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RSTÅ ALLA
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HUND
DAR
Utbildaa dig i hundens sp
pråk och
o skkapa ett
e
naturligt le
edarskap med
m diin hun
nd/ar
Nästaa kurs på Svenska
S
äär den 4 ‐ 5 oktoberr (2 dagar)) 2014
Välkommen att anmäla dig till Jan Fenne ll Foundatio
on Course i Amichien BBonding.
Utbildarre: Mervi kärrki Associate
es Amichien D
Dog Listenerr, Assisterand
de Marina C Andersson
Plats: Tääby (Stockholms län) Nära
a kommunikkationer och hotell för de
e som behöveer övernatta
a.
Kostnad:: 4.800 kr ‐ ku
ursen är utan våra hundar!
Kursinforrmation
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
göra förändringar av oönskade
o
bete
eenden.
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 kunskkapen om att uppskatta "m
människans bä
ästa vän" i
å ytterligare föördjupad kunskap finns en steg 2 kurs, ” Advanced Course”, där
ett helt annat ljus. För dig som vill få
D Listener ooch kan då anvvända metode
en i din yrkesrroll inom en mängd
m
du har möjlighet att bli Certifierad Dog
närstationer/ssjukhus, butik,, social omsorrg till eget
olika omrråden. Alltifrån hunddagis, pensionat, keennlar, veterin
företagan
nde och konsu
ultationer.
ördjupa din ku
unskap! Jan Feennell the Dog
g Listener kom
mmer till Sveriige och har ste
eg 2
Nytt yrkee eller bara fö
kursen 311 okt ‐2 nov 20
014. Börja arb
beta som Dog Listener och hjälpa
h
andra hundvänner
h
ssom har proble
em med
sina hund
dar eller utbild
da dig för eget behov. För dde som vill bli Jan
J Fennell Do
og Listeners såå finns ett ste
eg till:
online kurs. Advanced course är på Engelska
E
menn vi översätterr till Svenska. För
F mer inform
mation eller anmälan
k
mig.
är du välkkommen att kontakta
Med vänlliga hälsningar
Mervi Kärki
og Listener By Jan Fennell
Associatee Amichien Do
www.hun
ndinspiration.se

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

