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Wstęp

C
zy twój pies doprowadza cię do szaleństwa? Czy jest agresywny,
nerwowy, zalękniony albo po prostu sztywny z napięcia? A mo-

że twój czworonożny przyjaciel ma na jakimś punkcie obsesję: ska-
cze na gości lub zamęcza cię nieustannymi prośbami o aportowanie
starej, obślinionej piłeczki tenisowej?

A może wierzysz, że masz idealnego psiaka, lecz chciałbyś po-
prawić wasze relacje? Naprawdę chcesz się dowiedzieć, co kieruje
twoim psem? Chciałbyś wniknąć do jego umysłu, żeby wzmocnić
waszą więź?

Jeśli dasz twierdzącą odpowiedź na którekolwiek z powyższych
pytań, znaczy, że trafiłeś pod właściwy adres.

Jeśli jeszcze nie widziałeś mnie w telewizyjnym serialu zatytuło-
wanym „Zaklinacz psów”1 , emitowanym na kanale National Geo-
graphic, pozwól, że się przedstawię. Nazywam się Cesar Millan
i bardzo chciałbym podzielić się doświadczeniem, które zdobyłem
w ciągu całego mojego życia, zajmując się rehabilitacją psów
i opieką nad nimi – włączając tysiące przypadków uznanych za
beznadziejne.

Jeżeli chodzi o moją historię, przybyłem do Stanów Zjednoczo-
nych z Meksyku w 1990 roku. Nie miałem ani grosza w kieszeni,
ale za to kierowały mną marzenia i pragnienie, by zostać najlepszym
na świecie treserem psów. Początkowo jedynie opiekowałem się psami
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i szkoliłem je, ale już po niespełna dziesięciu latach pracowałem
z nadmiernie agresywnymi rottweilerami, w tym ze zwierzętami na-
leżącymi do cudownej pary, o której być może słyszeliście, czyli Willa
i Jady Pinkett Smith. Will i Jada jako odpowiedzialni właściciele
psów byli pod sporym wrażeniem mojego wrodzonego talentu. Ze
szczerości serca polecali mnie swoim znajomym i przyjaciołom, wśród
których było wiele sław. Nigdy się nie reklamowałem, a wieści o moich
usługach rozchodziły się pocztą pantoflową.

Wkrótce moja firma zaczęła bardzo dobrze prosperować i mo-
głem otworzyć Centrum Psychologii Psa w południowej części Los
Angeles. Opiekuję się stadem trzydziestu, czasem czterdziestu psów,
którymi nikt inny nie chce się zajmować. Większość z tych zwie-
rząt uratowałem ze schronisk, a także z różnych organizacji zajmu-
jących się opieką nad porzuconymi zwierzętami, gdyż tam uznano
je za nieprzystosowane lub zostały odtrącone przez dotychczaso-
wych właścicieli ze względu na swoje zachowanie. Z uwagi na to,
że w większości schronisk takie zwierzęta są eliminowane, rów-
nież i te psy czekała eutanazja. A czworonogi uratowane przeze
mnie, po rehabilitacji, stają się szczęśliwymi członkami stada. Duża
ich liczba odnajduje po jakimś czasie kochającą, odpowiedzialną
rodzinę. Wiele z tych psów, które uniknęły wyroku śmierci, prze-
bywając w moim stadzie, nauczyło się być gospodarzami i dawać
przykład zwierzętom przyprowadzanym do Centrum przez moich
klientów.

