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Jak vyzrát na páníčka (návod pro psa)

„E-book je věnován psům, kteří se chtějí 
naučit obelstít svého páníčka. Praktický 

návod, jak si páníčka omotat kolem tlapek.“

Pavla (Polymnia) Chocholoušová
Psí souvislosti

„Naučím vás, jak porozumět svému psu
 a skrze něj i sobě.“

Prohlášení: Tento e-book vznikl na základě mé touhy předat 
vám něco, co se nelehko zpracovává. Pokud budete mít silnou 

potřebu e-book šířit dále, posílejte své blízké přímo na mé 
stránky, kde si ho můžou sami stáhnout. Tímto neporušíte 
autorská práva a mně uděláte ohromnou radost. Děkuji za 

pochopení a respektování tohoto sdělení.

http://psisouvislosti.cz/
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Úvod:
E-book není určen páníčkům, ale jejich psům.
Ve čtení můžeš pokračovat jedině tehdy, pokud jsi pes.
E-book píšu pro psy, kteří by si rádi omotali páníčka kolem svých tlapek a nevědí, jak 
na to.

Tato elektronická kniha tě naučí všechny potřebné fígle.

Od teď budeš mít všechno ve svých tlapkách!

Pohodlně se uveleb na gauči a pusť se do čtení. Pokud se 
chceš nejdříve dozvědět něco o mně,  klikni sem.

E-book je rozdělen do 4 částí = 4 tlapek. Jako jsou ty tvoje. 
To je super, že? Užij si je. 

Tlapka č. 1 – Teorie – Nauč se teorii levou zadní.
Tlapka č. 2 – Praktická část – Převeď nabyté znalosti do praxe.
Tlapka č. 3 – Tipy a rady.
Tlapka č. 4 – Suma sumárum závěrem.

http://psisouvislosti.cz/muj-pribeh/
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Tvá řeč je tvá zbraň
Mnoho lidí nerozumí psí řeči. To je tvá výhoda, ale i 
nevýhoda. 

Máš tedy omezené možnosti, ale i tak se s tím dá 
přežít.

Nauč se svou řeč používat tak, aby si 
páníček myslel, že to vše děláš pro něj. 

Že mu rozumíš, chráníš ho a miluješ jen jeho. 
Hodně zabírá, když si myslí, že se bojíš, ale 
to se nedá použít vždy. Většinou jen tehdy, 
když jde do tuhého, a to věřím, že už se bojíš 
doopravdy.

Lepší je, když si průběžně svého páníčka udržuješ 
v jistých mezích.

Takže, jak na to, aby sis páníčka omotal kolem 
svých tlapek?

te
or

ie
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Tvoje nejsilnější zbraně jsou tyto 
dva základní REŽIMY:
RADOST a STRACH
Buďto se na páníčka budeš upřímně dívat a vrtět 
ocasem, nebo se skrčíš, sklopíš uši a budeš se ho 
bát. V nejkrajnějších případech si můžeš lehnout 
na záda. To zabere vždy.

Tvým cílem je:
Páníčka nedopálit doběla!
Pokud se tak stane, už je většinou pozdě. 
Dostaneš výprask! Prostě jsi to přepískl a páníček 
to psychicky nevydržel. Takže bacha. Dělej jen 
postupné pokroky a vždy je prokládej výjimečnou 
poslušností. 
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Jak s omotáváním začít
To nejjednodušší je něco od páníčka chtít.
Vrť hodně ocasem, upřeně se na něj dívej a vydrž! Nevzdávej to.
Hodně se usmívej a ještě jednou to zkus. Většinou to za nějakou dobu páníček vzdá.
 Buď vytrvalý. 
Tohle je jednoduché. To zvládneš levou zadní. Jednoduše vytrvej a zkoušej to pořád dokola.

Co dělat, když ho nechceš poslechnout
To už je trochu těžší a chce to jisté dovednosti. Naučím tě další čtyři nezbytné REŽIMY, které se nauč 
rozpoznávat podle svých nejlepších schopností – tedy podle čichu. 
Dodržuj tyto zásady:

1. Používej jednotlivé REŽIMY v pořadí, které uvádím. 
2. Až budeš umět používat první REŽIM, začni s druhým a takto postupuj dále. 
3. Takhle se propracuješ až ke čtvrtému REŽIMU, ve kterém už si budeš dělat, co chceš.

