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KDO, CO A PROČ?
Zdravím.
Jmenuji se Markéta Kelbelová a jsem trénerka agility a coach, který učí lidi chápat psy.
Možná zrovna sedíte a ptáte se sami sebe. E-book o výchově psů?
Proč bych tohle měl/a číst? K čemu mi to bude? Jsem spokojený/á s tím, jak vychovávám psa.
To mě přeci nikdo učit nemusí!
Naprosto to chápu. Rozumím vašim obavám. Sama jsem pečlivě prohledávala trh, abych našla knihu, kde
bych se dozvěděla něco pořádného a nechtělo se mi každých pět minut naštvaně odejít.
To jsou pořád informace o plemenech, stravě, detailech početí a křížení, faktická fakta o faktech, ale jak to
udělat, aby můj pes byl prostě spokojenej, se stále nedovídám. Je to trochu frustrující.
Málokdo totiž mluví o svých zkušenostech, svojí praxi a svém know-how. Myslím, že u někoho je v tom
strach a další má možná pocit, že by to druhé nezajímalo. Jenže to je právě ta chyba.
Češi i Slováci jsou národ pejskařů. Koho by to tedy mělo zajímat víc než právě nás?
Není to o egu, není to o dosahování cílů. Je to pouze o tom žít pohodový život se svým psem.
Nic víc, nic míň.
A já vím, že to lidi chtějí vědět. Denně za mnou chodí klienti a ptají se mě, jak mají svoje psy vychovávat,
jak se k nim mají chovat, jak to udělat, aby poslouchal, aby neštěkal, aby nedrápal tu
novou pohovku z Ikei, proboha! Aby byl zdravý, no prostě, aby byl spokojený (a my také).
Pes je přeci nejlepší přítel člověka, takže logicky pro něj chceme to nej. Chceme, aby byl šťastný a žil co
nejdéle.
Místo toho se ale děje to, že psi chytají nemoci, mají neduhy stejně jako my a dokonce trpí na alergie. To
už je trochu moc.
Jenže mně to nedalo. Proto už desítky let zkoumám vztahy mezi psy a lidmi a přes všechna cvičení,
školení, konzultace, závody, kousance a nejedno štěknutí jsem přišla na to, že řešení je někde jinde, než si
všichni myslíme.
Proto jsem tady.

