
Cabotage, Corina Ivy C. 

2012-04008 

 

KUWENTUHANG PETS ATBP II TRANSCRIPT 

EPISODE: October 1, 2014 

TOPIC: Dog Training 

GUEST: Dog Coach Francis Cleofas 

 

(KPA Theme Song) 

Khrysta: Magandang hapon sa inyong lahat! Maray na hapon sa indong gabos! 

Maayong hapon sa iyong tanan! Good afternoon po to all of you listeners at 

bonjour tout le monde! Welcome po sa programang Kwentuhang Pets Atbp., kung 

saan bibigyan nating boses ang ating mga kapatid na hayop, at maganda ang ating 

episode ngayon, kasi meron tayong.. 

 

Ivy: Yes po. 

 

Khrysta: Special guests, ‘no? Kasama po natin dito sa studio rin, ‘yung aming 

student producer for the week na si um, Corina.. 

 

Ivy: Ivy po. 



 

Khrysta: Ivy Cabotage, at ako po ang inyong host, Khrysta Imperial Rara. Okay Ivy, 

um sino ba ‘yong guest natin ngayon? 

 

Ivy: Ah, yes po. Ang guest po natin ngayon is si Sir Francis Cleofas o mas kilala 

bilang Dog Coach Francis. Si Coach Francis ay limang taon nang dog behaviour 

consultant at miyembro ng dalawang US-based organizations, ang Association of 

Professional Dog Trainers at ang Pet Professionals Guild. Isa siyang animal rights 

advocate at isa sa mga dog behaviour consultant ng bansa. 

 

Khrysta: Gusto ko ‘yon ah. 

 

Ivy: Opo. 

 

Khrysta: Animal rights advocate siya ah, magka-vibes kami. Pero ‘teka muna, 

excited na tuloy ako kasi kasama ni Coach Francis ay dalawang super special na 

guests, si.. 

 

Ivy: Sophie at si Serena. 

 

Khrysta: Si Sophie ay isang.. 

 

Ivy: Black Labdrador po. 

 

Khrysta: Black huge Labrador, at saka yung brown, si.. 



Ivy: Si Serena po. Brown retriever. 

 

Khrysta: Golden retriever. 

 

Ivy: Ah, golden. (chuckles) 

 

Khrysta: Mamaya, pasasalitain natin sila kasi according to Coach Francis, ah one of 

them or both of them can bark in command. ‘Pag sinabi niyang tahol, tatahol. So 

mamaya pasasalitain natin sila, pero ngayon, teka muna, parang excited na yata 

ang mundo. 

 

(dog barks, cat meows, rooster, elephant trumpet, tuko) 

 

Khrysta: Tignan mo ‘yan, Corina. Lahat ng mga kaibigan nating hayop eh excited 

na marinig itong Coach natin at saka ‘yung mga dalawang aso dito ‘no. 

 

Ivy: Yes po. 

 

Khrysta: Oo pero sige, bago natin umpisahan ‘yung discussion natin, ikuwento mo 

sa’min ‘yung balita ngayon. 

 

(Animal News) 

 

Ivy: (reads news items) 

 



 Gaganapin ngayong Sabado ika-apat ng Oktubre ang World Animal Day. Sa  

Pilipinas, isang selebrasyon ang gaganapin sa Activity Center ng Philippine Canine 

Club sa Marikina. 

Ito ay inorganisa ng High Street Labradors, mga miyembro ng Philippine 

United Retriever Clubs, at ng Philippine Canine Club.  

Gaganapin din ang isang mini seminar ukol sa dog training at dog agility 

exhibition. Pararangalan din ang grupong Compassion and Responsibility for 

Animals o CARA. 

Layunin ng grupong ito na turuan ang mamamayan tungkol sa kapakanan at 

karapatan ng mga hayop, pagpigil ng pagmamaltrato sa mga ito, at ang pagbibigay 

ng tirahan sa mga galang hayop. 

 

 Sa bandang China naman, dalawang buwang gulang na ang baby panda 

triplets ng Chime Long Safari Park sa Guangzhou. 

Espesyal ang mga pandang ito, dahil sa mga dating kaso ng pagkapanganak, 

isa sa mga triplets ang mayroong physical defect o kaya’y namamatay. 

 Ayon sa ulat ng Xinhua News Agency, nalagpasan ng tatlong baby panda 

ang tinatawag na “new born danger zone” at may malaking posibilidad na 

magtagal ang kanilang buhay. 

 Ang tatlong baby panda ay ang ika-apat na kaso ng surviving panda triplets 

na naitala ng China Conservation and Research Center for Giant Pandas at 

itinuturing na longest living set of panda triplets in history. 

 

Khrysta: ‘Nako, ang gandang balita niyan ah, triplets na panda? Ang cute cute ng 

panda ‘no, kung meron nga lang dito sa Pilipinas, unfortunately. 



 

Ivy: May nakita po akong picture sa Internet ang bagong panganak po nila is kulay 

pink sila. 

 

Khrysta: Kasi baby pa? 

 

Ivy: Opo, tapos sobrang fluffy tignan. 

 

Khrysta: Oo, ah pero magkakamukha sila, sa bagay, they’re too young. 

 

Ivy: Opo. 

 

Khrysta: Hanggang ilan daw ang puwedeng anak [ng panda]? Meron na bang 

nangyaring kaso ng quadruplets? Or hanggang triplets lang? 

 

Ivy:  Ang narecord pa lang po is triplets. 

 

Khrysta: Ah, triplets. 

 

Ivy: Parang ‘yung case po nila ngayon is ‘yun na ‘yung medyo matagal na na panda. 

 

Khrysta: Oo, pero magandang balita ‘yan kasi the panda is a very endangered 

species ‘no, talagang bilang na bilang na lang sila sa wild. Kaya, kung lahat ng 

panda ay manganak ng triplets, dadami talaga sila ulit. 

 



Ivy: Sana po. 

 

Khrysta: Yung una mong balita, ‘yung World Animal Day, that is what makes this 

episode special with our.. 

 

Ivy: Guest. 

 

Khrysta: Guest, a dog behaviourist and uh, dog trainer na si Coach Francis, made 

more special, dahil sa dalawang kasama niya na cute na cute na aso. Mamaya 

idedescribe.. teka muna, ‘yung si Sophie talagang hindi nakatinging sa Coach niya, 

nakatingin sa pagkain. (chuckles) Okay, so.. 

 

Ivy: Gutom na. 

 

Khrysta: ..magbreak muna tayo para maumpisahan na nating ang usapan with Mr. 

Francis Cleofas. 

 

Ivy: Yes po. Magbebreak po muna tayo, ang oras natin ay 1:10 PM, wag po kayong 

aalis, magbabalik ang Kuwentuhan Pets Atbp. 

 

(Break) 

 

Khrysta: Hello, um kamusta po kayo dyan? Balik po tayo sa studio ng 

Kuwentuhang Pets Atbp ng DZUP 1602 AM. Stay tuned lamang po dito dahil 



tatalakayin natin ngayong hapon ang tungkol sa force-free dog training o ang 

pagtrain ng mga aso na walang pang-aabuso o sapilitang gawi o aktibidad. 

 

Ivy: Kung meron kayong mga tanong o reaskyon, tumawag lamang sa 503.8288 o 

magtext lamang sa 0926.680.8283 at 0932.446.1836. At kung online naman kayo 

ay maaari niyo kaming pakinggan sa aming livestreaming sa www.dzup.org. 

Puwede rin kayong bumisita sa official Facebook page ng Kuwentuhang Pets Atbp. 

 

Khrysta: Okay, katulad ng nasabi mo kanina Corina ‘no kasama natin dito ngayon 

sa ere si Coach Francis Cleofas. ‘Kay nasabi mo nga na siya ay animal rights activist 

at advocate siya nitong force-free dog training. ‘Kay, Coach Francis? 

 

Francis: Hi. Magandang hapon po. 

 

Khrysta: ‘Nako, very.. ang ganda ng boses ‘no. 

