Hundfilosof-Hund i en hållbar värld
på Sommenbygdens Folkhögskola
HUNDFILOSOFI – när frågorna är viktigare än svaren
Vill du mer än vad den traditionella hundvärlden kan ge?
Är du en person som gärna vrider och vänder på saker?
Vill du prata med andra om det som är verkligt viktigt?
Då är distanskursen Hundfilosof – Hund i en Hållbar Värld något för dig
Vår första kurs, ledde till en fördjupningskurs och ett nätverk för
hundfilosofer.
I ett hundfilosofiskt perspektiv bygger samvaron mellan hunden och
människan på en ömsesidig relation där hunden är en likvärdig individ
med egen vilja och rätt att utveckla sina förmågor.
Vad gör vi på kursen?
•
Vi lär om hundar och förstår dem på nya sätt
•
Vi lär oss med hundens hjälp om oss själva som individer och människor
•
Vi tränar oss i närvaro och att se mer empatiska möjligheter
•
Vi tränar oss att granska kritiskt och hitta våra egna värderingar
•
Vi samtalar och ger varandra uppmuntran då det ibland kan kännas svårt
Hur arbetar en hundfilosof?
•
Med empati, icke-värderande och icke-dömande
•
Med generositet och öppenhet för att skapa gemenskap och samarbete
•
För större medvetenhet, närvaro och acceptans
•
Genom att betrakta allt levande med kärlek, medkänsla och respekt
•
Som stöd för varandra och alla som känner att insikter kan vara svåra

Sök till Sommenbygdens Folkhögskola för hundfilosofi hösten 2021
Kursstart: 28 augusti och avslutas 3 december 2021
Studietakt: Deltidsstudier-25%
Antagningsvillkor: Minst 18 år. Vid antagningen sammanvägs erfarenhet och andra meriter samt
personlig lämplighet. Utbildningen kräver grundläggande datorvana och tillgång till dator.
Ansökan senast: Löpande. Vi vill ha din ansökan så fort som möjligt. Ansök direkt via vår hemsida
https://www.sommenbygdensfolkhogskola.se/utbildning/hundfilosof/
Kostnad: 3900 kr, kan delbetalas. Kostnad för litteratur tillkommer. Den här kursen finansieras inte av
statsbidrag och är inte studiemedelsberättigad.

Vill du ha mer information om hundfilosofikursen?
Kontakta kursledare Kerstin Malm 0708-36 99 47eller info@kmalm.se
Vill du komma i kontakt med tidigare hundfilosofistuderande?
Kontakta Katriina, katriina.oja@gmail.com
eller Cristin, grundkurs, cristin@telia.com
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