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Vänskaplig relation och trivsam aktivering

Det här är en bok av vänlig prägel där just relationen – istället
för prestationen – står i fokus. Jag hoppas att du blir inspirerad
att tänka själv, och vid behov vågar ifrågasätta det traditionella
tillvägagångssättet genom att istället göra lite annorlunda – om
det passar dig och din hund bättre. Att du väljer att leva ett
aktivt hundliv, där du och din hund gemensamt gör saker på ett
engagerat och respektfullt sett, ger er båda högsta vinsten.
Bokens första del består av intervjuer med Emelie Cajsdotter
och Anders Hallgren, två av mina starka förebilder. Emelie
beskriver relationen med människan sett ur hundens synvinkel, och Anders förespråkar sedan mer än femtio år den mjuka
linjen i vår samvaro med hund.
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Låt hundarna låta!
Varför inte? Varför ska människan beröva hunden möjligheten och behovet att uttrycka sig och göra sig sedd och hörd? Hunden kan väl också få lov att säga vad den tycker, och ha en åsikt om vad den vill eller
inte vill göra.
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Att bli arg på hunden för att den reagerar på instinkt eller av rädsla gör
saken bara värre. Tänk också på följderna för er relation när du blir
arg på hunden: den tappar förtroende, tillit och respekt för dig. Är det
verkligen värt det?
Många människor förstår inte den stora variationen på hundens läten.
Har du tänkt på att exempelvis hundskall kan ha flera betydelser – är
hunden rädd eller glad, ilsken eller lekfull? Vet du att rasen basenji inte
kan skälla, men är mästare på att joddla? Ska man alltid gå emellan när
hundar morrar åt varandra? Är det rätt att förbjuda hunden att låta ”i
onödan”?
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I andra delen beskrivs olika aktiviteter, i många fall med både
grundläggande och utmanande övningar. Tanken är att du och
din hund jobbar tillsammans, med stor respekt för och mycket
hänsyn taget till hunden som individ. En sådan träning gör er
relation mer stabil och är utvecklande för den, på flera plan.
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Jag ska dock ärligt säga att det finns dagar då jag önskar att jag var frimärkssamlare istället, för ibland tappar man tålamodet. Låt det bara
inte tappas för ofta! Att leva med hund ska vara roligt och givande, för
er båda. Mitt mål är att bli ännu mer tolerant och tålmodig, och det är
min förhoppning att du också vill bli detta gentemot din hund!
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Beställ på: jernlitteratur@telia.com

(Ev porto tillkommer)