Ke konci nastraž uši a pozorně zavětři BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA!
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PRVNÍ – REŽIM „HLUCHÝ “: Nauč se na poprvé neslyšet. Stačí, 
když nezareaguješ. Nezkušený pejskař to neví a bude si myslet, 
že jsi právě neslyšel. Velmi rychle zjistíš, že to funguje.

DRUHÝ – REŽIM „PO SVÉM“: Povel udělej, ale po svém.
To je hodně dobrý fígl. Začneš s lehkou odlišností dělat to, 
co po tobě páníček chce. Ve finální podobě pak uděláš úplně 
jiný povel, než ti byl zadán. Páníček s tebou bude i přesto 
spokojen. 

TŘETÍ – REŽIM „ODMÍTNUTÍ“: Prostě se šprajcni a zatvrzele 
něco nechtěj. Nehni se z místa. Páníček bude bezradný. Je velká 
šance, že ti to projde.

ČTVRTÝ – REŽIM „IGNORACE“: Toto je takový poslední um a je potřeba na něm pracovat déle. 
Většinou dobře funguje poté, co to páníček s tebou vzdá.
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BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA!
Až budeš expert v používání všech REŽIMŮ, nauč se je chytře kombinovat. 

Vždy jen po částech, postupně a v různých variantách. 
Mezitím vyrosteš a páníček si na tvé intriky zvykne. Vše se ti bude mnohem lépe prosazovat, 
když to neuspěcháš a budeš trpělivý. 
Nic nepřeháněj a své triky prokládej nečekaným extra výkonem.

Vždy můžeš ještě použít svoje základní vybavení, které máš pro všechny 
případy v záloze. 
● Výstražně zavrč, výhružně kolem sebe chňapej a štěkej. 
● Využij hmotnosti svého dorostlého těla,
● nebo naopak zužitkuj svou mrštnost a rychlost. 
● Vždy můžeš použít svůj nejroztomilejší kukuč. 

Variant je mnoho. Ale to se postupně naučíš.
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Kde děláš nejčastější chyby a pak dostaneš za uši
Svého páníčka moc přetěžuješ. Někdy taky musíš poslouchat. Vyber si nějakou činnost a tu pokaždé 
skvěle vykonávej. To páníčka usvědčí v tom, že posloucháš jak hodinky a že v ostatních případech za 
to může něco úplně jiného, jen NE TY! 

Buď často roztomilý. Toho docílíš právě vrtěním ocasu, neustálým dožadováním se pozornosti, 
roztomilým zíráním a hlavou vytočenou v otazník. 

Když tě páníček bude hubovat, dej mu najevo, že si vše, co říká, 
bereš k srdci a že mu ZARUČENĚ ROZUMÍŠ. 

Sklop uši, koukej se na pána z podhledu, trochu si i popošlápni. 
Pokud jde do tuhého, přikrč se, a kdyby bylo nejhůře, rovnou si 
lehni na záda a vrť špičkou ocasu staženého mezi nohama. 

Ve tvém výrazu musí být jasně napsáno: 
PŘÍŠTĚ TO UŽ NEUDĚLÁM! 

Extra tip: Vrtěním ocasem a provinilým výrazem se můžeš zachránit 
skoro ze všech průšvihů.
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Jak lidé chápou psí řeč
Ne po psím, ale „po člověčím“. Vše si převádějí do lidských vlastností. Faux 
pas se stane tehdy, když budeš chtít páníčkovi sdělit, že ti je nějaká 
situace nepříjemná. To jsou pro něj velmi slabé signály a neumí je 
číst. Tady jsou některé příklady.

1. Když ustrneš, protože na tebe tlačí s nějakým povelem, myslí si, 
že ho neposloucháš. Netuší, že jsi ve stresu a že nevíš, kudy kam a 
jak z toho ven.

2. Nevědí, že přímý pohled je pro tebe vlastně hrozbou, a proto ti dělá 
problém, aby ses svému pánu díval do očí, když se na tebe zlobí. 

3. Tvůj pohled do strany nevnímají vůbec. Nevědí, že tím dáváš najevo, že se cítíš nepříjemně 
a snažíš se svého pána uklidnit. 

4. Netuší, k čemu ti slouží čichání u země. Že to neděláš jen proto, abys přečetl novinky od jiných psů, 
ale hlavně proto, abys dal najevo jinému psu, že nepřicházíš ve zlém, ale chceš se kamarádit. Svým 
nevšímavým a nepřímým postojem ho takto uklidňuješ. Člověk toto nevidí. Myslí si, že se o jiného 
kamaráda nezajímáš.
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5. Když přiběhneš k jinému psu obloukem, člověk si myslí, že se bojíš. Neví, že jsi k druhému psu 
jen zdvořilý a dáváš mu tak dostatečný prostor, aby si tě mohl dobře prohlédnout a zjistit, jaké máš 
úmysly. Ve své řeči říkáš: Hej kámo, nechci ti nic udělat, budeme kamarádi? 