 

Francis: Ah, maraming salamat po. Matagal ko na ring pinangarap maging deejay 

‘eh, pero hindi ako nabigyan ng pagkakataon. 

 

Khrysta: Oh, now is your chance. (chuckles) 

 

Francis: (chuckles) 

 

Khrysta: At tsaka, also, now is the chance of your dogs, ‘no. Puwedeng mag-

deejay si Sophie at si.. 

http://www.dzup.org/


Ivy: Serena. 

 

Khrysta: Serena, okay. Coach Francis, ano ba ‘yung, kasi dito sa ano niyo, coach 

kayo at saka dog trainer, anong ibig sabihin, anong pagkakaiba ng dog coaching.. 

 

Ivy: Coaching and training? 

Francis: Actually, ah ‘yung ‘dog coach’ na ginagamit namin na pangalan is actually 

a brand, okay. Kasi napansin namin, oo I’m just like any other dog trainer, so 

nagtuturo ako ng aso, tinuturuan ko ‘yung mga pamilya,.. 

Khrysta: M-hm. 

Francis: Kung papaano turuan ‘yung kanilang mga alaga sa bahay, pero nagisip 

kasi kami, um ano ba talagang ginagawa namin, ano ba talagang ginagawa ‘ko. So 

sabi ‘ko, kahit hindi na lang.. subukan nating ‘teacher’, kasi tinuturuan naman 

nating ‘yan aso. ‘Dog teacher’, so pinag-isipan namin ‘yan, pero hindi namin 

masyadong nagustuhuan hanggang nagkaroon kami ng brainstorming, naisip 

namin ang ‘Dog Coach,’ kasi inisip rin namin kasi coaching din naman talaga ang 

ginagawa natin. Hindi lang namin tinuturuan yung aso, tinuturo namin yung alam 

namin doon sa may-ari o ‘dun sa nag-aalaga ng aso. 

Khrysta: Mm, okay. 

Francis: So parang, kumbaga, kung gym trainer ako, hindi ako yung magbubuhat 

ng weights para sa’yo. Ikaw ang magbubuhat. Pero icocoach kita, tuturuan kita, 

kung pano ‘yon. Kaya para sa amin importante mapasunod namin ‘yung aso. Pero 



higit sa lahat, ‘yung aso mo, o ‘yung alaga mo, naiintindihan ka at sumusunod siya 

sa’yo. 

Khrysta: So kumbaga, may communication at saka kumbaga, naiintindihan mo 

‘yung ginagawa mo. 

Francis: Tama. 

Khrysta: Kasi ‘yung iba alam lang magbigay ng command, pero hindi nila alam 

kung ano ‘yung mga elemento behind that command. 

Francis: Right, it’s really coaching para mapagbuti ang relasyon ng aso at ng 

kanilang kinikilalang magulang. 

Khrysta: Mmm. 

Ivy: Yes, sabi niyo nga po is, “Your dog is a reflection of you.” 

Francis: Oo, tama. So kung papaano mo tinatrato ang aso, ‘eh repleksyon ‘yon ng 

pagkatao mo. Kung anong ugali ng aso mo, maaring salamin din iyon ng iyong 

paguugali. Sa isang tao at sa isang hayop, makikita mo kasi kung papaano natin 

tratuhin ang mga hayop. 

Khrysta: So kung ang aso mo ay nangangagat..? 

Francis: Maaaring repleksyon ‘yon – marahil hindi mo siya natutunan ng tama.  

Khrysta: Paano naging repleksyon ‘yon ng personalidad mo? 

Francis: Kasi po, ‘pag kumuha ka ng aso, ‘eh iyon ay isang responsibilidad. Kung 

gusto mo, kung galit ka doon sa kaibigan mo, regaluhan mo ng aso, bakit? 



Napakalaking responsibilidad ‘non. Ngayon, kung mapapalaki mo nang mabuti 

‘yung aso na ‘yon, mabait, sumusunod, kahit wala siyang alam na tricks, 

nabubuhay siya ng masaya, repleksyon ‘yun kung gaano ka kagaling mag-alaga ng 

aso. 

Khrysta: So, kung pangit ugali ng aso mo, ibig sabihin..? 

Francis: Meron tayong pagkakamaling ginawa. 

Khrysta: Ah. 

Francis: Ito po ‘yun, ano. Kung ang isang bata, lumaki na hindi marunong 

gumalang sa nakakatanda, medyo hindi po masyadong sumusunod sa mga 

alituntunin. Sino po ba kayang una nating sinisisi? Sino po bang may kasalanan? 

Ivy: Mga magulang. 

Francis: Mga magulang, magaling. Ngayon,.. 

Khrysta: Sasabihin ko sana ‘yung mga bata ‘eh. (laughs) 

Francis: Ngayon, kung ang aso, ‘pag meron silang ginawang mali, baliktad ‘eh. Ang 

una nating sinisisi ‘yung aso. Pero, nag-aral ba sila? Meron bang nagturo sa kanila 

na, oh, kunwari si Sophie – “Sophie, meron akong kausap ah, wag kang maingay.” 

Meron bang nagturo ng ganun? 

Khrysta: Ah.. 

Ivy: Nature po kasi ng dogs ‘yun. 

Khrysta: So papano ‘yan kasi, meron akong aso.. 



Francis: Sige po. 

Khrysta: Meron akong aso na nirescue ‘ko dito sa UP, asong gala. Tapos, galing 

siya sa isang pamilya pero parang inabandon siya dyan, pinakawalan sa labas. 

Nirescue ‘ko siya doon sa COOP, tapos pag-uwi ‘ko sa bahay, mabait na siya pero 

meron siyang ugali na talon ng talon, so, ngayon, agitated siya ‘pag kunwari paalis 

na ‘ko, o kaya parating ako, tatalunan niya ‘ko to the point na nasasaktan na ‘ko, 

kasi malaki siya eh. Nasasaktan ako, so kahit na sabihin ‘ko na, ‘no, no, down,’ lalo 

pa siyang naaagitate. So is that a reflection of me? 

Francis: Well, reflection in a way na kung papaano natin tinuruan. Maaaring 

meron kayong tinuturo – oo, tama po na nirescue niyo, ‘yung ganon. ‘Yung 

reflection po, ibig sabihin, ‘yung pamamaraang ginagamit niyo. Naiintindihan ba 

kayo ng aso niyo, reflection po ‘yon. Hindi kayo nagkakaintindihan eh. Sinsasabi 

niyo, ‘no, wag kang tumalon sakin,’ ang iniisip naman ng aso, ‘tara laro tayo, tara 

laro tayo!’ 

Khrysta: Ganun? 

Francis: Maaaring ganun ang naiisip nila, ‘diba. 

Khrysta: Dahil sa boses ko? Sa tono ng boses? 

Francis: Maaaring sa tono ng boses, o maaaring ‘dun sa galaw natin. Dahil unang 

una, hindi naman natin tinuruan kung ano ba ‘yung ‘no’ ang ating mga aso. Ano 

po ‘bang pangalan ng aso niyo? 

Khrysta: Molly. Molly Guacamole. 



Francis: Yan. Si Molly. Si Molly ba naiintindihan niya ang ‘no?’ Diba? So doon pa 

lang, repleksyon ‘yun na ang ibig sabihin ay, hindi kayo nagkaintindihan. Diba, 

dapat nga nagkakaintindihan ang aso, pati ‘yung may-ari. 

Khrysta: Pero siguro alam niya ‘yung ‘no,’ kasi ‘pag sinabi ‘kong ‘no,’ biglang, 

sometimes, magsa-stop siya tapos biglang she starts barking tapos lalong gustong 

magtalun-talon. (chuckles) 

Francis: Maaaring iba yung interpretasyon niya ‘don, siguro, halimbawa, I’ll just 

use my imagination. Siguro iniisip niya, ‘no, no, ayan na,’ so kailangang huminto 

ako ulit, pero mamaya uupo ulit ‘yan.  

Khrysta: So paano nalalaman? 

Francis: Minsan kasi tine-train tayo ng sarili nating aso. 

