletku vápnika, k oleju.  Psovi v 

kombinácii s magnéziom a zinkom a fenke v kombinácii s magnéziom a borom, 

a to aj napriek tomu, že občas dostanú kosť, lebo tieto prípravky v danej 

kombinácii pomáhajú s absorpciou vápnika.  Ako telo starne, problémom nie je 

natoľko nedostatok vápnika v strave, ako znižujúca sa schopnosť ho 

absorbovať.  Preto sa aj u mnohých starých ľudí vidí, že im kosti slabnú, 

opotrebovávajú sa a ohýbajú sa, napriek tomu že im v strave vápnik nechýba.   

Psovi, ktorý má oslabené ľadviny, a spoznáte to tým, že veľa pije, alebo že 



začne piť viac ako predtým, vápnik v akejkoľvek podobe dávajte len veľmi 

opatrne.   

Priveľa kostí naplní psíkovi žalúdok, ale neobsahuje potrebnú výživu, teda 

hlavne proteíny, navyše nadmerné žuvanie kostí opotrebuje zuby, takže kosti 

len s mierou a po inom jedle bohatom na proteíny, nie namiesto nich.  Čo 

nevedomý človek ušetrí na strave, to mnohonásobne preplatí vo veterinárnych 

službách, alebo má prinajmenšom na svedomí to, že si zadovážil psa a potom 

ho zanedbal.   Rovnako, pes nie je odpadovým košom, ktorému sa majú hádzať 

zbytky obeda.  Po prvé, asi nemajú veľkú výživnú hodnotu a po druhé, môže to 

viesť k obezite, ktorá je nezdravá a skracuje psovi život. 

Mlieko nie je vhodné pre všetkých psov a 

niektorí ho ani neznášajú, zatiaľ čo druhý pes 

ho rád vypije.  Kozie mlieko je oveľa 

vhodnejšie pre psa ako kravské. Mlieko 

zvykne byť vhodné pre nervóznejších psov, 

ale každý majiteľ si to musí vyskúšať sám, či 

jeho psovi sedí.   Zato občasný kúsok syra 

podporuje zdravú flóru a jogurt, hlavne po 

antibiotikách, je obyčajne vhodný.  Tvaroh je 

dobrým zdrojom proteínov pre starších psov, 

ale len tých, so zdravými obličkami.   Kvalitný 

ražný chlieb zase pomáha s obnovovaním 

obličiek.  

Nie veľa ľudí vie, že ľanový olej 

(Flaxseed oil) tiež pomáha s kĺbmi, 

ale samozrejme, že zase len v jeho farmaceutickej a v žiadnom 

prípade nie v priemyselnej podobe.  Priemyselný ľanový olej, ktorý sa 

napríklad používa v stavebníctve, môže byť toxický a v žiadnom 

prípade ho nepoužívajte vnútorne, ani pre psa.   

Ak mám vážnejší prípad opotrebovania kĺbov, ako aj svojich vlastných, vždy 

začnem s ľanovým olejom, lebo je jemnejší a veľmi účinný, hlavne ak je 

lisovaný za studena.  Až potom prejdem na rybie tuky pre psov.  Sama som 

vegetariánkou, čo je ďalším dôvodom prečo u seba ostávam pri ľanovom oleji.   

Ak príde k tvorbe kostnej hmoty ako u Aramisa, tak v takom prípade sa použije 

množstvo prípravkov v presne určených intervaloch, dokonca aj ten najmenší 

kúsok potravy je presne vypočítaný tak, aby napomáhal liečbe.   



Skvelým prípravkom pre psov s artritídou je Cartrophen, ktorý sa podáva 

v injekciách.  Vyrába sa z bukového dreva.  Na rozdiel od zvyčajných 

farmaceutických prostriedkov, ktoré potláčajú bolesť a zápaly, ale neopravujú 

kĺby, Cartrophen pomáha oprave kĺbov.  Kúpim ho na internete na základe 

receptu od veterinára.  Vstrekujem ho toho času raz do mesiaca až raz za tri 

mesiace trom starším psom s veľmi dobrým výsledkom.   Je dôležité súčasne 

podávať v strave dostatočné množstvo stavebných látok na opravu, to 

znamená olejov a minerálnych látok.   

