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stoję na miękkim piasku pustyni, a moje obcasy zapadają się co-
raz głębiej w porowatą glebę. Kiedy przyzwyczajam się do pod-
łoża, piasek nieruchomieje wokół moich stóp niczym cement. 

Jest gorąco – ponad 40 stopni Celsjusza. Nie czuję się zbyt dobrze, 
a poruszanie się sprawia mi trudności.

Gdy ze Stanów Zjednoczonych spoglądam przez granicę na Mek-
syk, nagle doznaję olśnienia. Zdaję sobie sprawę z tego, że mieszkam 
w Stanach Zjednoczonych dłużej, niż mieszkałem w Meksyku. Mi-
nęły już bowiem 22 lata, odkąd nielegalnie przekroczyłem granicę, 
przedzierając się z Tijuany do San Ysidro – dzielnicy położonej w po-
łudniowej części San Diego, w stanie Kalifornia. Było to 23 grudnia 
1990 roku, a ja miałem 20 lat.

Granica wyglądała wtedy zupełnie inaczej niż w chwili obecnej. 
Było mniej murów i mniej jednostek patrolujących, a pustynia wyda-
wała się ciągnąć w nieskończoność. Pomimo tego, że tak dużo się wo-
kół mnie zmieniło, wciąż jestem w stanie rozpoznać tę samą pustynię 
i doliny, którymi włóczyłem się samotnie przez dwa tygodnie, zanim 
dotarłem bezpiecznie do San Diego. W dalszym ciągu czuję suchość 

wprowadzenie
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powietrza i nagość terenu, które towarzyszyły mi, kiedy chowałem 
się wśród kamieni i krzaków, aby uniknąć schwytania. Nigdy nie za-
pomnę poczucia osamotnienia, które mnie wtedy wypełniało. Kiedy 
znów znalazłem się w tym miejscu, odżyły we mnie wspomnienia tam-
tych doświadczeń. Wpatrując się w ten krajobraz, zadaję sobie pytanie: 
Jak mi się to udało? Dwadzieścia dwa lata temu pragnąłem jedynie wy-
jechać do Stanów Zjednoczonych i zostać treserem psów. Wtedy było 
to marzenie, a obecnie jest to moja rzeczywistość. Powrót w to miej-
sce sprawia, że mogę zamknąć pewien etap swojego życia. 

Jest 13 września 2012 roku. W końcu znów znalazłem się w San Ysi-
dro – dokładnie tam, gdzie wiele lat temu nielegalnie przekroczyłem 
granicę. Tym razem jednak nie jestem samotnym i przerażonym imi-
grantem, lecz człowiekiem, który zrealizował swoje marzenie. Jestem 
tu z całym zespołem filmowym, fotografem i moją menedżerką pro-
dukcji Allegrą Pickett. Nie przyszedłem tu na piechotę, włócząc się 
po pustyni. Przyjechałem wygodnym, klimatyzowanym SUV-em ra-
zem z ekipą National Geographic Television, która realizuje film do-
kumentalny o moim życiu. To dla mnie dość surrealistyczne doświad-
czenie i mam w sobie dużo pokory. Jestem niemalże skrępowany tym, 
że sieć telewizyjna uznała moją historię życiową za tak interesującą, by 
ją przedstawić innym ludziom. 

Kiedy kamery zostają włączone, kilka metrów od nas zaczyna się 
zbierać grupka ciekawskich gapiów i fanów. Większość ludzi wydaje 
się wiedzieć, jak się nazywam. Niektórzy z nich krzyczą po hiszpańsku: 
El Encantador de Perros! (czyli „Ten, który oczarowuje psy”; pod takim 
tytułem Zaklinacz psów jest wyświetlany w Meksyku). Podczas krót-
kich przerw podchodzę do owej grupki, aby porozmawiać i rozdać kil-
ka autografów. Różnorodność zgromadzonych osób jest niesamowita 
i pokazuje, jak różni ludzie mogą być fanami programu telewizyjnego 
emitowanego w ponad 100 krajach. Są tam sześćdziesięciokilkuletnia 
Kanadyjka, która twierdzi, że widziała wszystkich 167 odcinków Za-
klinacza psów; rodzina z Seattle; mężczyzna z Argentyny, który twier-
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Z powrotem tam, gdzie wszystko się zaczęło: rok 2012, 
granica w pobliżu San Ysidro w Kalifornii
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dzi, że stosował część moich spostrzeżeń dotyczących psychologii psów, 
gdy wychowywał swoje dzieci; oraz młoda rodzina z Londynu, której 
członkowie mówią mi, że w marcu 2010 roku wzięli udział w moim 
seminarium Cesar Millan Live.