Khrysta: Ah, ganun. 

Francis: Oo. 

Ivy: May tanong po ako. So, parang kunwari po sa mga dogs, ‘yung malakas na 

barking is, pinapahiwatig niya na gusto niyang makipag-interact? Parang ganun 

din po ba ‘yun? 

Francis: Oo. Ang tahol ng aso, iba-iba. Nag-va-vary sila ng pitch, pati yung 

modulation. Alam niyo ba, nag-iisang hayop ang aso na nagvo-vocalize parang 

nakikipag-usap sa atin. 

Khrysta and Ivy: Oh. 



Francis: Aso lang ang tanging hayop – na alam ‘ko.. 

Khrysta: Pusa? 

Francis: ..na tumitingin sa’yo. Pero ang pusa hindi siya masyado tumitingin sa’yo 

sa mata ‘eh. Merong mga ilang pusa na tumitingin, pero ang aso, aso lang, sabi 

nga ng mga scientists, ang ‘pag meron ‘kang ganyan, katulad niyan, yung daliri ko 

tinataas ‘ko po, ano, para sa ating mga tagapakinig. Si Sophie ngayon, nakatingin 

sa’kin, pero ‘pag tinuro ‘ko doon sa isang lugar, sumusunod siya. 

Khrysta: Ang mata? 

Francis: Sinusundan niya, tinitignan niya.. 

Ivy: Opo. 

Francis: Tinitignan niya ‘yung sinasabi mo. 

Khrysta: Pero ‘yung mukha niya hindi sumusunod, mata lang. 

Francis: Oo, maaaring mata lang, puwedeng ‘yung ulo niya, depende rin sa aso. 

Pero balik po tayo ‘dun sa tanong niyo sa pag-talon. 

Khrysta: Pano ‘ko siya turuan? 

Francis: Siguro kung ganon, ang gagawin ‘ko muna, titignan ‘ko muna, kasi ano 

bang interpretasyon ng aso. Siguro ngayon dahil hindi ‘ko pa nakikita si Molly, 

hindi ‘ko pa mapapanuod kung papaano ‘yung nangyayari, siguro ang una ‘kong 

gagawin ‘eh titignan ‘ko ‘yung tinatawag natin na ‘trigger.’ Paano niya nalalaman 

na aalis ka? Okay, ano ba ‘yung trigger? ‘Yung trigger, ito ‘yung isang bagay na 



nangyayari na nagbibigay ng clue doon sa isang aso, na gawin ‘yung isang ugali. So 

kunwari, meron silang narinig na kotse na dumating. Narinig niya. ‘Ay, alam ‘ko na 

kung sino yan.’  So hihintayin ‘ko na niyan, bubukas ang pinto. Ang susunod kong 

gagawin, babati ako. 

Ivy: So kapag ganun po, parang yung mga aso nasasanay sila ‘dun sa.. 

Francis: Oo, nasasanay. Kumbaga sa atin, nasa eskuwelahan tayo, ‘pag nag-ring 

yung bell.. 

Ivy: Recess. 

Francis: Alam na nating recess, ‘diba. Sa aso, ‘pag merong kinuha na ‘yung susi, 

‘yung tali, ‘uy lalabas na ko! Lalabas tayo,’ merong palaging trigger. Merong 

palaging isang pangyayari na aabangan nila at ‘pag nakita na nila, saka sila 

magdedecide kung ano ang gagawin nila. Ngayon, ang ugali ngayon ng isang aso, 

ganon palagi ‘yun ano. Yung a, b, c. A, ‘yun ‘yong antecedent. Ano ba ‘yung 

nangyayari? Meron bang tao, meron bang dumadaan na pusa? B for behaviour. 

Tapos C for consequence. Okay, so ibig sabihin, let’s say, may aso na tumatahol 

‘pag may tao sa labas ng bahay mo. A – antecedent, may tao sa labas. B – 

behaviour, ano bang gagawin ko, magdedecide siya, tatahol ba ko, kung pinili 

niyang tumahol, pasok tayo ‘dun sa C, ano yung consequence? Lumayo ba ‘yung 

tao?  Or lumapit? Syempre dahil tumahol siya lumayo yung tao, narereward ‘yung 

behaviour, na ‘pag tumatahol ako, lumalayo ‘yung tao. So ganun palagi, merong 

mga sequence na nangyayari. 

Ivy: So Coach, puwede niyo po ‘yun i-relate ‘dun sa dog training? 



Francis: Mm. ‘Dun sa pagtre-train natin ng dog, kahit ‘dun sa simpleng pagsi-sit 

lang, kunwari gumagamit ako ng treats, motivation ‘yan eh. Okay. Ang aso tatlong 

klaseng motivation, actually apat ang motivation ng aso, una, food. Kumbaga 

kung tao yan, pera ‘yan eh. Madaling gastusin, magamit. Yung pangalawang 

motibasyon ng aso, ‘eh yung laro. Puwede ‘yung mga paborito niyang laruan,’ yan, 

gustong gusto nila ‘yan. Pangatlo, ‘yung pagkalinga natin, ‘yung pagpre-praise 

natin sa kanila, maaaring indikasyon ‘yun na gustong-gusto nilang hinahawakan 

sila, or pine-pet sila so motibasyon ‘yun. ‘Yung pang-apat naman, ay isang klaseng 

motibasyon na tinatawag namin na “life reward.” Ano ‘yon? ‘Pag ikaw, tahimik, 

mabait ka, kahit saan tayo pumunta, tahimik ka, lagi kitang kasama. Pero ‘pag 

hindi ka mabait, masyado kang magulo, ‘di kita isasama. Diyan ka lang muna. 

Maiiwan ka. So nawawala yung life reward na lagi kitang kasama, ‘diba. 

Ivy: Mm. 

Francis: So, ‘yun ‘yung apat na motibasyon. ‘Yung pang-apat na motibasyon, ‘yung 

life reward, yan, makukuha lang natin yan, ‘pag talagang nagkaroon ng full 

understanding ang aso, na kung ano ba yung dapat niyang gawin. Parang ‘yan 

yung pinakamataas ‘eh. 

Khrysta: Ang expectations, kumbaga? 

Francis: Oo, kahit na walang pagkain, kahit na wala nang laruan, ‘yung 

opportunity pa lang na ‘kasama ako,’ kunwari ‘pag tuwing si Sophie sasabihin, 

tuwing kukunin ‘ko ‘yung susi, alam na nila na lalabas ako. Ngayon, tuwang-tuwa 

sila ngayon. ‘Uy aalis si daddy.’ Okay, so bubuksan ko ‘yung kotse. Ngayon, 

maghihintay sila ngayon, ‘Puwede ba ko sumama?’ uupo na ‘yang mga ‘yan. ‘Pag 



sinabi ‘kong papasok na, papasok. Okay, so ano ba ‘yung motibasyon nila? Ano 

‘yung una nilang nakita? Humawak ako ng susi, lumapit ako sa kotse, sila naman, 

lumapit na din, hoping na sasama, uupo na. 

Ivy: So bawat gesture po may meaning? 

Francis: Oo. Merong meaning sa aso. Kaya nga nakakapagtaka, sabi nila, bakit 

kaya ang aso alam nila kung anong oras ako uuwi. Kasi ang mga aso hindi naman 

sila marunong magbasa ng oras pero naoobserve nila ang mga maliliit na bagay 

katulad ng ‘teka, yung araw kanina, nandito, ngayon, wala na,’ ‘yung liwanag dito, 

mas maliwanag nasisilaw ako dito dati, ngayon, wala na. ay, pag ganito nang wala 

nang ano yung linawag dito sa part na to, uuwi na sila.’ So ganun, ano... 

Ivy: Smart. 

Francis: ..napakatalino ng mga aso. So we know so much more today than 30, 40 

years ago. 

Khrysta: You see, Corina, ako mismo I need to undergo training under Coach. 

(laughs) 

Ivy: Para ma-understand niyo ‘yung mga aso niyo. 

