
Slovo, žalovanje in nov začetek 

Precej modrejši od mene so že ugotovili, da vsak začetek postreže s koncem. Slovo je neizbežno. 

Slovesu od psa uideš samo, če se tvoje telesno bivanje zaključi pred pasjim.  

Na dogodek smrti se še zmeraj obeša veliko tabujev. Le-ti hodijo proti destinaciji, da se o smrti ne 

govori. Nekako v stilu: “Če o tem ne govorim, potem tega ni!” Ja, dragi moj pasjeljubi, zmota! Smrt 

Je. Če jo še tako odganjaš iz zavesti, besednjaka, tiščiš glavo v pesek … buuuuu … smrt je tu. Prej, 

ko dejstvo smrti sprejmeš, lažje se predaš radostim življenja.  

Dokončno slovo od pasjega družinskega člana te dohiti zaradi različnih razlogov. Starost, pešanje 

telesa, slabljenje telesnih funkcij. Bolezen, dolgotrajna ali nenadna (odpoved srca, zasuk želodca, 

piometra). Nesreča, splet okoliščin (napad drugega psa, ugriz kače, srečanje z močeradom, 

zastrupitev, zdrs v globel, itn.). Pasja predaja. Če bi imela možnost izbire (pa je nimam, ker nisem 

poznavalka dušnih poslanstev) …  

…. ampak zavoljo besedila nadaljujem z razmišljanjem v nemogočo smer … če bi imela možnost 

izbire med načini prekinitve skupnega ustvarjanja življenja se ne morem odločiti katera izbira bi kaj 

manj bolela … ni ga sredstva, ki olajša bolečino Tistega Trenutka, ko črta življenja preneha s 

svojim valovanjem … se izravna … ko slišiš zgolj enakomeren zvok, ki predira tišino … in 

oznanja konec otipljivega … prehod v mističnost …  

Pri starejšem in pri dlje časa bolehnem psu si postavljen pred odločitev ‘kdaj potegniti črto pod 

življenje psa’ … ni ga recepta … odločitev teži pleča posameznega skrbnika … imam lastne zgodbe 

in to je vsa popotnica, ki ti jo lahko ponudim … in nekaj dejstev okoli avtanazije …  

… primeri, ko psa smemo evtanazirati po 26. členu Zakona o zaščiti živali: zaradi ukrepa in 

preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni, močno načeta kvaliteta življenja, bolečine pri katerih 

analgetiki ne pomagajo, okolju nevarni psi pri katerih prevzgoja ne izboljša odnosa do okolja, 

pretečen 30 dnevni rok od sprejetja psa v zavetišče … 

potek evtanazije: intervenozna aplikacija narkotika po katerem kuža zaspi in nato sredstvo za 

evtanazijo, ki povzroči ustavitev dihanja in bitja srca …  



kaj s telesom preminulega kužka … lahko ga pustimo na veterini (tam ga zamrznejo, odpelje ga 

veterinarsko higienska služba) in sledi sežig … telesce psa lahko skrbnik odpelje domov in ga 

pokoplje (po precej strogih navodilih veterine in samo v primeru, da kuža ni bil bolan) … ali pa se 

dogovoriš s krematorijem za hišne ljubljence, da po smrti kužka prevzamejo, ga upepeljijo 

(individualna upepeljitev) in tako pepel psa prejmeš v žari …  

… prvi slovenski krematorij za naše prijatelje se imenuje Večno zavetišče …  

… tudi o posmrtnem obeležju se boš odločal sam … nekomu ogromno pomeni fizična oblika 

pasjega počivališča pa naj bo to grob ali spomenik ali žara ali slika … oblike so različne … dejstvo 

je samo eno … ljubljeni kosmatinec nadaljuje z življenjem v mislih, spominih, nasmehih še toliko 

časa dokler se sam oprijemaš zemeljske realnosti …  

Po slovesu nastopi groza žalovanja … ja zame je obdobje žalovanja naporno, težko, boleče … 

globoka praznina niča energije, ki sem je bila vajena me navda z bolečino … čeprav imam dokaze, 

izkušnje, doživetja, da je smrt zgolj in samo prehod v subtilnejšo vibracijo se obnašam človeško 

strto … prazno … izgubljeno …  

… ker sem še kar pripeta na zgoščenost te zemlje mi je nežna vilinska vibracija nekoč tu prisotnega 

rezoniranja dosegljiva samo ob osredotočenosti znotraj temnih, prečutih noči ali v globokem miru 

meditacije … malo sem užaljena, ker mi subtilnost ni na voljo non-stop … človeška razvajenost, da 

ji ni primere …  

Žalovanje je naraven odziv na izgubo, ki se ne sme prekiniti, skrajšati ali zaustaviti …. 

zapisano na spletni strani Hospica … 

Raziskovalci navajajo nekakšne faze žalovanja … najprej zadane kot blisk iz jasnega neba … 

zadevo imenujejo šok … občutek, da si ostal brez diha … fazo zanikanja poimenujejo za obrambni 

mehanizem … faza jeze na cel svet in celo na bitje, ki te je zapustilo … faza pogajanja … in končno 

nastopi faza žalosti, ko se komajda soočimo z bolečino … in nazadnje faza sprejemanja, ko si 

pripravljen pogledati v prihodnost …  

In potem so tu še otroci, ki žalujejo drugače … poudarek je na tem, da otrok potrebuje iskrenost 

dogodka in avtentičnost čustev odraslih … žalost, jezo, obup, solze … nič ni prepovedanega …  



Ponovno lahko s tabo podelim izkušnje … preostanek zgodbe boš spisal sam, ko pride čas …  

Nato razmislek o novem začetku. Osebno potrebujem čas preboleti. Ne hitim. Ničesar se ne da 

nadomestiti. 

S strokovnega zornega kota ti namenjam sledeče besede. Morda je v tebi močno prisoten spomin 

na preminulega kužka s katerim sta se že vrsto let sporazumevala kar s pogledom, nasmehom, 

gibom ramen … vajino skupno življenje je teklo po ustaljenem redu … gladina je bila gladka… in 

tako si odrinil misel, da ti je ta isti kuža v času odraščanja povzročil, kar nekaj sivine na glavi … da 

je bil radoživ, radoveden, najstniški, neodziven, nagajiv … zato pri odločitvi za nov cikel skrbništva 

nikar ne pozabi, da mladički potrebujejo učenje …  

… in če se odločiš sprejeti novega psa se zavedaj … pes ima lastno osebnost … ne išči pokojnega 

kužka v novem družinskem članu … razumem, da je človeško, vendar ni pravično do psa, ki si si 

ga izbral … sprejmi ga takšnega kakršen je … on ni nadomestek za nekaj, kar ti je bilo iztrgano … 

daj novemu psu možnost tako, da mu odpreš srce … da vidiš njega … takšnega kakršen pač je … 

 