6. Nechápe, proč couvneš nebo uděláš krok stranou, když tě chce pohladit. Hned si myslí, že ho nemáš 
rád. Neuvědomuje si, že ti může být pohyb jeho ruky nepříjemný. Anebo že nemáš prostě rád, když se 
tě v tu chvíli takto dotýká. 

7. Netuší, že přímý vstup do tvé osobní zóny je 
pro tebe nepříjemný až děsivý, ne-li hrozbou.

8. Neví, že i ty si své kamarády vybíráš. A to jak psí, 
tak lidské.

Zkrátka měj hodně trpělivosti a doufej, že se to jednou 
naučí.

Úplně stačí, když se mu budeš často dívat upřeně 
do očí a vrtět hodně ocasem. Když ti bude něco 
nepříjemného, nejlépe uděláš, když utečeš.
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ZAVĚTŘI, NASTRAŽ UŠI!
Mnoho lidí neví, že když se ti něco nelíbí, vyšleš varovný signál, a můžeš za to být potrestán. 

Chápu, nemáš pak na výběr a rovnou začneš kousat, ale pochop, že takto přijdeš o veškerý 
komfort, který se ti u lidí nabízí. Lidé se tě začnou bát, začnou se tě stranit a ztratí v tebe důvěru. 

Budeš odstraněn z jejich dosahu a zřejmě skončíš uvázán někde u boudy nebo tě budou muset 
dát do jiného domova nebo do útulku. Končí to i hůře, ale to snad ani nemusím zmiňovat. 

Vždy si uvědom, že i když jim to velení moc dobře nejde, ty si prostě nemůžeš dělat, co chceš. 
Znovu říkám, pokud ti je něco nepříjemné, radši uteč! To je tvoje jediná záchrana. Jakmile 
začneš neuváženě používat své zuby, je konečná.

Raději se opravdu nauč, jak si páníčka omotat kolem svých tlapek, anebo se modli, 
aby se začal zajímat o psí řeč. 



Jak vyzrát na páníčka (návod pro psa)     Pavla Chocholoušová – Psí souvislosti

© 2016 http://psisouvislosti.cz/ 13

Všeobecné pravidlo plnění povelů

● Buď nápaditý a udržuj si páníčka ve střehu. Nesmí si být zcela jist, zda povel uděláš, nebo ne. Výkon 
poslouchání neustále měň a prokládej naučenými režimy. Drž se však bezpečnostních pravidel. 

Když už bude páníček skoro zoufalý, povel udělej na jedničku.

Tvá poslušnost by měla být tak na 60 %, max 70 %. Ne více než 80 %, aby ti to náhodou nesklouzlo 
do totální poslušnosti. Naopak si dej pozor, aby ses nedostal pod 50 %. Mohlo by se ti pak lehce stát, 
že běžné kombinace neposlušných sekvencí způsobí jasný kolaps páníčka a zaručený výprask!

Extra tip – Doma poslouchej více. (Psst: Tam tě krmí!) Venku už výrazně méně. 

Jak můžeš připoutat pozornost
A. Výsledek NEZARUČUJI.

Můžeš skákat, kňučet, štěkat, něco rozkousat.

B. Výsledek ZARUČUJI.

Když zakulháš, nebo začneš radostí poskakovat a budeš si chtít hrát. Když budeš roztomilý a budeš 
chtít svého pána oblízat radostí a vlézt mu mermomocí do klína. (Samozřejmě s čistými tlapkami!)
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Praktická část – Převeď získané znalosti do praxe.

Důležitá bezpečnostní opatření
● Vždy si propočítej své dlouhodobé taktiky a zvaž, 
zda je zrovna dnes vhodné, abys páníčkovi lezl 
na nervy.
● Je VŽDY NUTNÉ, abys přihlédl k páníčkově aktuální 
náladě a zhodnotil, zda není náhodou na čase chvíli 
sekat dobrotu. 