Khrysta: Oo, mga aso ko, ako tsaka mga aso ko later on.. okay, so ano ba yung ano, 

uh, iba-ibang.. 

Ivy: ..uri po ng dog training? 

Francis: Okay, sa ngayon, dalawang klase ang namamayagpag na istilo ng 

pagtuturo ng aso, ang tinatawag natin sa dog training community na tinatawag 



natin na ‘dog training theories.’ ‘Yung ‘dominance’ o yung ‘alpha theory,’ ‘yung 

ibig sabihin niyan, para sa kanilang naniniwala ‘dun sa alpha theory or dog 

dominance theory, ang paniniwala nila, na kapag ang aso, tuturuan mo, dapat 

makilala ka niya na pack leader. Dapat ikaw ang pinakamataas. 

Khrysta: Ay, ‘yan yung dog whisperer ni Cesar Milan. 

Francis: ‘Yun po, ‘yun. Ganun ‘yung style niya. Sila yung naniniwala dun sa 

pagtuturo ng aso na dapat ikaw ang pack leader. Kung hindi ka pack leader, 

merong masamang gagawin ang aso mo, no. 

Ivy: Um, may nabasa po akong article na meron pong tinatawag na ‘alpha roll?’ 

Puwede niyo po bang i-explain? 

Francis: ‘Yun nga, ‘yung alpha roll na ‘yan, binase nila ‘yan sa dominance theory. 

Kasi ang basehan ng dominance theory kasi, ang ginawa ng mga siyentipiko, 

kumuha sila ng mga iba-ibang wolf, tapos nilagay nila sa napakalaking hawla o 

napakalaking zoo, kung saan captive yung mga wolf. Tapos, ang ginawa ng mga 

siyentipiko na nag-aaral ng mga pag-uugali ng wolf, binantayan nila. Tapos, 

napansin nila na, naku, ‘pag meron palang pagkain, merong isang nangingibabaw. 

Khrysta: ‘Yung female ‘yun? 

Francis: Maaaring female, maaaring lalaki. ‘Pag merong tubig, aba, may 

nangingibabaw. ‘Pag merong lugar na tulugan na malamig, merong 

nangingibabaw. 

Khrysta: Tapos, takot ang lahat? 



Francis: Oo, pero para maachieve ‘yon, nagkakaroon ng konprontasyon. Merong 

isang may gusto – syempre lahat sila may gusto – ngayon, kung sino ‘yung 

pinakamalakas, kung sino ‘yung pinakamatikas na tindig, siya ‘yung tinawag nila 

na ‘alpha.’ Siya ‘yung pinakasupremo, pinakataas-taasan. Kumbaga, kung sa 

bilangguan, mayor. 

Khrysta: So, kung ikaw ‘yung pack leader, dapat you take on the alpha roll. 

Francis: Oo, ‘yun daw. 

Khrysta: Sa dominance theory ‘yon. 

Francis: Dominance theory, tama. 

Khrysta: So, paano ang training nito? Dapat takot sila sa’yo? 

Francis: Maaaring hindi naman takot, hindi naman siguro takot, pero kung 

dedepensahan ‘ko sila, siguro ang lagi na lang nilang iniisip ‘eh, dapat pack leader 

ako, ako ‘yung masusunod. Hindi puwedeng hindi ka sumunod. 

Khrysta: ‘Pag hindi siya sumunod, ano’ng gagawin ng aso? 

Francis: Maaaring parusahan kita. 

Ivy: Oh. 

Khrysta: May parusa? 

Francis: Meron. Maaaring pisikal, maaaring verbal, or puwede ring snap. ‘Yun po 

‘yung mga pamamaraan. Kung tutuusin, nauuso po ‘yung mga ‘pst, pst, pst,’ na 

mga pamamaraan, sumusutsot sila ‘dun sa aso, para maparusahan ‘yung aso, para 



ipaalam daw na hindi tama ‘yung ginagawa mo. Pero sa siyensya natin ibabase 

‘yung mga ginagawa nila ay tinatawag, sa operand conditioning na, ‘positive 

punishment.’ Ang positive punishment, nagdadagdag ka ng isang bagay na ayaw 

ng isang hayop para bumaba ang isang ugali. 

Khrysta: Example? 

Francis: Example, sa tao, para mas maintindihan natin ‘no, naglalakad ka doon sa 

isang pedestrian lane. Tama ‘yung dinadaanan mo, walang pulis, walang traffic 

enforcer na sumisita sa’yo. Ngayon, sinubukan mong mag-jaywalking, merong 

sumita, ‘prruuttt,’ pinagalitan ka. Uulitin mo pa ba? 

Khrysta: Hindi na siguro. 

Francis: Hindi na siguro, eh kung talagang.. 

Ivy: Depende po. 

Khrysta and Francis: (laughs) 

Francis: Kung talagang susunod ka sa batas, ‘eh hindi na. ‘Oo nga pala, nahuhuli 

kao, nagkamali ako.’ Parang ga’non din sa aso, meron din ‘yung medyo matigas 

ang ulo, hindi nila naiintindihan, paulit-ulit nilang gagawin, meron namang mga 

iba na, isang suway mo lang, ‘Sorry na po, sige na po, hindi na po uulitin.’ Ganun 

sila. 

Ivy: Mm. 

Francis: So, ganun ‘yung sa dominance theory. Kailangan, sumunod ka sa’kin, 

kung hindi.. ‘yun. 



Khrysta: So, is that considered cruel, dahil may parusa? 

Francis: Um.. depende ‘dun sa degree na ginagawa. Kasi, ‘yung iba, gumagamit na 

talaga ng mga, lalung-lalo na kung mali ‘yung pamamaraan, kunwari ‘yung mga 

choker? ‘O kaya, ‘yung mga prong. Choker, kasi ‘yun yung sumisikip na gawa sa 

kadena.. 

Khrysta: ‘Yung sinasakal mo ‘yung aso. 

Francis: Tama. So, ganun na lang, tuturuan mo ‘yung mga aso mo na, ‘Upo!’ ‘no? 

Tapos, ‘pag hindi umupo, hinihila ‘yung choker,.. 

Khrysta: Masasakal? 

Francis: ..sumasakal ‘dun sa aso, may natututunan ‘yun. 

Ivy: Nasusugatan po ba ‘yung mga dog? 

Francis: Minsan. Merong mga asong nasusugatan, kaya importante na alam mo 

‘yung ginagawa mo, dun sa dominance theory. 

Khrysta: Oo, so, kung hindi sumunod, meron pa bang ibang paraan aside from 

choking? ‘Yung sinasabi mong tong, ba ‘yun? Prong? 

Francis: Prong, oo. Parang choker din, ‘yun nga lang, meron siyang mga ngipin na 

nakapalibot. 

Khrysta: Yikes. 

Francis: Oo, spiky, medyo medieval. 



Khrysta: Oo. Hindi ba magiging maduguan ‘yung aso? 

Ivy: Opo? 

Francis: Merong mga kaso na naaabuso ‘yung mga kagamitan na ‘yon, at 

nagkakaroon talaga ng serious trauma. 

Ivy: Kawawa naman.. 

Francis: Kaya ‘yung ibang lugar sa Estados Unidos, ‘yung ibang lugar sa Europa, 

ipinagbabawal na ‘yung paggamit ng mga prong, choker. 

Khrysta: So, ano naman ‘yung second theory? 

Francis: ‘Yung force-free dog training. ‘Yun ang lantaran ‘kong adbokasiya, para 

iparangal sa ating mga mamamayan na merong ibang pamamaraan. Kasi ‘yung 

dominance theory, tagal na niyan ‘eh, mga 1970’s pa ‘yan eh. Nung dumating 

‘yung 1980’s, 1990’s, force-free training na po, or mas kilala sa tawag na pangalan 

na ‘positive reinforcement.’ O ‘positive training.’ 

Khrysta: Ah, okay. 

