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Pár slov úvodem 
• Pokud jste četli eBook Váš pes je Vaším zrcadlem, 

který je ke stažení na našich stránkách zdarma, tak už 
asi víte, že Váš pejsek Vám zrcadlí Váš vnitřní svět.  

• Stejně jako naši přátelé, partneři, rodiče a naší blízcí 
tak i náš pejsek nám nastavuje v životě zrcadlo, 
abychom si tak mohli lépe uvědomit, naše 
nejvnitřnější pocity. 

• V tomto eBooku Vám ukážu konkrétní příklady jak na 
sobě můžete pracovat právě prostřednictvím Vašeho 
pejska. Pomůžete tak nejen sobě, ale i jemu.  

• Tento eBook určitě nenahrazuje veterinární péči, ale 
je tu proto, abychom si uvědomili, že to, že je náš 
pejsek nemocný nebo problematický, má i svoji 
psychosomatickou příčinu, která může souviset 
s námi. 

• Kdyby Vám bylo něco v průběhu čtení nejasné,  klidně 
se  na mě obraťte. 
 

 

Právnické záležitosti 
• Respektujte prosím to, 

že šíření toho eBooku, 
ať už jako celku, nebo 
jeho částí, je zakázáno 
a chráněno autorským 
zákonem.  

• Pokud chcete eBook 

někomu doporučit, 
budu moc ráda. Ale 
udělejte to prosím 
legální cestou a to tak, 
že mu pošlete tento 
odkaz, kde si může 
eBook zdarma 
stáhnout stejně, jako 
vy. 
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O čem se tu budeme bavit? 
• Probereme 20 nejčastějších psích 

nemocí a problémů. U každé se 
zastavíme a dozvíte se co ta nemoc 
může říkat Vám a jak s tím pracovat. 

 

• Poté se podíváme na nejčastější 
strachy a emoce, které mívají psi a 
podíváme se na to, jakou to má 
spojitost s Vámi, jako s páníčkem.  

 

• Na konci eBooku se můžete naučit na 
Vaše psí miláčky tzv. napojit a cítit 
jejich energii. Lépe tak zjistíte jak se 
Váš miláček cítí, co potřebuje, a až 
získáte praxi, tak dokonce i co se mu 
honí hlavou. 
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Objevit podstatu problému je 
nejdůležitější 

• Když objevíte problém u Vašeho pejska, máte na půl vyhráno, pak už jen stačí zjistit, co Vám 
zrcadlí, kde máte problém Vy, která Vaše myšlenka či vzorec chování tento problém způsobili.  

• My žijeme jen to, co máme ve své hlavě, máme-li tam správné věci, žijeme správný a 
naplněný život. Máme-li tam špatné myšlenky a emoce, žijeme ve strachu. 

• Všichni si můžeme vybrat, jakou cestou půjdeme a jakým směrem se budeme rozvíjet. A 
vybíráme si to, ať už o tom víme nebo ne. 

• Možná už jste někdy slyšeli něco takového ‚Lpění na negativních myšlenkách vyvolává 
nemoci‘ a ono to tak opravdu je. 

• Dobrá zpráva je, že svůj život máme ve svých rukou a můžeme ho kdykoli změnit. Můžeme 
být zase zdraví, šťastní, radostní, vášniví…jako děti. 

• Vezměte si z nich příklad. To jsou nejlepší učitelé užívání si života. 
VYCHÁZEJTE ZE SEBE A VRACEJTE SE DO SEBE. TAM JE VÁŠ STŘED, TAM JE VÁŠ DOMOV.  

JEN TAM NAJDETE ODPOVĚDI NA VŠECHNO. 

• Bohužel žijeme v době, kde Váš lékař je placený za to, že jste nemocní, ne za to, že jste zdraví, 
tak věřte sobě a své intuici. 
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1. Nachlazení 
• Ať už tato nemoc potká Vás nebo Vašeho pejska poukazuje 

na to, že máte příliš mnoho myšlenek, starostí a jste 

v dění mnoha okolností kolem sebe a měli byste zpomalit 

tempo.   

• Může se jednat o přemíru úkolů a stresu nebo se člověk 
zabývá až příliš druhými lidmi, avšak bylo by dobré se 
nejdříve podívat na sebe, své myšlenky a činy, neboť zde je 
těžiště chaosu (či pořádku) v životě. 

 

• Co dělat: Zastavte se! Čím déle budete odkládat svůj 
odpočinek, tím déle se bude pejsek uzdravovat. Udělejte si 
čas pro sebe a pro to, abyste zklidnili své myšlenky, 
urovnali si je a možná i přehodnotili svou perspektivu a 
pohled na život. 

• Tip: Pokud se nedokážete odtrhnout od práce, ale chcete 
si zároveň dopřát odpočinek, pracujte nějakou dobu ze své 
postele tzv.:  ‚bed office‘ .Když už nevypnete svou hlavu, 
alespoň může odpočívat tělo. 
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2. Zánět spojivek 

• Pokud je kolem Vás příliš mnoho práce a Vy jste přesvědčení o tom, že musíte jet 100% na 
plný plyn pak můžete Vy nebo Váš pejsek dostat zánět spojivek.  

