Naturligt le
edarskap med
m vå
åra hu
undar

FFoundation coursse i Am
michie
en©Bo
ondin
ng
Nu på Sven
nska!
Utveckklas inom ditt hund
dägarskap
p eller inom
m det yrke
e du har ddär du kom
mmer i
kontakkt med hu
undar, då är du välkkommen att
a delta på
p Nästa JJan Fennell the
Dog Lissteners un
nika kurs här i Sverrige och fö
ör första gången
g
påå Svenska..
Datum: 16‐17 febru
uari 2013
Utbildarre: Mervi kärrki Highly reccommendedd Dog Listene
er, Assistera
ande Marinaa C Andersson
Plats: Tvvååker söderr om Varbergg, Kurskostnnad 4,800 kr (inkl. Momss)Lunch och ffika ingår i priset.
p
Kursinfo
ormation
Syftet meed denna grun
ndkurs är att skapa
s
en djuppare förståelse
e för och om hunden.
h
Genoom att bl. a titta på
principerna för att form
ma positiva be
eteende och aatt få hunden,, att vilja arbe
eta för oss av eegen fri vilja isstället för
mönster, instin
nkter och värd
deringar hos dden tama hun
nden, men
under tvåång. Vi går igeenom psykologgi, beteendem
också hoss dess urfaderr – vargen. Vi visar hur mann med denna förståelse
f
på ett vänligt sättt kan förändrra
oönskadee beteenden. Det kommer att vara en heeltäckande analys där meto
od, "Amichien ® Bonding", står
s i
centrum. Genom exem
mpel på vanliga hundprobleem gör vi djup
pgående gransskningar och ddiskuterar hurr man kan
o
bete
eenden.
göra förändringar av oönskade
plever ”probleem” med sina hundar,
Kursen ärr mycket intreessant och possitiv givande, inte bara för dem som upp
utan även
n för alla andrra som på ett eller annat säätt umgås med
d hundar – privat eller i sittt arbete. Efterr avslutad
kurs får ssamtliga deltagare ett certiffikat, men fram
mför allt kunsskapen om attt uppskatta "m
människans bä
ästa vän"
ör dig som vill få ytterligare fördjupad kunskap finns en
n steg 2 kurs, ”Advanced Co
ourse”,
i ett helt annat ljus. Fö
e mängd
där du haar möjlighet attt bli Certifierad Dog Listenner och kan dåå använda metoden i din yrrkesroll inom en
olika omrråden. Alltifrån hunddagis, pensionat, keennlar, veterin
närstationer/ssjukhus, butik,, social omsorrg till eget
företagan
nde och konsu
ultationer För mer informattion eller anm
mälan är du välkommen att kontakta migg: Mervi
Kärki Hun
ndinspiration 0709‐786100 hundinspirat ion@gmail.co
om, jag finns också
o
på Facebbook.

@gmail.com
m, mobile
Mervi Kärki Hundinsspiration, Korsvägen 20, 183 30 Täbyy, E‐post hundinspiration@
0709‐786100 Hundin
nspiratation innehar f‐skkattsedel