Majiteľom chorých a starších psov, hlavne s artritídou vrele 

odporúčam kúpiť raz do roka „Esbilac“, sušené mlieko pre 

šteniatka.  Je síce drahé, ale oplatí sa.  Na rozdiel od 

obyčajného sušeného mlieka totiž obsahuje tie látky, ktorými 

ich mamy prenášajú na šteniatka svoju imunitu.  Tou 

vlastnosťou je tento prípravok jedinečný a navyše šteniatok, 

pomáha aj psíkom, ktorým obranné látky zoslabli v dôsledku 

choroby alebo veku.  Dlhodobo ho podávať netreba.  Môže 

sa nahradiť prvým sušeným mliekom pre novorodencov. 

U starších psov sa oplatí občas vyšetriť moč pomocou lakmusových 

papierikov, ktoré kúpite za babku na internete.   Ak má v moči stopy 

bielkovín, začínajú mu slabnúť obličky.  Zverolekár Vám urobí 

podrobnejší test, ak pes súčasne pije veľké množstvo vody.   Verilo 

sa, že na zlyhávanie ľadvín nie sú lieky a že sa dá len spomaliť diétou 

so zredukovaným obsahom bielkovín.  No vďaka internetu 

a možnosti nakupovať z celého sveta, som objavila bylinkový 

preparát, ktorý, jeho výrobcovia tvrdia, zachraňuje milióny životov 

psíkov.   Toho času ho používam už deväť mesiacov so psom, ktorému zmizli 

všetky príznaky.  Nie je lacný, ale aj pre veľkého psa do tridsať kíl, jedna 

fľaštička vydrží mesiac.   Pre malého vydrží oveľa dlhšie. 

Niektorí starší psi trpia únikom z mechúra.  Namiesto drog, 

ktoré neliečia a namiesto stresu, možno kúpiť pásy pre psích 

chlapcov alebo nohavičky pre psie dievčatká 

s jednorazovými plienkami, alebo vložkami čo 

sa ľahko perú, a problém je pod kontrolou.  Tieto „módne 

doplnky“, nestoja veľa!   Nepremokavé deky na noc, ak treba. 



Srdcové choroby 

Psi čo majú srdcové choroby a navyše 

liekov na posilnenie srdca potrebujú 

aj lieky na odvodňovanie, nemajú jesť 

ryby.  Tradične sa ryby odporúčajú 

pre srdcové choroby, kvôli tukom.  No 

ak by som bola pokračovala s rybami 

v prípade jedného 13 ročného psíka 

so zlyhaním srdca v januári, dnes by 

som ju už nemala.  Všimla som si ako 

sa jej stav takmer okamžite po rybách 

vážne zhoršil.  Rybí tuk môže byť prospešný, ale rybie mäso nie, v týchto 

prípadoch.  Ryby som v jej prípade vylúčila a dostáva len kvalitnú jahňacinu 

alebo hovädzinu.  K tomu pridávam vitamín E a ďalšie špecifické kombinácie 

prírodných prípravkov, ako je lykopén, a psík, ktorý v januári lapal dych a bála 

som sa, že zomrie v košíku, v júni pobehuje počas štvorhodinovej prechádzky v 

lese a teší sa z každej minútky svojho života.   Síce som za prirodzené 

prostriedky v liečiteľstve, a za nahradzovanie alopatických liekov prirodzenými 

prostriedkami kde sa dá, no keď príde k dnešným liekom, ktoré sa používajú pri 

srdcových ochoreniach, aspoň vo veterinárnej liečbe, tieto sú skutočne skvelé, i 

keď pomerne drahé. 

Vari je dôležité tu spomenúť, aké môžu byť príznaky zlyhávania srdiečka u psa, 

lebo mnohí ľudia si ich vysvetľujú nesprávne a kým sa zistí skutočný stav, môže 

byť už neskoro.  Vyskytujú sa hlavne štyri: Kašľanie, (niekedy aj chrčanie a ťažké 

dýchanie), veľmi podobné ako u nachladnutého človeka.  Pes nachladnutím ani 

chrípkami netrpí. Tento príznak takmer iste naznačuje slabosť/chorobu srdca 

a čím skôr nasadíte lieky, tým lepšie.  Psík sa môže dožiť niekoľkých ďalších 

rokov, bez liekov Vám zomrie. (No ak má zvýšenú teplotu a kašle, alebo aj 

prská, pričom nevykazuje iné známky slabosti, môže to byť infekcia dýchacích 

ciest.)  Druhým symptómom môže byť rýchle povrchové dýchanie, lapanie po 

dychu, pričom sa možno pes snaží držať si hornú časť tela a hlavu hore.  To 

môže znamenať, že sa pľúca naplňujú vodou v dôsledku slabého srdiečka.  