Kiedy stoję na granicy i słucham swoich fanów, zdaję sobie sprawę 
z tego, że choć przyszedłem na świat i wychowałem się w Meksyku, 
a w 2009 roku zostałem obywatelem USA, nie czuję związku z żad-
nym krajem zdefiniowanym za pomocą granic, terytorium czy języ-
ka. Należę do międzynarodowej społeczności ludzi, którzy kochają 
psy. To oni tworzą moje stado. Moje miejsce jest wśród nich... oraz 
należących do nich psów. Owe ogólnoświatowe stado składa się z po-
nad 400 milionów psów i z ponad miliarda ludzi, w których życiu jest 
obecny pies. Ja natomiast pełnię w tej ogromnej społeczności funk-
cję przywódcy stada. 

Jest to zaszczyt, do którego podchodzę niezwykle poważnie. Od 
przywódcy stada oczekuje się bowiem, że będzie zapewniał ochronę 
i udzielał wskazówek. Większość ludzi zgłasza się do mnie oczywiście 
po to, abym pomógł im rozwiązać problemy z psem. We wszystkich 
dziewięciu sezonach Zaklinacza psów pokazałem techniki służące do 
korygowania wszelkiego rodzaju złych zachowań psów należących do 
każdej możliwej rasy i zetknąłem się chyba ze wszystkimi błędami, ja-
kie można popełnić, gdy pracuje się z psami. Rola przywódcy stada 
jest dla mnie na obecnym etapie ważniejsza niż kiedykolwiek wcze-
śniej. Ma dla mnie tak duże znaczenie, że po dziewięciu sezonach po-
stanowiłem zakończyć realizację programu Zaklinacz psów i stworzyć 
nowy program pt. Przywódca stada.

Zaklinacz psów był programem o rehabilitacji. Przywódca stada jest nato-
miast programem o ratowaniu. To opowieść o byciu porzuconym i otrzy-
maniu drugiej szansy. To opowieść o rehabilitacji i przygarnięciu przez 
odpowiednią rodzinę. Wiele psów, które są bohaterami tego progra-
mu, dostało ostatnią szansę. Jako przywódca stada pomagam tym nie-
samowitym zwierzętom znaleźć nowy dom, a jednocześnie przekazuję 
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ich przyszłym opiekunom narzędzia, które pozwolą im zadbać o no-
wych podopiecznych. Pomimo tego, że bardzo niewielu ludzi na świe-
cie może zostać zaklinaczami psów, każdy może być przywódcą stada.

Owo nowe poczucie misji sprawiło, że napisałem tę książkę, aby lu-
dzie mogli zostawać przywódcami stada w taki sam sposób, w jaki ja 
się nim stałem. Kiedy się nad tym zastanawiam, niniejszy podręcznik 
powstawał przez 22 lata. Zawarłem w tej prostej i napisanej przystęp-
nym językiem książce całą swoją wiedzę empiryczną dotyczącą psy-
chologii i tresury psów.

Wyjaśnię najważniejsze aspekty postrzegania psów jako psy, a nie 
jako ludzi. Opiszę także, w jaki sposób tysiące lat ewolucji i inżynie-
ria genetyczna ukształtowały naszych psich towarzyszy. Następnie zaj-
mę się tym, co określam mianem Naturalnych Psich Praw, i wyjaśnię, 
w jaki sposób wpływają one na zachowanie oraz myśli psów. W roz-
dziale 3 prezentuję natomiast moich dziewięć Podstawowych Zasad. 

Bardzo dużo nauczyłem się od Juniora – psa, 
który jest moim głównym pomocnikiem
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Są to zwięzłe i proste intuicyjne narzędzia, które pomogą ci wychować 
zdrowego, szczęśliwego i zrównoważonego psa. Owe zasady i techni-
ki stosowałem wobec mojego własnego stada oraz w mojej pracy re-
habilitacyjnej. W kolejnych rozdziałach znajdują się natomiast ważne 
wskazówki i strategie, które mają pomóc w znalezieniu odpowiednie-
go psa, przystosowywaniu go do zmian życiowych i korygowaniu naj-
częściej spotykanych złych zachowań. Rozkładam każdy problem na 
czynniki pierwsze i podsuwam rozwiązania, dzięki czemu materiał jest 
łatwy do przyswojenia i zastosowania w praktyce. 

Ponadto, zawarłem w tej książce to, czego moja praca z psami i osobi-
ste doświadczenia życiowe nauczyły mnie o ludzkim zachowaniu. Wię-
cej na ten temat napiszę w ostatnim rozdziale. Podzielę się w nim inspi-
rującymi historiami ludzi, których życie zostało na zawsze zmienione 
za sprawą psiego towarzysza – między innymi moją historią. Po raz 
pierwszy zaprezentuję spostrzeżenia wyniesione z pracy z takimi osoba-
mi, jak na przykład coach życiowy i gwiazda programu The Biggest Lo-
ser* Jillian Michaels. Ludzie ci dokonali niezwykłych zmian, stosując 
w praktyce Naturalne Psie Prawa, Podstawowe Zasady i Techniki Przy-
wódcy Stada, które stworzyłem w ciągu wielu lat spędzonych na po-
maganiu zwierzętom i ludziom we wspólnym poszukiwaniu harmonii. 