Pokud se na pána rozhodneš skákat i přesto, že ti to 
zakazuje, ale přitom je jasné, že to nemyslí vážně, vesele 
pokračuj. Je evidentní, že mu to dělá dobře a vlastně se mu to líbí, protože o něj projevuješ 
zájem. Skákej o sto šest. Kdyby to myslel vážně, skákat by tě nenechal.

Jestli ale přijde domů bez nálady a třeba práskne dveřmi a naštvaně kouká do země, radši 
se kliď a skákání pro tentokrát vynechej.

p
ra

xe
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Co dělat v konkrétních situacích
1. Když něco provedeš

Třeba když rozkoušeš fajnové kožené boty nebo roztaháš po celé kuchyni obsah odpadkového 
koše.

Když se páníček vrátí domů, ihned skoč z kanape, kde jsi doposud klidně spal, a okamžitě zalez pod 
postel nebo cokoli jiného, pod co se dá schovat. Prostě zmiz z dohledu. Když tě páníček najde, nahoď 
režim „Strachu“ a dělej, že se hodně bojíš a snaž se prosadit myšlenku, že to příště neuděláš. 

Můžeš také předstírat, že o ničem nevíš. Bohužel jsi za sebou zanechal takovej 
brajgl, že je více než jasné, kdo je viníkem. Stopy jednoznačně vedou k tobě. 

Všeobecně jako psi nejste vůbec pořádní a je vám šumák, zda je doma 
bordel. Tento fakt vám moc nepomáhá. Kdybyste si po sobě aspoň uklízeli. 
No nic.

Takže počítej s tím, že ti to neprojde a stejně skončíš pod postelí. 

Přikrč se a začni hodně vrtět ocasem.

Pokud je vás psů doma více, rozhodně se tvař, že o ničem nevíš. Máš 
jistou naději, i když je hodně slabá.

Dívej se aspoň do strany. Na páníčka se nedívej radši vůbec.
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2. Když ti páníček něco zakáže
Zjisti, zda to myslí vážně. Jak? Jednoduše jdi a zkus to znovu. Jakmile zjistíš, že to vlastně není zas 
takový zákaz, máš zelenou. Teď už je hra na tobě. 
Zkus první režim „Hluchý“ – povel jsi neslyšel. Nezapomeň jít postupně. Chce to čas, ono se to poddá. 
Až budeš ve čtvrté fázi, gratuluji.

3. Když se ti páníček snaží domluvit
No, tak z toho si vůbec nic nedělej. Vyslechni si to a příště to 
udělej zas. Bacha na četnost opakování. Však už víš!

4. Když na tebe páníček křičí
Tak to už jsi něco přepískl. 

Nahoď provinilý výraz a zkus vrtět ocasem. Trochu se 
přikrč. Když to nezabírá, ocas stáhni celý mezi nohy a vrť 
jen špičkou ocasu. Úplně se zmenši a zůstaň v této poloze, 
dokud se pohroma nepřežene. 

Pokud ocásek nemáš, smrskni se do nejmenší možné velikosti. 
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5. Když křičí na někoho jiného
Můžeš nastoupit jako hrdina a hádce zabránit. Nejlépe však bude, když vlezeš křičícímu páníčkovi přímo 
do obličeje a začneš ho vehementně oblizovat. Za zkoušku to stojí. Většinou ho to v tu chvíli rozčílí, ale 
máš malou šanci, že se chytne. Že si uvědomí, jak je rozčílen, a přestane. 

6. Když páníček pláče
Tak toto se musí stát tvým zájmem číslo jedna. Máš jedinečnou možnost, jak si nahrát hodně plusových 
bodů. Ukaž, že ti záleží na tom, aby mu bylo zase lépe a usmíval se, a projev mu svůj soucit. 

Tiskni se k páníčkovi co nejvíce 
a nenech utéct ani jedinou slzu. 
Je dobré si intenzivně vynucovat 
jeho pohled a packou ho pobízet, 
aby tě nepřestával hladit. 

Za tohle ti bude páníček nesmírně 
vděčen. Zde taky často uslyšíš: 
„Ty jsi můj jediný přítel.“, „ Jsi 
jediný na světě, kdo mi opravdu 
rozumí.“ Toho si važ, protože to 
je pravda.
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7. Když chceš na gauč, do postele, do klína
Buď tam prostě rovnou skoč – to záleží, v jaké fázi zrovna jsi. Anebo jen 
na kraj postele, gauče či klína polož hlavu a úpěnlivě se zahleď 
páníčkovi do očí.

