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Min bedste ven Marie Hansson Hent PDF Forlaget skriver: Min bedste ven er en bog om hundepsykologi
efter den bløde, naturlige og aktive linie.

Bogens tyngde ligger på aktivering, og man får mængder af tips og idéer til, hvordan man nemt kan aktivere
hunden både indendørs, i haven og på gåturene. 

Indledningsvis bliver der informeret om nogle af de mange ting, som man bør sætte sig ind i før man skaffer
hund, og der bliver givet hjælp til at træffe de valg der naturligt viser sig som for eksempel: Skal vi have en

hvalp eller en voksen hund? Hvilket køn skal det være? Hvilken opdrætter og hvilket individ i
hvalpeflokken.

Bogen indeholder også et kapitel om stress, indlæringspsykologi og hundesprog.
 

Der er et hvalpekapitel som fortæller om naturlig og venlig opdragelse samt grundpillerne i lydighedstræning
bygget på kontakt.

En positiv kontakt mellem dig og din hund er den røde tråd igennem hele bogen.

 

Forlaget skriver: Min bedste ven er en bog om hundepsykologi efter
den bløde, naturlige og aktive linie.

Bogens tyngde ligger på aktivering, og man får mængder af tips og
idéer til, hvordan man nemt kan aktivere hunden både indendørs, i

haven og på gåturene. 
Indledningsvis bliver der informeret om nogle af de mange ting, som
man bør sætte sig ind i før man skaffer hund, og der bliver givet
hjælp til at træffe de valg der naturligt viser sig som for eksempel:
Skal vi have en hvalp eller en voksen hund? Hvilket køn skal det
være? Hvilken opdrætter og hvilket individ i hvalpeflokken.

Bogen indeholder også et kapitel om stress, indlæringspsykologi og
hundesprog.

 
Der er et hvalpekapitel som fortæller om naturlig og venlig

opdragelse samt grundpillerne i lydighedstræning bygget på kontakt.
En positiv kontakt mellem dig og din hund er den røde tråd igennem

hele bogen.
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