Amerykańskie psy mają szczególną potrzebę, którą miałem oka-
zję dostrzec w ich oczach i wyczuć w energiach już od pierwszej chwili
po przekroczeniu granicy Stanów. Tęsknią za tym, co jest udziałem
większości psów żyjących na wolności, a mianowicie za możliwo-
ścią bycia po prostu psem, życia w stabilnym, zrównoważonym sta-
dzie. Amerykańskie psy borykają się z problemem nieznanym
większości psów na świecie – muszą zniechęcić swoich właścicieli
do nieustannych, motywowanych głęboką miłością, lecz w gruncie
rzeczy destrukcyjnych wysiłków zmierzających do przekształcenia
psów w czworonogich, pokrytych sierścią ludzi.
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Kiedy byłem dzieckiem i mieszkałem w Meksyku, oglądałem
filmy „Lassie wróć” oraz „Rin Tin Tin”. Marzyłem o tym, żeby zostać
najlepszym na świecie treserem psów. Jednak tego, czym się obecnie
zajmuję, nie nazywam „tresurą”. Na świecie jest bardzo wielu trese-
rów – ludzi, którzy nauczą twojego psa słuchać poleceń, takich jak
„siad” „zostań”, „chodź” czy „do nogi”. Ja tego nie robię. Zajmuję się
rehabilitacją najcięższych przypadków. Pracuję nad psychiką psów i sta-
ram się nawiązać kontakt z umysłem zwierzęcia, z jego naturalnymi
instynktami, aby pomóc mu w skorygowaniu niechcianego zachowa-
nia. Nie używam słów ani komend. Korzystam z energii i dotyku. Kie-
dy pojawiam się w domu klienta, myśli on zazwyczaj, że ma kłopot
z psem. Jednak z mojego doświadczenia wynika, że na ogół problem
dotyczy klienta. Często powtarzam moim klientom: „Zajmuję się
rehabilitacją psów, ale trenuję ludzi”.

Istota mojej metody streszcza się w tym, co nazywam „siłą sta-
da”. Wychowywałem się na farmie w otoczeniu zwierząt, będących
psami pracującymi, a nie pokojowymi pudelkami i przez lata obser-
wowałem, jak zachowują się w swoim naturalnym, stadnym środo-
wisku społecznym. Pojęcie „stada” jest wdrukowane w psie DNA.
W stadzie są tylko dwie role: przywódcy i podążającego za nim człon-
ka stada. Jeśli nie okażesz się przywódcą stada, do którego należy
twój pies, to on wejdzie w tę rolę i spróbuje cię zdominować. WAme-
ryce właściciele rozpieszczają swoich pupilów i otaczają ich ciągłą
uwagą, sądząc, że psu to wystarczy. Ale to za mało. W psim świecie
nadmiar troski zaburza naturalną równowagę. Dzięki temu, że uczę
moich klientów, w jaki sposób mówić językiem psa – językiem stada
– otwieram przed nimi całkowicie nowy świat. Pracując z klientami,
stawiam sobie za cel zdrowie i większe szczęście zarówno człowie-
ka, jak i psa.

W Ameryce żyje ponad 65 milionów psów2 . W ostatnich dzie-
sięciu latach biznes nastawiony na zwierzęta domowe podwoił swo-
je rozmiary i osiągnął przychód w wysokości 34 miliardów (tak,
miliardów) dolarów! Amerykańscy właściciele psów obdarowują
swoich pupilów takimi prezentami, jak zielona torebka podróżna

WSTĘP
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z krokodylej skóry dla miniaturowego yorkshire terriera za 5 700
dolarów czy polisa na życie za 30 000 dolarów3 . Właściciele psów
wydają na jednego ulubieńca w ciągu całego jego życia średnio 11
000 dolarów, a nawet więcej. Ten kraj ma z pewnością najbardziej
rozpieszczone psy na świecie. Ale czy są z tego powodu najszczę-
śliwsze?

Moim zdaniem zdecydowanie nie.
Mam nadzieję, że wyniesiecie z tej książki praktyczną wiedzę na

temat technik, które pomogą rozwiązać problemy waszego psa. Jed-
nak dla mnie ważniejsze jest, żebyście zyskali głębsze zrozumienie
tego, w jaki sposób wasz pies postrzega świat oraz jakie są jego praw-
dziwe potrzeby i zachcianki. Ich zaspokojenie pozwala na prowa-
dzenie spokojnego, szczęśliwego i zrównoważonego życia. Jestem
przekonany, że prawie wszystkie psy przychodzą na świat w stanie
doskonałej równowagi, są dopasowane do otoczenia i żyją w zgo-
dzie z samym sobą. Dopiero życie w środowisku ludzi sprawia, że
pojawiają się u nich problemy z zachowaniem, które nazywam kło-
potami. A skoro już przy nich jesteśmy – kto z nas ich nie ma? Kiedy
zastosujesz opisane tutaj techniki, możesz nawet zacząć lepiej rozu-
mieć siebie. Popatrzysz na swoje zachowanie z innej perspektywy
i zauważysz, jak zmienia się twój stosunek do dzieci, małżonka czy
szefa. W gruncie rzeczy ludzie również są zwierzętami stadnymi!
Jak wynika z licznych wypowiedzi, moje techniki przydały się za-
równo ludziom, jak i psom! Weźmy na przykład fragment listu przy-
słanego przez jedną z osób oglądających mój program telewizyjny:

Drogi Cesarze!