www.psiecentrumpozitiv.eu

3

Tahle kniha může být něco, co si odložíte na polici a necháte to zapadat prachem. Nebo se do ní začtete
natolik, že prachem zatím opadá váš pes. Můžete si vybrat.
Dělám si legraci. Takový účinek mi sice bude lichotit, ale pes by tím trpět neměl.
Chci vám prostě prozradit základní pravdu. Vy tu totiž nejste kvůli tomu, abyste zjistili, jak to udělat, aby
byl váš pes spokojený a šťastný!
Ne. Odhalila jsem vás. Za tuhle přetvářku už se neschováte.
Jste tu kvůli něčemu jinému. Nejste tu proto, abyste se dozvěděli, jak to udělat, aby byl váš pes šťastný,
ale protože chcete přijít na to, jak to udělat, aby byl podle vašich představ!
To je rozdíl a realita, kterou je dobré si přiznat. A já jsem tu, abych vám řekla, že je to v pořádku. Že je fajn,
když to tak chcete a cítíte. Není na tom vůbec nic špatného.
Sama jsem to tak měla a pořád mám. Takže jsem tu proto, abych vám pomohla a v několika kapitolách vás
kompletně provedla duší psa. V nich konečně odhalíte, jak dosáhnout toho, co chcete.
Dokonce s bonusem: Budete spokojený páníček s ještě spokojenějším psem.
To vám můžu zaručit, protože:
- od roku 1998 aktivně pracuji se psy různých plemen, temperamentu a povahy - špic, dobrman, bradáč,
německý ovčák, boxer, afgánský chrt, rotwajler, briard, pšeničný teriér, labradorský retrívr, zlatý retrívr,
pitbul teriér, šarpej, border teriér, foxteriér, jack russel teriér, parson russel teriér, pudl, maďarský ohař,
bígl, border collie, baset, kern teriér, kerry blue teriér, yorkšírský teriér, bišonek, maltézský psík, belgický
ovčák (malinois, greonendael, tervueren), papilon, wiemarský stavač, mops, barzoj, bernský salašnický
pes, kolie, šeltie, howavart, akita inu, welsh corgi, welššpringršpaněl, kavalír king charles španěl,
australský dobytkářský pes, různí kříženci a další
- mám zkušenosti s tréninkem různých typů sportů - agility, dogfrisbee, obedience, dogdancing, flyball
apod.
- přišla jsem do styku s různým chováním psů - agresivita vůči jiným psům, agresivita k lidem, bázlivost a
projevy strachu při konkrétních podnětech nebo jiné problémové chování
- řešila jsem všeobecné problémy jako je přivolání, chůze u nohy, skákání na lidi, ale i specifické problémy
daného psa
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- od roku 2000 se aktivně věnuji agility - závodník, později trenér
- trénovala jsem a učila se od mnohých uznávaných trenérů a osobností v agility jako Lenka a Naďa
Sedláčkovi, Katka Džumanová, Jitka Novotná, Bára Sajdoková, Martina Wasserbauerová, Martina
Veškebová, Honza Smoček, Polona Bonac, Lucie Dostálová, rodina Lerlová, rodina Lukáčová, Martina
Klimešová, Anna Eifert, Michail Kirillov, Olga Edrová, Antonín Grygar, Nikol Schovancová, Efka
Svobodová, Tereza Králová, trénéři z Finska, Belgie, Maďarska, Anglie, Německa, Polska nebo Holandska
- přes deset let se věnuji samostudiu prostřednictvím knih a výukových materiálů na DVD - Greg Derrett a
Susan Garrett, Silvia Trkman, OMD systém a další
- trénovala jsem sportovní kynologii (trenér Jaroslav Novotný, splněné zkoušky ZOP, ZPU-1, ZM, ZZO, BH,
příprava na ZZV1, IPO1), záchranářský výcvik (trenér Martina Dostálová), pasení (manželé Gavendovci,
zkouška ZVOP), flyball a frisbee slepecký výcvik a canisterapii.
- vytrénovala jsem dva mistry Slovenské republiky v agility
- získala jsem titul vicemistr SR v agility mezi jednotlivci v družstvech v roce 2013 a aktivně jsem se
účastnila na mistrovství světa v agility v roce 2012, 2014
- vychovala jsem a vytrénovala svoje 3 psy v kategorii LA3
- získala jsem titul CAC Ag. a titul res. CAC Ag.
- dva z mých psů jsou vicemistři Slovenské republiky v družstvech
- vyhrála jsem 6. místo na MSR v agility border collií
- účastnila jsem se Grand finále prestižních závodů Moravia Open v ČR a zvítězila v "Agility sezóna 2013 na
Aničce" v kat. L - série 4 závodů
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MŮJ PŘÍBĚH
Už od mala jsem mluvila se psy. Každého jsem objímala a bavila se s ním. Měla jsem k nim zvláštní vztah.
Určité souznění. Neodradilo mě ani, když jsem jednou málem přišla o oko. Prostě jsem byla do psů
blázen.
Vzpomínám si, když mi bylo deset a strejda měl fenku německého ovčáka, naprosto jsem si jí zamilovala.