Můžeš si trochu kňournout a popošlápnout, abys upozornil, že tam stále jsi. 
Samozřejmě ihned vrť ocasem, jakmile tě zmerčí. Taky zabírá, když si 

zhluboka a hlasitě oddechneš. 

Nevzdávej to, nic zvláštního neděláš, po nějaké chvíli by to mělo 
fungovat.

8. Když nechceš z gauče, z postele
To záleží, v jaké fázi jsi. Můžeš zkusit režim „Hluchý“. Pokud 
jsi už zkušenější, vyzkoušej si „odmítnutí“. Výrazně si zívni a 

rozval se ještě více. Zkrátka dělej, že jsi děsně unavený a nehni 
se z místa. 
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Tady mají výhodu větší psi. Pokud jsi menší, můžeš zkusit zavrčet. Některý páníček strpí, když se 
ho pokusíš kousnout. Dostatečně ho tak upozorníš, že se ti z gauče prostě ještě nechce a příště si 
rozmyslí, zda to po tobě bude požadovat. 

Za zkoušku to stojí, ale fakt riskuješ. Musíš vědět, jak 
moc je pro tebe páníček ochotný udělat. Pokud ti i tohle 
projde, tak ho máš tedy velmi dobře zpracovaného.

Pokud jsi veliký a jsi ve fázi, že si můžeš dělat, co 
chceš, tak tě tento problém nezajímá. 

Páníček se naučil, že tě nemá v tuto chvíli obtěžovat. 
Opět je to ale jen krátkodobé, protože ti většinou 
přeroste hřebínek a pak jsme u toho, co jsem zmiňovala 
výše. Páníček se tě začne bát.
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9. Když ti páníček řekne povel „lehni“, a tobě se nechce
Chvíli dělej hluchého a blbě se koukej. Povel slyšíš poprvé a nevíš, co znamená. Pokud bude hodně 
naléhat, tak si sedni. To je maximum, co můžeš nabídnout. S tím se většina lidí spokojí. Dokážou si 
vždy dobře odůvodnit, proč sis nemohl zrovna teď lehnout. Právě používáš režim „Po svém“.

Za zkoušku to rozhodně stojí. Mohl bys tento otravný povel do budoucna úplně 
vymýtit a přesvědčit páníčka, že povel „lehnout“ vůbec k životu nepotřebuješ. 

Vždyť přece posloucháš. Umíš si ukázkově sednout.

Když už si lehnout musíš, dej si záležet, ať ti to trvá děsnou dobu. Tento 
tip jistě ocení všechna velká plemena.

Pro ty menší z vás může fungovat, že se ihned po lehnutí zase rychle 
zvednete. Pokud vytrváte, páníček povel vzdá dříve, než vás ho naučí.

Opětovné zvednutí dobře funguje i pro velké psy, ale kdo z vás by se 
zvedal, když už se konečně složíte na zem, že?
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10. Když se jde na vodítku ven
Tak pozor, tento moment musíš využít na maximum! 

Venčení je pro lidi zásadní slabina! 

Soucítí s tebou, protože jsi na ně celý den čekal doma a teď vědí, že 
tě musí vzít ven. Mají černé svědomí, že jsi byl celou dobu doma 
sám. 

Chachá! Pro tebe je to úžasná příležitost, jak si páníčka ihned 
omotat kolem tlapek. 

V prvé řadě už doma používej režim „Radosti“ a buď hodně veselý. 
Skákej nahoru a dolů a snaž se ještě za letu svého pána oblíznout. 
Jakmile se mu podaří nasadit ti obojek a vodítko, zamiř ihned ke 
dveřím, abys ho ujistil, že je to fakt akutní. Žádné dveře ti nejsou 
překážkou, der se ven!
 
Ničeho se neboj. Máš perfektní omluvu ke všemu, co teď uděláš. 
Páníček nemá tušení, že už sis ho v tento moment krásně omotal kolem tlapek.
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Všechny důvody k tahání jsou ospravedlněny, protože:

● potřebuješ strašně na záchod,

● potřebuješ si přečíst aktuální zprávy v okolí a nejlépe se zastavovat 
každé 2 metry, aby ses ujistil, že ti nic neušlo,

● potřebuješ se přivítat se všemi nejlepšími kamarády

 ● a jistě máš další jiné neodkladné důvody, které tvůj páníček 
zaručeně pochopí.

Zkrátka řečeno, tímto způsobem budeš omluvený téměř 
za vše. 

Na páníčka moc nečekej. Stejně tě na konci vodítka jen zdržuje 
a nic extra ti nenabízí. Venku máš důležitější věci k řešení.