Opisuję w tej książce także różnego rodzaju psy... psy z obsesją, psy 
agresywne... psy uczłowieczone do tego stopnia, że stały się niestabil-
ne, przez co ich właściciele – którzy sami wywołali problem – musieli 
je oddać albo zamknąć w klatce czy trzymać na podwórku. Opowiem 
o wyjątkowych psach występujących w moim nowym programie Przy-
wódca stada. Zobaczysz, w jaki sposób metody, które prezentuję w tej 
książce, pomogły każdemu z tych zwierząt osiągnąć stan równowa-
gi i odnaleźć nowy dom zamieszkany przez idealną dla nich rodzinę. 

Czytając Jak uszczęśliwić psa, odbędziesz podróż w głąb serca i umy-
słu swojego pupila. Dzięki niej będzie ci znacznie łatwiej zrozumieć, 
*  W Polsce na licencji tego programu zrealizowano reality show Co masz do stracenia? – jego ideą 

jest schudnięcie uczestników z dużą nadwagą; zwycięzcą zostaje osoba, która straci najwięcej kilo-
gramów (przyp. red.).
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w jaki sposób działa psychika psa i jak nasza energia wpływa na jego za-
chowanie. Nauczysz się także być dla niego dobrym przywódcą stada.

Jeśli natomiast dobrze odgrywasz rolę przywódcy stada, będziesz 
także w stanie wyraźniej dostrzec, które obszary twojego życia są po-
zbawione równowagi, i przy odrobinie szczęścia nauczysz się lepiej za-
spokajać potrzeby swojego stada.

Żywię nadzieję i przeświadczenie, że wyniesiesz z tej książki wiele 
spostrzeżeń, które poprawią i wzbogacą twoją relację z twoim psem, 
twoją rodziną i twoją społecznością. Witaj w stadzie. 
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Bardzo ważne, abyś miał otwarty umysł, gdy przystąpisz do lek-
tury tej książki. Zdaję sobie sprawę, że posługuję się słowami, 
z którymi nie wszyscy czują się dobrze. Z mojego doświad-

czenia wynika, że najczęściej są to dwa słowa: „dominacja” i „kontro-
la”. Myślę, że niektórym ludziom te terminy się nie podobają, ponie-
waż są przez nich interpretowane w negatywny sposób. Chciałbym 
wyjaśnić, dlaczego są one według mnie neutralne, a nawet pozytyw-
ne i potrzebne. 

Często jestem pytany o to, co mam na myśli, kiedy używam tych 
słów. Najwyraźniej w języku angielskim, a szczególnie w Stanach Zjed-
noczonych, tego rodzaju wyrazy mają negatywne konotacje – nikt nie 
chce mieć partnera albo szefa, który jest „kontrolujący”, natomiast po-
jęcie „dominacji” nasuwa skojarzenia z całkowitym podporządkowa-
niem albo obezwładnieniem wroga.

Kiedy używam tych słów, nie mam tego rodzaju skojarzeń. Słowo 
„dominacja” pochodzi od łacińskiego dominus, które oznacza mistrza. 
Według mnie brzmi ono jak hiszpańskie słowo maestro, które oznacza 
po prostu nauczyciela. W języku angielskim często nazywa się w ten 
sposób dyrygenta orkiestry. To znacznie przyjemniejsze skojarzenie ze 

Jak czytać tę książkę?
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słowem „dominacja”, ponieważ dyrygent zapewnia jedną z dwóch rze-
czy, które zapewnia dominujący pies w stadzie: przywództwo.

Drugie słowo, które jest często rozumiane w niewłaściwy sposób, to 
„kontrola”. Używając go w niniejszej książce, mam na myśli wywoły-
wanie, zmienianie i zatrzymywanie działań innych. Kiedy nauczyciel 
mówi swoim studentom, żeby przystąpili do rozwiązywania testu, albo 
żeby odłożyli długopisy, gdy czas na udzielenie odpowiedzi dobiegnie 
końca, mamy do czynienia z kontrolą. Mamy z nią również do czy-
nienia wtedy, gdy policja wyznacza objazd dla samochodów z powo-
du wypadku – zmienia trasę ich przejazdu. W twojej relacji z psem to 
ty, człowiek, powinieneś określać, w którym momencie wszystko się 
zaczyna, zmienia i kończy. Jeżeli twój pies podejmuje tego rodzaju de-
cyzje, nie kontrolujesz sytuacji. Aby być przywódcą stada, musisz mieć 
nad wszystkim kontrolę. 