Wielkie dzięki za Twój show „Zaklinacz psów”.

Zabawne, że spowodowałeś zmiany, które zaszły

zarówno we mnie, jak i w mojej rodzinie, a my nawet

nie mamy psa.

Jestem czterdziestojednoletnią matką dwójki dzie-

ci (pięcioletni syn i córka w wieku sześciu lat). Mia-
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łam wielkie trudności z ich zdyscyplinowaniem (do-

wiedziałam się, że nie znają granic i nie mają żad-

nych ograniczeń). Dzieciaki doprowadzały mnie do

szału – zarówno w domu, jak i w miejscach publicz-

nych. No i wtedy zobaczyłam Twój program.

Od tego czasu ćwiczę na sobie sztukę stawania się

bardziej asertywnym rodzicem, korzystając z energii

większego autorytetu, domagam się większej przestrze-

ni dla siebie i poszanowania mojej władzy rodziciel-

skiej. Nauczyłam się także, że nie należy prosić, a tym

bardziej błagać, lecz wyraźnie mówić, co mają zrobić

(na przykład posprzątać pokój, uporządkować jadal-

nię i zanieść brudne rzeczy do pralni). Zmieniło się

zarówno moje, jak i ich życie. Ku mojemu zdumieniu

dzieci stały się bardziej zdyscyplinowane (a także

mniej się kłócą), a ja zauważyłam, że one tak na-

prawdę lubią swoje obowiązki. Są dumne z wykona-

nego zadania, a mnie wówczas przechodzą dreszcze

zadowolenia.

Uczysz nie tylko tego, jak radzić sobie z psami,

ale także pokazujesz, jak ludzie mogą radzić sobie ze

sobą.

Ogromnie dziękuję!

W imieniu rodziny Capino

Mam bardzo dużo psów. Oczywiście poświęciłem im całe życie,
ale moja wdzięczność dla nich jest znacznie głębsza. To psom za-
wdzięczam moją równowagę. Jestem im wdzięczny za doświadczenie
bezwarunkowej miłości oraz zdolność przezwyciężenia samotności,
gdy byłem chłopcem. Dzięki nim rozumiem, jak funkcjonuje psia
rodzina i to one nauczyły mnie, jak być bardziej zrównoważonym
przywódcą stada w relacjach z moją żoną i dziećmi. Psy dają nam
tak dużo, ale czy my w rzeczywistości im coś dajemy? Miejsce do
spania, jedzenie, uczucia... czy to wystarczy? One są tak czyste i bez-

WSTĘP
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interesowne w dzieleniu się z nami swoim życiem. Czy nie mogliby-
śmy zgłębiać ich umysłów i serc, aby odkryć, czego naprawdę po-
trzebują?

Czasem sądzę, że niektórzy ludzie wcale nie chcą uszczęśliwić
swoich psów, ponieważ boją się, że zaburzy to układ, w którym to
pies ich uszczęśliwia. Ale czy w idealnym związku nie powinno być
tak, że zaspokajane są potrzeby każdej ze stron?

Mam nadzieję, że ta książka pomoże moim czytelnikom zwrócić
choćby ułamek licznych darów ofiarowanych im przez psy.
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P R O L O G

Pieskie życie

J
est 6:45 rano i słońce dopiero zaczyna wychodzić spoza szczytów

gór Santa Monica. Zmierzamy na wschód, droga jest spokojna

i pusta. Nie widziałem żadnych śladów ludzkiej obecności i jest to

dla mnie dobra wiadomość. Kiedy biegam po wzgórzach – a za mną

podąża stado trzydziestu pięciu spuszczonych ze smyczy psów – za-

wsze trzymam się jak najmniej uczęszczanych dróg. Psy nie stano-

wią zagrożenia, ale dla kogoś, kto nigdy nie widział człowieka

z biegnącym za nim stadem, może to wyglądać groźnie.

Biegniemy już około pół godziny. Geovani, mój asystent, biegnie

za ostatnim psem, pilnując końca stada i wypatrując maruderów.

