
ARTU-RELU / CORI-FELU 

SHH-NU! 

SHH-SPAȚIU 

SHH - Mai încet (când trage în lesă, merge repede) 

ȘEZI 

BRAVO-ȘEZI 

AȘTEAPTĂ 

BRAVO-AȘTEAPTĂ 

IA-L 

HAI (când îl chemi la tine – la HAI primește mereu o 

mângâiere) 

LIBER – când poate pleca de lângă tine 

ÎN CASĂ 

Când pare se pregătește să latre (ridică urechile, pare că vrea 

să plece la ușă că aude zgomot pe scară/soneria – acționăm la prima 

mișcare a lui, înainte să apuce să latre, să fugă) – SHH-NU-EU! Mimică 

furioasă. Să vadă că eu am inițiativa- eu merg la ușă, nu el. 

Dacă a pornit deja spre ușă și latră/ mă ridic, furios, împing câinele să plece 

de lângă ușă. 

PREVIZIUNE – sunt atentă la el, să văd când urmează să latre/plece la ușă 

INIȚIATIVĂ – SHH-NU-EU 

CONTROL- transmit că eu mă ocup, eu sunt șeful 

CONSECVENȚĂ – repetare 

 

SHH SPAȚIU - Vine să fie drăgălit, se bagă cu nasul în mine – SHH-

SPAȚIU – până pleacă la 1 metru distanță. BRAVO. Apoi HAI. Apoi ȘEZI. Dacă nu 



se așază, spațiu iar. Apoi ȘEZI. Apoi HAI + mângâiere. HAI = mereu 

mângâiere. 

CÂND NE ÎNTOARCEM ACASĂ 

Când ne întoarcem acasă, nu îl mângâiem până nu ne așezăm pe canapea. 

SHH-SPAȚIU.  

Sare pe tine – SHH-NU! Te împingi și tu în el sau te întorci cu spatele la el. 

Ne așezăm pe canapea și SHH-spațiu până stă cuminte și șede. Apoi HAI. 

MÂNCAREA 

Mese fixe – mâncarea stă 5 min. jos, apoi e luată. 

Țin bolurile în mână. ȘEZI. Dacă se așază, cobor bolurile. Se ridică, le trag 

înapoi. ȘEZI din nou.  Sare pe mine -  SHH, NU – Mă duc eu înspre el. ȘEZI. 

Pun bolurile jos când stă potolit – AȘTEAPTĂ. Acopăr bolul cu mâna – 

AȘTEAPTĂ – până când nu se atinge de ele nici când n-am mâna deasupra. 

BRAVO-AȘTEAPTĂ. Zic IA-L doar când face contact vizual cu mine. 

 

SAPTĂMÂNA 1 - MAI ÎNTÂI MÂNCARE DIN MÂNĂ –  

30% bol, 70% hrănit din mână, bobiță cu bobiță. 

ȘEZI – CULCAT 

ȘEZI-BRAVOȘEZI - 1 bobiță 

ȘEZI- aștept 2 secunde-BRAVO ȘEZI – 2 bobițe 

 

După ce așteaptă 60 de secunde, trecem la antrenamentul cu răbdarea în 

spațiu – mă duc la distanță de 1 metru de el cu bolurile și el rămâne pe 

loc până-l chem, chiar dacă am pus bolurile jos. 

 

La plimbare 

Merg la ușă – ȘEZI- pun lesa. Dacă nu stă liniștit, nu pun lesa.  

Pun lesa – ȘEZI. Deschid ușa – dacă se ridică din șezut, închid ușa- SHH-NU. 

ȘEZI. 



Rămâne în șezut, deschid ușa, ies eu pe ușă. Apoi îi zic HAI – recompensă. 

Apoi iar ȘEZI & BRAVO ȘEZI. 

Închid ușa. HAI. Plecăm. 

Dacă trage în lesă, merge prea repede: SHH-Mai încet  

Stau cu ochii în 4 – dacă văd om, câine și el se agită îi zic SHH-NU înainte 

să apuce să facă orice. Nu îl las să meargă la alți oameni, la alți caini, e doar 

el cu mine în lesă.  

Traseul îl stabilesc dinainte, să îl cunosc, să merg cu fermitate. 

Ținutul lesei – capătul în mâna dreaptă, înfășurată cu mâna pe funie. 

Cealaltă parte în mâna stângă ca el să stea lipit de piciorul meu stâng și să 

țin cu ambele mâini lesa. 

Când face pișu afară, zic pișu-pișu cât face, încet, fără să distrag atenția. 

Apoi BRAVO-PIȘU + recompensă și mângâiat. 

Când face caca afara, zic caca-caca cât face, încet, fără să distrag atenția. 

Apoi BRAVO-CACA + recompensă și mângâiat. 

 

CUȘCA 

Primele 2 zile rămâne deschisă cușca și, când îi pun mâncarea în bol (acel 

30%), pun bolul în cușcă. Când intră, zic BRAVO-CUȘCĂ. 

ALTELE: 

- Doarme în hol primele 2 nopți 

- Smotocitul, mângăiatul - doar pe podea, în iarbă, cu mine la nivelul 

lui- e free space. Când sunt în picioare, e armată iar.  Maxim 10 

minute pe zi. 

- De exersat apoi exercițiul cu LASĂ- jucăria antrenament 

- Dacă face în casă - Bat din palme, NU-PIȘU, scos afară. BRAVO-PIȘU 

 

 



 

 


