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Čo ma naučila svorka - Cesar Millan ke
stažení PDF V tejto dojemnej a inšpirujúcej
knihe nám slávny odborník na správanie psov
prezradí, že v mnohých prípadoch je najlepší
priateľ človeka aj jeho najlepším učiteľom.
Na ôsmich pozoruhodných psoch - od

Palomu, ktorý Cezarovi na farme jeho starého
otca v Mexiku ukázal, čo znamená rešpekt,
cez Daddyho, jeho milovaného pitbula,

partnera, ktorý stelesňoval múdrosť, až po
jeho verného učňa Juniora - pre nás Cezar na
emotívnej ceste vlastným životom formuluje
na lekcie, ktoré mu pripravila jeho svorka. Od
návratu do raného detstva až po súčasnosť s
nami Cezar prechádza svoju životnú cestu z
mexického vidieka cez veľkomesto Mazatlán
v Mexiku do nového života v Spojených

štátoch amerických, kde vybudoval Centrum
psej psychológie, ktoré je v súčasnosti

jedným z najpovestnejších stredísk výchovy
psov. Na každom kroku mu boli jeho psí
spoločníci tiež sprievodcami poskytujúcimi
mu lekcie ako autentickosť, zhovievavosť,
múdrosť či prijatie, ktoré mu pomohli
prekonať vlastné obavy, prejsť zložitým

rozvodom aj podnikateľským neúspechom a
vytvoriť si príjemnejší a vyrovnanejší život.
Tento životný príbeh doplnený o prípady

celebritných klientov a najnovšími štúdiami z
výskumu správania sa živočíchov, inšpirujú
čitateľov, aby prijali hodnoty, ktoré obohatia
ich vlastné životy. Múdrosť psov je liekom
pre dušu. Cesar Millan V tomto intímnom
rozprávaní napísanom priamo od srdca autor

bestselleru a svetoznámy odborník na
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správanie psov Cezar Millan približuje svoju
filozofiu starostlivosti o domácich miláčikov
z nového pohľadu - ich pozitívneho vplyvu
na majiteľov psov. Po prvý raz sa delí o
osobné príbehy mnohých neuveriteľných

psov, ktorí mu dali viacero veľmi dôležitých
životných lekcií, od rešpektu a húževnatosti k
dôvere a autentickosti. Okrem pohľadu na
slávnych klientov ako Kesha, Whitney
Cummingsová a Jada Pinkett Smithová

odhalia tieto dojemné príbehy, ako vzťahy
medzi ľuďmi a psami môžu nájsť to najlepšie
v nás všetkých. Je identická s prvou úspešnou

knihou - Krátka príručka pre majteľa
šťastného psa.
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