Jednak rzadko kiedy pojawia się jakiś outsider. Kiedy złapiemy rytm,

razem ze stadem podnosimy na szlaku tumany kurzu, jakbyśmy byli

jednym organizmem, jednym zwierzęciem. Prowadzę, a psy podą-

żają za mną. Słyszę ich ciężkie oddechy i odgłos łap lekko dotykają-

cych podłoża. Są spokojne i szczęśliwe, ze spuszczonymi głowami,

bez wysiłku kłusują, machając ogonami.

Psy podążają za mną w zgodzie z ustaloną hierarchią, ale ponie-

waż to stado jest znacznie liczniejsze od żyjącego w naturze stada

wilków, psy podzieliły się na grupki w zależności od tego, które z nich

mają więcej bądź mniej energii. (Mniejsze psy muszą biec szybciej,

aby dotrzymać kroku pozostałym).
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Wszystkie psy się teraz przemieszczają, a ich instynkty są wy-

czulone w związku ze zmianą miejsca. Czasami myślę, że to samo

dzieje się ze mną. Biorę głęboki wdech – powietrze jest czyste i przej-

rzyste, nie wyczuwam ani odrobiny smogu z Los Angeles. Czuję się

zjednoczony z pędem, to ożywcze uczucie. Myślę, że możliwość spę-

dzania czasu w taki sposób jest wielkim błogosławieństwem. Podob-

nie jak cieszenie się tym czasem, który jest zarówno czasem mojej

pracy, jak i spełnianiem mojej życiowej misji.

Mój typowy dzień pracy zaczyna się o 6 rano. Wyjeżdżam z do-
mu w Inglewood w Kalifornii i docieram do Centrum Psychologi Psa
w południowym Los Angeles. Razem z Geovanim wypuszczamy psy
na podwórko, gdzie po nocnym wypoczynku mogą rozprostować
kości. Niedługo potem ładujemy je do samochodu i nie później niż
o 6:30 jesteśmy w górach. Tam spędzamy około czterech godzin.
Prowadzimy różne intensywne oraz łagodne ćwiczenia, nie zapomi-
nając o chwilach odpoczynku.

Podczas ćwiczeń prowadzę stado, obejmując rolę wilka alfa, a psy
podążają za mną. Jest to bardzo pstrokata ekipa: mieszanina psów
poranionych, odrzuconych, porzuconych, znalezionych i uratowa-
nych razem z psami moich klientów, które znalazły się tutaj, aby
powrócić do swoich korzeni w psim rozumieniu tego pojęcia. Stado
składa się z pitbulli, rottweilerów, owczarków niemieckich oraz in-
nych silnych ras, a oprócz nich są też spaniele, charciki włoskie,
buldogi i chihuahua. Gdy biegam, spuszczam większość psów ze
smyczy. Jeśli jakiś pies potrzebuje być na smyczy, zajmuje się tym
mój asystent. Gdy pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości co do tego,
czy pies może być posłusznym członkiem stada, zostawiam go w do-
mu i ćwiczę z nim w inny sposób. Chociaż psy mogą się od siebie
krańcowo różnić, zawsze pracują razem jako stado. Ich najgłębszy,
najbardziej podstawowy instynkt każe im podążać za mną, przy-
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wódcą stada, słuchać mnie i współpracować ze sobą. Za każdym
razem, gdy wykonamy razem ćwiczenie, jeszcze bardziej się z nimi
związuję. To właśnie w taki sposób natura zaprojektowała działanie
psiego stada.

Warto zaznaczyć, że kiedy spacerujemy lub biegamy, trudno
odróżnić od siebie psy różnych ras. Stanowią jedno stado. Dopiero
podczas odpoczynku widać podział na rasy. Rottweilery trzymają się
razem. Wspólnie wykopią jamę, w której odpoczną. Pitbulle położą
się razem i to zawsze pośrodku stada, na słońcu. Owczarki niemiec-
kie odejdą na bok, żeby schować się w cieniu pod drzewem. Każda
z ras ma swój styl. Gdy później znów nadchodzi czas na bieganie,
ruszają, jakby nie istniały między nimi żadne różnice. Kiedy czworo-
nogi mają podjąć się poważnego zadania migracji, zwierzęce oraz
psie instynkty biorą górę nad rasą. Każdego dnia, który spędzam
razem z psami, dowiaduję się od nich czegoś nowego. Za wszystko,
co robię, żeby im pomóc, tysiąckrotnie się odwdzięczają.