• Dalo by se říci, že pokud mluvíme o nachlazení je to 1. Varování, pokud už je zde zánět 
spojivek je to silnější 2. varování zastavit se a odpočinout si od přemíry úkolů a stresu. 
Zároveň Vám tato nemoc pejska může zrcadlit, že přehlížíte určitý zásadní konflikt ve Vašem 
životě, zavíráte před ním oči či ho vůbec nechcete vidět. 

 

• Co dělat: ZASTAVTE SE! Tady už nepomůže kompromis v podobě ‚bed office‘ tady si už 
opravdu musíte věnovat plnou pozornost. Je zde vnitřní konflikt, který je potřeba, aby byl 
řešen. Tento konflikt se může týkat Vaší práce, vztahů s druhými, vztahů se sebou, či Vašeho 
pejska. Je zde mnoho možností.  

• Pokud se však zastavíte a budete chtít upřímně vyřešit svou situaci, odpovědi se k Vám budou 
postupně dostávat. Můžete se o tom s někým poradit nebo pokud jste otevření symbolickým 
zprávám, budete vedeni si přečíst knihu, která se týká Vašeho tématu. Možná uvidíte 
v časopise článek o tom, co řešíte nebo můžete vyslechnout něčí rozhovor, který ve Vás spustí 
„AHA“ moment a uvědomění. Způsobů symbolických zpráv je mnoho, stačí být otevřený. 
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3. Problémy se zuby 
• Tím, že se psi dožívají kratšího věku než lidé, je fakt, že se jim zuby kazí dříve než samotnému 

člověku. Psi mají o 10 zubů více než člověk, tedy 42 zubů daných evolučně díky jinému typu 
stravování.  

• Každopádně kazivost zubů souvisí s celkovou životní silou, agresivitou a se silou postavit se 
výzvám života. Tudíž pokud se zuby častěji kazí, může to být známka bázlivosti psa, který 
nedokáže projevit svou plnou živočišnou sílu. Což nám tedy samozřejmě dává zrcadlo na jeho 
majitele, který by se měl podívat na témata své vlastní osobní síly. 

 

• Co dělat:  Důležité je položit si otázky typu:  
1. Jsem schopný postavit se (i náročným) výzvám života nebo před nimi uhýbám a bojím se?  
2. Jsem schopný řešit vyvstalé problémy nebo se je snažím potlačovat?  
3. Jsem schopný se bránit, pokud jsem nějakým způsobem (třeba slovně) napaden nebo se 

stáhnu a cítím v pozici oběti a provinile? 
 

• Pokud díky těmto otázkám zjistíte, že se neumíte bránit a že je Vaše životní síla pryč je třeba ji 
opět najít. Zavzpomínejte, kde ve Vašem životě se stal zásadní moment, kdy jste se cítili jako 
oběť, provinile, ustrašeně, poníženě a potlačeně. Pak je dobré s touto situací pracovat tak, 
aby byla přijata do Vašeho života, odpuštěna a odevzdána. Můžete se poradit s odborníkem 
nebo vyhledat patřičnou literaturu. 
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4. Problémy s klouby 
• Ohebnost, pružnost a lehký pohyb v životě, to zajišťují 

kosti, páteř a klouby. Tudíž pokud Váš pejsek trpí na 
problémy s klouby, poukazuje tím, že je jeho život 
strnulý, těžkopádný a stereotypní. 

• Samozřejmě tím může odrážet Vás jako majitele. Říká se, 
že lidem s nemocnými koleny chybí pokora a pokud jsou 
nemocné klouby celkově, pak se tito lidé zasekli na 
věcech, situacích a úspěších, jichž dosáhli a nejsou 
ochotni rozšířit si obzory v nových zkušenostech. 

 

• Co dělat: Zde je třeba se ptát sám sebe na otázky typu:  
1. Jsem ve svém životě závislý na stereotypním fungování 

nebo jsem flexibilní a otevřený novým možnostem? 

2. Procházím životem snadno a s lehkostí nebo mě ničí 
těžkosti a komplikace života?  

3. Jsem ochotný přijímat vyšší moudrost a zákonitosti 
Vesmíru nebo se řídím pouze podle svého ega a svých 
názorů?  

• Otevřete své srdce více světu, lidem a Vesmíru. 
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5. Zánět análních žláz 
• Zánět v sobě nese informaci strachu a konfliktu.  
• Anální či vaginální potíže zase poukazují na vnímání 

nečistoty sebe sama a problémy s přijetím svého 
pohlavního těla. Konečníkem se také zbavujeme 
všeho nečistého a nestrávených zbytků. Tímto tedy 
pejsek může poukazovat na Váš konflikt a rozpor 
s vlastním tělem.  

