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OMSCHRIJVING
Laat u kennismaken met de oersignalen die honden uitzenden en waarop ze reageren. Kennis van deze
"Kalmerende signalen" kan bijdragen aan een stressvrije omgang tussen mens en dier.Turid Rugaas, de
bekende Noorse hondentrainer, heeft zich gespecialiseerd in hondentaal, stress en agressie bij honden en
geeft lezingen en cursussen over de hele wereld. Honden maken al duizenden jaren deel uit van de
menselijke samenleving. Om meer te weten te komen over gedrag bij honden, zijn vele studies verricht
naar groepsgedrag van wolven, de oervorm van onze huishond Zeer kenmerkend is dat de wolf, hoewel
een roofdier, in roedelverband continue bezig is conflicten binnen de groep te vermijden. Studies hebben
een groot scala zogenaamde kalmerende signalen opgeleverd. Turid Rugaas heeft aangetoond dat ook onze
honden heel duidelijk conflictvermijdend bezig zijn. Helaas op een wijze die door ons vaak niet zo wordt
geinterpreteerd. Turid Rugaas is wereldwijd bekend om haar interpretatie van en omgang met de
oersignalen die honden uitzenden en waar ze op reageren. In haar dagelijkse praktijk blijkt bovendien dat
mensen kunnen leren zelf deze kalmerende signalen te gebruiken om beter met hun hond te kunnen
communiceren. Kennis van de kalmerende signalen geeft de hondenbezitter een extra dimensie bij het
interpreteren van de gedragingen van zijn hond en kan de basis voren voor een stressvrije omgang tussen
mens en dier. De focus op kalmerende signalen van honden is revolutionair voor de hondentraining en
heeft het begrip voor het wezen van de hond vergroot. Boek volledig in kleur. Inhoud:- introductie- de
belangrijkste kalmerende signalen - de overige signalen - samenvatting - observeren, repareren ontwikkeling en opgroeien - leiderschap of ouderschap- voorbeelden uit de praktijk- stress bij hondenjouw eigen keuze- praktische tips
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?
9789080758445 Kalmerende Signalen Laat u kennismaken met de oersignalen die honden uitzenden en
waarop ze reageren. Kennis van deze "Kalmerende signalen" kan ...
Met de Kalmerende signalen voorkom stress en onrust. Honden geven elkaar maar ook mensen
kalmerende signalen, om elkaar gerust te stellen en zo conflicten te ...
Wil je meer weten over de Kalmerende Signalen van paarden? En kijken welke voordelen het jou en je
paard(en) oplevert deze kennis toe te passen?
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KALMERENDE SIGNALEN
Lees verder...

