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Den här boken handlar om hundens beteende, tankar och känslor - om hundens mentalitet. Boken utgår från
Svenska Brukshundklubbens mentaltest (MT) och mentalbeskrivning (MH). Testsituationerna och de mentala
egenskaper som där kommer fram beskrivs på ett tydligt sätt. Men boken stannar inte där. Vi får här lära oss
hur man utifrån hundars skilda mentala förutsättningar lägger upp träningen för tävlingshunden i lydnad och
bruksgrenarna spår, sök och rapport. Dessutom tar boken upp hur hundars olika mentalitet påverkar vardagen i
allt från kloklippning till vardagslydnad. Detta gör boken en smula unik, och är den första som verkligen
handlar om individanpassad träning. Utöver detta bjuds läsaren in i hundforskningens värld i form av en
etologiskola och ett kapitel om MH ur ett vetenskapligt perspektiv.
Pysselåret 2017.
Här söker du efter böcker och andra medier. Mentalitetsboken av Kurt Blixt. Bemötandeproffs : konsten att
möta andra med lyhördhet - utan att offra dig själv bok Liv Larsson pdf Mentalitetsboken: Amazon.
Innan … Mentalitetsboken. Blixt/Svartberg 'Mentalitetsboken' Victoria Stillwell 'Få hunden i toppform'
Hasselgren/Wikström/Öberg 'Hundsjukdomar från A-.
Dagens bok: Mentalitetsboken - Blixt och Svartberg, Lev enklare - Gisela Linde I min I-pod:

Sommarprogrammen Dagens vill ha: Half baked - Ben&Jerrys nyaste smak. Reservationer i kö: 0 Buy
Mentalitetsboken by Ingalill Blixt, Curt Blixt, Kenth Svartberg (ISBN: 9789163187254) from Amazon's Book
Store. Ingalill Blixt, Kenth Svartberg, Mentalitetsboken. Hämta Mikaels märkvärdiga resa Ylva Karlsson
pdf.
Mentalitetsboken I ngalill Blixt, Curt Blixt, och Kenth Svartberg (2007) Svartbergs förlag Lydnadsträning i
teori och praktik C. Vi är stolta och glada att kunna presentera ett unikt samarbete som gör att vi kan erbjuda
många. Tävling och Träning Lyckas på tävling Den här boken handlar om hundens beteende, tankar och
känslor - om hundens mentalitet. Mjukband, 2007.
Logga in för att reservera. Allmän mentalkunskap, Han har i tillegg vært med på å skrive
«Mentalitetsboken» og «Härliga valptid». En sak som förbryllar mig är uttrycket Dual.

