Hvad siger hunden / dit kæledyr ?
INVITATION TIL FOREDRAG
MED PIA TANG
LØRDAG DEN 29.07.2017 KL 13.00
Vi har været så heldige, at Pia Tang vil holde et foredrag for os.
Foredraget afholdes;

29. juli kl. 13
Vandstjernevej 1, 4600 Køge
Pris kr. 150,00, som skal betales ved tilmelding på:
GH konto: Reg.nr. 0890 konto 2040898 eller mobilepay: 51 14 28 15 med tekst: Foredrag.
Bevis på indbetaling er din billet.
Det vil være muligt at købe kaffe /the, vand og øl, samt kage.
Alle beløb går ubeskåret til Græske Hunde, så vi kan hjælpe flere dyr.
Pia Tang har hjulpet os en del gange bl.a. med at få fanget skræmte hunde, samt hjulpet med at
finde årsagen til et problem. Pia har den helt specielle evne, at kunne kommunikere med dyr.
Pia Tang, har talt med dyrene hele livet og har gruppen Dyretelepeuten på Facebook.
Tænker du nogle gange:
* Bare jeg kunne spørge min hund, hvordan den har det
* Hvordan kan det være den reagerer på en bestemt måde i en bestemt situation
* Hvorfor gør min hund sådan, når jeg nu kan se at andre hunde ikke gør det?
* Hvad kan jeg gøre for at forstå og hjælpe min hund bedre
Pia vil have sine to hunde, Balder og Louis med. Hun vil med hundene vise nogle af de ting, man selv kan gøre med
sin hund.
Dette foredrag vil gøre, at du går hjem med en større forståelse af hunde generelt, og du vil få konkrete værktøjer til
hvordan du bedre kan forstå DIN hund.
Da foredraget er lavet for Græske Hunde, så vil hundens medfødte egenskaber og personlighed blive koblet sammen
med hvordan hunden så håndterer traumer, alt efter hvilken personlighed den har.
Sluttelig vil der være lidt til alle fra Essential Foods.