Jeżeli podczas spaceru twój pies zaczyna się wysuwać przed ciebie, 
przejmij kontrolę poprzez zmianę kierunku. Jeżeli twój zwierzak wy-
kazuje zachowanie, którego sobie nie życzysz, przerwij je. Skoryguj 
go. Zanim dasz psu coś, czego chce – spacer, jedzenie, wodę, czułość 
– poczekaj, aż wejdzie w spokojnie uległy stan i zacznie się zachowy-
wać tak, jak ty chcesz. Czynność, na którą ma ochotę twój zwierzak, 
nie może zostać wykonana, dopóki ty nie udzielisz pozwolenia. Nigdy 
nie może jej zainicjować twój pies. 

Jestem przekonany, że zaakceptowanie tych słów – „kontrola” i „do-
minacja” – stanowi element procesu stawania się przywódcą stada. To 
bardzo ważne: postaraj się do nich przyzwyczaić – rozumiejąc je w pro-
ponowany przeze mnie sposób.

Jako że ludzie mogą mieć silnie negatywne skojarzenia ze słowami, 
sam intelektualny akt ich czytania wywołuje w niektórych osobach 
reakcję emocjonalną – czasem reakcję obronną – która może następ-
nie wpłynąć na to, w jaki sposób są rozumiane. Kiedy będziesz czy-
tać tę książkę, zwracaj, proszę, uwagę na swoje emocje i zatrzymuj się 
przy każdym wyrazie, który wywołuje w tobie nieprzyjemne odczu-
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cia. Podkreśl to słowo, a następnie zastanów się nad tym, dlaczego po-
jawiła się w tobie taka reakcja.

Spróbuj tego nawet teraz ze słowami „kontrola” i „dominacja”. Co 
każde z nich dla ciebie znaczy? Wywołują one w tobie pozytywne czy 
negatywne odczucia? Co takiego ma w sobie każde z nich, że reagujesz 
na nie w ten sposób? Dla każdego słowa, które ci się nie podoba, spró-
buj znaleźć synonimy kojarzące ci się z czymś bardziej przyjemnym. Dla 
przykładu, słowo „gorąco” może u ludzi wywoływać niemiłe emocje, na-
tomiast słowo „ciepło” może im się kojarzyć z czymś jednoznacznie po-
zytywnym – wysuszona pustynia w środku lata kontra kominek i uko-
chane osoby podczas świątecznego spotkania w środku zimy. 

Dla psów słowa nie mają żadnego znaczenia. Są to po prostu tony 
i modulacja głosu. Dotyczy to także imion, których wobec nich uży-
wamy. Psy komunikują się za pomocą energii i najlepiej reagują na nas 
wtedy, gdy jesteśmy spokojnie asertywni. Aby osiągnąć ów spokojny 
stan, musimy najpierw kontrolować nasze ludzkie emocje, w szcze-
gólności te, które prowadzą do stanów obniżonej energii – takie, jak 
zwątpienie, strach czy niepokój. Jeżeli jakieś konkretne słowa wywołu-
ją w tobie tego rodzaju emocje, musisz zneutralizować ich negatywny 
wpływ poprzez ustalenie, dlaczego sprawiają, że tak się czujesz, oczysz-
czenie ich z tych skojarzeń i/lub w razie konieczności zastąpienie ich 
synonimami, które są dla ciebie bardziej neutralne. 

Wiedza usuwa strach, a celem tej książki jest przekazanie ci ogrom-
nej ilości informacji. Tylko od ciebie zależy jednak to, czy uda ci się osią-
gnąć spokój. Jeżeli zechcesz ze mną współpracować i przeczytasz tę książ-
kę z otwartym umysłem, nauczysz się wchodzić w ów stan opanowania 
i instynktownie będziesz wiedzieć, jak zrównoważyć swojego psa.
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Najlepiej, jeśli przed wyruszeniem we wspólną podróż, dzięki 
której będziesz prowadzić szczęśliwsze życie ze swoim psem, 
spojrzysz na świat jego oczami – czy też raczej obwąchasz 

świat jego nosem. Najpierw jednak musisz zrozumieć i zaakceptować 
psi stan umysłu.

Czy zdarzyło ci się zastanawiać nad tym, co twój pies myśli, kiedy się 
w ciebie wpatruje? Wydajesz mu różne komendy, takie jak „siad”, „ci-
sza” albo „złaź z kanapy”. Jeżeli jest dobrze zrównoważony, wykonu-
je twoje polecenia. Co się jednak dzieje w jego mózgu, kiedy to robi? 
Pozwól, że wyjaśnię. Mózg psa jest naprawdę niesamowity. Organ ten 
przekazuje zwierzęciu informacje o świecie; mówi mu, co powinien 
z tymi informacjami zrobić, i pomaga mu ustalić, w jaki sposób może 
zadowolić opiekującego się nim człowieka. 