Vidíš, na vodítku je to brnkačka. Hodně používej režim „radosti“ 
a omotávání máš rozjeté. 
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11. Když se o tebe páníček bojí
Pokud se o tebe páníček bojí a celkově se bojí jiných psů, moc si 
na procházce neužiješ. 

Můžeš to ventilovat svým štěkáním na vše, co se hne. Na 
jiné psy, lidi, nebezpečné a podezřelé předměty, trakaře, 
vozíky, prakticky všechno, co páníčka děsí a co považuje 
za nebezpečné. Pro jistotu štěkej prostě úplně na vše.

V podstatě se naučíš, že cokoli pro tebe může být 
potenciálním nebezpečím. Promiň, kámo.

V této štěkací dovednosti bodují především kapesní pejsci, 
které páníček v případě ohrožení okamžitě sbírá do náruče. 
Dělá to v domnění, že ti pomáhá, ale bohužel nepomáhá ani 
sobě, ani tobě. 
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12. Když chceš něco od stolu
To je něco podobného jako u gauče a postele. Jen je to mnohem 
intenzivnější.

Vyber si ze smečky toho, kdo má pro tebe zaručeně slabost, 
a víš, že ti nakonec stejně dá. Hodně prosebně a hlavně 
hladově se na něj dívej. Můžeš i zakňučet, šťouchnout 
ho do klína nosem nebo packou. Je to roztomilé a 
většinou to funguje. Zejména když jsi ještě štěně.

Buď tedy vytrvalý. 

Když uslyšíš „Když on je tak roztomilý.“ nebo „Vypadá 
tak hladově.“, „Mami, můžu mu dát kousek?“ Je to na 
dobré cestě. Tady bys mohl zvýraznit svou roztomilost 
zvednutím obočí a natočením hlavy do strany.

Hodně štěstí a dobrou chuť! 
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Co dělat, když páníčka NECHCEŠ rozčílit

1. Dívej se mu do očí, i když ti něco vyčítá

Vím, je ti to nepříjemné a nejraději by ses podíval do strany. To ho ale právě rozčílí, 
protože si bude myslet, že ho ignoruješ. Nechápe, že tímto způsobem uvolňuješ vzniklý 
stres a svým „pohledem do strany“ ho uklidňuješ. Netuší, že takto na něj reaguješ a 
odpovídáš mu, že ti je jeho tlak nepříjemný. 

Dokonce i lidé se dívají stranou, když na ně někdo tlačí a je jim to nepříjemné. Nicméně 
neví, že to dělají automaticky proto, aby druhou stranu zmírnili. Dávají najevo své 
nepříjemné pocity.

Jenže ani u lidí tento zklidňující signál nefunguje - Útočník se jen ujistí, že získal 
převahu.

Bohužel se všeobecně lidé podvědomě pokouší u druhých vyvolat strach, aby je potom 
mohli ovládat. V tomto se od psů naprosto liší. Lidé bojují o to, kdo bude v nadvládě toho 
druhého. Možná to ani není jejich záměrem, ale bohužel se to od života takto naučili. 
Mezi lidmi jsou ale i tací, kteří si uvědomují sílu komunikace a svou řeč ovládají. 
Hledají v komunikaci spolupráci.

R
ad
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a 
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Psí řeč je o neustálém vyhodnocování každého okamžiku. Předáváte si navzájem důležité signály, 
které pak určují hranice, co si kdo z vás může k druhému dovolit. Říkáte si neustále, jak se cítíte. 
Pokud jeden z vás signály nerespektuje, dostane po čumáku. 

Jako smečka bez lidí se domluvíte mnohem lehčeji.

Jakmile se ovšem dostaneš do smečky lidské, vůbec nic pro tebe nefunguje tak, jak má. Nevíš, koho 
máš poslouchat a co si můžeš dovolit. Každý ti říká něco jiného. Nevíš, co je dobře a co špatně. 
Pořád se to mění. A pak dostaneš vynadáno za něco, čemu vůbec nerozumíš. 

Kdybys byl jen ve psí smečce, hned bys rozuměl všemu, co se smí, a co ne. A kdybys přece jen něco 
nepochopil, psí kolega by ti to dal jasně najevo a příště by sis dával větší pozor. 

Aby lidé a psi mohli společně fungovat, musí lidé porozumět psí řeči a pes 
se musí naučit lidská pravidla. 