Francis: ‘Yun nga lang, mas ginagamit ko ‘yung salitang ‘force-free training,’ kasi 

sa force-free training, gumagamit tayo ng siyensya, gumagamit tayo ng operand 

conditioning – operand conditioning po ay isang pamamaraan o isang teorya na 

dinevelop ni B.F. Skinner, from Harvard. Ang ginawa niya, pinag-aralan niya, 

paano ba natututo ang mga hayop? Ang ginawa niya, bumuo siya ng tinatawag na 

‘skinner box’ – merong hayop na nasa loob ng kahon, tapos, kunwari, ‘yung daga, 



‘pag pinindot ‘ko ‘tong isang lever na ‘to, lumalabas pagkain. ‘Pag pinindot ‘ko 

itong kabila, nakukuryente ako. 

Khrysta: (Unclear) So, anong sense ‘nun? 

Francis: ‘Yun po ‘yung ginawa niyang pag-aaral. Buti nga lang, tapos na ‘yan eh, 

hindi na natin ginagawa ngayon ‘yan. Salamat, din, kasi marami tayong 

natututunan. Anyway, sa force-free training, gumagamit tayo ng operand 

conditioning, unang-una, madalas nating ginagamit ang positive reinforcement, 

pag may ginawa kang tama, may makukuha kang reward. Maaaring pagkain, 

maaaring laro, maaaring papuri ito. 

Khrysta: Pero, ‘pag may ginawa siyang mali? 

Francis: Pero, ‘pag merong ginawang mali, meron tayong option. Una, puwede 

nating gamitin ‘yung ‘negative punishment.’ Ang negative punishment naman, 

tinatanggal natin ‘yung gusto mo. Kunwari, meon kang pagkain, kukunin ‘ko ‘yung 

plato mo, bigla kang tumahol, ‘grrrr,’ bawal ‘yan, hindi puwede ‘yan. Kukunin ‘ko, 

lalong mawawala ‘yung pagkain mo. Pero, kung tama, kung pinabayaan mo ‘kong 

kunin ‘yung pagkain mo, dadagdagan ‘ko pa, nagiging positive reinforcement. Sa 

pagtahol, kunwari tumatalon si Molly, balik tayo ‘dun, gagamit tayo ng unang-una, 

‘yung negative punishment. Ano ‘yon? ‘Pag tumalon ka, hindi kita papansinin. 

Bahala ka diyan, hindi kita papansinin, iignore lang kita. Hanggang magsawa kang 

tumalon. 

Ivy: (Unclear) Ano pong effect ‘nun sa aso kapag ganun? 



Francis: Iniignore mo, napa-punish ‘yung behaviour, syempre, hindi na niya uulitin, 

sana, ‘no. Pero, ‘pag hindi ka naman tumatalon, bibibgyan kita ng pagkain. So, 

magkakaroon na naman siya ng option ngayon. 

Khrysta: Oo. 

Francis: Magkakaroon siya ng option, ano, uupo ka na lang ba, ayan. Uupo ka na 

lang ba o tatalon ka? Syempre, ayaw na niyang tumalon kasi sayang ‘yung pagkain. 

Bumabalik sa positive reinforcement. Ngayon, ‘yung positive punishment naman, 

positive punishment, ibig sabihin, ‘plus punishment,’ diba. Nagdadagdag ka ng 

isang bagay na ayaw ng isang aso para bumaba ‘yung ugali. Kung gagamitin nating 

ang positive punishment, sa aso, katulad niyan, tumatalun-talon siya, sabi mo, ‘No! 

No! No!’ O, tapos, dapat merong punishment ‘yan, anong nangyayari ‘nun? 

Sinasabihan mo siya ng tama na, pinaparusahan mo. Pero, kung hindi niya 

naiiintindihan ‘yun, magfe-fail ‘yun, itutuluy-tuloy niya lang ‘yun, ‘diba? 

Khrysta: Ah, okay. 

Francis: Tapos, minsan, ang aso, let’s say na sumunod siya, kukunin ‘ko ‘yung 

sapatos, ‘No!’ lalapit ako, tatabi ako sa kutson, ‘No!’ bumababa ‘yung confidence 

ng aso. Imbes na mag-explore siya, medyo nagkakaroon ito ng psychological 

effect ito sa aso, ‘pag ang confidence bumababa. Meron din naman ‘yung 

negative reinforcement. Ito ‘yung pinupuwersa mo ‘yung aso. 

Khrysta: Okay, Coach Francis, hold that thought, mamaya tatanungin namin kayo 

kung ano nga ba itong ‘clicker method,’ mag-break muna tayo, sa pagbabalik ng 

Kuwentuhang Pets, magkakaroon din tayo ng training simulation. Ide-demo ni 

Coach Francis dito sa mga kasama niyang si Sophie at si.. 



Ivy: Serena. 

Khrysta: Kung papaano ginagamit ang clicker method sa pagbabalik, ang oras po, 

1:36PM. 

 

(Break) 

 

Khrysta: Balik po tayo sa programang Kuwentuhang Pets ATBP ng DZUP 1602! 

Kasama niyo pa rin kami, ako po si Khrysta Rara, at ang ating student producer, na 

si.. 

Ivy: Ivy po. Ivy Cabotage. 

Khrysta: At si Coach Francis Cleofas, with the black Labrador Sophie, and the 

golden retriever.. 

Ivy: Serena. 

Khrysta: Naku, kanina pong break, napo-photo session po kami dito, hugging-

hugging, anlalaki nila! 

Ivy: Excited po ‘yung mga aso maglaro, gusto po nilang lumabas. 

Khrysta: Oo nga eh, gusto nilang maglaro. Pero look at them, ang focused nila 

ngayon ‘no. Mamaya po, idedemonstrate sa’tin ni Coach Francis, gawin na ba 

natin? Sige, gawin muna natin itong song na prenipare ni Ivy, ano ba itong kanta 

na ito? 



Ivy: Maririnig po natin ngayon ang kantang ‘Martha, My Dear’ na isinulat ni Paul 

McCartney ng bandang The Beatles. Napaka-heartfelt po ng kantang ito kasi, 

dinedicate niya ito kay Martha, yung Old English Sheepdog niya, na inadopt noong 

1966. 

Khrysta: Si Paul McCartney, mahilig talaga sa aso ‘yun. 

Ivy: So dito sa song, inilarawan ni McCartney yung platonic relationship niya with 

Martha. 

Khrysta: Martha the Sheepdog. O sige, pakinggan na natin. 

 

(Martha, My Dear plays on-air) 

 

Khrysta: Okay, narinig niyo po ang Marth, My Dear ni Sir Paul McCartney dito. At 

least, napakagaling ni Paul McCartney, up until now, he always comes up with ads 

for the animals. Isa siyang animal rights advoate, pati ‘yung ex-wife niya, na si Ms. 

Linda McCartney. Okay, I would just like to read, meron tayong text all the way 

from Australia. Pero i-announce ko muna ‘no, kung meron kayong mga questions, 

join the conversation, kung may questions kayo para kay Coach Francis, you can 

call our landline: 503.8288 or.. 

Ivy: Magtext po kayo sa 0927.220.8332. 

Khrysta: Ulitin mo nga ‘yon, Ivy? 



Ivy: 0927.220.8332.. 

Khrysta: Or 0936.977.2565. That’s 0936.977.2565. Okay. 

Ivy: Ay, trivia po pala. Si Martha po, ‘yung dog ni Paul McCartney, namatay siya 

‘nung 1981 sa age na fifteen. So ‘yung natira na lang po is, ‘yung anak niyang si 

Arrow, na na-feature naman sa 1993 cover album ni McCartney na ‘Paul is Live.’ 

Khrysta: Oh, sweet naman ‘no. 

Ivy: Opo. 

Khrysta: So, meron po tayong.. I’d like to say hello to Jaja De Leo all the way to 

Australia, meron siyang text ngayon. She’s listening right now, hello Jaja! And her 

husband, Robert De Leo and of course, her white Labrador Nina and her little 

makulit na doggy, I think it’s a Jack.. 

Francis: Jack Russell. 