 

• Co dělat:  Zásadní je otázka:  
• Máte rádi své tělo? Dokážete přijmout své tělo, jak 

ve svém vnějším vzhledu, tak i jeho vnitřní práci, 
která souvisí s vylučováním nečistot a zbytků?  

• Začněte dávat více pozornosti a lásky svému tělu a 
stejně tak se pokuste přijmout, že máte své kladné 
stránky, ale i své „nečisté stíny“, které jsou v pořádku, 
takové jaké jsou. Je potřeba však tyto stíny rozpoznat 
a integrovat do vědomí a pracovat s nimi tak, aby pro 
Vás neměly ničící a špinavý charakter. 

 Přijměte své tělo jako celek  
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6. Začervení a paraziti 
• Tímto Vám pejsek dává zprávu, že paraziti se 

objevují v těle jako důsledek popírání svého těla a 
taktéž souvisí s tím, že odevzdáváte svou moc 
(která se poté projevuje bezmocí) do rukou 

jiných, tedy přenecháváte jim své pole.  
• Jak se to u Vás může projevovat? O přijetí těla 

bylo řečeno výše. Pokud však přenecháváte svou 
moc jiným, stavíte se do pozice oběti. Možná se 
necítíte dost silní a hodnotní a přenecháváte 
rozhodování nad Vaším životem ostatním.  
 

• Co dělat:  Kde jste na své cestě ponechali svou 
hodnotu a svou sílu? Zde je potřeba pracovat na 
pochopení vzorce oběti a vnitřního tyrana. 
Doporučuji například knihu MUDr. Pavla Špatenky 
– Taková normální oběť. 
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7. Zánět kůže 
• Jak už bylo napsáno zánět je konflikt, kůže je naše 

vnější ochrana těla. Tudíž touto nemocí Vám 
pejsek může naznačovat, že máte problém udržet 
si své osobní hranice vůči ostatním lidem, kteří 
na Vás mohou útočit. Znamená to, že se necítíte 
možná dostatečně sebevědomí  k prosazení sebe 
sama před druhými nebo se chcete druhým 
otevřít, ale máte strach ze zranění druhými lidmi. 

 

• Co dělat: Pracovat na své sebedůvěře je základ.  
• Začněte tím, že si odpovíte na to, jaké jsou Vaše 

silné stránky a slabé stránky. Silné stránky 
začněte na sobě více kultivovat, abyste se sebou 
cítili více jistí. Slabé stránky nepotlačujte-je dobré 
o nich vědět a korigovat je tak, aby Vás 
neovládaly. Když se zvýší Vaše sebevědomí, 
budete schopnější se prosadit a nenechávat si 
nabourávat Vaše osobní hranice. 
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8. Otočení žaludku  
• Pokud majitel psa zažívá těžkou životní situaci, která je pro něj konfliktní a těžko přijatelná, 

může se to projevit na žaludečních potížích pejska či samotného majitele.  
• Těžkosti s trávením poukazují, že člověk nedokáže přijmout, „strávit“ nějakou situaci zvenčí, 

zlobí se a není schopen ji vyřešit. Pokud se nám situace vysloveně příčí, nedokážeme se s ní 
smířit a vstřebat ji, pak člověk zvrací a u pejska může dojít k otočení žaludku, to znamená 
stagnaci a nepřijetí situace. 

 

• Co dělat: I když se Vám do toho možná nechce, je třeba si ‚nestravitelnou‘ a stagnující situaci 
rozebrat.  

• Proč se Vám to děje? Určitě to nebude náhoda a pokud chcete sebe nebo svého pejska 
uzdravit je dobré v první řadě přijmout svou zodpovědnost za to, že jste tuto situaci vytvořili 
nebo na se ni nějakým způsobem účastnili i Vy sami (podle zákona přitažlivosti). Pokud to 
vědomě přijmete, měla by stagnace polevit.  

• Dále se pak musí pracovat s tím, čím jste si tuto situaci přitáhli a co Vám má ukázat. 
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9. Katar (zánět) žaludku a střev 

• Jak už jsem výše popsala špatné trávení je o neschopnosti strávit a vyřešit nějakou situaci 
zvenku.  

• Zánět žaludku pak poukazuje na zesílená negativa s tím spojené: vztek, hněv, strach, agrese, 
potlačení konfliktu. Pokud se zánět váže k tlustému střevu, pak tím pejsek poukazuje, že si 
jeho majitel není schopen stát za svým názorem, chybí mu průbojnost a snaží se ze strachu 
vyhnout konfrontacím. 

 

• Co dělat:  Negativní emoce je potřeba nepotlačovat a vyjádřit, avšak o samotě a v soukromí. 
• Můžete bušit do polštáře a nadávat, zběsile kreslit po papíře, i něco bezvýznamného rozbít – 

tím uvolníte přetlak a zamezíte tomu, aby se potlačované emoce projevili více jako další 
nemoc v těle.  