Takže vzápětí, co se člověk ujistí o své převaze, zahájí útok. Využije moment oslabení a zaútočí. Tvůj 
pohled do strany ho ROZČÍLÍ a většinou uslyšíš: „Tak dívej se na mě, když s tebou mluvím!“

A proto se překonej a dívej se mu do očí, i když ti to je krajně nepříjemné!

Extra tip: V téhle situaci ti pomůže mrkání a přivírání očí. Toho si skoro ani nevšimne.
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2. Poslechni ho
Když budeš poslouchat, bude tě milovat. Čím více ho budeš poslouchat, 
tím více na tebe bude pyšný a tím více svobody pro sebe získáš. V závěru 
budeš mít to, co jsi původně chtěl. 

Je to na tobě. Vždy si můžeš vybrat. 

Ano, může být jen po tvém. Avšak z hlediska vašeho dlouhodobého 
vztahu je výsledek poměrně krátkodobý. Získáš sice to, 
co chceš, ale velmi riskuješ, že ztratíš vše, co máš.

Nestálo by náhodou za to vytvořit skvěle 
sehraný tým?

Ok, promiň. Vůbec to sem nepatří. Já jen, kdyby tě 
to náhodou zajímalo...

Nemusíš mít prostě všechno hned. Nauč se být trpělivý. 
To je vše. Ehm... Promiň, zase mi to trochu uklouzlo. 
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3. Vyzdvihni páníčka na 1. místo
Upřednostni ho před vším, co tě láká mnohem více. Aspoň na nějaký čas. Uvidíš, jak ho to dostane. 
Naprosto si ho získáš. Jeho sebevědomí stoupne o 100 procent. 

Tenhle trik tě dokáže vytáhnout z jakéhokoliv vážného průs..švihu. Zaručeně zabírá.

Co naopak musíš udělat, když ho chceš dopálit
Opak toho, co jsem uvedla výše. 

 Nedívej se mu do očí, 

 neposlouchej ho a

 dělej vše tak, aby si myslel, že je pro tebe až na posledním místě.
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Extra DOPALUJÍCÍ tipy:

1. Neposlechni ho, když se chce před někým s tebou blýsknout

Děsně jednoduchý.

Běžně po tobě bude chtít nějaký banální trik nebo povel, který 
už dávno znáš a běžně děláš. Tak ho zrovna teď neudělej.
 
Anebo trik, který tě právě naučil. „To víš, že jo. 
Dělat ze sebe šaška.“ Naschvál se šprajcni.

Výhodu to má v tom, že ti nemůže vynadat. Přece na tebe 
nebude protivný před někým jiným. Bude se muset těžce 
vyrovnat s porážkou. Zaručeně ho dopálíš. Tohle bezvadně 
funguje. Pak ti zřejmě bude domlouvat, ale to už je banalita. 
Tohle už víš, jak zmáknout.
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2. Vehementně se vítej s jeho kamarády

Pokud chceš, aby to mělo grády, udělej to zrovna 
po tom, co tě vyhuboval. Zaručeně ho to 
dopálí.

Páníček bude opět oslaben přítomností třetí 
osoby, takže bude na moment neviditelně 
syčet, jako když uniká pára z hrnce. Díky 
úniku páry to po chvíli vzdá a uleví si 
myšlenkou, že to má pod kontrolou: „Dobrá, 
tentokrát ti to prošlo, ale počkej příště!“ 

To ale netuší, že tohle je jen slabý odvar toho,  
jak ho máš dávno zpracovaného.

3. nic mu probůh nerozkousej!

Rozhodně nedoporučuji rozkousat něco, co má páníček opravdu rád a na čem mu záleží.                        
I přesto, že ho chceš pořádně dopálit. 

Taktiky, které jsem popsala výše, jsou pro tebe mnohem bezpečnější.

Pokud na tom i přesto trváš, čekej výprask!
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Jak svého páníčka vyděsíš
Toto je skvělá pomůcka, jak na sebe upoutat pozornost 
anebo pro sebe získat lepší podmínky.

Nauč se:

1. Kulhat 

Sám jistě víš, jak páníček reaguje, když se ti opravdu něco stane. 
Tlapka je bezpečným kamuflážním prostředkem a zaručeně 
zabírá.
Občas můžeš falešně kulhat, když se ti páníček dostatečně nevěnuje. 
Péči a pozornost máš ihned zajištěnou.
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2. Vyděšeně křičet

Výrazně panikař, když něco opravdu nechceš.