Khrysta: ..ayon, na si Buddy. Sabi ni Jaja, ‘Hi Khrysta! I do make it a point to listen. 

Your show is great, promoting animal care, love, etcetera. One thing I learned 

after becoming a permanent resident here at Australia, is how they really cherish 

their pets. Unfortunately, our country has so many problems, that animal welfare 

gets shelled or forgotten. Your show helps awareness, which is great. Talk soon. 

Love, Jaja.’ So, ‘yon, nakikinig siya. Palagi po siyang nakikinig, that’s why it’s very 

encouraging, we have listeners all the way from Australia, especially kapag 

nalaman niyang may guests tayo na mga aso, sigurado, magtu-tune in siya. So Jaja 

if you have any questions for Coach Francis, just text again or call us at dun sa 

mga numbers na binigay namin. 



Ivy: Opo. Um, shoutout din po sa mga pets ‘ko sa Maskom, si Nina, si Renz, si 

Andy, tsaka si Tonet. Hello guizzzz. 

Khrysta: Mga Maskom pets ‘yon? 

Ivy: Mga friends ‘ko po, pero pets ‘ko sila. (laughs) 

Khrysta: (laughs) Akala ko, mga pusa natin sa Maskom. 

Ivy: Puwede rin po, Maskom cats. 

Khrystal: Okay, isa pa, mga nakikinig sa bahay, si Doms, si Jaya, at yung pusa kong 

si... Okay! So ngayon, meron tayong natitirang tanong kanina ‘no, ang clicker 

method. Positive reinforcement ‘din ba ‘yun? 

Francis: Right. Ang clicker, gumagamit tayo ng isang maliit na device, na 

gumagawa ng isang matinis na tunog, katulad nito meron akong isang hawak-

hawak na dilaw na clicker. 

Ivy: Maliit lang. 

Francis: Itatapat ko lang ‘to sa mic, para marining ng ating mga tagapakinig. 

Khrysta: Okay. 

Francis: So, pipindutin ko. (clicking sound) Ayan, so isa pa. (clicking sound) Ayan. 

Khrysta: ‘Yun ang clicker. 

Ivy: Clicker. 



Francis: ‘Yun ang clicker, kaya tinawag na clicker kasi nag-click siya ‘diba. So, ang 

clicker, ginagamit natin ‘yan biglang parte ng ating pagtuturo ‘dun sa aso. 

Tinatawag naming yang, dinidescribe namin yang technique na yan as, ‘ridge into 

the reward.’ Sa akin, kapag nagtuturo ako kung paano gumamit ng clicker, isipin 

niyo ‘yang clicker, parang camera. 

Khrysta: Paano ‘yun? 

Francis: ‘Pag tama ‘yung ano, kunwari, camera ‘yan, ‘pag tama ‘yung posisyon na 

ginawa ng aso, pipindot ako (clicking sound), tapos bibigyan ko siya ng reward. 

Ivy: Mmm. 

Francis: Ibig sabihin, tama ‘yung ginawa mo. 

Khrysta: So lalo siyang nae-excite? 

Francis: Lalo siyang nae-excite. Nagkakaroon siya ng positive feedback, na, ‘Uy, 

tama pala ‘yung ginawa ko.’ 

Khrysta: Bakit hindi diretso nang ibigay ‘yung pagkain, ba’t kailangan pa ng clicker? 

Francis: M-hmm, maganda pong tanong ‘yan ano. Puwede rin naman na wala 

nang clicker. Pero, bakit Coach, kailangan pa ng clicker? Kasi sa clicker, hindi siya 

‘yung nangdi-discriminate ng boses. Kung galit ka.. 

Ivy: Neutral lang? 



Francis: Neutral lang siya. Kung galit ka, kung masyado kang masaya, natatawa ka, 

kung ano man yung mood mo at that time na nagtre-training kayo ng aso mo, 

neutral siya. ‘Yung feedback na makukuha ng aso, ‘yun pa rin. 

Khrysta: Okay. 

Francis: So, hindi siya nalilito. Meron akong mga naging clients na, oh, sabihin mo 

‘yung pangalan ng aso mo, tapos palapitin mo. Tapos, sabihin mong ‘very good’ 

‘pag lumapit siya. Kunwari ang pangalan niya Francis, ang ginagawa nila (in 

monotone), ‘Francis, come, good.’ Ang dating ‘non sa aso, napaka-monotonous 

na parang, bakit ako makikipaglaro sa’yo? Ayoko nga, ‘yun na lang oh, merong 

pusa ‘don. ‘Yun na lang habulin natin, ‘diba. ‘Pag meron kasing clicker, ganito, 

‘pag sinabi ko kay Serena na ‘sit,’ tapos ‘pag nag-sit siya pipindot ako (clicking 

sound), good job, meron kang makukuhang treat. 

Khrysta: Alam niyo po isi Serena nakaupo sa tapat ni Coach Francis. ‘Pag pindot 

niya [Francis] ng clicker, lumaki ‘yung nostrils niya [Serena]! ‘Yung ilong niya, 

‘yung butas ng ilong, lumaki! 

Francis: (chuckles) Oo. Alam niya, alam niyang ‘parating na ‘yung pagkain, ‘yung 

reward ko, andyan na.’ 

Khrysta: Ayun. 

Ivy: Astig. 

Francis: Merong isa ‘pang trick na gagawin ko, kunwari, sit pretty ni Serena. A, 

sandali, umusog tayo dito. 



Khrysta: Sit pretty, wow. Maarte pala ‘tong aso na ‘to. 

Francis: So, meron siyang ordinary na sit, tapos ‘yung sit pretty, itataas ko lang 

‘yung kamay ko and give a hand signal pataas sa kanyang ulo, tapos ang gagawin 

niya, uupo siya nang gamit-gamit lamang ang dalawang paa niya sa likod. 

Ivy: Awww, cute. 

Francis:  Sit pretty. (gestures to Serena) Teka, hindi pala siya kakasya. 

Khrysta: Sobrang laki kasi. (chuckles) Serena, you have to go on diet. 

Francis: ‘Yan. So, ‘yan, nakaupo na siya sa dalawang paa,.. 

Ivy: (gushes) Uwaaa. Astig. 

Francis:  Tapos, hindi siya gumagalaw,.. 

Khrysta: She’s standing on her hind legs. 

Francis: Oo, so ‘pag kuntento na ‘ko ‘dun sa behaviour, magki-click ako ulit 

(clicking sound), tapos saka ‘ko na siya bibigyan ng treat. Malalaman niya lang na, 

‘tama pala ang ginawa ‘ko.’ 

Khrysta: Ah, alam niyo po mga kaibigan, hindi po ‘yun joke, kasi malaki si Serena, 

mabigat siya, ‘no, tapos uupo siya sa kanyang butt, tapos she has to go ulit, 

pangalawang time. 

Francis: Yes. Kailangan niyang magbalance talaga. 

Khrysta: ‘Yun ang sit pretty. 



Francis: (chuckles) Oo, ‘yun ang sit pretty. Meron kaming isang ginawa rin, 

syempre kailangan mo ng, lahat ng tricks na tinuro namin, ginamitan ko ng clicker. 

Again, parang camera lang ‘yan, na kapag tama ang posisyon na ginawa mo, 

pipindot ako (clicking sound), meron kang makukuhang pagkain. Sa katunayan, sa 

Estados Unidos, ‘no, gumagamit sila ng clicker para magturo ng sayaw. 

Khrysta: Ha? Sa tao? 

Francis: Sa tao. Oo, pero hindi clicker training ang tawag na ‘don, ang tawag nila 

‘don, ‘tag teach.’ So, everytime na tama ang galaw mo, kunwari, ‘oh, ganito yung 

style natin one, two, three,’ tama ‘yung form mo, magki-click ‘yung instructor. 

Ayan, so halimbawa, dance step one, two, three, four,’ tama ‘yung  ano, so 

maganda kasi sa paggamit ng clicker, meron tayong positive feedback. Hindi tayo 

nalilito, alam natin na ‘pag na-click, ibig sabihin, tama ang ginagawa natin. So, mas 

nakakatulong din ‘yon para maintindihan ng aso na, tama pala yung ginagamit ko. 