O 10:45 wracamy do Los Angeles. Po czterech godzinach inten-
sywnych ćwiczeń w górach psy są gotowe, żeby napić się wody i od-

Rottweilery odpoczywające wspólnie podczas wycieczki

PIESKIE ŻYCIE
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począć. Wracają do Centrum i odpoczywają w cieniu dwupiętrowe-
go portyku, liściastego drzewa lub w tajskich chatkach, jak nazwa-
łem rząd pięciu malutkich budek dla najmniejszych piesków. Niektóre
z najaktywniejszych psów lubią ochłodzić się w jednej z naszych
sadzawek.

Podczas odpoczynku, od około 11 do południa, przeprowadzam
konsultacje i przyjmuję nowe psy do Centrum. Najlepszym czasem
na wprowadzenie nowego, niespokojnego psa do ustabilizowanego
stada jest chwila, gdy psy są bardzo zmęczone.

Kiedy psy pogimnastykowały się i odpoczęły, nadchodzi pora
jedzenia... tak samo jak miałoby to miejsce w naturze. Lubię sam
przygotowywać posiłki, odmierzać i mieszać gołymi rękami, aby
w psim jedzeniu obecny był zapach przywódcy stada. Rytuał kar-
mienia w Centrum Psychologii Psa zajmuje od półtorej do dwóch
godzin i stanowi dodatkowe psychologiczne wyzwanie dla psów –
gdyby zastosować ludzkie kryteria, można by użyć określenia „ćwi-
czenie siły woli”. Psy ustawiają się przede mną w kolejce i czekają.
Najłagodniejszy, najspokojniejszy i najbardziej zrelaksowany pies
pierwszy dostanie jedzenie. Dzięki temu pozostałe zwierzęta dowia-
dują się, że im są spokojniejsze i łagodniejsze, tym prędzej dostaną
to, czego pragną. Psy muszą jeść obok siebie bez walk czy dominacji.
Dla psa jest to ogromne wyzwanie, ale pozwala się także upewnić, że
w stadzie wszystko przebiega tak, jak powinno.

Po jedzeniu i odpoczynku psy są gotowe do kolejnej porcji ćwi-
czeń. Jak widać, jestem wielkim wyznawcą intensywnej, szczegóło-
wo zaplanowanej aktywności fizycznej, pomagającej psom osiągnąć
taki rodzaj równowagi, jaki osiągnęłyby, żyjąc na wolności, bez wpły-
wu ludzi.

Naszą kolejną aktywnością, najintensywniejszą w ciągu dnia jest
jazda na rolkach. Możecie wierzyć lub nie, ale większość psów uwiel-
bia za mną biegać, kiedy jeżdżę na rolkach – za wszelką cenę chcą
dotrzymać kroku przywódcy stada! Mogę jeździć na rolkach maksy-
malnie z dziesięcioma psami na raz, więc muszę zrobić co najmniej
trzy bądź cztery sesje pod rząd. Po południu aktywności fizyczne się
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kończą. Podobnie jak ja psy są już wyczerpane. Kiedy przez kolej-
nych kilka godzin odpoczywają, zajmuję się konsultacjami telefo-
nicznymi i pracą biurową. W Centrum Psychologii Psa trzydzieści,
a nawet czterdzieści psów może aportować tę samą piłkę bez żadnej
awantury czy wzajemnego gryzienia. Właśnie takie stosunki nazy-
wam siłą stada wpływającą na dobre zachowanie jego członków.

Kiedy słońce zaczyna się zniżać, stado przechodzi w trwającą już
do końca dnia fazę odpoczynku. Jest to najlepszy czas na pracę
indywidualną, którą trzeba wykonać z niektórymi psami. Na przykład
Beauty to wymizerowana suczka rasy owczarek niemiecki, która wy-
kazuje silne objawy agresji wywołane strachem. Jeśli ktoś chce się do
niej zbliżyć, suka podkula ogon, kurczy się i albo się wycofuje, albo
atakuje. Żeby przyczepić jej smycz do obroży, musiałem ją złapać,
fizycznie zmęczyć i czekać aż się podporządkuje. Musiałem powta-
rzać ten rytuał tysiące razy, aż zrozumiała, że gdy wyciągam rękę,
najlepszym wyjściem jest podejście do mnie. Ponieważ Beauty ćwi-
czyła przez cały dzień ze stadem, znajduje się teraz w najlepszym
stanie umysłu, żeby popracować nad swoimi problemami.

