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af gode tips om det at have hund, hvordan man kommer godt fra start, og undgår alt for mange uvaner og

senere adfærdsproblemer. Der er sjove øvelser for dig og din hund, og et afsnit om den mere spirituelle del af
det at have hund. Hvordan vi kan bruge hunden som et spejl på os selv – hvis vi tør. Og ved i mange tilfælde
at ændre vores adfærd, ændrer hundens adfærd sig også. Merethe har mange års erfaring indenfor hunde og
deres adfærd. Hun er vokset op med hunde omkring sig, og har stort set altid selv haft hund. Siden 1998 har

hun arbejdet professionelt med hunde og deres ejere, og er bl.a. uddannet hundeejerinstruktør,
hundeadfærdsterapeut, hundemassør og healingsterapeut. Siden 2009 har Merethe skrevet fast for

livsstilsmagasinet VI MED HUND, hvor hun også har svaret på spørgsmål i brevkassen.

 

AT HAVE HUND MED HJERTET – er fuld af gode tips om det at
have hund, hvordan man kommer godt fra start, og undgår alt for
mange uvaner og senere adfærdsproblemer. Der er sjove øvelser for
dig og din hund, og et afsnit om den mere spirituelle del af det at
have hund. Hvordan vi kan bruge hunden som et spejl på os selv –
hvis vi tør. Og ved i mange tilfælde at ændre vores adfærd, ændrer
hundens adfærd sig også. Merethe har mange års erfaring indenfor
hunde og deres adfærd. Hun er vokset op med hunde omkring sig, og

har stort set altid selv haft hund. Siden 1998 har hun arbejdet
professionelt med hunde og deres ejere, og er bl.a. uddannet
hundeejerinstruktør, hundeadfærdsterapeut, hundemassør og
healingsterapeut. Siden 2009 har Merethe skrevet fast for

livsstilsmagasinet VI MED HUND, hvor hun også har svaret på
spørgsmål i brevkassen.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=At have hund med hjertet&s=dkbooks

