
Ebben a számban arról szeretnék pár 
gondolatot megosztani, hogy milyen 
alapelvek mozgatják kutyánkat élete 
során, valamint ezen elvekbe hová tud-
juk besorolni a masszázst, mint tevéke-
nységet a különböző életszakaszok-
ban.
A kutyák életmódja alapvetően hasonló 
minden falkában élő állat életmódjához. 
Az egész életét a falkalét és az ebben 
uralkodó hierarchia, valamint az ebben 
elfoglalt helyzete határozza meg. Ezért 
amikor bekerül a kutya a családba, 
azt tekinti falkának és igyekszik benne 
megtalálni a helyét.
Mindig az alapján pozícionálja magát 
a falkában, hogy mi vezet a túléléshez. 
Ha azt látja, nincs a vezető a helyzet 
magaslatán, még akár a falkavezér sz-
erepet is képes átvenni. Ezzel nincs is 
különösebb gond egészen addig, míg 
nem vezet tragédiához a falkavezérség. 
Ekkor az marad a szegény párának, 
hogy elviszik, bezárják és várhatja a 
véget, pedig ő csak úgy cselekedett, 
ahogy kell: megvédte a családot-falkát.
Ahhoz, hogy ne jusson kutyánk ilyen 
helyzetbe nagyon sokat tehetünk, me-
lynek a masszázs is része bármennyire 
meglepő. 
Már kicsi kortól kezdve sok szüksége 
van a kutyának a társas érintkezésre. 
Ehhez segíti az anya által adott 
masszázs is, mikor például a nagyon 
pici kölyköket az anya a nyelvével 
tisztogatja, vagy segíti a kiválasztási 
reakciókat ugyanilyen módon. Ezzel 
meg is kezdi társas érintkezését a kö-
lyök és ahogy növekszik, egyre többet 
kap ebből és tanul meg a falka létről. 
Az egymással való játék nem csak 
a vadászatot hivatott megtanítani, 

hanem a fizikai test egészségé-
nek a megőrzését is. A játék által 
megtanulják mi az, ami fájdalmas, 
hol a tűréshatár és a hempergések 
egymás lökdösése, dögönyözése 
pedig a megfelelő energia vonalak 

és pontok stimulálásában játszik sz-
erepet. Amikor felnőttebbé válnak már 
maguk is tudják ezeknek a jelentőségét 
és minden falkában van egy két egyed, 
amelyeknek a szerepe a többiek ápo-
lása, karbantartása lesz.
Azonban mikor túl korán elválasztjuk 
vagy elválasztódik külső okok miatt 
a természetes falkától a kutyus, ezek 
a feladatok és érintkezések kimarad-
hatnak és ki is maradnak az életéből. 
A teendőnk tehát sokkal összetettebb 
kutyatartáskor annál, hogy enni adunk 
kedvencünknek és levisszük sétálni. 
A legfontosabb feladat talán, hogy ne 
kerüljön a kutyus a falkavezér szere-
pébe, mert az sok galibát tud okozni. 
Ezt úgy tudjuk elérni legkönnyebben, 
hogy akinél úgy látjuk a családban, 
hogy hallgat rá a kutya, esetleg tart 
tőle, Ő következetesen igyekezzen ezt 
az állapotot fenntartani. Ez persze nem 
feltétlen azonos azzal a személlyel, aki 
az ételt adja. Miután felcseperedett ked-
vencünk, és kezdenek a mindennapok 
rutinná válni, séta, etetés, séta pici já-
tékkal, stb., ideje eltöprengenünk azon, 
hogy valóban elég-e az, amit csinálunk 
kutyánkkal nap, mint nap, vagy van 
amely igényeit nem elégítjük ki.
Ha lakásban tartjuk kedvencünket, és 
nem minden pillanatban tud annyit 
mozogni, amennyit akar, vagy időhöz 
van kötve a séta mennyisége, akkor 
mozgás kiegészítés gyanánt bizony 
hasznos lehet a masszázs. 
De ha nem megfelelő táplálásból 
adódóan (például sok nasi és hason-
lók) kialakulnak különböző szervezeti 
rendellenességek, úgyis mint elhízás, 
emésztési zavarok, keringési rendelle-
nességek, tunyaság, depresszió és tár-
sai, akkor a masszázskezelés szintén 
jótékony hatású lehet. 
Sok esetben elkerülhetetlen egy életen 
át megúszni valamilyen traumás sé-
rülést és bizony ezen esetekben is 
segíthet a masszázs a rehabilitáció 

terén. 
Van még egy időszak, ami jelentős az 
állatok szempontjából is, az időskor. 
Ebben az időszakban is nagyon fontos 
lehet egy rendszeres masszázskezelés, 
mert ezzel ki tudjuk váltani a reumati-
kus és egyéb időskori panaszokkal 
járó szenvedésteli időszakot. És egy 
kényelmes, fájdalommentes elmúlást 
tudunk biztosítani kedvencünknek. 
Véleményem szerint ezek is hozzátar-
toznak a felelős állattartáshoz . Mert 
nem csak akkor tartozik a családba 
a kutyus, amikor kicsi és még tud 
mozogni, hanem idősebb korában, 
betegen is, ezért meg kellene tenni min-
den tőlünk telhetőt a teljes élet biztosí-
tására. Ugyanis számos probléma idős 
korban az egész élet során kihagyott, 
vagy elbaltázott feladatoknak a követ-
kezménye.
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