Se svým psem teď a tady NA VÝSTAVĚ ve Vlastějovicích 8. – 12. srpen 2018
Přemýšleli jste už někdy o tom, jak moc ovlivňuje psychika handlera výkon psa? Znáte ty situace kdy pes,
jindy oceňovaný za krásné předvedení, najednou na významné akci jako by měl v hlavě zatmění a
všechno kazí? Na vině nemusí být sám pes, ale handlerův stres jeho zkreslující a matoucí podněty psovi.
Nejen stres, ale i nepřiměřená očekávání, která pes nemá šanci svou zvířecí myslí pochopit, jsou
překážkou vzájemnému porozumění.
Proto ty, kdo se chtějí na výstavách zbavit stresu, pochopit lépe myšlení psa, zřetelněji s ním
komunikovat a ještě si to užít, je tu náš letní tábor SE SVÝM PSEM TEĎ A TADY na výstavu.
Jedná se o premiéru táborovo-výstavní verze úspěšného workshopu SE SVÝM PSEM TEĎ A TADY
(http://www.arterra.cz/workshopy/se-svym-psem-ted-tady/ ), který vedeme od roku 2015. Workshop
„Se svým psem teď a tady“ byl v roce 2016 oceněn cenou světové organizace profesionálních trenérů
zvířat ABMA (www.theabma.org).
Přínosy absolvování tábora:
 redukce stresu v běžném životě i ve vypjatých situacích – závody, zkoušky, výstavy, setkání
reaktivních psů apod.
 větší souhra a porozumění
 radost ze společného učení a sdílení
 využití společného potenciálu v tréninku i na závodech
 úspěšné dosahování nastavených cílů
 perfektní fyzický výkon s chladnou tj. klidnou hlavou
Lektoři:
Petra Jaškówová –kouč a terapeut , www.arterra.cz - na workshopu, má roli „znalce přes duši“. Skrze
řadu praktických cvičení s vlastním dechem, tělem a pozorností nás naučí techniky, které použijeme
k zvládnutí stresových situací.
RNDr. František Šusta, PhD., - trenér zvířat, autor knih Trénink je rozhovor, Trénink je v hlavě, a Neznám
druhé takové zvíře, jako je pes. Na workshopu má roli tréninkového metodika, který vše, co se naučíme
o práci se sebou a vlastním stresem, převádí do tréninkové praxe.
Kdy: 8. - 12.srpna 2018
Kde: kemp Radost ve Vlastějovicích - http://www.radostsazava.cz/, ubytování + plná penze 400,- na
osobu za den. Psi a parkování je zdarma.
Cena: 2.900,- za jednu cvičící dvojici (pán a pes)
Veškeré informace vám sdělí Míša Čermáková

zlaty.kavalir@seznam.cz nebo tel. 603 999 379