• Poté je dobré opět pracovat s tím, co Vás štve. Někomu o své situaci řekněte, kdo by Vám 
mohl dát nějakou zpětnou vazbu, abyste objevili nový pohled na situaci a snáze ji přijali. 
Zároveň je však nutné pracovat na svém sebevědomí, o kterém již byla řeč. 
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10. Obezita 
• Pokud je Váš pejsek příliš obézní může Vám to naznačovat více možností o Vás samých.  
• Jeden z hlavních důvodů obezity (odhlédneme-li od způsobu stravování, které má také velký 

vliv) je, že se má člověk potřebu ochránit před vnějším světem, před lidmi, těžkými životními 
situacemi, konflikty apod.  

• Tuk symbolizuje potřebu ochrany těla, před nežádoucími vlivy. Zároveň obezita poukazuje 
na prázdnotu člověka, osobní nenaplnění života. Na druhé straně také vyjadřuje touhu po 
dotecích, po lásce a něžnosti. 
 

• Co dělat: Opakování je matka moudrosti a tak i zde platí to, že bychom si měli zvýšit svou 
sebe-hodnotu a pěstovat lásku k sobě.  

• Věnovat se práci a koníčkům, které máme rádi. Pokud ve svém životě máme mnoho strachu, 
stresu a potřebu se před něčím chránit, musíme se podívat na tuto situaci a pokud možno 
omezit její vliv na náš život, tak aby se naše tělo opět mohlo uvolnit a radovat ze života. Toto 
téma je u každého individuální. 
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11. Zánět močových cest 

• Tímto Vám pejsek ukazuje, jak 
hluboce vnímá nesoulad, strachy a 
omezení ve Vašich vztazích.  

• Podívejte se na tato témata: Obáváte 
se své budoucnosti? Strachujete se 
příliš o partnera nebo své děti?  U 
této nemoci je přemnožen STRACH, 
NEGATIVNÍ MYŠLENKY A 
OČEKÁVÁVNÍ. 
 

• Co dělat:  Věnujte se například každý 
den řízeným meditacím s tématy: 
důvěry v život, důvěra v sebe, přijetí 
strachu, přijetí stínu.  

• Dále je dobré uvědomit si, že nikoho 
nemůžeme vlastnit ani nikomu 
nemůžeme patřit. V našich vztazích 
jsme dobrovolně a nemá smysl na 
nich lpět. 
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12. Problém s játry 
• Játra jsou barometrem naší vnitřní radosti, 

tolerance a přijetí.  
• Pokud má pejsek nemocná játra, položte si 

otázku: ‚Dokážeš se radovat ze svého života?‘ 
• Také byste se měli podívat, jestli jste schopni 

druhé tolerovat a dělat ústupky, i když se Vám 
jejich názor nelíbí. Pokud jsou nemocná játra, 
možná příliš lpíte na svých názorech a chcete 
druhé přesvědčit o vlastní pravdě a 
„přetáhnout“ je na svou stranu. 

 

• Co dělat: Naučte se respektovat názor druhých, 
i když s ním nesouhlasíte.  

• Dva lidé mohou mít různý názor a přesto se 
akceptovat - to je tolerance a láska. Nelpěte na 
své osobní pravdě, pokud má pro Vás smysl, 
ponechte si ji, ale nenuťte ji druhým.  

• Radujte se z maličkostí, z krásných věcí a 
usmívejte se - to Vaše játra i pejsek jistě ocení. 

 

Radujte se a přijímejte 

18 KlarikaNike@ilonaklarika.cz           /        ilonaklarika.cz 

.

https://form.simpleshop.cz/media/buy-info//


Ilona Niké   /   20 rad jak vyléčit sebe i svého psa 

13. Problémy s ledvinami 
• Ledviny jako párový orgán poukazují na nerovnováhu ve 

vztazích. 
• Pejsek Vám tím zrcadlí, abyste se podívali na Váš partnerský 

vztah a na to, co můžete udělat pro to, abyste jej žili spokojeně 
a harmonicky.  

• S partnerským vztahem je spojeno mnoho témat. Možná pro 
sebe nemáte pochopení, možná si jen velice málo nebo vůbec 
neprojevujete lásku, možná se ve Vašem vztahu vytratila zdravá 
komunikace, možná se o Váš vztah příliš bojíte,… Sami si na tyto 
otázky odpovězte. 

 

• Co dělat: Problému ve vztahu předchází základní kámen a to je 
láska k sobě.  

• Pěstujte svoji sebelásku, protože pokud se budete mít rádi, 
odrazí se to i na Vašem partnerském vztahu. Možná díky 
sebelásce také poznáte, že jste v nesprávném vztahu a něco 
s tím uděláte. Každopádně hezký postoj sám k sobě je základem 
harmonického partnerského vztahu. 

 

Mějte sami sebe rádi 
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14. Problém s končetinami 
• Tímto problémem Vám pejsek 

nejspíše naznačujete, že jdete 
špatným směrem v životě a že 
byste měli své kroky v životě 
přehodnotit a změnit.   

