Aubisque
Na een toeristisch ritje in
een zeer luidruchtig
boemeltreintje werd onze
hond Aubisque (Pyrenese
herder) steeds banger in
de auto. Op een gegeven
moment kon ze niet meer
ontspannen en onderging
ze staand elke autorit
waarbij ze trilde en hijgde.
Geen fijne situatie voor
hond en baas. De
Pyrenese herder staat
erom bekend dat het
gevoelige honden zijn, argwanend naar vreemden en voortdurend alert. Alles
wordt opgemerkt en ontspannen is voor deze honden moeilijk. Ook bij Aubisque
was dit het geval. Altijd alert, kon alleen maar in huis gaan slapen.
Omdat we wisten dat dit bij Pyrenese herders hoorde hebben we er geen
probleem van gemaakt. Lastig was het soms wel. En het leek erop dat ze steeds
meer angsten ging ontwikkelen. Angst voor harde wind, onweer, vuurwerk.
Het werd echter een serieus probleem toen we besloten dat we onze hond mee
wilden nemen op vakantie naar Frankrijk deze zomer. Een autorit van 10 uur met
een gestreste hond was geen prettig vooruitzicht. We wilde haar echter
ontzettend graag meenemen dus ging ik op zoek naar een oplossing.
Bij de dierenarts kaartte ik het probleem aan en zij schreven een spray met
Feromonen voor. Deze spray beloofde een ontspannen hond in de auto. Helaas
deden ze helemaal niets. Aubisque bleef de autorit als zeer stressvol ervaren.
Kalmerende medicijnen wilde ik mijn hond in geen geval geven. Een hond die
niet adequaat kan reageren omdat ze half verdoofd is en toch stress ervaart is
mijn inziens niet de juiste manier om met dit probleem om te gaan.
Omdat ik al eerder met Maud in contact was gekomen (bij maagdarm problemen
in puppytijd) legde ik het probleem aan haar voor. Na een uitgebreide analyse
schreef ze een combinatie van Bach-remedie druppels voor. 4 x per dag 2
druppels. Ook schreef Maud nog andere homeopathische druppels voor die
ervoor zouden zorgen dat Aubisque lichamelijk beter zou kunnen ontspannen.
Het is haast niet te geloven maar na twee dagen merkte ik al een verandering
op. Aubisque ging buiten liggen slapen, overdag. Was rustiger en kwam
zelfverzekerder over.
Nu na 4 weken hebben we een totaal andere hond. Gaat overal rustig liggen. Kan
veel beter ontspannen, herstelt sneller na een stressvolle situatie én ze gaat in
haar mandje in de auto slapen tijdens een autorit. Wat een verbetering!
Wat zo ontzettend mooi is, is dat een hond niet weet dat hij iets krijgt waar hij
zich rustiger van zal gaan voelen. Van een placebo effect kun je bij een hond dus
niet spreken. Met andere woorden de Bach-bloesemtherapie helpt daadwerkelijk
het evenwicht van een hond uit balans weer te herstellen.
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