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Barry Eaton, engelsk hundetrener og forfatter, tar leseren med på en guidet tur gjennom dominansens og
lederskapstreningens teorier og praksis. Sørgelige misforståelser ligger til grunn for ideene om dominans og
det å være alfa. Med støtte fra mange internasjonale kapasiteter på både ulv og hund, gjennomgår han ideene
om dominans og hierarki og hakkeorden i hunders (og ulvers) samliv, både med hverandre og med oss
mennesker.
Eatons vidd og til tider humoristiske betraktninger gjør denne boka til berikende lesning både lærerik og
tankevekkende. Er det mulig at hundene våre har en hemmelig plan om å ta over styringen over menneskene
sine? Eller griper de bare sjansene som byr seg underveis? Les boka og gjør deg opp din egen mening.
Hva er lederskap? og Hva er godt lederskap? av Leif-Runar Forsth. Hovedoppgave i filosofi ved Universitetet
i Oslo Våren 2002. Sammendrag. Denne oppgaven stiller. Det er flere problemstillinger som blir reist mht
hund som oppleves som skremmede eller farlig Bet virkelig hunden, og ev hvordan. Les mer Jeg har alltid
vært skeptisk til overdreven bruk av bur til hund. Til transport er det åpenbart greit med bur, men når hunden
er hjemme, bør den aldri ha noe. I det daglige er derimot forskjellene som regel større og mer merkbare, i
hvert fall etter at pubertetsperioden er overstått. Hundefolk flest har få negative. I Norge er vi glade i dyrene
våre, og stadig flere kjøper seg hund. Som nybakt hundeeier er man i utgangspunktet veldig opptatt av å ikke
gjøre noe galt under. Vi snakker med veldig mange hundeeiere hver uke. De aller fleste er veldig fornøyde og
har, eller er på god vei til å få det hundeholdet de ønsker seg. Mange av de konfliktene som i dag herjer
Midtøsten, er en følge av fredsoppgjøret etter første verdenskrig og måten europeiske stormakter delte inn.
Ondskapsfull terrorisme eller iskald kapitalisme? 9/11 er en gigantisk bløff og du er blitt grundig lurt på verst
tenkelig måte. Biblioteket - Artikler om hund og hundetrening. I Canis sitt rikholdige arkiv finner du en unik

samling med interessante artikler og filmer om hund og hundetrening. Noen advokater har kommet på kant
med statens økonomiske og politiske interesser. Eller mer presist; det klandestine nettverk og dets lederskap
som har tiltatt seg.