• Nohy nesou člověka životem. 
Možná Vás něco brzdí a je načase 
se s tím vypořádat, na to poukazují 
například slabé končetiny. 

 

• Co dělat:  Určete si, co Vás v životě 
brzdí.  

• Někdy je třeba udělat zásadní řez a 
změnit směr v životě. To za Vás 
nikdo jiný neudělá. Opět to souvisí 
se sebeláskou, pokud se budete mít 
víc a víc rádi, budete snáze schopni 
udělat změnu ve Vašem životě. 
 

Chce to změnu 
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15. Zánět uší 
• Tímto poukazuje pejsek na to, že možná nedovedete naslouchat druhým lidem, svému 

vnitřnímu hlasu nebo že se nedokážete vymezit vůči něčemu, co se Vám poslouchat nelíbí.  
• Je třeba se upřímně podívat na to, jestli až příliš nemluvím a dokážu druhým také naslouchat. 

Zároveň pokud se mi nelíbí to, co slyším (např. hádky, křik, obviňování, výčitky), pak tato 
nemoc může poukazovat, že si neumím prosadit své hranice a vyjádřit to, co se mi nelíbí. 
Otázka také je, zda-li nasloucháte svému vnitřnímu vedení. 
 

• Co dělat:  Umění naslouchat druhým v sobě člověk musí kultivovat postupně tak jako 
sebelásku.  

• Pokud se Váš problém týká vymezení hranic vůči druhým, kteří Vás trápí tím, jak se vyjadřují 
(křik, hádky) je potřeba zapracovat na respektování svých potřeb. Tím, že budete schopni 
respektovat své potřeby, začnou je respektovat i druzí a tudíž si dokážete nastavit hranice 
v tom, co chcete poslouchat a co už Vás obtěžuje. 

• Ohledně vnitřního vedení je důležité, abyste si věnovali nějaký čas, který strávíte sami v tichu 

a o samotě. Stačí 10 minut, kdy si sednete a zadíváte se do přírody, tím napomůžete tomu, 
aby se Vaše vnitřní moudrost projevila. 
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16. Únik moči 
• Tímto pejsek naznačuje svému majiteli buď to, že 

samotný pejsek má strach ze svého majitele a žije 
ve špatných podmínkách a se špatným 
zacházením. Nebo přesně to zrcadlí svému 
majiteli. Ten by se měl podívat v jakých životních 
a vztahových podmínkách žije. Jestli je zde někdo 
z koho má strach?  

• Může zde být nějaký autoritativní člověk, u 
kterého máme strach z jeho špatného jednání 
s námi? Pociťujeme nějaký vnitřní tlak, tedy 
takový, kdy naše vnitřní pohnutky jsou v rozporu 
s vnějšími okolnostmi či názory lidí? 

 

• Co dělat: Pojmenovat si z čeho nebo z koho 

máme strach a proč. Proč se tolik bojíme 
autoritativních lidí? Někdy je dobré hledat příčinu 
v našem dětství, kdy jeden z rodičů s námi mohl 
špatně zacházet, mluvit či jednat. Tento vztah je 
potřeba uzdravit. 
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17. Problémy se štítnou žlázou 
• Štítná žláza je faktor našeho ‚CHCI‘, chtění.  Buď ve svém životě, něco chceme, ale nejsme 

schopni konat, nacházíme výmluvy proč něco nejde-pak se to projevuje na snížené funkci 
štítné žlázy.  

• Pokud máme naopak nastaven náš motor na maximalizaci výkonů a nedokážeme si plně 
vychutnat přítomnost a pouhé bytí tady a teď, pak můžeme mít (či náš pejsek) problém 
s hyperfunkcí štítné žlázy.  

• Celkově poruchy se štítnou žlázou způsobuje strach, který nás svazuje při větší zátěži nebo 
zodpovědnosti. Jedná se i o strach a neschopnost bránit sebe, důvěřovat někomu a strach být 
podveden. 

 

• Co dělat:  Opět je zde jedno velké pojítko a to je strach. Přijmout svůj strach a spřátelit se 
s ním je prvním z momentů uzdravení.  

• Vůbec přiznat si z čeho pramení náš strach a přijmout jeho přítomnost je léčivý moment. Dále 
je však důležité umět pracovat se svým strachem tak, aby Vás neochromil v důležitých 
situacích. K tomu je třeba opakovaně praktikovat např. řízenou meditaci ‚přijetí strachu‘ nebo 
vyhledat odborník/terapeuta, který Vám pomůže uvědomit si příčiny strachu a naučit se s ním 
pracovat. 

 

23 KlarikaNike@ilonaklarika.cz           /        ilonaklarika.cz 

.

https://form.simpleshop.cz/media/buy-info//


Ilona Niké   /   20 rad jak vyléčit sebe i svého psa 

18. Problémy se srdíčkem 
• Pokud má Váš pes problémy se srdcem, pak 

Vám dává jasnou zprávu: ‚Posloucháš více 
než své srdce, svůj rozum‘. S tím mají 
problém hlavně logicky a racionálně 
zaměření lidé. Ale i ostatní mohou mít 
problémy se srdcem, protože uzamkly své 
emoce a lásku před zraněním a bolestí. 
 