Dzisiaj, dziesięć lat od otwarcia Centrum Psychologii Psa, pra-
cuje tutaj oprócz mnie kilka osób: moja żona Ilusion oraz czwórka
oddanych pracowników. Zajmujemy się średnio trzydziestoma – czter-
dziestoma psami jednocześnie. Wiele psów ze stada w naszym Cen-
trum jest z nami od samego początku. Niektóre z nich są naszymi
rodzinnymi psiakami i co wieczór wracają z nami do domu. Jesteśmy
tak bardzo przywiązani do większości z nich, że musimy wybierać,
które w danym dniu będą u nas nocować. Inne psy są stałymi gość-
mi i wracają co pewien czas, gdy ich właściciele – nasi długoletni
klienci – uznają, że dobrze im zrobi równoważące działanie psiego
stada. Klienci ci przywożą do nas swoje psy, kiedy wyruszają w pod-
róż. Dla ich psów, które są zrównoważone pod względem psychicz-
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nym, odwiedziny i przebywanie w stadzie są jak wyjazd na obóz i spo-
tkanie ze starymi przyjaciółmi.

Pozostałe psy są chwilowymi gośćmi, którzy przybyli tutaj, aby
odzyskać zdrowie. Stosunek stałych członków stada do tymczaso-
wych wynosi 50:50. Niektórzy z chwilowych przybyszów psów to
czworonogi uratowane ze schroniska, przeznaczone do eutanazji,
jeśli szybko nie udałoby się ich zamienić w zwierzęta uspołecznione.
Pozostałe psy należą do naszych klientów. Lubię powtarzać, że psy
od prywatnych klientów są tymi, które pozwalają mi prowadzić inte-
res, zaś psy ze schronisk umożliwiają poprawę mojej karmy. Więk-
szość prywatnych klientów nie potrzebuje wysyłać swoich zwierząt
do Centrum, tak jak większość ludzi nie potrzebuje terapii grupowej,
żeby uporać się ze swoimi problemami. W większości przypadków
zajmuję się psami, które potrzebują jedynie silniej zaakcentowanego
przywództwa ze strony właścicieli oraz zasad, wyznaczenia granic,
ograniczeń i konsekwencji w postępowaniu we własnym domu. Są
jednak również inne przypadki, w których najlepszym rozwiązaniem
jest pozwolenie, aby pies otrzymał wsparcie oraz znalazł się pod
wpływem przedstawicieli tego samego gatunku, dzięki czemu bę-
dzie mógł na nowo zrozumieć, co znaczy być psem.

Ponieważ bardzo wiele psów przybywa do nas z organizacji zaj-
mujących się ratowaniem zwierząt, mnóstwo z nich ma za sobą tragicz-
ne przeżycia, a niektóre doświadczyły niewiarygodnych okrucieństw,
jakich ludzie dopuszczają się na zwierzętach. Jednym z takich psów
jest Rosemary. Jako mieszańca pitbulla tresowano ją do udziału w nie-
legalnych walkach psów. Kiedy przegrała swoją ostatnią ważną walkę,
właściciele oblali ją benzyną i podpalili. Uratowali ją ludzie z organi-
zacji opiekującej się zwierzętami, ale najwyraźniej jej przerażające
doświadczenie sprawiło, że stała się niebezpiecznym i agresywnym
psem. Zaczęła gryźć ludzi. Usłyszałem, że Rosemary pogryzła pew-
nych starszych ludzi i natychmiast zaoferowałem swoją pomoc. Za-
proponowałem, że zabiorę ją do Centrum i poddam rehabilitacji.

Opowiedziano mi, że Rosemary jest śmiertelnie groźną suką.
Jednak kiedy zabraliśmy ją do Centrum, okazało się, że zmiana jej



29

zachowania nie sprawiała najmniejszych trudności. Żeby odzyskać
zaufanie do ludzi, suczka potrzebowała jedynie bezpiecznego miej-
sca i wyraźnego przywództwa. Kiedyś zastraszana przez ludzi, teraz
postanowiła przejąć inicjatywę. To dlatego atakowała. Gdyby tego
nie zrobiła, zgodnie ze swoim doświadczeniem, doznałaby krzywdy
ze strony zbliżającej się do niej osoby. Potrzebowałem niecałych dwóch
dni, aby zasłużyć na jej zaufanie. Wkrótce potem okazała się naj-
grzeczniejszym i najposłuszniejszym psiakiem, jakiego możecie so-
bie wyobrazić. Nie była urodzoną zabójczynią. Stała się nią w wyniku
doświadczeń z ludźmi. Gdy tylko zamieszkała w Centrum, otoczona
energią zrównoważonych, stabilnych psów, okazała się wyjątkowo
łagodnym przypadkiem.