Bylo to něco neuvěřitelného. Rozhodla jsem se proto, že ji začnu trénovat. Když měla štěňátka,
probrečela jsem každou návštěvu. Žádné jsem si nemohla nechat. Pak jsem dalších 5 let usínala s pocitem,
jak si venku hraju se svým vysněným psem. Domů jsem mezitím nosila každého nalezence. Bohužel jsem
se hned ve futrech musela otočit a s pláčem ho nosila do odchytové stanice.
Jakákoli snaha, slzy a přemlouvání byly zbytečné. Máma se prostě bála, že by musela vstávat brzy a starat
se o psa, až by mě to přestalo bavit. Řekla bych, že jde o klasický scénář a strach většiny rodičů.
Jenže tehdy ještě nemohla vědět, že bude mít doma psího maniaka.
Svého prvního psa - fenku Dandy (německý ovčák menšího vzrůstu) jsem dostala v roce 1998.
Díky ní jsem získala zkušenosti s bázlivými a nevyrovnanými psy.
Byl to setsakra těžký začátek. Nezasvěcený člověk by prostě řekl, že jsem se naučila pracovat se psy
magory. Svoje zkušenosti jsem začala získávat nejdříve jako samouk.
Hodně jsem četla, sledovala a zkoušela. Ze začátku jsem pracovala jenom se psy, abych se jim naučila
rozumět. Válela jsem se s nimi po zemi, běhala, skákala, bylo mi jedno, že mám špinavé tričko a šmouhu
na tváři. Byla jsem ve svém živlu.
Jak to ale přenést, jak to předat druhým? To mi unikalo.
Až po čase jsem pochopila, že když chci pomáhat psům a chci, aby je lidé chápali aspoň z části tak jako já,
musím na to jít jinak.
Musím umět pracovat s lidmi jako takovými.
Setkala jsem se s různými lidmi a ještě různějšími psími povahami.
Nejběžnější problémy byly: “Můj pes nechce přijít na zavolání nebo můj pes tahá na vodítku.”
To byl zatím slabý odvárek, takže jsem čekala, kdy přijdou i větší problémy.
A nemusela jsem čekat moc dlouho.
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Brzy to bylo: “Můj pes je nezvladatelný. Dělá si, co chce. Vůbec neposlouchá. Dělá naschvály, utíká.
Je to k zbláznění.” To už byly specifické věci, takže jsem domů čas od času chodila i s nějakým tím
škrábancem nebo kousancem. Moje úspěchy byly tehdy někde na 50 procentech. A to mě štvalo.
Snažila jsem se přijít na to, kde je chyba. Co dělám špatně? Zkoušela jsem všechno možné, projížděla
knihy, hledala, kde se dalo (tehdy internet tak úplně nebyl), takže jsem si udělala nejlepší kamarádku z
místní knihovny.
A pak mi svitla naděje. Objevila jsem takzvaný kliker tréning. Tahle vychytávka mi ukázala, že pes umí
přemýšlet sám za sebe a nemusí se do ničeho nutit. Bomba! Dokonce bude pracovat ještě lépe než
předtím pomocí donucení. V tu chvíli se mi začalo raketově dařit.
Rostl počet vychovaných psů a klesal počet úrazů. Výhodou kliker tréningu je, že se jej dokáže naučit
každý. Nejde to samozřejmě samo od sebe, ale to asi v životě nejde nic. Funguje to dost jednoduše.
Vymyslíte si cvik, který se vám líbí. Například couvání. Postavíte se před psa, a když začne dělat jakýkoli
pohyb zadníma nohama, tak kliknete. To psovi řekne, že něco dělá správně. Pak přijde odměna. Jakmile
udělá pohyb zadníma nohama třikrát za sebou, tak zvýšíte nárok. Teď budete chtít, aby udělal krok.
Po třech správných pokusech opět nárok zvýšíte. Budete chtít, aby udělal dva kroky. Takhle postupujete
tak dlouho, až se pes naučí couvat úplně. Je prostě potřeba klikat a klikat a klikat.
Jako trenéra mě naprosto dostalo, že se při téhle metodě je neustále co učit. A tak se zrodila hříšná
myšlenka. Rozhodla jsem se experimentovat ve výchově. Kliker mi pomohl dokonce i u těch nejhorších
případů. U psů, které už všichni odepsali.
Nejlepším úspěchem a zadostiučiněním jsou pro mě klienti, kteří jsou se psem mnohem spokojenější a
zbaví se problémů, které je tížily.
Díky poslušnosti můžou být psi víc na volno a řada majitelů s nimi začne dělat nějaký psí sport.
A tady je to sladké tajemství.
Nejlepší a nejúčinnější řešení pro lepší poslušnost psa je jeho psychická únava při společné aktivitě s
člověkem. Navíc se takhle vytváří mezi oběma větší a pevnější pouto. Fyzická únava je jiná než psychická,
a abych řekla pravdu, pes se málokdy fyzicky unaví. Určitě to sami znáte.
Psi totiž zlobí, neposlouchají, dělají problémy a chytají nemoci z jednoho prostého důvodu. Mají zbytečně
moc nevybouřené energie. Unavte psa, nejlépe učením, a uvidíte, co se bude dít.
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JAK NA LÁSKU PSÍ, NE OPIČÍ?

