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NedÄ›le, 01 kvÄ›ten 2016

Máme doma dvÄ› zachránÄ›né psí holÄ•iÄ•ky, jmenují se Bonnie a Mia. Ale - potÅ™ebovala bych poradit, proto chci poprosit o
va&scaron;e názory, va&scaron;e zku&scaron;enosti. Abych to zkrátila - holky jsme na&scaron;ly pÅ™ed Ä•tyÅ™mi mÄ›síci v
jedné fabrice. Týrali je tam, nejspí&scaron;e muÅ¾i, kteÅ™í tam hlídali objekt. Dodnes proto mají nejvÄ›t&scaron;í strach z
muÅ¾Å¯ v Ä•erném obleÄ•ení.

Moje prosba o radu se týká právÄ› tohoto jejich strachu z lidí. KdyÅ¾ jdeme s holkama ven, &scaron;tÄ›kají na
v&scaron;echny a na v&scaron;echno, doslova nonstop. Opravdu nejdou v ten moment uklidnit ani zabavit tÅ™eba
hraÄ•kou nebo pamlskem.
KdyÅ¾ jdou ale ven kaÅ¾dá zvlá&scaron;t, jak jsem to nucena dÄ›lat pÅ™i veÄ•erním venÄ•en
uÅ¾ na nás ze 7. patra házeli sáÄ•ky s vodou, protoÅ¾e v jedenáct veÄ•er &scaron;tÄ›kaly), obÄ› jsou absolutnÄ› hodné a ani
ne&scaron;tÄ›knou. Proto si myslím, Å¾e je v tom i to, Å¾e se tím &scaron;tÄ›káním navzájem brání. Jsou na sebe totiÅ¾
neuvÄ›Å™itelnÄ› fixované. JenÅ¾e kdyÅ¾ je ta jedna tu chvíli sama doma, hroznÄ› se trápí a kÅˆuÄ•í, zkrátka bez sebe nedaj
ránu. Proto mÄ› mrzí, Å¾e si nemÅ¯Å¾eme uÅ¾ít dlouhé procházky.

Holkám jsme v podstatÄ› zachránili Å¾ivot, jsou teÄ• neuvÄ›Å™itelnÄ› spokojené a budou mít uÅ¾ jen krásný a láskyplný
chci, aby pro nás v&scaron;echny bylo venÄ•ení radost, a ne zoufalství z jejich neustálého &scaron;tÄ›kání a odporných
pohledÅ¯ kolemjdoucích.
Máte s tímto nÄ›kdo, prosím, zku&scaron;enost? Chci pracovat s tou pÅ™íÄ•inou, nechci jim cpát
nÄ›jaké stahovací náhubky, &scaron;okové obojky, apod.
Jinak kdyÅ¾ k nám pÅ™ijde nÄ›kdo, koho neznají, Mia - ta Ä•erná,
schopná se ihned strachy poÄ•Å¯rat, tÅ™epe se a je zkrátka mimo. Bonnie se bojí taky, ale ta je v tomto uÅ¾ lep&scaron;í a
po chvilce i pÅ™ijde k onomu Ä•lovÄ›ku.
Moc vás prosím, i malá rada urÄ•itÄ› mÅ¯Å¾e pomoci. PÅ™edem dÄ›kuji a pÅ™e
vám i va&scaron;im miláÄ•kÅ¯m. NATKA
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