Rosemary mieszka teraz z rodziną, która ją zaadoptowała, a ko-
chający ją nowi właściciele nie są w stanie uwierzyć, że mogła być
kiedyś agresywna w stosunku do ludzi. Okazała się jednym z naj-
lepszych ambasadorów Centrum Psychologii Psa.

Popeye, podobnie jak Rosemary, został znaleziony na ulicy przez
organizację zajmującą się ratowaniem zwierząt. Trafił do Centrum,
ponieważ ludzie ze schroniska nie mogli sobie z nim poradzić. Po-
peye jest czystej krwi pitbullem. Stracił oko w nielegalnych walkach
psów, a ponieważ stał się niepełnosprawny, dotychczasowi właści-
ciele porzucili go na ulicy. Przystosowując się do widzenia świata
tylko jednym okiem, Popeye był bardzo podejrzliwy w stosunku do
innych psów. Ze względu na znacznie zawężone pole widzenia czuł
się bezbronny. Stał się bardzo agresywny wobec innych psów, od
samego początku próbował je zastraszyć, co zawsze kończyło się
awanturą. Później zaczął atakować ludzi. Kiedy do nas przyjechał,
był bardzo władczy, dominujący i napięty. Był znacznie trudniejszym
przypadkiem, bowiem emanował tak silną energią, że przebywając
w pobliżu, zawsze musiałem być czujny i ostrożny. Obecnie jest to
jeden z wielu łagodnych, wartych zaufania członków stada. Nikt też
nie znęca się nad nim z tego powodu, że ma tylko jedno oko.

W naszym stadzie jest dużo pitbulli, bynajmniej nie dlatego, że
są bardziej niebezpieczne niż inne psy, ale ponieważ należą do grona
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najsilniejszych ras, przez co osobom pracującym w schroniskach
najtrudniej jest sobie z nimi poradzić, gdy dany pies ma na przykład
problemy związane z agresją. Na nieszczęście dla pitbulli wielu lu-
dzi trenuje te psy do nielegalnych walk lub trzyma je do celów obron-
nych, przez co wzmacniane zostają agresywne aspekty ich natury.

Preston jest także pitbullem, i to olbrzymim. Mieszkał z osiem-
dziesięcioletnim mężczyzną i całe życie spędził zamknięty w miesz-
kaniu staruszka. Ponieważ Preston jest psem z natury łagodnym,
nigdy nie przejawiał zachowań destrukcyjnych – przynajmniej do-
póki żył jego właściciel. Kiedy zmarł jego pan, Preston przebywał
w mieszkaniu, gdzie został znaleziony przez właściciela kamienicy,
który zadzwonił do Fundacji Amanda. Ludzie z fundacji stwierdzili
po przyjeździe, że pies jest bardzo nieśmiały. Takie psy często są
odpowiednimi kandydatami do przyjmowania agresywnej postawy,
która bierze się z lęku. Kiedy wsadzili Prestona do kojca, a potem
próbowali go stamtąd wyciągnąć, zaczął się na wszystkich rzucać.
Ponieważ jest to wielki pies, opiekunowie się wystraszyli. Jednak już
wkrótce po jego przyjeździe do Centrum zobaczyłem, że jest jak za-
lękniony i pozbawiony poczucia bezpieczeństwa chłopiec. Był jed-
nym z tych nielicznych psów, które od razu aklimatyzują się w stadzie.
Dzięki temu, że Preston z natury był spokojnym facetem, mógł bez
trudu podłączyć się do zrelaksowanej, stabilnej energii innych człon-
ków stada i prawie natychmiast stał się taki sam jak pozostałe psy.
Uspokoił się i chociaż niektórzy z naszych gości nadal się go boją, ja
poznałem jego tajemnicę – to naprawdę łagodny olbrzym.