Kasi again, ‘di siya nagdidiscriminate. Kung nagagalit ka, nafru-frustrate ka na, 

unang una hindi ‘yan puwede sa pagtuturo ng aso, ‘eh. So, dapat mabilis din ‘yung 

feedback natin. ‘Yun din ang maganda sa clicker, ang bilis ng feedback. Sige, 

pabilisan tayo. Ah, si ma’am ang gagawin niya magbibilang siya ng one, two, three, 

pagkasabi mo ng three, dapat sabihin mo, ‘good.’ Okay, tapos ako, magki-clicker 

lang ako. 

Ivy: Ah, ganun po. 

Francis: Pabilisan tayo, ah. 

Khrysta: O, sige. One thousand one, one thousand two, one thousand three. 



Francis: (clicking sound) 

Ivy: (distressed) Ahhh, good. (chuckles) 

Francis: Oh, diba, mas nauna ako. 

Khrysta: Mas nauna ang clicker. 

Francis: Oo, mas nauna, kasi when it comes to giving feedback, mas mabilis pa rin 

akong makapagbigay ng feedback, lalung-lalo na kung split second lang ang 

binabantayan natin. Katulad nito, so ang gagawin ‘ko, naka-sit na naman si Serena 

sa’kin, so ang gagawin ‘ko, papatong ‘ko ‘yung kapiraso ng treat sa kanyang nguso, 

tapos sasabihin ko,.. 

Ivy: Mmmm. 

Khrysta: Nasa ibabaw ng ilong niya. 

Francis: Oo, (to Serena) Hold. 

Khrysta: Yung biskuwit. 

Francis: Oo, ‘yan, dapat ‘di siya gagalaw, nakapatong lang ‘yung treat,.. 

Khrysta: (laughs) 

Ivy: Woah, hindi nahuhulog. 

Francis: ‘Yan, focused ‘yan, so kahit na anong sabihin ‘ko,.. 

Khrysta: Ang cute! 



Francis: ‘Yan, naghihintay siya ngayon ng cue, ‘pag sinabi ‘ko na ‘yung cue namin, 

okay ‘yung clicker, kakainin niya ‘yan. So kahit na wala nang clicker, sinimulan 

namin ang pagturo ng clicker. 

Khrysta: Yung biskuwit, nasa ibabaw pa rin ng ilong niya. At lumalaki yung butas 

ng ilong niya. (chuckles) 

Ivy: Opo. 

Francis: Okay, oo. Ibibigay ko na ‘yung command, okay. Ayan, so pinilit na niyang 

kunin. (chuckles) Di nga lang nasalo. (chuckles) 

Khrysta: Ah, so, finlip niya. Finlip niya ‘yung ano, ‘yung ulo niya para mahulog ‘yun 

ano, dapat sasaluhin niya ‘yung biskuwit. ‘Di niya nasalo. 

Ivy: Ah. 

Francis: Oo. Subukan natin. (to Serena) Hold. Okay.  

(Serena flips the treat and catches it using her mouth) 

Khrysta and Ivy: Wow! 

Ivy: Woahhhhhh, astig. 

Khrysta: Ang galing! Okay just to describe it, nilagay po ni Coach Francis ‘yung 

biskuwit sa ibabaw ng ilong ni Serena, ngayon ginagawa niya, ‘yung biskuwit nasa 

ibabaw ng ilong ni Sophie, tapos sinabi niya na,..? 

Francis: Okay. 



Khrysta: So finlip nila ‘yung ulo nila, nahulog ‘yung biskuwit, sinalo nila sa bibig 

nila. 

Ivy: Astig. 

Francis: Oo, bago pa tumama sa lupa, kailangan nilang masalo. (laughs) 

Khrysta: Oo. Dapat masalo. (to Serena) Good girls, wow. 

Francis: So ‘yon, so clicker ang ginamit natin ‘don para mas mabilis ‘yung feedback 

kasi, split second lang ang binabantayan mo ‘dun ‘pag tama ‘yung positions nila 

lahat. 

Khrysta: Nae-excite sila, madami silang fans sa labas. (chuckles) So very vain pala 

itong si Serena, okay. Coach, uh, sandali lang ‘no, meron tayong reaction from 

Australia, si Jaja from Australia, nag-text. Sabi niya, ‘yung aso niya na Labrador si 

Mila, Mila is a very good dog, well-behaved and friendly. But when we go to a dog 

park, off-leash, she becomes a bit feral, barking at other dogs. Sometimes I fear 

she might just attack another dog. What should I do? I feel like she’s insecure. 

Like she wants me to just be hers and jealous of other dogs. 

Francis: Okay, alright, Jaja, so ganit ang gagawin natin. You mentioned naka-off 

leash, just for the safety of your dog and the safety of all the other dogs ‘dun sa 

park, you have to put the dog, your dog on a leash, muna while on training, kasi 

kailangan muna natin siya marestrain. So everytime na marereward siya, 

everytime na tatahol siya, tapos susugod siya sa ibang aso, medyo delikado ‘yon, 

‘diba. So maganda, ili-leash muna natin siya, tapos,.. 

Ivy: So sir, what kind of leash? 



Francis: ‘Yung ano lang, ordinary 6-feet leash, tapos isuot niyo sa aso niyo, 

whether naka-body harness siya, or ‘yung regular, flat collar, okay, ‘yung hindi 

sumisikip. Kailangan lang secured ‘yung dog natin, tapos, lalayo tayo, kunwari, 

itetest mo ngayon ‘eh. Para tumahol siya, bago siya tumahol dun sa ibang aso, 

dapat mareward na siya.  Let’s say merong dumaan na isang Labrador, sabihin mo,  

very good, tignan mo, merong dumaan na isang Labrador, here’s a treat. Meron 

na siyang makukuhang premyo kaagad. Ang ginagawa natin dito ay babaguhin 

natin ‘yung psychology niya, o yung pananaw niya, ukol dun sa isang aso. 

Khrysta: So ibig sabihin, bago pa siya, bago niya tahulan ‘yung kabilang aso, bigyan 

mo na siya,.. 

Francis: Oo,.. 

Khrysta: Bigyan mo na siya ng pagkain para ma-realize niya na,.. 

Ivy: Kapag ginawa niya po ‘yon.. 

Francis: ‘Pag tumingin ka doon, tapos hindi ka tumahol, meron kang makukuhang 

reward. 

Khrysta: Aaah. 

Francis: So, kumbaga ganito, kung takot kang sumakay ng elevator, what if, 

bibigyan kita ng one thousand pesos, tatayo ka lang sa loob ng elevator ng three 

seconds, payag ka? 

Khrysta: Oo, syempre, one thousand. (chuckles) 



Francis: Oo, syempre. Oo, ‘eh papano ngayon aakyat lang tayo ng isang floor, five 

thousand? Puwede? 

Khrysta: Puwede. 

Ivy: Puwede. Both. 

Francis: Oh, meron ba kayong.. ganun din ‘yon ‘eh, so ayaw mo ng elevator pero 

because you get rewarded each time, nagbabago ‘yung pananawa mo, parang 

unti-unti, nae-enjoy mo nang sumakay ng elevator kahit na wala nang reward. 

Pero dahil na-overcome mo na ‘yon diba. 

Khrysta: Okay lang ‘yung two floors, ten thousand. ‘Diba? 

Francis: (laughs) Just in case lang naman ‘eh, okay ’diba. Si, iba-iba kasing 

motivation ng mga aso. So, for that question again, work your way na malayo 

muna, tapos, kung sa palagay mong komportable na siyang nakikita ng aso, ‘di 

siya tumatahol, puwede na kayong lumapit nang lumapit, again, only rewarding 

good behaviours. Kung meron man kayong dapat maintindihan ngayon sa 

pagtuturo ng aso, you always and you only reward good behaviours, whether 

that’s gonna be with a clicker and a treat, or pinepraise niyo ‘yung aso, you tell 

them how good they are, sabihin niyo, very good, ang bait-bait mo naman, oh 

tara na lakad na tayo, ‘no. Ayaw nating ma-practice ng mga aso ang masamang 

ugali, kasi, habang napapractice niya ‘yan, hindi siya magdi-detox, hindi niya 

makakalimutan ‘yan. Ang pinakamahirap kung tutuusin eh, ang kalimutan ang 

isang ano, uh masamang gawain. 