• Co dělat: Racionální lidé by se měli více 
zaměřit na své pocity v těle a vnímat, že i 
tělo a pocity mají svoji hloubku a moudrost. 
Lidé, kteří prošli nějakým hlubokým 
pocitovým zraněním (např. nešťastná láska 
apod.) by měli s dopomocí odborníka, 
otevřít tuto situaci znovu a naposled proto, 
aby ji přijali a mohli se posunout dál ve 
svém životě. 
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19. Falešná březost 
• Falešnou březost způsobuje přehnaná citlivost a reakce na změny v koncentraci hormonů, dá 

se tedy říci, že určitá hormonální nerovnováha a přecitlivělost na ni způsobuje tento jev. 

• Hormonální nerovnováha u fenky by pak mohla zrcadlit, že majitel (ale možno i fenka) je 
vystaven velkému přetěžování. V životě je nespokojený a vidí pouze překážky. Strach ho 
svazuje udělat změnu nebo může falešná březost u Vaší fenky signalizovat  Vaše problémy 
v životní roli matky. Můžete si připadat jako špatná matka, můžete pochybovat, zda jste 
dobrou matkou, nebo můžete špatně nést odchod dětí z domova… 

 

• Co dělat:  Jé dobré si vystavit někde na oči cedulku: ‚Svůj život si řídím já sám/a‘. Časem se 
tato věta dostane do podvědomí a jakmile ji člověk přijme, bude snáze ochotný udělat 
patřičné změny ve svém životě. 

• V případě odchodu dětí: Vím, že je to moc těžké, ale zkuste postupně odstříhávat pupeční 
šňůru, dělejte to vědomě krůček po krůčku a přitom si najděte něco čím si nyní vyplníte svůj 
život, určitě je něco co jste chtěli vždycky dělat, třeba i v mládí, ale kvůli dětem to nešlo. Teď 
je Váš čas. Malujte, tančete, hrajte na kytaru, učte se jazyky …….co Vás jen napadne, můžete 
cokoliv. 

• Vaše děti tam budou pořád, jenom půjdou svojí cestou. 
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20. Zablešení 
• Blechy poukazují, že pejsek či jeho 

majitel žije v nevhodných 
podmínkách a někdo s ním může 
špatně zacházet. Je třeba se podívat, 
kdo na Vás útočí, jaká situace Vám je 
nepříjemná, co nemůžete vystát? 

 

• Co dělat:  Najděte svoji ztracenou 
sebedůvěru a vymezte si hranice vůči 
lidem, kteří s Vámi jednají 
ponižujícím nebo pohrdavým 
způsobem. 
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1. Agrese 
• Přehnaná agresivita pejska může poukazovat na špatnou zkušenost pejska v podobě jeho 

týrání.  
• V druhé řadě, jako zrcadlo majiteli, neskrytě poukazuje na zjevnou nebo potlačenou 

agresivitu jeho osoby či členů rodiny, ve které se nachází. Ve většině případů se však jedná o 
agresivitou potlačenou, o níž majitel vědomě ani nemusí vědět.  

• Jsou typy lidí mírumilovné povahy, kteří by si nedovolili být útoční na druhé lidi, ale mají 
agresivitu a útočnost obrácenou dovnitř sebe a na sebe. Takové lidi často charakterizuje 
přílišné sebeobviňování, sebetrestání, sebepodceňování, sebedestruktivní chování  a jiné 
nezdravé chování. 

• Pro některé chovatele může být šokující zjištění, že se jeho pes bojí a proto je agresivní. 
 

• Co dělat: U agresivity člověka, která se projevuje navenek (pokud si ji člověk uvědomuje a 
chce s ní něco dělat), je  důležité najít prapříčinu tohoto chování, většinou se najde ve vzorci, 
který jsme jako děti převzali od rodičů. 

• U potlačené agrese vůči sobě je také důležité najít prapříčinu, většinou jsme ji také převzali 
od agresivního (nebo agresivně potlačeného) rodiče. Jelikož má dítě z agresivního rodiče 
strach, když vyroste a nastane situace, kdy má tento člověk silné negativní emoce, může se 
projevit agresivně nebo emoce potlačí, ony se kumulují a uvnitř člověka vzniká vnitřní agrese 
namířená proti sobě.  

• Toto téma je pak dobré řešit s odborníkem či terapeutem. 
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2. Strach z dětí 
• Psi často nemají rádi děti, protože s nimi zažili například špatnou 

zkušenost. Tím, že jsou malé děti spontánní a nemají zatím příliš 
rozumu, často pejska tahají za ocas, za uši a bacají ho. To si 
samozřejmě pes může vyložit jako hrozbu a mohou z nich mít 
strach.  