Psami kieruje pragnienie zadowalania ludzi. W instynktowny spo-
sób wiedzą, że jesteśmy dla nich najważniejsi i że jeżeli tylko się nam 
podporządkują, mogą zaspokoić niemal każdą swoją potrzebę. W re-
zultacie zrobią wszystko, co w ich mocy, aby zadowolić człowieka, a ich 

ROzDziaŁ 1

psi stan umysłu
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mózgi są wyposażone w instalację służącą do przekazywania tego im-
pulsu.

Psy potrafią się świetnie przystosowywać do otoczenia, ale ów po-
pęd do zadowalania ludzi jest obosiecznym ostrzem. Jeżeli chcesz, żeby 
twój zwierzak zachowywał się jak dziecko potrzebujące pomocy, prę-
dzej czy później zacznie się zachowywać jak dziecko potrzebujące po-
mocy – nawet, jeśli jego naturalne instynkty podpowiadają mu, żeby 
tego nie robił. Odczuwane przez psy pragnienie zadowalania ludzi czy-
ni z nich kochających ulubieńców i oddanych pomocników, ale może 
być także dla nich źródłem największych problemów. Kiedy bowiem 
starają się przystosować do ludzkich zachcianek, które są dla psów 
czymś nienaturalnym, mogą się stać niezrównoważone. 

Wiedza dotycząca tego, w jaki sposób funkcjonuje mózg twojego psa, 
nie tylko może ci pomóc zrozumieć pupila, ale także pozwoli ci stać się 
lepszym przywódcą stada, poprzez zapewnienie twojemu psu tego, cze-
go potrzebuje, aby być zdrowym, szczęśliwym i zrównoważonym.

 Mózg twojego psa

Mózg psa potrzebuje dużej ilości paliwa, aby działać jak należy. Choć 
przeciętnie jego masa stanowi 0,5 procent masy całego ciała zwierzę-
cia, otrzymuje on ponad 20 procent pompowanej przez serce krwi. 

Narząd ten jest odpowiedzialny za interpretowanie i uwzględnianie 
wszystkich informacji oraz sygnałów, które docierają do psa za pośred-
nictwem zmysłów. Ujmując to w prosty sposób, przypomina on auto-
stradę danych zmysłowych. Reakcja zwierzaka na te sygnały jest z góry 
określona przez jego budowę genetyczną. Nie oznacza to jednak, że 
psy zawsze reagują na dany bodziec w taki sam sposób.

Pod względem anatomicznym psi mózg jest podobny do mózgu 
większości innych ssaków. Kresomózgowie odpowiada za uczenie się, 
emocje i zachowanie. Móżdżek kontroluje mięśnie, a pień mózgu jest 
połączony z obwodowym układem nerwowym. 
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Jeszcze inna część mózgu, nazywana układem limbicznym, jest na-
tomiast uważana za obszar związany z ogólnym funkcjonowaniem pa-
mięci. Pies rozumie swój związek z otaczającym go światem właśnie 
za sprawą układu limbicznego, który otrzymuje informacje płynące ze 
zmysłów – węchu, słuchu, wzroku, dotyku i smaku. 

AnAtomiA psiego mózgu

 Instynkty kontra trening

Pomiędzy tym, co pies chce zrobić „instynktownie”, a tym, o co go pro-
simy, zachodzi czasem naturalny konflikt. Owo przeciąganie liny zacho-
dzi w układzie limbicznym zwierzęcia.

Większość metod tresowania psów koncentruje się na ominięciu 
naturalnego układu limbicznego – poprzez nagradzanie zwierzęcia za 
słuchanie naszych komend i ignorowanie instynktów albo karanie go 
za to, że podąża za swoimi instynktami. 

kresomózgowie

włókna nerwowe 
łączące prawą 
i lewą półkulę 
mózgu

komora trzecia

wzgórze

podwzgórze

rdzeń kręgowy

móżdżek

kora mózgowa

przysadka 
mózgowa

mostrdzeń 
przedłużony
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Współczesna tresura psów jest w przeważającej mierze skoncentro-
wana na dwóch szkołach myślowych: uczeniu opartym na nagradza-
niu albo uczeniu opartym na karaniu. W swojej pracy rehabilitacyjnej 
korzystałem z obu tych podejść i zawsze zalecam stosowanie technik, 
które są najlepsze zarówno dla psa, jak i jego właściciela. Zamiast po-
dążać za jakąś jedną konkretną metodą lub formułą, w każdej sytuacji 
staram się dopasować moje podejście do psa, z którym w danym mo-
mencie mam do czynienia. 