Jako např. když musíš vlézt do auta, jít po nebezpečné podlaze,                            
jít se koupat, česat se, stříhat se, upravovat drápky nebo jít k veterináři, 
či jen do nebezpečných schodů. 

Hodně u toho křič a šil, různě s sebou zmítej.

Sice se tomu pravděpodobně nevyhneš, ale značně to páníčkovi 
ztížíš. Minimálně dvakrát si to rozmyslí, než se s tebou pustí 
znovu do křížku. To ho už dopředu oslabí a ty budeš mít od 
začátku jistou převahu.

Pokud budeš úspěšný, tento rituál se nebude opakovat                    
tak často.

Asi nebudeš nejkrásnější ve svém okolí, ale koho zajímá 
krása, když jde o ŽIVOT!

Přitom by stačilo, abys zjistil, že všechny tyto činnosti jsou pro 
tebe výhodné. Kdyby tak páníčka napadlo nabídnout ti nějaký extra 
výjimečný pamlsek, pro který by stálo za to překonat svůj vlastní strach.
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3. Odmítat pamlsky nebo nejíst
Toho využívej, jen když máš dostatek žrádla a páníčka máš dobře omotaného kolem tlapek.

Zaměř se nejdříve na pamlsky a začni si vybírat, respektive odmítat. 
Dostane se ti širokého výběru.
Pak můžeš přejít k hlavnímu chodu. Páníček pro žrádlo, které budeš jíst, pojede klidně až na konec 
světa! 

Přitom by ti stačilo, abys misku se žrádlem neměl neustále plnou a k dispozici. Jak ti to jídlo má pak 
chutnat? Není divu, že pak žrát odmítáš, začneš si vybírat a ztrácíš motivaci.
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Jak stoupneš v očích svého páníčka
1. Odmítneš jít ven, když prší
Za tohle budeš dlouho sbírat bonusové body. 

2. Nevezmeš si jídlo od druhých
Tímto ho přímo ohromíš. Zajistíš si v jeho očích úžas.

3. Nenecháš se jen tak někým pohladit
Páníček se dosyta nabaží pocitem, že miluješ jen jeho.

4. Budeš elegán
Sebevědomě vyťapávej s hlavou vztyčenou a s ocasem 
nahoru. 
Když si lehneš, elegantně přelož jednu nohu přes 
druhou. Přední nohy, jasně! 
Vyzdvihneš tak svou sofistikovanost.
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Tak a teď už jsem ti řekla všechny fígle. Můžeš své triky postupně všechny vyzkoušet. 
Zaručuji ti, že fungují!

POZOR ALE!
Jakmile tohle všechno páníček prokoukne a naučí se mluvit psí řečí, 
tvoje fígle budou ty tam.

NEZOUFEJ A RADUJ SE!
V takovém případě ti tento e-book poslouží už jen jako krásná vzpomínka na staré časy.
A proč se máš radovat? Protože se konečně se svým páníčkem domluvíš. Bude ti konečně 
rozumět a nebudeš se muset schovávat za své intriky.
 
A nejen to. Páníček se o váš vztah začne mnohem více zajímat. 

Bude se s tebou chtít domluvit, protože už bude vědět, že je to možné! 

Stane se pro něj zázrak, začne vašemu vztahu rozumět.

A to je skvělé ne? Díky, že jsi to dokázal dočíst až sem.

Z
áv

ěr

http://psisouvislosti.cz/on-line-kurz-registrace/
http://psisouvislosti.cz/on-line-kurz-registrace/


Pavla Chocholoušová – Psí souvislosti Jak vyzrát na páníčka (návod pro psa)     

© 2016  http://psisouvislosti.cz/ 36

Takže, jestli máš všech těchhle fíglů a intrik po krk, podstrč tenhle e-book svému páníčkovi a uvidíš, 
jak rychle se začne učit mluvit psí řečí!

Mezitím si můžeš prostudovat články na mém blogu a nebo se stát fanouškem na fb stránkách         
Psí souvislosti a seznámit se s Dínem.

Pokud potřebuješ, neváhej mne kontaktovat e-mailem: dotazy@psisouvislosti.cz

Hodně štěstí, statečný hafane!

Pavla a Díno

http://psisouvislosti.cz/blog/
https://www.facebook.com/psisouvislosti.cz/?ref=bookmarks
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Bonusové fotky
>>>bonusové video<<<

http://pavlapolymnia.cz/wp-content/uploads/2016/04/VID_20160405_104652.3gp

	mluvit psí řečí