Ivy: Mm-hmm. 



Francis: ‘Diba nga sabi sa kanta, ‘bad habits,’ ‘diba.. ‘it’s a hard habit to break.’ 

Khrysta: Oo, pero paano kung kunwari, uh ‘yung mga tao kunwari walang pang-

treat and you want to use your voice as motivation, pa’no ‘yung boses dapat? 

Francis: Okay. Sa pagtuturo ng aso, ganito po, meron tayong apat na boses eh, 

‘yan apat na naman. Una, ‘yung normal na speaking voice natin ayan katulad nito, 

so ganito po ang normal kong boses ‘pag nakikipagusap ako. Pangalawang boses 

‘eh ‘yung parang command-like voice. Importante kung sasabihin mong, ‘Sit.’ ‘Yan, 

medyo.. 

Ivy: ‘Stay.’ ganun po. 

Francis: Oo. Dapat ‘yung parang inuutusan mo. 

Khrysta: M-hmm. 

Francis: Pangalawa [Pangatlo] naman, yung praise dapat ‘good!!’ Importante ‘yan 

eh. Tapos ie-exaggerate mo nang kaunti para mas tumatak, okay. Yung pang-apat 

naman, parang reprimand na voice. ‘Yung, ‘No!’ so iba ‘yung tono ng ‘No!’ dun sa 

‘Sit.’ ‘Diba, so importante ‘yung mga.. dapat prapraktisin mo, pero kung hindi mo 

naman kayang magbago ng tono ng boses mo dahil nga iba-iba naman tayo ng 

kakayahan, uh mas, again gumagamit ako ng clicker. At least, you an’t go wrong 

with a clicker. 

Ivy: Mm-hmm. 

Khrysta: Aah okay, kasi minsan mas mahirap ‘yung pagkakaiba ng command voice 

‘dun sa reprimand voice. 



Francis: Oo, napapag-isa. Tapos meron nga ‘yung katulad niyan ‘yung kinuwento 

ko kanina, ‘yung galit, ‘yung praise, tsaka ‘yung normal na boses niya, iisa lang po. 

(Monotonous) ‘No.’ ‘Go.’ 

Khrysta: (laughs) 

Ivy: So wala pong effect ‘yung ganun sa dog? 

Francis: Oo, walang effect, parang wala.. alam niyo kasi ang aso hindi 

naiintindihan ‘yung sinasabi, ‘yung naiintindihan nila, ‘yung delivery. 

Ivy: Ah, sir may nabasa ako na sensitive ‘yung mga tenga nila? 

Francis: Tama. Very sensitive na nadi-distinguish nila ‘yung pagbabago ng pitch 

nung boses mo, so.. 

Khrysta: Or possible na bago ka pa magsalita, nakuha na nila ‘yung gusto mo? 

Francis: Oo, kaya naman kung bago ka pa magsalita, nabasa na nila ‘yung body 

language mo ‘eh. 

Khrysta: Body language ba ‘yan o they can pick up your thoughts? 

Francis: Uh, not real thoughts, yun ang ginawang pag-aaral dati, sabi ang galing ng 

mga aso, nakakabasa ng isip, pero kung pag-aaralan talaga natin nang mabuti, 

kung susuriin natin, ‘yung body language kasi ‘pag nagagalit tayo kumukunot 

‘yung noo natin, ‘yung kilay natin nagsasalubong, nababasa na nila ‘yun eh, alam 

na nila, kung masaya ka nakikita na nila ‘yung mga wrinkles mo na nawawala,.. 

Khrysta: (laughs) 



Ivy: Trivia po. 

Khrysta: Okay? 

Ivy: ‘Yung dogs daw po kaya nilang madetect kung may cancer ‘yung isang tao. 

Francis: Um, yeah. Merong mga ginagawang pag-aaral ngayon, medyo 

napakahirap itrain niyan uh kasi base ‘dun sa mga ibang trainers na 

napapakinggan ko, sa US kadalasan, nahihirapan pa lang pa rin silang idetermine 

anong part ng o anong klaseng scent ang hinahanap ng aso. So, medyo ‘pag 

nagtritreat sila, hit or miss pa rin. 

Khrysta: Mga guide dogs ‘yan? 

Francis: Oo, mga special dogs ‘to, mga oncology dogs na tinatawag natin para 

madetect nila kung may cancer. Ang isang dahilan diyan ng mga siyentipiko, ‘eh 

kung merong isang cancer ang isang tao, nagbabago kasi ‘yung amoy mo. 

Khrysta: Oh, okay. 

Francis: Kung ano man ‘yung amoy na ‘yon hindi natin alam, aso lang ang 

nakakaalam. Pero pinipilit nilang alamin kung ano ‘yon para mas marami pa 

tayong matrain na aso. Sa ngayon, limitado lang muna ang mga asong 

nakakagawa ‘nun, espesyal talaga sila. 

Khrysta: M-hmm, nako sa palagay ko, Corina, kailangan na nating mag-part two 

with Coach Francis,.. 

Ivy: Kulang siya. 



Khrysta: Kasi ang dami dami pang paguusapan, tanong, mga puwede niyang ituro. 

Unfortunately, alas-dos na po ng hapon, time to end the program. 

Ivy: Ang bilis. 

Khrysta: Sir Francis, we’ll invite you again kasi ang dami pong natututunan ng mga 

listeners, it’s so interesting. Especially, andito ‘yung dalawang aso niya, yung dogs 

‘no. Can you ano, tell your dogs to bark on command? 

Francis: Ah, sige, sige. 

Khrysta: To the microphone? 

Francis: Subukan nating patahulin si Serena. (To Serena) Sophie [Serena], Sophie, 

up, speak. 

(Serena woofs) 

Francis: (To Serena) Louder. Speak. Lakas, lakas, speak. Naririnig ba? (laughs) 

Lakas pa, isa pa, woof! Woof! Ulitin, woof! 

(Serena barks) 

Francis: Good job! ‘Yan dahil tama ‘yung ginawa niya, (presses clicker), may 

makukuha kang treat sa’kin. 

Ivy: Nice. 

Francis: Si Sophie subukan natin. Sophie, woof. Ayaw ata. 

Ivy: Tinititigan niya lang. 



Francis: (laughs) Ayaw, ayaw. Si Serena na lang, isa pa, woof! Ayan, medyo.. woof. 

Ivy: Ang galing po ang bilis magrespond nung dog. 

Francis: Ayaw, ayaw magrespond. Ayan, speak. 

(Serena barks twice) 

Khrysta: Nako naririnig niyo po si Serena, speaking on command, wow ang galing. 

Nako, alam niyo po Coach Francis meron pa tayong pumasok na text dito pero 

unfortunately nagsignal na ang ating executive producer na time is up, so, um, 

kung hindi po nagbigay ng pangalan itong nagtext, pero itetext namin kayo, I will 

tell your question to Coach Francis after we go on-air, maraming salamat po sa 

lahat ng nakikinig. 

Ivy: Thank you po. 

Francis: Maraming salamat. 

Khrysta: Kay Coach Francis, kay Serena, kay Sophie, sa lahat po ng staff ng DZUP, 

at um, magpa-part two po tayo. Thank you, thank you sa lahat, ito po ang 

Kuwentuhang Pets Atbp, abangan muli kami next week, Miyerkules, ala-una ng 

hapon, ako po ang inyong host, Khrysta Imperial Rara,.. 

Ivy: At ako naman po si Ivy Cabotage,.. 

Khrysta: Dito sa DZUP.. 

Khrysta and Ivy: ..kasali ka! 

 