V takom prípade treba okamžite nasadiť aj lieky na odvodňovanie, lebo Vám 

psík môže zomrieť z toho, že mu voda zaplaví pľúca. Psovi, ktorý má ťažkosti 

s odvodňovaním v žiadnom prípade nekŕmte ryby, dajte mu „omegy“ v inej 

podobe, bez rybieho mäsa - ktoré viaže na seba vodu.  Ďalším symptómom 

môže byť padanie dozadu, podlamovanie zadných nôh, alebo celková slabosť.    



Symptómom môže byť aj to, že sa pes začne potácať, alebo dokonca 

odpadávať, trebárs na niekoľko sekúnd.  Ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto 

príznakov, vyhľadajte zverolekára pri najbližšej príležitosti. 

 

Bobule kustnice (Kou-čchi, Goji po anglicky, 

vyprodukované bez použitia pesticídov a herbicídov) 

sa mi dobre osvedčili (najlepšie sú z Uzbekistanu) 

nielen s mojimi malými srdcovými, ale aj s kĺbovými 

pacientmi.  Je to jediný rastlinný plod, ktorý obsahuje „omegy” a má aj 

antioxidačný účinok.  Bobule kuchynskými nožnicami nastrihám na čo 

najmenšie kúsočky a posypem na jedlo a zaujímavé je to, že psi ich ochotne do 

posledného zrniečka vylížu - musia obsahovať niečo, čo chutí psom.  Zdravým 

psom dávam pre údržbu asi trojtýždňovú kustnicovú „kúru“ približne dva krát 

do roka.   
 
 

Nervy a nervozita 

 

Zatiaľ čo pri neurologických defektoch, ako napríklad keď si zvieratko ťažko 

koordinuje pohyby, čo sa nesmierne ťažko lieči, Vitamín B6 a kyselina listová 

môžu mať podporný účinok počas liečby, psíkovi ktorý je nervózny, ako keď sa 

bojí určitých zvukov, možno skúsiť podávať vitamín B12 až po dobu niekoľkých 

týždňov. 
 
 

Na záver 

 

Najsilnejším liečiteľom zo všetkých je láska.  

Každý, kto si z celého svojho srdca pritúli psíka 

a úpenlivo spytuje, čo mu chýba a ako mu 

pomôcť, a pritom je dobrým a citlivým 

majiteľom a je naplnený túžbou deliť sa so 

zvieratkom o ďalšie svoje skúsenosti, bude 

vypočutý a sám zistí, že ho možno napadne 

nové riešenie, ktoré bude takmer iste 

krôčikom v správnom smere nápravy.   Tak, ako môj sprievodca pomáha mne, 

aj iní sprievodcovia pomôžu tam, kde človeka a zvieratko spája vzájomná 

nezištná láska a kde čas strávený spolu podporuje rozkvet Duše, trebárs oboch. 



No žiaľ, príroda určila, že psík má kratší život v porovnaní s človekom a ak 

príde k nevyhnutnému dňu rozlúčky, treba ostať s psíkom až do poslednej 

chvíle. Aby sa nebál, a aby odchádzal s pocitom spojenia v Duši s tým 

človekom, ktorý zaňho prebral zodpovednosť.  

Spojenie medzi Dušami čo sa spolu delia o 

najčistejšiu formu nezištnej lásky sa nikdy 

nestratí a časom, s každou nasledovnou 

inkarnáciou, dokonca mocnie a stáva sa 

krajším.  Láska nie je len najschopnejším 

liečiteľom, ale aj najsilenejšou formou 

energie.   
 

 

Prajem Vám hodne úspechov a radosti s Vaším zvieratkom. 

 

 

 

 

 

Corascendea, Slovenský Katar 

06.06.2012, aktualizovaná verzia z 31. októbra 2017 

 

Katari neboli sektou, ale obrovským spoločenským hnutím miliónov ľudí stredoveku za 
slobodu, rovnoprávnosť a vzdelanie, ktoré otrokárska rímska cirkev chcela a musela potlačiť 
na to, aby si udržala svoje bohatstvo a moc a aby sa zachoval spoločenský systém založený 
na nespravodlivosti a vykorisťovaní.   Corascendea, autorka tohto dokumentu, odhalila 
a sprostredkováva pravé kresťanstvo, v podobe katarstva, ktorého súčasťou je liečenie 
prirodzenými prostriedkami, úprimným ľudom z celého sveta.  Corascendea sa narodila 
v Bratislave. 

 

 

 


