„EX EX EXCELLENT”- SYGNAŁY
NAPROWADZAJĄCE DLA SZCZĘŚLIWYCH
PSÓW cz 1
Cały czas używam dźwięku "ek" lub "ex" z moimi psami, by ułatwić im zrozumienie kilku rzeczy.
Używam go jako strumienia informacji dla psów, by dać im znać co mi się podoba w tym, co
robią. Zamiast pozwalać psu na zgadywanie ("Czy właśnie tego on ode mnie chce?") strumień
sylab działa jak licznik Geigera i mówi psu "ciepło lub zimno" lub jak zasłużyć na nagrodę. Brzmi
dziwnie, ale tak naprawdę używamy tego rozmawiając z dziećmi oraz z ludźmi, którzy nie mówią
w naszym języku. Sprawdźmy jak to działa...
Po pierwsze, jeśli szczeniak wybiera zachowanie, które mi się podoba lub które chcę, żeby
kontynuował, używam dźwięku „ek”; na początku powoli. Jeśli pies przerwie to zachowanie,
przestaję mówić i czekam. Szczeniak zdaje sobie sprawę, że strumień "ek ek ek ek" się
skończył, więc patrzy na mnie, żeby dowiedzieć się dlaczego. Ponieważ szczeniak zwraca teraz
uwagę na mnie, zaczynam znowu dawać sygnał naprowadzający. Przestaję mówić, jeśli
szczeniak się zatrzymuje. Jak tylko szczeniak wznawia zachowanie, wznawiam mój Sygnał
Naprowadzający, który prowadzi do okrzyku „Excellent!” będącym wyraźnym znakiem dla psa i
jest bardziej użyteczną informacją – mówi psu, że teraz czas na nagrodę. Wtedy dostają ode
mnie naprawdę smaczny przysmak.Na przykład, w przypadku chodzenia przy nodze, mówimy:
"Heel *, ek, ek, ek, ek...” kiedy pies idzie i patrzy nam w oczy, a gdy pies przejdzie kilka kroków w
ten sposób, kończymy słowem "Excellent!" i szybko nagradzamy.
Dźwięk "ek" lub "ex" nie brzmi jak inne słowa, których możemy użyć, czyli pies prawdopodobnie
nie pomyli tego z niczym innym, co do niego mówimy. Niektórzy ludzie nie potrafią powiedzieć
"eks" więc możemy użyć "ek", które jest łatwiejsze i gładko przechodzi w słowo "Excellent!"
Takie wykorzystanie głosu w celu oznaczenia prawidłowego zachowania psa, zakończenia
nagrodzenia go jest określane, jako "Sygnał Naprowadzający", ponieważ pomaga naprowadzić
psa na zachowanie, które będzie chwalone i nagradzane.
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