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مقدمه

خرگوشها حیوونهای خونگی باهوشین که بهخوبی تربیت میشن ،ولی نمیشه بهشوون
مثل سگها آموزش داد و انتظارات مشابهی ازشون داشت!
دلیلش این نیست که اونها کمتر مویفهمن! یوه خرگووش ممکنوه خیلوی خووب متوجوه
منظورتون بشه ولی یه نگاه بهتون بندازه و به کار خودش ادامه بده .انگار کوه داره میگوه:
«متوجه شدم چی میگی! انجامش برای من چه فایدهای داره؟»

چیزی که در تربیت یه خرگوش باید در نظر داشته باشین اینه که برخالف اجداد سوگهای
خونگی امروزی ،اونها در طبیعت به شکل گلهای زندگی نمیکنن و رئیس و سور دسوتهای
ندارن که برای خوشحال کردن و احترام گذاشتن بهش عادت به انجام کارهای دلخواه اون
داشته باشن.
پس یه خرگوش هیچ وقت رفتار مدنظرتون رو نشون نمیده چوون شوما رو سردسوتهاش

میدونه!
البته خرگوشها دوست ندارن تنها باشن .اونها در دنیای وحش بوا خانوادهشوون زنودگی
میکنن و با همنوعانشون معاشرت دارن ،ولی نحوه برخوردشون باهم فقط برمبنوای اینوه
که «کی زورش بیشتره و به نفعشه که در مقابلش کوتاه بیاد»
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خرگوشها میتونن هم دیگه رو دوست داشته باشن ولوی در عوین حوال میتوونن از هوم
متنفر باشن ،این موضوع بیشتر از هر چیزی به شخصویت منحصور بوه فورد یوه خرگووش
برمیگرده که در نحوه یادگیری اون تاثیر زیادی داره.

نژاد و جنسیت روی ویژگیهای خاص شخصیتی خرگوشتون تاثیر چندانی نداره و تا وقتوی
رفتار اون رو زیرنظر نگرفتین ،نمیتونین بگین از بغل کردن خوشش میاد یا نوه؟ کنودن رو
بیشتر دوست داره یا پرت کردن رو؟ جویدن چه چیزهایی رو ترجیح میده؟ و . ...
بنابراین روش آموزشتون و مدت زمانی که باید بهوش اختصواص بودین رو بیشوتر از هور
چیزی رفتار و ویژگیهای خرگوشتون تعیین میکنه.
نقطه مشترک همه خرگوش ها در یادگیری یه رفتار خاص ،اینه که باید بهش نشون بودین
انجام اون عمل چه فایدهای براشون داره .وگرنه انگیزهای برای رفتار کردن به شکل دلخوواه
شما ندارن و هیچ تنبیهی هم این موضوع رو عوو

نمیکنوه ،بلکوه فقوط باعوش میشوه

بترسن ،پرخاشگری کنن و شاید حتی باور نکنین در مواردی فکر انتقام به سرشون بزنه!
پس میشه نتیجه گرفت تربیت خرگوش کار حساس و دقیقه که به توجه خاص و شناخت
شما ازش بستگی داره.
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در این کتاب قصد داریم بهتون بگیم چطووری شوناخت الزم رو از شخصویت خرگوشتوون
بهدست بیارین و چطوری متقاعدش کنین رفتار دلخواه شما رو انجام بده!
ولی قبل از هر چیزی اول باید کاری کنین که مطمئن بشه قصد شکار کردن و خووردنش رو
ندارین و بهتون اعتماد کنه تا بتونین برای آموزش دادن ،باهاش ارتباط برقرار کنین.
در واقع تربیت خرگوش مسیریه که از آشنا شدن با ویژگیهای فردیش و جلوب اعتموادش
شروع میشه ،با یاددادن مهمترین اصل برای زندگی در خونه یعنی جای دستشوویی ،اسوم
خرگوش و چند فرمانهای مهم ادامه پیدا میکنوه و بوا آمووزش شویرینکاری و بازیهوای

مختلف بهش و آشنایی با راههای تربیتی مشکالت رفتاریش به پایان میرسه.

7

بخش 1
رام و دستی کردن خرگوش

خرگوشها در طبیعت شکار خیلی از حیوونها هستن ،برای همین بهشدت محافظهکارن و
وقتی مضطرب میشن ،معموال فرار میکنن و جایی مخفی میشن .ولی اگوه جوایی بورای
فرار کردن نداشته باشن و خودشون رو توی تله ببینن سعی میکنن با گاز گورفتن و چنوگ
زدن از خودشون دفاع کنن.
خرگوشی که تازه به خونهتون آوردین ،با شما ،محیط قفس و خونهتون آشنایی نداره ،همه
چیز براش جدید و ترسناکه ،برای همین بسته به شخصیتش و میوزان خطوری کوه حوس
میکنه واکنشهای مختلفی نشون میده که هیچ کودوم رفتواری نیسوت کوه شوما از یوه
حیوون خونگی توقع دارین!
ویژگی اصلی یه حیوون خونگی اینکه بتونه با صاحبش همزیستی کنه ،برای هموین الزموه
بین اونها اعتماد وجود داشته باشه و در حضور هم احساس راحتی کنن .این کار نیازمنود
برقراری ارتباط با اون حیوون ،داشتن شناخت از ویژگیهاش و شیوهایه که منظورش رو به
صاحبش میرسونه.
صاحب یه حیوون خونگی وقتی میتونه باهاش ارتباط برقرار کنه کوه نیازهوای اولیوه اون
برطرف شده باشه و احساس امنیت کنه .در این شرایط با داشتن اطالعات کافی از معنوی
رفتار و زبان بدن حیوون میتونه بفهمه چه احساسی داره که این راه رو برای ایجاد رابطوه
عمیقتر ممکن میکنه.
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اینها مواردی هستن که باید در عادت دادن یه حیوون خونگی به زندگی در کنار شوما یوا

همون دستی کردنش درنظر بگیرین و در اینجا قصد داریم در موردشون صحبت کنیم.
در این بخش اول در مورد این حرف میزنیم که نیازهای اولیه خرگوش چیه و چطووری بوا
برطرف کردن اونها کاری کنین که توی خونه جدیدش احساس راحتوی و امنیوت داشوته
باشه.
بعد با معنی رفتارها و زبان بدن خرگوش آشنا میشین .براتون میگیم خرگوشوتون در هور
حالتی چه احساسی داره و چیکار کنین که اعتمادش جلب بشه.
در ادامه درباره موضوع مهمی که روی برقراری ارتباط با خرگوشتون تاثیر زیادی داره ،حرف
میزنیم یعنی میگیم که چطوری خرگوشوتون رو از روی زموین بلنود کنوین ،تووی آغووش
بگیرین ،در حالیکه بغلتونه به جایی ببرین و چطوری اون رو پایین بذارین.

(بهدلیل طوالنی شدن مطلب بخش جداگانه ای رو به این مورد آخر اختصاص میدیم).
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