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Cesar Millan és Melissa Jo Peltier:  

A csodálatos kutyadoki 

 

 

A kutyád az ırületbe kerget? Agresszív, ideges, félénk vagy 

egyszerően csak túl feszült? Négylábú barátod talán valami 

megszállottja: felugrál mindenkire, aki belép az ajtón, vagy 

azzal nyaggat, hogy újra és újra eldobd neki ugyanazt a 

koszos, zöld teniszlabdát? 

Vagy esetleg úgy érzed, a te kutyád tökéletes, de szeretnéd, 

ha kettıtök kapcsolata még teljesebb lenne? Szeretnéd megtudni, mi motiválja? Szeretnél 

bepillantást nyerni a világába, hogy szorosabb kapcsolatot alakíthass ki vele? Ha a fentiek 

bármelyikére igennel feleltél, akkor ez a könyv neked való. 

Manapság annak ellenére, hogy több könyv, több segítség, több képzési eszköz és még 

többféle jutalomfalat áll rendelkezésünkre, több neveletlen kutya van, mint valaha. Elérhetıek 

ugyan az eszközök ahhoz, hogy kutyáinknak jó nevelést adhassunk, mégsem értjük igazán 

kedvenceink természetét. Mindamellett, hogy legtöbbünk jó szándékú és szeretı kutyatartó, a 

megértés hiánya sok problémához vezethet. Egyszerően fogalmazva, a kutyák nem kis 

emberek. Nem úgy gondolkodnak, nem úgy viselkednek, és nem úgy látják a világot, ahogyan 

mi. A kutya az kutya, és meg kell tanulnunk a kutyát tisztelni bennük. Óriási kárt okozunk, ha 

emberként kezeljük ıket, és a legtöbb viselkedési probléma éppen ebbıl fakad. 

Cesar Millan kutyaviselkedési szakember segítségével a kutyánk szemével láthatjuk a világot, 

és kiküszöbölhetjük a viselkedési problémákat. Ebben a könyvében arra hívja fel az olvasók 

figyelmét, hogy a kutyanevelés legfontosabb része az ember és kutya közötti egészséges 

kapcsolat megteremtése és a határok egyértelmősítése. 

Ajánlom e könyvet azoknak, akik szeretnék megismerni kutyájuk viselkedését, szeretnének 

megfelelı nevelést biztosítani számukra és azoknak is, akik éppen egy kiskutya megvásárlása 

elıtt állnak. A könyv segítségével nagyon sok mindent megtudhatunk kutyánkról és nagy 

segítséget ad ahhoz, hogy a számunkra megfelelı kutyafajtát válasszuk ki. 

 

Pethe Mónika 

III. évfolyam informatikus könyvtáros szakos hallgató 
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