SEMINÁŘ S GABRIELLE HARRIS
Slovy pana RNDr. Františka Šusty:
Gabby Harris pracuje jako trenérka mořských savců v Sea World
v Jihoafrické republice a také jako lektorka natural horsemanshipu
u Horse Gentlers International (firma zaškolující např. jihoafrickou
jízdní policii). Její výjimečnost je právě v detailní znalosti dvou, zdánlivě protichůdných metod
tréninku zvířat, ve kterých však nachází shody a zasazuje celou metodiku do dnes už obsáhlé vědy,
jakou se trénink zvířat stal. Jako uznávaná lektorka pracovala na řadě míst světa, významně se
podílela i na současném představení lachtanů v Zoo Praha nebo oceněné metodice chovatelské práce
u divokých koňovitých. Její kniha Touching Animal Souls je právě o zasazení toho, jak zvířata
trénujeme, do kontextu vědy, filozofie a zvířecího vnímání, o otázce skutečných vůdců ve zvířecím
světě a porozumění mezi druhy. Pro mě osobně je Gabby učitelem, kterému vděčím za vhled pod
povrch toho, co dělám a který mě naučil myslet.
Loňské setkání s touto úžasnou charismatickou trenérkou bylo skvělým zážitkem, letos na nás čeká
opět komornější pojetí semináře, počet účastníků bude omezen, abychom se vešli a mohli si hrát.
Seminář se bude týkat zejména těchto témat:
1) Rozdíly v tréninku různých druhů zvířat v závislosti na jejich přirozeném chování
2) LRS (less reinforcing scenario - "zvadni, vydrž aspoň pět vteřin a potom ho odměň třeba za to, že se
posadil a čeká další práci... způsob jak se dostat z nejasností se zvířetem)
3) Agrese - různé druhy a ne vše je opravdu agrese, co s ní a jak pracovat v bezpečí
4) Praktické hry a jejich promítnutí na naše limity a systém důvěry
5) Řetězce chování
6) Znecitlivování (desenzitizace) a naopak zcitlivování na podnět
7) Hormon oxytocin a jeho vliv na vztah zvířete s člověkem - v podstatě něco o důvěře a vztahu na
bázi hladiny hormonů
KDY A KDE:

3.6.2014 začátek 18:00, konec mezi 22. a 23.hodinou
hala H1, Pet Center Extra, Do Čertous 7, Praha 9

NABÍZÍME:

informace od uznávané trenérky zvířat
kvalitní překlad – Šimon Toman (jako loni)
klimatizovaný prostor, dostatek místa pro všechny zájemce
kvalitní ozvučení a multimediální techniku
v ceně semináře teplé i studené nápoje a drobné občerstvení po celou dobu
prostorné parkoviště, WC a tekoucí teplá voda v budově

CENA:

950,-Kč
850,-Kč pro držitele platné průkazky na kurzy ve Škole psích sportů
Platba pouze na účet: 1175279183/0800,
VS telefonní číslo uvedené v přihlášce

PŘIHLÁŠKA:

přihláška ke stažení na www.skola-psich-sportu.cz
vyplněnou přihlášku posílejte prosím na e-mail:
skola.psich.sportu@gmail.com

Pokud máte dotazy, ráda je zodpovím na 737953336. Těšíme se na vás.

Vzpomínka na loňský seminář:

