
 
 
 

Nazywam się Zuzanna Rybarczyk i jestem holistyczną terapeutką psów. Pracuję z psami z 
zastosowaniem terapii behawioralnej w połączeniu z metodami komplementarnymi, takimi 
jak olejki eteryczne, terapia kamertonami (wibracjami), a także techniki Tellington TTouch. 
W szczególności ze względu na tę ostatnią metodę, mogę śmiało potwierdzić pozytywne 
efekty wynikające z zapewnienia psu docisku ciała ze względu na stosowanie w swojej pracy 
od kilku lat owijek (specjalnych typów bandażowania). 
 
Jak tłumaczę swoim klientom, dociążenie ciała poprawia jego świadomość, a poprzez to 
wpływa na zwiększenie pewności siebie psa. Kolokwialnie mówiąc, przywraca ono Twojemu 
czworonogowi poczucie siebie w przestrzeni i czasie, a także niejako zakotwicza go w 
poczuciu bezpieczeństwa. W ludzkiej psychoterapii poprzez ciało mówi się o „uziemieniu” i 
innych ćwiczeniach pomagających w powrocie do kontaktu z ciałem fizycznym. Poprzez to 
my, ludzie, jesteśmy w stanie nawiązać lepszą łączność ze swoimi trudnymi emocjami, 
potrafimy uwolnić te, które w ciele zostały zablokowane, a także być w stanie dużo lepiej je 
pomieścić i przeprocesować, gdy pojawiają się w naszym życiu. 
W moim doświadczeniu zaoferowanie psu kołderki jest takim właśnie sposobem nie tylko na 
rozluźnienie napięć mięśniowych oraz wyciszenie układu nerwowego (zapewnienie mu 
informacji: „jesteś bezpieczny”), ale także właśnie połączenie się na nową ze swoim 
fizycznym aspektem. Obserwuję, że dzięki temu psy regularnie doświadczające dociążenia 
dużo efektywniej regulują swój stan pobudzenia, stają się bardziej obecne i mniej 
kompulsywnie reagują na otoczenie.  
 
Kołderki TITO zapewniają zarówno genialną jakość, jak i dbałość o wykonanie i 
funkcjonalność. Jest ona bardzo prosta w użyciu, jednak na początku dla większości psów 
musimy ją wprowadzić stopniowo i z wyczuciem. Na swoim kanale YouTube pokazuję, w jaki 
sposób można do tego podejść- zapraszam! J  
Link: https://youtu.be/XrwJl0KTY5s 
 
Osobiście najbardziej polecam kołderkę psom wykazującym zachowania lękowo-reaktywne 
(w stosunku do psów, ludzi, hałasów, wystrzałów fajerwerków), nadwrażliwość na bodźce i 
agresję. Jestem przekonana, że dzięki niej polepsza się jakość życia psa oraz poczucie 
wewnętrznego spokoju.  
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