Concepten? Wat zijn dat?
Iedere hond heeft een brein

Ieder bouwsteen van het brein is een concept

Concept

concept concept

Brein

Concept concept

Concepten zijn de basis van ieder gedrag/probleem

Daarom kijken we altijd naar de concepten

Welke is sterk en welke is zwak

Wat een zwakte is in één situatie, kan een kracht zijn in een
andere

Bijvoorbeeld
Een schapendrijver met 1000 schapen onder zijn hoede is niet
gebaad bij desinteresse (voor omgeving, geluiden, wat hij ziet) Hij
kan niet even een tukkie gaan doen of slaperig voor zich uit gaan
kijken

Voor een Chihuahua die in een handtas meereist met zijn baasje is
het superhandig dat hij niet reageert op andere honden, fietsers
of iets lekkers voor zijn neus

Optimisme

Wanneer een hond iets nieuw of vaags voorgeschoteld krijgt,
ziet hij het dan als:

Iets goeds?
Iets slechts?
Niets om je druk over te maken?

Gewenste reactie

geen reactie

Onafhankelijkheid
Waarde zien en optimistisch zijn over het niet dicht bij de eigenaar
zijn.
Baasje is er niet, pfff boeiend!

Focus
Waar ligt de hoogste waarde?
Bij de eigenaar?
Of bij de omgeving?
Door op focus voor de baas te trainen zijn honden beter bestand
tegen dingen die, om hun heen, in de omgeving gebeuren

Flexibiliteit
Als de hond met dezelfde situatie wordt geconfronteerd, kan de
hond (zich) dan anders gedragen/ voelen/ denken?

Hetzelfde object:
Voorpootjes op
Omheen lopen
Achterpootjes op
Er in

Nabijheid
De waarde zien om dichtbij het baasje te zijn
Hier komen

privilege

Aan losse lijn wandelen

privilege

Tolerantie van frustratie
Frustratie

emotie

Komt tot stand wanneer, wat je verwacht te staat gebeuren, niet
gebeurt of niet meteen gebeurt. HOE je reageert is je tolerantie

Werken aan dit concept is een cadeau voor jezelf en voor je hond

Desinteresse
(van omgeving/prikkels van buitenaf)
Vaardigheid om te beseffen dat het waardevol is om afstand te
nemen van dingen die eng of opwindend zijn