Tresura polega na stosowaniu w  praktyce określonej techniki. 
W Centrum Psychologii Psa (CPP) prowadzę zajęcia, podczas któ-
rych omawiam większość metod stosowanych zazwyczaj przez trese-
rów psów, takich jak tresura klikerem i tresura oparta na nagradzaniu. 
Ludzie często nalegają, żebym nie stosował podczas tresury technik 
z użyciem klikera, choć dźwięk „tszsz!”, który wydaję za pomocą ust 
podczas sesji rehabilitacyjnych, działa tak samo jak dźwięk klikera. 
Chodzi o to, żeby pies skojarzył dany odgłos z konkretnym zacho-
waniem, którego od niego oczekuję. Na podobnej zasadzie używałem 
także smakołyków, aby pomóc przestraszonym psom wejść w zrelak-
sowany stan umysłu przed rozpoczęciem sesji rehabilitacyjnej. 

Podczas lekcji treningowych w Centrum Psychologii Psa często słyszę, 
jak treserzy rozmawiają o tym, która technika jest najlepsza w konkret-
nej sytuacji, a nawet się o to kłócą. Kiedy pytają mnie o zdanie na ten 
temat, zawsze powracam do kwestii podstawowych: dowiedz się, cze-
go twój pies potrzebuje; ukierunkuj instynktowne zachowania psa, aby 
przybrały formę zdrowych zajęć; oraz w jasny i konsekwentny sposób 
dawaj do zrozumienia, że to ty jesteś przywódcą.

Nie ma znaczenia, czy używasz smakołyków, klikera czy dyscypli-
ny, aby wywoływać pożądane przez siebie zachowanie, jeżeli tylko jest 
ono naturalne. 
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 Nie zwalczaj instynktów, lecz z nimi pracuj

W dzisiejszych czasach wiele psich problemów jest spowodowanych 
tym, że ludzie tłumią naturalne funkcjonowanie układu limbicznego 
swoich zwierzaków. Kluczem do skutecznego tresowania psa jest prze-
kształcenie jego naturalnej energii i instynktów w zachowanie, które 
jest pozytywne zarówno dla niego samego, jak i dla człowieka. Przekie-
rowywanie zamiast tłumienia jest jedną z moich podstawowych zasad. 
Zawsze staram się rozwijać i pielęgnować wszystkie specjalne umiejęt-
ności danej rasy i kanalizować naturalne instynkty zwierzęcia za po-
mocą zdrowych zajęć.

Dla przykładu, bardzo często dzwonią do mnie właściciele sznauce-
rów i narzekają, że ich pies kopie w ogródku. Sznaucery wzięły swoją 
nazwę od słowa schnauze, które w języku niemieckim oznacza „pysk”. 
Są one obdarzone niezwykle czułym zmysłem węchu. Hodowano je, 
aby polowały na szczury i inne szkodniki w stodołach i domostwach. 
Ta rasa robi po prostu to, do czego jest instynktownie zaprogramo-
wana. Czy zamiast zwalczać naturalne instynkty psa nie lepiej byłoby 
spróbować stworzyć przestrzeń, w której mógłby kopać do woli? Ko-
panie jest swego rodzaju ćwiczeniem i pomaga w pozbyciu się nad-
miaru energii. Umiejętne wykorzystanie naturalnych instynktów psa 
może więc być łatwiejszym rozwiązaniem.

W CPP mamy wydzielone specjalne obszary, w których psy mogą 
ćwiczyć swoje naturalne instynkty. Mamy basen dla psów dowodnych 
i retrieverów. Mamy także teren dla ras pasterskich, które mają gene-
tyczne skłonności do zaganiania innych zwierząt.

Pamiętam pewnego psa o imieniu Ginger, który został przyniesiony 
do CPP przez lokalną organizację zajmującą się ratowaniem zwierząt. 
Był tak spięty i wrażliwy na bodźce, że jego właścicielka postanowi-
ła go oddać. Nie miałem wątpliwości, że Ginger jest pełen niepoko-
ju i że dopóki znajduje się w takim stanie umysłu, nikt nie zechce go 
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adoptować. Zabrałem go więc na teren dla psów pasterskich. Chyba 
nigdy wcześniej nie widziałem szybszej transformacji. Ginger już po 
10 minutach zaganiał owce, a ponieważ zaspokoił w ten sposób swoją 
instynktowną potrzebę, rozluźnił się i wszedł w spokojnie uległy stan. 
W dalszym ciągu pokazujemy Gingera w telewizji za każdym razem, 
gdy chcemy zademonstrować, jak wygląda zaganianie zwierząt. Po-
trafi on bowiem robić to szybciej niż jakikolwiek inny znany mi pies. 

Według Janny Duncan, która prowadzi w CPP zajęcia dla psów pa-
sterskich: „Zaganianie zwierząt jest instynktownym zajęciem dla wielu 
ras. Kiedy pracują, pojawia się w nich poczucie, że ich życie ma sens. 
Pozwalanie im na to, by wykonywały swoją pracę, sprawia, że mają 
więcej wiary w siebie, i uwalnia je od lęku i agresji”. Miałem kiedyś 
okazję obserwować, jak podczas jednej z lekcji Janna pokazała stado 
owiec pięciomiesięcznemu szczeniakowi o imieniu Luna. Pozwoliła 
mu „znaleźć swoje instynkty”. W ciągu kilku minut mały szczeniak 
instynktownie próbował zagonić owce w jedno miejsce i sprawić, że 
będą się poruszać. Po tej demonstracji Luna dumnie wróciła do swo-
jej rodziny, po czym cicho i posłusznie usiadła właścicielom przy no-
gach. Wykonała swoją pracę!