Chociaż nie mam ulubieńców wśród psów przebywających w na-
szym Centrum, jednak malutka czarno-biała Scarlett, francuska
buldożka jest suczką, do której bardzo się przywiązałem. Często
jeździ ze mną do domu, a moi synowi uważają ją za naszą domową
pupilkę. Scarlett była najnowszym nabytkiem w domu, gdzie miesz-
kało dużo psów i innych zwierzaków. Właściciel trzymał także kró-
liki i gdy jeden z nich wyskoczył z klatki, Scarlett go zaatakowała,
uszkadzając mu oko. Przyjechałem do domu właściciela i pracowa-
łem ze Scarlett. Nie była psem, który potrzebowałby pobytu w Cen-
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trum. Problem nie leżał po stronie Scarlett, lecz po stronie jej właści-
cieli. W tym domu nie było dyscypliny, żadnych reguł czy określo-
nych granic, lub choćby ograniczeń. Na dodatek właściciele rzadko
kiedy się tam pojawiali, aby skontrolować, co się dzieje, a ich liczne
zwierzęta biegały bez najmniejszego nadzoru po całej posiadłości.
Postawiłem przed właścicielami wiele zadań do wykonania w do-
mu, lecz oni nie przeprowadzili żadnych zmian. Kilka tygodni póź-
niej Scarlett pogryzła nogę mieszkającego razem z nią chihuahua.
Ponieważ Scarlett była nowa w stadzie, a zarazem najbardziej agre-
sywna, właściciele zrzucili na nią całą winę. Stwierdziłem, że w tym
domu nie ma dla niej żadnej nadziei i zaproponowałem, że ją za-
adoptuję. Teraz jest tak słodka i spokojna, że mogę ją wszędzie ze
sobą zabierać. Kiedy jest mi potrzebny dodatkowy łut szczęścia, głasz-
czę ją po brzuszku jak Buddę. Jeszcze nigdy mnie nie zawiodła.

Oliver i Dakota to dwa brązowo-białe springer spaniele. Oba
cierpią na dolegliwości fizyczne wynikające z przerasowienia, na
przykład takie jak nawracające infekcje oczu i uszu. Dakota jest
w gorszym stanie. Uważam, że każdy pies pojawia się w twoim życiu,
żeby cię czegoś nauczyć. Dakota przekazała mi wiedzę na temat
dolegliwości neurologicznych – problemu, którego nie potrafię roz-
wikłać. Dakota nie ma zbyt wiele energii. Wszystko, co robi – od
szczekania po sposób, w jaki ugania się za cieniami - jest niezrówno-
ważone. Ponieważ pod żadnym pozorem nie pozwalam na akty agresji
w stadzie, pozostałe psy nie robią jej krzywdy i dzięki temu może żyć
w spokoju. W naturze najprawdopodobniej stałaby się ze względu
na swoją słabość celem ataków i raczej zbyt długo by nie pożyła.

Chciałbym przedstawić wam wszystkie psy z mojego stada, po-
nieważ każdy z nich ma za sobą fascynującą historię. Pomimo tego
łączy je jedna cecha, a jest nią poczucie przynależności do własnego
gatunku. Bycie członkiem rodziny ludzkiej nie ma dla nich tak du-
żego znaczenia. Wśród ludzi miałyby wygodnie, może nawet zosta-
łyby rozpieszczone. Jednak w ich życiu zabrakłoby podstawowego
sensu. Psy czują się spełnione w chwili, gdy mają bliski kontakt ze
swoim gatunkiem – bez względu na rasę.
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Chciałbym, aby wszystkie psy w Ameryce i na całym świecie
mogły być tak zrównoważone i spełnione w swoim życiu, jak psy
z mojego stada. Moim życiowym celem jest pomaganie w rehabilita-
cji tak wielu psom z problemami, jak tylko jest to możliwe.

Wraz ze zmierzchem nadchodzi czas powrotu do domu, do mo-
jego ludzkiego stada – żony Ilusion i naszych dwóch synów: Andre
i Calvina. Geovani zostanie na noc, dbając o potrzeby psów i zamy-
kając je w budach, kiedy przyjdzie pora snu. Po siedmiu – ośmiu
godzinach ćwiczeń psy są gotowe do snu. Jutro cały cykl powtórzy
się albo ze mną, albo z którymś z kolegów z Centrum. To moje życie
– pieskie życie – i jest ono dla mnie największym z błogosławieństw.

Pragnę was zaprosić do wspólnego doświadczenia takiego życia.

Moja rodzina na farmie w Ixpalino. Od lewej do prawej: moja mama, bab-

cia, siostra, kuzynka, dziadek i ja
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