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Hundens helsebog David Læby Hent PDF Forlaget skriver: Hundens helsebog er hundens selvhjælpsbog for
balance i krop, sind og ånd. Men det er naturligvis dig som hundens menneske, der hjælper din hund.

Bogen vejleder i at bruge healingsteknikker med hænderne og med helsekost – og i hvordan du
kommunikerer med din hund og hører dens stemme. Din hund taler allerede til dig, og det er ikke svært at

lære at høre, hvad den siger. De andre metoder for selvhjælp er også enkle og lige til at bruge, så snart du har
læst om dem, og de kræver ingen forkundskaber.

I bogen lærer du om hundens krop med skelettet og de vigtigste funktioner, som bl.a. er kredsløbet,
åndedrættet og immunsystemet. Fra en grundig gennemgang for hvert område lærer du om energihealing,
akupressur, terapi med urter, kosttilskud og kost – og bogen giver en indføring i, hvad det vil sige at

kommunikere med din hund og høre dens stemme.

Bogen guider dig gennem alternativ behandling af både kroniske og akutte lidelser og dækker alle kroppens
områder sammen med hundens psyke og sjæl.

Hundens helsebog er skrevet af Kit Benlolo, Zeleste Fiskerr og David Læby.

Kit Benlolo er dyreclairvoyant og arbejder med private klienter, men har også deltaget i flere tv- og
radioprogrammer. Kit er desuden grundlægger af Dyreclairvoyanceskolen; den eneste skole med en

uddannelse rettet mod dyr, der er anerkendt af Clairvoyantforeningen.

David Læby er kraniosakralterapeut til hund og uddannet som HolistiskHunderådgiver med certifikatkursus i
hundens anatomi og fysiologi; uddannelsen er anerkendt af den britiske skov- og landbrugsorganisation Rural

Skills (UKRS).
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