 Tłumienie instynktów psów pasterskich

•	 Instynktowna tendencja = zaganianie zwierząt.
•	 Stan energetyczny = pełen niepokoju, niestabilny.
•	 Problem behawioralny = tendencja do zaganiania innych zwie-

rząt przebywających w domu, a nawet ludzi; bezustanne pod-
gryzanie ludziom pięt i skakanie na nich.

•	 Rozwiązanie = przekierowanie energii na flyball, frisbee albo 
trening agility.

•	 Rasy, których dotyczy to w największym stopniu = corgi, owcza-
rek belgijski malinois, border collie, owczarek francuski briard, 
owczarek niemiecki, szwedzki vallhund. 
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W pewnych sytuacjach możesz jednak zrezygnować z pielęgnowania 
cech typowych dla danej rasy. Jeżeli jesteś posiadaczem przedstawiciela 
jakiejś potężnej rasy, na przykład rottweilera czy pitbulla, niekoniecz-
nie musisz chcieć, aby wykonywał on czynności, do których wyko-
nywania został genetycznie zaprogramowany, na przykład zajmował 
się polowaniem albo pilnowaniem. Musisz wtedy jednak znaleźć kre-
atywny sposób na przekierowanie tych tendencji. Dla przykładu, Ju-
nior i  ja uwielbiamy przeciąganie liny. Jego instynkty sprawiają, że 
ma on skłonności do polowania. Kiedy jednak bawimy się w przecią-
ganie liny, kanalizuję tę energię za pomocą czynności, którą jestem 
w stanie kontrolować. 

Tłumienie naturalnych, instynktownych tendencji może dopro-
wadzić do poważnych problemów behawioralnych. Wspomniany już 
przeze mnie Ginger to tylko jeden z przykładów psa, u którego poja-
wił się problem behawioralny, ponieważ człowiek nie wziął pod uwagę 
jego układu limbicznego. Z wielu różnych względów niektórzy właści-
ciele nie są w stanie pozwolić swoim psom pasterskim, żeby zagania-
ły zwierzęta; psom dowodnym, żeby pływały; a psom posiadającym 
skłonności do kopania, żeby kopały. W tego rodzaju sytuacjach najle-
piej jest zaakceptować fakt, że zwierzę będzie dysponowało nadmiarem 
energii, którą trzeba będzie odprowadzać. Zwiększanie intensywności 
ćwiczeń może skanalizować tę energię, zaangażować zmysły i pomóc 
w pozbyciu się niechcianego zachowania. 

 Co pies pamięta?

Skoro dysponujesz już podstawowymi informacjami na temat tego, 
jak działa mózg psa i w jaki sposób psy przetwarzają bodźce zmysło-
we, łatwiej ci zrozumieć, jak działa ich pamięć. Posiadana przez nie 
umiejętność „życia w teraźniejszości” czyni je podatnymi na tresurę. 
W ciągu minionych 22 lat miałem okazję pracować z tysiącami psów 
i tylko kilku z nich nie byłem w stanie pomóc. 
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Nie zostało przeprowadzonych zbyt wiele badań naukowych doty-
czących tego, w jaki sposób psy postrzegają czas i przypominają so-
bie wydarzenia. Wiemy jednak, że jeśli chodzi o pamięć i czas, bardzo 
różnią się one od ludzi. Z mojego doświadczenia wynika, że w prze-
ciwieństwie do nas, psy nie potrafią mentalnie cofnąć się w czasie ani 
wybiec w przyszłość. Umiejętność przywoływania konkretnych wspo-
mnień i przewidywania przyszłych wydarzeń wydaje się wspaniałym 
darem, za który musimy jednak płacić także pewną cenę, a mianowi-
cie odczuwać niepewność, strach, poczucie winy i żal. 

Wielu moich klientów reaguje sceptycznie, kiedy mówię im, że psy 
żyją tylko w teraźniejszości i że ich realny zakres pamięci jest niezwykle 
krótki – wynosi około 20 sekund. Zazwyczaj spierają się ze mną: „Mój 
pies został wytresowany, aby przynosić piłkę i wypuszczać ją z pyska 
przy mojej nodze za każdym razem, kiedy mu ją rzucam. Pamięta, co 
ma robić”. W mózgu zwierzęcia dzieje się jednak coś innego.

