
Amichien®Bonding – Ett sätt att leva med hund 

Nästan alla hundproblem bottnar i att det är hunden som har tagit på sig ledarskapet och att den inte 

klarar av jobbet.  Problemen kan vara allt från stress, nervositet, aggressivitet eller att hunden tuggar 

sönder saker då den är ensam etc. 

Amichien®Bonding är en metod som är utvecklad av Jan Fennell , även känd som The Doglistener. 
Metoden ger dig möjlighet att lära dig språket som du kan använda för att framgångsrikt 
kommunicera med din hund. 

Att använda denna metod är enkelt och vänligt och du behöver inte andra träningstillbehör. Den är 
en livsstil att leva efter tillsammans med familjen och hunden. Alla kommer att kunna ha glädje av 
varandra i en stress fri miljö. 

Din hund (oavsett ras) har sitt ursprung från vargen och är ett flockdjur. Den anser sig alltid vara en 

del av flocken oavsett hur och var ni lever. Alla som finns i familjen är en del av flocken i hundens 

ögon. Hunden letar efter en ledare och finner den ingen så tar den på sig hela ansvaret själv och 

måste då dagligen ta ställning till de beslut som en flockledare förväntas ta. 

Amichien®Bonding bygger på 4 grundstenar 

Jakt - Hur är din hund i koppel? Har du en hund som är blockerad med nosen i backen? När flocken 

går på ”jakt”: vem ska leda den? 

Fara - Vad händer om  dörrklockan ringer, du får gäster, mötande hundar mm? När flocken ”angrips” 

eller fara kan tänkas hota: vem ska skydda den? 

Separation - Hur är din hund efter en separation, kortare eller längre tid?  När flocken återförenas 

efter en separation: vem är nu ledare? 

Mat  - vad betyder det för din hund? När flocken äter: i vilken turordning äter de? 

Nästan alla hundproblem bottnar i att det är hunden som har tagit på sig ledarskapet och att den inte 

klarar av jobbet.  Problemen kan vara allt från stress, nervositet, aggressivitet eller att hunden tuggar 

sönder saker då den är ensam etc. 

Genom att ständigt använda rätt signaler för dessa grundstenar med din hund så kommer du att visa 

din hund tydligt vem som styr flocken och vilken roll din hund har i rangordningen. Metoden är helt 

fritt från våld, inget skrik, inget ryckande i kopplet och inga tillbehör. 

Amichien®Bonding är inte en Quick fix lösning, utan mera som ett sätt att ha hund på.  Men när du 
väl fått allt på plats så är det en enkel metod att leva efter och det blir en livsstil, som allt eftersom 
blir automatisk. Det är som att köra bil. i början tänker man på alla detaljer och sedan allt efter som 
så gör man det av bara farten. Att leva med metoden ger dig många underbara år med din hund i 
harmoni och glädje. Det spelar ingen roll hur många hundar du har för som flockledare signalerar du 
lika till alla. 

http://www.janfennellthedoglistener.com/

