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Pár postřehů KE ZLEPŠENÍ KAŽDODENNÍHO SOUŽITÍ se psem

S mým pejskem Falcem jsme knížku napsali, aby se vztah i komunikace
člověka a psa odehrávali v krásném vzájemném porozumění.

Ulehčíte si vaše soužití používáním vlastních povelů doprovázených znakovou
řečí. Nahlédněte do knížky, kterou si s sebou můžete vzít na cesty. Vaše
dosažené úspěchy si ihned poznačíte do vašeho Deníku úspěchů.
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STAŇTE SE PARŤÁKY, KTEŘÍ SI VZÁJEMNĚ ROZUMÍ.

Je-li vás více členů ve smečce/rodině, tento praktický sešit vám pomůže
se zjednodušením povelu/dohody/znaku tak, aby byl pro pejska
srozumitelnější. Stejně podávaná informace pejskovi zjednoduší pochopení.
Dosáhnete zlepšení pejskovy poslušnosti. Vaše partnerství bude pro vás oba
šťastnější.

Knížka je psaná jednoduchým jazykem s návody, které zvládnou i děti,
štěňátka, ale velmi pomáhá k ujasnění i pokročilým pejskařům/pejskařkám
či majitelům několikátého pejska.
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Krátká teorie dává vhled do soužití na základě partnerství s porozuměním.
Všichni si přejeme, aby nás pejsek následoval, nezlobil, choval se slušně
a naše soužití bylo jednoduché, bezproblémové a pro oba šťastné.

V teorii jsou zahrnuté prožité a fungující informace získané mnohaletými
zkušenostmi, které pomohou i vám nastavit vztah a soužití s pejskem, které
si přejete.
Tyto informace jsou základem, jak se stát pejskovi přirozeným “vůdcem”
zajišťujícím bezpečí a parťákem, kterému pejsek jednoduše rozumí.

ZKRAŤTE SI CESTU K VĚDOMĚJŠÍ KOMUNIKACI
A JEDNOZNAČNÉMU VYJADŘOVÁNÍ, KTERÉMU PES ROZUMÍ.

Chci se zlepšit v komunikaci s mým pejskem
Knížka nemění nic, co vám s pejskem již funguje. Používané povely/dohody
si upřesníte a ujasníte. Pejskovi tak ulehčíte jeho porozumění. Najdete v ní
návody a myšlenky, které vám pomohou odstranit i neviditelná nedorozumění.
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Používáte povely nebo dohody?
Slovo povel s sebou nese negativní emoci “musíš”. Tato jednostranná
manipulace v žádném partnerství nevyvolává chuť parťáka se na vztahu
podílet. V knížce je slovo povel užíváno pouze kvůli zažitému termínu v lidské
komunikaci. Svojí hloubkou však znamená dohodu. Podstatu významu slov
a rozdílu mezi povelem a dohodou uvádím níže.

PARTNERSTVÍ SE PSEM

POVEL

DOHODA/ZNAKOVÁ ŘEČ

ZÁKLAD
EMOCE

Umění komunikace*
Vzájemně vyrovnaný vztah

VÝSLEDEK

Slovo
“musíš” = negativní,
až manipulativní
Jednostranný vztah

DŮVOD

Trénink, poslušnost

Zodpovědnost za dodržování
dohod mají oba parťáci
Zajištění bezpečí, šťastné a
příjemné každodenní soužití

*Umění komunikace - skládá se ze slova, znakového symbolu a přesné
informace, která pejskovi ulehčí porozumění. Je postavené na umění
komunikovat nejen slovem, ale člověku pomáhá být pejskovi vědomým
přirozeným průvodcem. Přirozeným vůdcem = průvodcem se člověk se stává
tím, když přesně ví, co a jak se v daném okamžiku má odehrávat. Všechny
povely a dohody tvoříte hlavně proto, aby jste byli společně v bezpečí.

Chci si koupit knížku
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V praktické části si na 18 symbolech znakové řeči osvojíte, jak vytvářet
dohody. Zjednodušíte si komunikaci, upřesníte informaci, kterou pejskovi
chcete předat a hlavně se naučíte tvořit i další společné dohody s pejskem
stejně jednoznačným způsobem. Budete i náročnější situace zvládat snadněji.

Chci zjistit, jak na tom jsme
U každého symbolu znakové řeči je jednoduše popsán postup vytvoření
dohody. Tento návodný postup pomůže
1. začátečníkům - naučit se přesně a jasně jak vytvořit dohodu,
2. pokročilým - odhalit místa v komunikaci, která vytváří pejskovi nejasnosti,
3. majitelů již několikátého pejska - objasnit rozdíly v přístupu k dalšímu
psímu parťákovi

KAŽDÁ NEJASNÁ INFORMACE ZTĚŽUJE PEJSKOVI
JEHO SPRÁVNÉ NÁSLEDOVÁNÍ.

Prostor ke zpřesnění vašich dohod je v pravé části u každého symbolu. Je
důležité dohodu tvořit na základě přirozenosti a pro potřeby společného soužití.

Pes Parťák

Výhodnou této praktické příručky pro více členů vaší smečky/rodiny je, že
si najdete a ujasníte jednotnou komunikaci s pejskem podle toho, jak vám je
vhodná. Budou-li vyslovené dohody od všech členů použité stejně, pejsek bude
šťastnější i více poslouchat, protože nebude zmaten vašimi různými požadavky.

Přeji si znát návod, jak vytvořit povel, na který pes slyší

Příběh Falca, spoluautora knížky, si můžete přečíst v mém blogu ZDE.

Přeji vám i vašemu psímu parťákovi, ať v knížce najdete informace, které vám
budou ku prospěchu. Není-li něco napsané srozumitelně nebo se chcete
na něco zeptat, klidně mě kdykoliv kontaktujte.

Objednávám knížku Znaková řeč pro psy
Máte již své povely a nedaří se vám najít správnou dohodu, kterou váš pejsek
respektuje. Napište si o termín individuálního setkání, kde vás ráda provedu
prožitkem správného provedení, podělím se o své postřehy i zkušenosti.
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