• Pokud bychom se měli podívat na zrcadlo pro majitele, pak je 
možné, že může samotnému člověku dělat problém být spontánní 
a hravý. V druhém případě se může jednat o majitele, který je příliš 
uzavřený do sebe a má strach se otevřít své nedokonalosti a 
zranitelnosti, neboť se bojí ublížení. A v dalším případě Vám může 
Váš pejsek zrcadlit Váš strach z příchodu dětí. Je možné, že se 
bojíte otěhotnění ať už kvůli kariéře či z jiných důvodů. 

 

• Co dělat: Podívejte se na tématiku svého vnitřního dítěte.  
• Kde jste se jako malé děti cítili potlačení, zranění, ublížení? Objevte 

v sobě znovu dětský úžas a radost ze života-běžte na zábavu, 
tančete, nahlas se smějte, pusťte si něco zábavného, jděte na 
horskou dráhu a dělejte cokoliv střeštěného, ať probudíte Vašeho 
radostného ducha. 
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3. Strach z lidí 
• Podobně jako u strachu z dětí i zde u 

strachu z lidí má pejsek nejspíše špatnou 
zkušenost s člověkem.  

• Pokud se tak nestalo, může pejsek majiteli 
ukazovat, jeho vlastní strach z lidí. Strach 

se lidem otevřít, strach ze své vlastní 
zranitelnosti, strach důvěřovat lidem apod.  

• To samo o sobě vychází z nějaké špatné 
zkušenosti člověka s člověkem a opět zde 
může být původ v dětství.  
 

• Co dělat: Toto je vhodné pro terapeutický 
rozbor a práci. 
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4. Strach vyjít z domu  

• Strach vyjít z domu v pejskovi značí, strach 
z okolního světa. 

• Pokud ho majitel dostatečně nevenčí, pak 
se jedná i o zvyk být více v pohodlí 
domova.  

• Pro majitele je zde zpráva, že se možná 
také bojí vyjít za hranice své komfortní 
zóny. Trvá na svých zvycích a stereotypu a 
je nerad, když mu jeho život narušuje 
někdo nebo něco z vnějšku.  
 

• Co dělat: Pokud se člověk cítí být atakován 
vnějším světem, pak je důležité se podívat 
na to, čím je jeho introvertní a striktní 
povaha vytvořena.  

• Pokud má člověk strach z vnějšího světa a 
ze změn je vhodné podívat se na to proč. 
Opět je vhodný rozbor s terapeutem. 
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5. Podrážděnost 
• Pokud je pes podrážděný 

vzkazuje svému majiteli, že by si 
měl udělat pořádek a jasno ve 
svém životě, jelikož i on sám je 
vnitřně nejspíše rozladěný a 
rozpolcený. 

 

• Co dělat: Srovnat si myšlenky, 
odpočinout si, zrelaxovat se a 
rozebrat si jak vyřešit svou 
současnou situaci, je nejlepší 
možné řešení. 
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6. Strach z lékaře 

• Tak jako má člověk strach ze zubaře, který 
mu může činit přechodnou bolest vrtáním 
zubu a jinými nepříjemnými zákroky i pes 
vycítí pachy z nepříjemných pocitů 
v ordinaci. 

• Není divu, že se tedy bojí, co ho bude 
čekat, když je s ním v ordinaci nově 
zacházeno, je omezován v pohybu, 
vystaven očkování, čekání apod. To, že 
pejskovi se v ordinaci nelíbí jen dokazuje, 
že i samotný páníček psa nemá toto 
lékařské prostředí příliš v oblibě. 

 

• Co dělat: Strach z lékaře u člověka, je 
v dalším zkoumání, mít strach z nalezení 
nemoci. Pokud se bojíte lékařů a nemoci, 
dbejte na svou prevenci. Tou je základní 
pilíř zdraví: sebeláska. 
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Něco málo k odpuštění… 
• Odpustit neznamená schválit něčí chování, znamená to pochopit, co se stalo, proč se to 

stalo a co mi to mělo říct.  
• Nic se neděje náhodou, všechno, co se nám děje má svůj důvod, který my ale často 

nemůžeme vidět hned. Často ho vidíme až po delší době ale je tam, i když ho nevidíme. 

 

POD POVRCHEM SE DĚJE MNOHEM VÍC, NEŽ MŮŽEME VIDĚT NA POVRCHU. 

 

• Máte-li na někoho vztek, neublíží to tomu člověku, ale ubližuje to Vám. Vy máte vztek, vy 
jste ho plní. On si klidně užívá života, zatímco vy se trápíte a užíráte vztekem. 

• Někdo to v sobě dusí i mnoho let. Vztek a neochota odpustit jsou častou příčinou vážných 
nemocí. 