Hádám, že chcete mít se psem co nejlepší vztah. Dobře. Povím vám, jak na to.
Podle mého názoru jsou psi jako děti. A ze svých zkušeností vím, že spokojené je dítě hlavně, když je
spokojený rodič.
Pochopení, komunikace, uvědomění si, že malé dítě i pes mají svoje přirozené potřeby a touhy. Nic,
co dělají, není schválně, ale učí se, zjišťují, zkoumají. Také mají svoje instinkty, které jim z hlavy prostě
nedostanete, ale správnou výchovou je můžete ovlivnit. U psů je to stejné.

" NEJVÍC SVÉMU PSOVI POMŮŽETE,
KDYŽ BUDETE SPOKOJENÍ VY SAMI "
Radím vám nebudujte vztah bitím a tresty. Můj názor je ten, že bitím a jinými tresty psa naučíte jednu
jedinou věc. Bude se bát.
Vyberte povely, které chcete psa naučit, a dostatečně je opakujte, než jim porozumí.
Není to tak těžké a zdlouhavé, jak si možná myslíte. Musí se ale rozfázovat do více částí. Stačí pár
základních pravidel pro učení a pochopení. To zvládnete.

www.psiecentrumpozitiv.eu

8

CHCI ZÁVODNÍKA, NEBO
“LENOCHA”?
Proč mít psa? Většina z nás chce společnost, mít se na koho těšit a taky koho pomazlit.
Ale jsou i tací, kteří se rozhodnou a koupí si šampióna. Když už vybíráte štěně, tak si jako první položte
otázku:
“Jaké plemeno si chci vybrat pro svůj život, případně pro sportovní plány?"
Maximum můžete udělat tím, že si vyberete kvalitní rodokmen, papírové a zdravé rodiče. Pak už jen
zvolíte dobrého chovatele, který dá do vašich štěňat super základ, ve kterém můžete směle pokračovat.
Nedělejte z toho ale vědu. Papíry jsou důležité především, když chcete závodit nebo chovat.