Pamiętajmy, że psy nauczyły się reagować na komendy i zadowalać 
ludzi. Mogą w związku z tym reagować na komendę „aport”, nie dys-
ponując wspomnieniem konkretnego wydarzenia, które sprawiło, że 
się jej nauczyły. Możesz być w stanie przywołać w pamięci wszystkie 
szczegóły słonecznego wiosennego dnia, poświęconego przez ciebie na 
uczenie swojego pupila aportowania, ale pies nie będzie go pamiętać. 
A przynajmniej nie w taki sposób, w jaki ty pamiętasz. 

Pies pamięta ludzi i miejsca w oparciu o to, co mu się z nimi ko-
jarzy. Pamięć skojarzeniowa może mieć wpływ zarówno pozytywny, 
jak i negatywny. Jeżeli pies przeżył traumatyczną wizytę u weteryna-
rza po przejażdżce samochodem, na każdą podróż samochodem może 
reagować strachem, a przynajmniej dopóki to wspomnienie skojarze-
niowe nie zostanie zastąpione czymś bardziej pozytywnym – na przy-
kład wyjściem do psiego parku. Im silniejsze skojarzenie, tym trud-
niej zastąpić je innym. 

Kiedy pracuję z psami dotkniętymi traumą, muszę najpierw ziden-
tyfikować ich negatywne skojarzenia. Ich zastąpienie wymaga czasu 
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i cierpliwości. Bardzo dużo pracowałem z psami wojskowymi, które 
powracały z obszarów dotkniętych wojną. Wiele z nich mogło zostać 
adoptowanych przez nowe rodziny dopiero po wprowadzeniu licznych 
zmian. Tego rodzaju psy nie mają bowiem pojęcia, czy przebywają na 
polu bitwy, czy poza nim. Nie wiedzą także, że wojna się skończyła. 
Przez cały czas pracują i mają wiele negatywnych skojarzeń, zazwyczaj 
powiązanych z głośnymi dźwiękami. Hałaśliwe pokazy fajerwerków 
z okazji 4 lipca są dla nich szczególnie trudne. 

Miałem kiedyś okazję pracować z wyjątkowym psem wojskowym 
o imieniu Gavin. Był to dziesięcioletni żółty labrador, który zakoń-
czył pracę w Biurze ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej oraz Materia-
łów Wybuchowych (ATF).

Gavin spędził dwa lata w Iraku, gdzie nabawił się poważnej awer-
sji do hałasu. Kiedy wrócił do Stanów Zjednoczonych, reagował stra-

Gavin przezwycięża swój strach przed głośnymi dźwiękami 
i znów staje się psem
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chem na takie dźwięki jak grzmoty i wybuchy fajerwerków. Zaburze-
nie to stawało się coraz poważniejsze i w pewnym momencie Gavin 
zaczął się bać również wysokich dźwięków, takich jak odgłosy wyda-
wane przez wykrywacze dymu czy krzyki dzieci. 

Kiedy do mnie trafił, nie umiał się nawet odnaleźć wśród innych 
psów. W pobliżu mojego stada po prostu zamierał. Podczas swojego 
treningu militarnego Gavin tak bardzo przyzwyczaił się do towarzy-
stwa ludzi, że zapomniał, jak to jest znajdować się w otoczeniu psów. 
Stał się czymś w rodzaju robota, z którego uszła cała „psowatość”. 

Tego rodzaju psy rehabilituję poprzez znalezienie im zajęcia, któ-
re w naturalny sposób znajduje się w ich DNA, ale nie wykonują go 
codziennie. W przypadku Gavina zajęciem takim było pływanie. La-
bradory są urodzonymi pływakami, ponieważ pierwotnie hodowano 
je, aby pomagały rybakom w wyławianiu zarzucanych przez nich sie-
ci. Początkowo Gavin nie był do końca przekonany, ale po kilku pró-
bach oszalał na punkcie wody. Odzyskał wiarę w siebie, a przez to 
także w swoje naturalne psie instynkty. Kiedy już znów stał się sobą, 
można było przystąpić do jego tresury. Nauczyłem go kojarzenia gło-
śnych dźwięków z kładzeniem się na ziemi, a nie ze strachem i z nie-
ufnością. Pomogłem mu w ten sposób pozbyć się reakcji, którą wy-
niósł ze swojego pobytu w wojsku. Za każdym razem, kiedy słyszał 
głośny dźwięk, instruowałem go, aby się położył i pozostawał w bez-
ruchu. Wraz z upływem czasu nauczył się, że może być bardziej zre-
laksowany w pobliżu hałasu.

Gavin został ostatecznie adoptowany przez agenta ATF L.A. By-
kowsky’ego. Nie bał się już głośnych odgłosów. W dni wolne od służ-
by L.A. zabierał go do biura, aby zwierzę mogło odwiedzić dawnych 
przyjaciół i psy. Niestety Gavin odszedł w lutym 2011 roku po walce 
z nowotworem. W ostatnich latach swojego życia był jednak szczęśli-
wym, zrównoważonym psem.
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