• Otevřete ten ventil a odpusťte tu páru, dokud je čas. Je to teď pro Vás možná těžké, ale 
uleví se Vám. 
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Úvod 
• Protože se zabývám prací s energiemi, léčením a 

čištěním už mnoho let a je to pro mě denní 
součást života, tak Vám mohu pomoci i v této 
oblasti.  

• Naučím Vás jak pracovat s napojením. 

• Já pracuji pomocí automatické kresby, můžete si 
k tomu přizvat světelné bytosti, aby na celý 
proces dohlíželi a ochraňovali Vás. 

• Když se na svého miláčka napojíte, snadněji 
zjistíte, kde má problém a co ho trápí a tak si 
s ním můžete povídat na jeho úrovni. Určitě to 
uvítá a bude za to moc rád. 

 

• Navazování kontaktu tzv. napojení 
 

• Jdeme na to.  
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Praxe 
1. Zalezte si někam, kde budete mít čas jenom pro sebe, kdy Vás nebude nikdo a nic rušit. 

Můžete si pustit nějakou příjemnou pomalou hudbu, zapálit si svíčku, připravte si fotku 

Vašeho pejska (nebo si ho namalujte) dále papír a tužku.  
• Pro začátek je dobré být v jiné místnosti než Váš pejsek. Jeho přítomnost by Vás mohla na 

začátku rušit. 

2. V klidu se posaďte jak a kde je vám to příjemné, můžete klidně na zem, na sedačku, do 
křesla…hlavně ať se cítíte příjemně, před sebe si dejte fotku, ruce obraťte dlaněmi nahoru. 

3. Myslete na svého pejska a požádejte anděly o ochranu a pomoc s napojením.           

„ŽÁĎÁM VÁS ANDĚLÉ O OCHRANU A POMOC S NAPOJENÍM NA SVÉHO PEJSKA 
jméno…………………… Narozen……………………………(kdy),v………………………(kde se Váš pejsek 
narodil) a teď se nalézá …………………“  

 

• Toto vyslovte nahlas a čekejte. Co cítíte? Nebojte se, nemusíte mít z ničeho strach jen 

dýchejte a otevřete se vnímání. Můžete mít různé pocity od pocitu chladu, tepla, brnění 
v těle……..až po nic. Je vlastně jedno jak a co vnímáte, proudí to vždy. Každý jsme jiný a každý 
cítíme něco jiného, ale děje se to vždy. 
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4. Nyní si vezměte papír a do ruky tužku, kdo chce může si zavřít oči, ale nemusíte. Můžete se 
přitom dívat na fotku vašeho pejska, dívejte se na něj jako když se díváte skrze něj, jako když 
se chcete podívat až za něj a nechte tužku ať si na papíře dělá co chce, nechte ji čmárat jak 
chce ona, a vy se jen soustřeďte na své pocity.  

 

• Jestli Vám to nejde zkuste malovat kolečko, pořád dokola čmárejte kolečko a pořád ho 

obtahujte a přitom myslete na Vašeho psího miláčka a vnímejte své pocity. Teď když jste na 
něj napojeni, malujte dál a přitom se ho  můžete na cokoli zeptat. 

 

Takhle to pak může vypadat – jednotlivé otázky 
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• Můžete se zeptat jeho vyššího já: „Proč ……. Jméno….. dělá to a to, čeho se bojí, z čeho má 
strach, co ho trápí, co mi tím chce říct, co mi toto všechno říká, proč se toto děje, co si mám 
uvědomit, na co mám přijít, kde dělám chybu, nebo naopak co můj pejsek miluje, co by mu 
udělalo největší radost, co pro něj můžu udělat, je spokojený se svým jménem, je u nás 
šťastný,………“ odpověď která Vám přijde do hlavy první je ta pravá. 
 

• Pro začátek je lepší malovat si na každou otázku nový obrázek, třeba nové kolečko. Ale 
nemusí to být kolečko, to je takové ulehčení pro Vás. Můžete nechat tužku, ať si sama udělá 
svůj obrázek a nechat vést svou ruku. 

 

• A tohle můžete dělat, jak často chcete. Klidně i několikrát za den a uvidíte, že po krátkém 
čase nebudete ani potřebovat přípravu, prostě kdykoli a kdekoli klidně i v buse, v práci kde 
bude kupa lidí vezmete tužku a papír a namalujete si touto automatickou kresbou Vašeho 
pejska a budete mít jasno. 
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Děkuji Vám 
• Děkuji Vám, že jste se dočetli až 

sem, děkuji Vám za Vašeho 
pejska, neboť je jasné, že ho 
milujete a chcete, aby byl šťastný 
a zdravý. 

• Jste na dobré cestě. Jste skvělý! 
 

 

• Napište mi, jaké máte pocity, co 
jste při napojování cítily, jak se 
změnil Váš vztah s Vaším pejskem 
a samozřejmě mi můžete psát, 
když Vám něco nepůjde nebo 
naopak Vám to půjde skvěle.  

 
Zdraví Vás naše holčičky 
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Loučím se s Vámi 

Ilona Niké 

ilonaklarika.cz 
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