" KDYŽ NEVÍTE JAKÉHO SI VYBRAT PSA,
ZEPTEJTE SE, NA CO HO CHCETE "
Když si kupuji psa, je vždy důležité si určit, jaké s ním mám plány. Jestli chci být páníček, chovatel nebo
sportovec. Chovatel je tu od toho, aby choval.
V momentě, kdy chceme se psem hlavně sportovat, bych nedoporučovala zatěžovat ho jak sportem, tak
mateřstvím. Nemusel by to zvládnout. Fenka by měla mít dostatečný prostor na to, aby se její tělo dostalo
zpět do normálu. Zvířata bychom měli zatěžovat hlavně podle jejich věku a psychického vývoje.
Dodnes vzpomínám na příběh Michaely, která mi vyprávěla o svém italském chrtíkovi.
Papírový pes, nádherné předpoklady k závodění, bonitace 10 a oba rodiče závodníci.
Přesto je Beanovou největší aktivitou běhání za gumovou hračkou na zahradě.
Na závodech nikdy nebyl, agility je pro něj neznámý pojem a povel sedni udělá maximálně, když mu
zatlačíte na zadeček (nebo ukážete piškot). No a co? Nikdo po vás přeci nemůže chtít, abyste jezdili po
výstavách. Zařiďte si to podle svého!
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Co když ale chcete závodníka?
Pokud chcete sportovat, je lepší atletický pes s delšíma nohama. Podívejte se hlavně na to, jestli si chce
hrát a má zájem o jídlo. Protože to jsou dvě nejjednodušší motivace, které na psa platí.
Trénink se přizpůsobuje hned od štěněte. Důležitá je socializace a zvykání na rušivé vlivy.
Fenky nemají starosti se značkováním, jsou přítulnější a tedy více navázané na svého páníčka. Psi jsou
hodně samostatné jednotky a žijí si ve svém značkovacím světě. Všechno očůrat, označit, přečůrat.
Největším cílem je pro ně rozmnožování, takže může být někdy složitější ho namotivovat, ale jde to.
Za ty roky zkušeností je jedno, co je to za plemeno. Je jedno jaké má vlastnosti.
Dělejte se psem to, co vás baví. Když se se psem pracuje dobře, dokáže se naučit úplně všechno.
Vrcholový sport je více náročný než amatérský, a tak je to i u psů. Takže pro lidi, kteří chodí na trénink
jednou za týden, může pes sportovat určitě i do deseti let věku.
Je důležité přihlédnout ke zdravotnímu stavu konkrétního zvířete. Vždy je však lepší držet psa v dobré
sportovní kondici co nejdéle, protože díky tomu se cítí dobře a je zdravý. Problémy přichází v momentě,
kdy si člověk řekne, že už by psa neměl tolik přemáhat, a odstaví ho od sportování úplně.
Ze sportovce je najednou gaučový povaleč, který přibírá a stárne. Proto je fajn nezapomenout na
protahování, popřípadě masáže. Můžu říct, že je to jako u lidí - sportovců.
Trénink nemusí být nic složitého. Jsem zastáncem toho, že tu jde hlavně o vás. Lidi.
Vy si nastavte, jak to chcete mít, a nenechte se válcovat názory, že se musíte svému psovi v něčem
podřizovat. Už mi lezou na nervy ti ochránci psů, kteří by z člověka udělali otroka. Ne!
Nastavte si svoje pravidla, svoje podmínky!
Pokud chcete naučit svého psího miláčka různým kouskům, tak směle do toho. Z mojí zkušenosti je lepší
trénovat kratší čas okolo 10 minut. Pes má možnost si zkušenost uložit a zpracovat.
To je nejtypičtější u kliker tréninku, který se mi velmi osvědčil, proto se snažím tuto metodu aplikovat i do
různých sportů a výchovy. Podstatné je dělat krátké pauzy v tom nejlepším a opakovat.
Na závěr tréninku se udělá něco lehčího, aby byl úspěšný. Vím, že to zvládnete.
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Určitě nepotřebujete několik hodin, abyste ho něco naučili.
Jednoduše ho zapojte do každodenního života a dávejte mu pravidla.
Pes bude psychicky natolik unavený, že bude rád odpočívat. U temperamentnějších bych zapojila
aktivnější cviky, plus aportování, aby mohli ze sebe vydat všechnu energii.

