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بخش اول

نحوه یاد دادن حرف زدن به پرنده
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عروس هلندی حرف زدن یاد بدینیهچطوری به 

، تواناایی یاادریری باا یی دارن وباهوشا که عروس هلندی هاا بیایار اونجاییاز 
ن و کارهای بهشون آموزش بدید که رفت  کلمات و حتی جمالتی رو یاد بگیر میتونی 
.و سرررم کننده انجام بدنبانمک

است و یاد دادن ای  کارها به عروس هلندی عالوه بر اینکه برای خودتون سرررم کننده
اه خیلای و پرطرفدار تبدیل میکنه،  ربانمکرو به پرنده ای ارزشمند، هلندیتونعروس 
.ارتباط عمیقی پیدا کنی باهاشونتا خوبیه

. البته به شرطی که بلد باشید ای  کار رو به شیوه درست انجام بدید
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ده، ارر آموزش به عروس هلندی اصولی نباشه، عالوه بر اذیات و عبابی کاردن پرنا
فتتونجو خیته کننده خواهد بود و تجربه بدی رو برای ناامیدکنندهبرای خود شما 

.میذارهباقی 

و میزناهبامزهکه حرف های باشی پس ارر دوست دارید عروس هلندی ای داشته 
، اداماه میخندوناهفوق العاده انجام میده و خانواده و حتی مهمون ها رو ترفندهای

.ای  کتاب رو با دقت مطالعه کنی 
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بخش های تونهمی دارهعروس هلندی که توانایی حرف زدن یه
یا واراون ای  کار رو با تکرار طوطی. کلمه یا عبارت رو تکرار کنهیه

. یدهماشینی کلمه ها یا صدای چیزهایی که بهش میگی  انجام م
.اون ها رو متوجه نمیشهمهفومیعنی 

ه طوطی نمیشیهعروس هلندی هیچ وقت به وضوح یهحرف زدن 
یص که میگه رو تشخهاییکلمه تونی ولی با کمی تمری  می 

کلمه ها و رپ بزنی  اول باید تکرارتونبرای اینکه با پرنده . بدی 
ت که بلد هیهاییحرف زدن رو بهش یاد بدی  و بعد تعداد کلمه 

.رو زیاد کنی 

!قدم9آموزش حرف زدن به عروس هلندی در 
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.که فکرش رو میکنینچیزیهاین کار راحت تر از اون انجام 
:این نکات رو رعایت کنینکافیه

ی نگهداری از عروس هلندی رو بخونی  و به خوبمقاله 1.
.اجرا کنی 

وقتی تازه عروس هلندی رو به خونتون آوردید، بهاش2.
ساشترخو بگیره و تا وقتی محیطشزمان بدید تا با 

کاردن و برای ارتباط برقرارنشیدبهش نزدیک نریخته
.باهاش عجله نکنید

حرکات نارهانی، صداهای بلند، ضاربه باه میلاه هاای3.
هیات  مواردیقفس و بردن دست داخل قفس همه 

ه پس خیلی مهمه کا. میترسون که عروس هلندی رو 
بخبوص در ماه های اول، سااکت اشمحیط زندری 

.باشهو آرام 

در ای  محیط ساده و آروم، رفت و آمد کنید و بادون 4.
توجه به عروس هلنادی کارهاای روزانتاون رو انجاام 

نه و به مرور زمان پرنده به حضور شما عادت میک. بدید
.متوجه میشه قبد آسیب زدن بهش رو ندارید

ک بهش نزدینمیخوادهیچ وقت به زور و وقتی پرنده 5.
.نکنیدلمیشو نشید

به محا  اینکاه دیدیاد پرناده شاما از حضاور شاما 6.
شاید نمیترسه و وقتی وارد اتاق و به قفیش نزدیک ب

رو واکنشی نشون نمیاده، میتاونی  دساتی کاردنش
.شروع کنید
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برای دریافت کتاب کامل و
مطالعه

صفحه باقی مانده، 25
:کلیک کنید

خرید کتاب
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