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Marzy nam się, że wszyscy Opiekunowie będą traktować
z szacunkiem potrzeby psiaków oraz siebie nawzajem.
 Mielibyśmy wtedy o połowę mniej pracy, a świat byłby

po prostu piękniejszy!
 

POZNAJ
7 PODSTAWOWYCH ZASAD 

SPACEROWEGO SAVOIR-VIVRE’U
 

 Zapamiętaj i podaj dalej!
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1
Nigdy celowo nie dopuszczaj do witania się psów,
które są na smyczach. To sytuacja, w której mając
ograniczoną przestrzeń, czworonogi szybko
wchodzą w zachowania agresywne.

2
Pozwalaj na spotkania z obcym psem TYLKO 
wtedy, gdy obydwa zwierzęta mogą spotkać się
luzem lub na długich linkach. Jeśli tylko jeden
pies jest luzem, a drugi na smyczy, to zwyczajnie
nie jest fair.

3 Jeśli ktoś zasłania swojego psa, a Twój biega 
luzem, odejdź w drugą stronę. 

SZANUJ innych! Nawet, jeśli Twój pies nie stwarza
żadnych problemów, ODEJDŹ i ZABIERZ PSA, 
gdy drugi Opiekun Cię o to prosi. Nigdy nie wiesz, 
co przepracowuje ze swoim psem, a także, ile Twój
zwierzak może zepsuć.

4
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Tam, gdzie możesz, obejdź drugiego psa 
po łuku, mając swojego po stronie zewnętrznej. 
Rozpocznij z jak największego dystansu. 
Nie bój się zejść na trawę, czy nawet w krzaki.

5

6

7

Oddziel swojego psa ciałem od podbiegającego
czworonoga. Skróć smycz i stań przed swoim psem
twarzą do  ZBLIŻAJĄCEGO SIĘ PSA. Jeśli masz
małego psa,  a jest wąsko, weź go na ręce przed
minięciem się z innym psiakiem. Zrób to, zanim psy
zaczną szarpać się na smyczach.

Dobieraj odpowiednich kompanów do wspólnych
spacerów – nie zestawiaj psa z losowymi
czworonogami i nie umawiaj się na psie szaleństwa
(tam nie ma zabawy!)
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Naszymi bohaterami są przede wszystkim psy 
i ich Opiekunowie – więc Ty i Twój pies też 

możecie być częścią tej historii!
 

W przystępny i łatwy do przyswojenia sposób 
nauczymy Cię, jak porozumiewają się psy, 

jak interpretować psie zachowania 
i rozwiązywać problemy. 

 
Dzięki temu życie z czworonogiem stanie się

przyjemniejsze i pełniejsze.
 

WIEMY, CO MÓWI TWÓJ PIES. A TY?

 

Alicja Milewska
Certyfikowana behawiorystka
COAPE i trenerka psów. SERCE

zespołu Co Mówi Pies? TM

   

Irek Czerniejewski
Certyfikowany behawiorysta 

i trener psów. FUNDAMENT
zespołu Co Mówi Pies? TM

 

 

Paula Jędrusik
 SIŁA NAPĘDOWA zespołu 

Co Mówi Pies? TM.
Odpowiada za rozwój Projektu



Dołącz do nas! 
  

 

Jeśli pragniesz zbudować ze swoim czworonogiem
głęboką relację opartą na zaufaniu, przyjaźni 
oraz poczuciu bezpieczeństwa, 
naucz się psiej komunikacji. 

 
 

Poznaj nasz
bestseller!
Ta książka 

to kompendium
wiedzy, poparte 

tysiącami sukcesów 
psów i Opiekunów

SPRAWDZAM!

https://www.tiktok.com/@comowipies
https://www.facebook.com/CoMowiPies
https://www.instagram.com/cmp_naukapsiegojezyka/
https://www.youtube.com/c/CoM%C3%B3wiPies
https://cmp.getresponsepages.com/