" NEPOTŘEBUJETE NĚKOLIK HODIN,
ABYSTE PSA NĚCO NAUČILI "
Pokud chcete, můžete ho vzít i na agility.
Jde o týmový sport člověka a psa.
Je podobný koňskému parkuru s tím, že
psovod navádí psa ze země a běhá vedle něj.
Agilit je různé množství - překážky:
a.
b.
c.
d.

zónové
skokové
tunely
slalom

Psovod by měl psa naučit nějaký ten úkol
a pak se mu už neplést v dráze.
Můžete trénovat obedience (poslušnost), dogfrisbee, dogdancing, flyball, nebo i různé čichací sporty,
které jsou teď dost populární.
V jiných sportech se psovodi snaží, aby pes několikrát za sebou podal stejně skvělý výkon, kdežto v agility
je dráha stále jiná a pes může být připravený jen skvělou prací na překážkách a rozumět informacím
psovoda. To je podle mne geniální.
Pes se totiž učí být vynalézavý. Umí se přizpůsobit situaci. A to se hodí i v reálném životě.
Je důležité skončit trénink dobře, protože pes si pamatuje to úplně poslední!
Platí to ve všem. Ať učíte trik nebo překážku v agility.
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CO VÁM O PSECH NEŘEKLI
ALE MĚLI BYSTE TO ZARUČENĚ
VĚDĚT
1. Granule jsou podle mě v pořádku
Zjistilo se, že kvalitní granule dají psovi vše potřebné a nejsou žádné experimenty ani studie, které by to
vyvrátily. Proto se nemusíte cítit provinile, že váš mazlík nejí “přirozenou stravu”. Je důležité, co mu sedí.
Krmte ho nejlépe dvakrát denně a vše bude v pohodě.
Znám i psy, kteří mají granule v misce celý den, ale jedí jenom, když se jim chce. Sami si to dávkují. To je
ale poměrně rarita. Povětšinou budete mít nějakého nenasytného žrouta. Jako já.
Pokud máte psa sportovce, tak jsou dvě dávky víc než vhodné. A to kvůli přísunu energie.
2. Rozhodně bych nepodceňovala spaní
Pes by měl mít stejný klid jako člověk.
Nevyspalý může být neposlušný stejně jako ten, co si odpočinul až moc a teď se nudí. To se holt někdy
stane. Zkuste ho trochu vyřádit, možná experimentovat s množstvím spánku.
Odpočívat by měl mazlíček každopádně někde v klidu, bez pohybu jiných lidí a zvířat. Ve svém pelechu,
popřípadě v klícce. Klec je mezi psy velice oblíbená. Je to pro ně klidné útočiště. Klidně mu ho dopřejte.
Je pravda, že jsem pracovala se psy, kteří byli agresivní z nedostatku spánku nebo reagovali přehnaně.
Také jsem ale na vlastní oči viděla pejska, co jezdil s kapelou mého známého a při rockových peckách spal
uprostřed koncertu přímo pod bubny!
Evidentně mu to vůbec nevadilo. Zkrátka je to vždy trochu individuální. A je to na vás.
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Ale co když je váš pes zrovna ten, kdo netrpí nedostatkem spánku?
Spíš naopak? Snažíte se ho unavit, chodíte na několik procházek denně, ale nepomáhá to.
Jak to? Při svém studiu a prací se psy jsem přišla na to, že pes byl původně šlechtěný hlavně na práci.
3. Mozek psa je nastavený na práci
Pokud chcete, aby nezlobil, zapojte ho co nejvíc do každodenního života. Pomozte mu být jeho součástí a
on se naučí všem pravidlům, která mu vysvětlíte. Může se totiž stát, že když nebude mít dost aktivit, bude
se nudit a zlobit. Ale nezapomeňte.

" KDYŽ BUDETE CHTÍT, DOKÁŽETE
HO NAUČIT COKOLIV "
Lidé se mě také často ptají, jaký je vlastně nejdůležitější povel.
Podle mě jsou 3:
1. Ke mně - Tím dokážete totiž nahradit veškeré negativní chování. Ať už je to skákání na lidi, žraní, válení
atd.
2. Zůstaň - Tak to mluví samo za sebe.
3. Netahej - Nikdo nemá rád, když za svým mazlíčkem vlaje na vodítku pokaždé, když zavětří něco
lákavého.
Klíčová je rychlá reakce. Jakmile poslechne a povel udělá, odměňte ho.
Bonus:
Také je vhodné vědět, jak vypadá agresivita, strach a hra. Každá tato vlastnost předchází nějakému
chování a vyjádření tělem. Pes neumí mluvit, proto komunikuje tělem, vrčením a štěkáním.
Nejdůležitější je ocas.
a) ocas dole, až mezi nohama - strach
b) ocas nahoře - nadřazenost
c) uvolněný postoj - spokojenost
A tak je to i s ušima.
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NÁVOD PRO KONEČNĚ
SPOKOJENÉHO PSA
Co vše je potřeba k pochopení psa?
1.
2.
3.

dívejte se
nalaďte se
poučte se

Pochopit psa není až tak složité. Mají jasně daná
pravidla, nic si nedomýšlí, žijí tady a teď a nedělají
nic naschvál. Nejsou ani tvrdohlaví, hloupí nebo
vyčůraní.
Jsou to jenom psi s přirozenými instinkty.
Hlavní je vědět, že se každý pes učí opakováním a
neumí zevšeobecňovat informace.
Co to znamená?
Když se něco naučí doma, například povel sedni, tak ho umí pouze v rámci tohoto prostředí. Jenom doma.
Můžete na něj venku křičet, jak chcete, ale nejspíš si nesedne, pokud jste ho to nenaučili i tam.

"KDYŽ CHCI, ABY POSLOUCHAL KDEKOLI, MUSÍM HO
TO NAUČIT VE VŠECH PROSTŘEDÍCH ZVLÁŠŤ "
Výhoda je, že když to opakujete, bude mu to jasnější a jasnější. Záleží samozřejmě na jednotlivém
pejskovi. Každý má svůj vlastní charakter a svoje vlastnosti. Zkuste se soustředit na jeho silné stránky.
Co mu jde nejlíp? V čem je šikovný?
Doporučuji zaměřit pozornost tímto směrem. Bude se vám pak vychovávat lépe a vše bude příjemnější.
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Nejvíce se mi za moji kariéru osvědčilo odměňovat pejska za to, co se mi líbí a ignorovat to, co se mi
nelíbí.
U štěňat se to dá krásně aplikovat a má to velký úspěch. U starších psů, kteří už mají svoje návyky, je třeba
používat nejenom ignoraci, ale i něco navíc.
Například, neposloucháš, jdeš na vodítko. Nereaguješ, tak přestáváme trénovat a jdeš si odpočinout do
klece.
Zkoušejte, hrajte si a berte věci s nadhledem. Nejenom pes se má cítit dobře, ale i vy.

MALÉ AHA(F) NA ZÁVĚR
Dodnes si vzpomínám na výraz mojí matky. Bylo mi čerstvých 18 a stála jsem na chodbě s kufrem v ruce.
Věděla jsem, že potřebuji pryč, daleko od toho všeho a výrazů typu:
“To nejde. To nezvládneš. Koukej se vzpamatovat. Na to nemáš.”
Odešla jsem z domova a neměla jsem nic. Zázemí, zkušenosti, kontakty nebo peníze.
Myslela jsem si, že útěk to všechno vyřeší, ale nebylo tomu tak. Jakoby člověk byl nějakou neviditelnou
nitkou propojený se svojí minulostí. Pořád mě to pronásledovalo. Až do okamžiku, kdy jsem se rozhodla.
Ten moment, kdy jsem se přestala litovat, kdy se nitka začala přetrhávat a já se konečně postavila na
vlastní nohy. Byl to okamžik, kdy jsem se prohlásila za experta, začala vyprávět svůj příběh a měla za
sebou první výsledky.
Šla jsem do toho, začala si plnit sen a žít život podle svých pravidel.
Pojďte do toho taky. Neexistuje žádný tajný recept, není v tom nic složitého, nemusíte se učit zdlouhavé
návody a postupy. Stačí začít s jednou větou:

“Váš pes bude šťastný jedině a pouze, když budete šťastní vy.”
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