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Spiritual Dog Training

Sally Askew maintains a busy private canine practice o�ering a truly 
holistic way of living with dogs and has been using complementary 
therapies in her training and behavioural work with dogs for several 
years. She is a member of the Association of Pet Dot Trainers 
(APDT lidnr. 0398) and GEOTA (Guild of Essential Oil Therapist for 
Animals) as well as being an Honorary Member of Pet Dog Trainers of Europe (PDTE). 
She is a human nutritionist and one of only a few non-veterinarians to hold the C&G Certi�cate
in Small Animal Nutrition. As well as being a quali�ed teacher of people, Sally is trained in
Energy work and is accredited to teach Chi Kung to an Advanced Level.

Sally’s work with dogs is internationally acknowledged and she is in demand as a speaker for
professional organizations as well as having lectured in many European countries on the
holistic approach to living with a dog, canine nutrition, how health a�ects canine behaviour
and the use of complementary therapies in maintaining the dog’s optimum health.

Since 2001 Sally and her husband, Ron, have concentrated on adapting and developing
the Bowen Technique (a successful ‘light touch’ human complementary therapy) for use
with dogs with notable success, and in 2003 founded the European Guild of Canine Bowen
Therapists (EGCBT) to bring this exciting modality both to the UK and mainland Europe.

Rainbow Canine Therapies

Sally Askew

Voor deze workshop graag comfortabele loszittende kleding dragen. Breng een kussen(s) en
een deken mee.

Data/Locatie:
Data staan vermeld bij de individuele workshops en de de�nitieve locatie  volgt maar zal
tussen Boxmeer en Venray gelegen zijn.

Prijzen van de workshops:
   350,00 per workshop (tot 10 deelnemers),    325,00 per workshop (vanaf 10 deelnemers).
5% korting voor de eerste vier workshops (1-4), 7,5% korting voor de hele serie (workshop 1-9).

Voorwaarden:
Bij annulering vanaf 4 weken voor de start van de eerste workshop door de deelnemer zelf, volgt 
er geen restitutie.
De organisatie behoud zich het recht voor om elke workshop te annuleren of uit te stellen. In
een dergelijk geval zullen de deelnemers voor aanvang van de workshop op de hoogte
gebracht worden. Deelnemers krijgen waar mogelijk een plaats aangeboden op een
andere datum of volledige terugbetaling van het workshop  bedrag.
De organisatie heeft het recht honden voor deelname uit te sluiten wanneer blijkt dat dit voor
het welzijn van de hond beter is. De deelnemer gaat dan akkoord de hond buiten de cursus-
ruimte te brengen en kan dan gewoon zelf de workshop voortzetten.
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Cursus schema

1. Het ‘nu’ verkennen 09 -10 apr. 2016
Wat betekent leven in het moment, aanwezig zijn in het hier en nu? En waarom is dit belangrijk in ons leven en in 
samenleven met dieren? Wat weerhoudt ons om in het hier en nu aanwezig te zijn? Hoe kunnen we dit weer leren? 
Goede communicatie en sociale vaardigheden kunnen zich beter gaan ontwikkelen door echt aanwezig te zijn. 
Tijdens deze workshop wordt er gekeken naar manieren om onze vaardigheden te verbeteren in het aanwezig 
kunnen zijn in het moment, zodat we beter kunnen luisteren, waardoor we e�ectiever kunnen communiceren met 
mensen en met onze dieren.

2. Eigen ‘connectie’ verkennen 11-12 jun. 2016
Voordat we echt een relatie tussen mens en dier kunnen begrijpen, ontwikkelen en zelfs genezen zullen we onze 
verbinding met onze eigen innerlijke wereld zowel binnen als buiten ons lichaam dienen te verbeteren. We gaan 
in deze workshop kijken naar onze eigen staat van zijn en hoe deze niet alleen onszelf maar ook elk ander wezen 
waarmee we in contact komen beïnvloedt

3. Balans verkennen 30-31 jul. 2016
Om een echte kwalitatieve manier van leven te bereiken dienen we de balans van alle dingen in ons eigen leven 
en dat van onze dieren te kunnen herkennen en vinden. Deze workshop kijkt naar wat dat evenwicht is, waar ligt 
onze balans? We zoeken samen naar manieren om voor ieder individueel een betere balans te bereiken in het leven.

4. Het welzijn van onszelf en onze dieren verbeteren 01-02 okt. 2016
In navolging van de vorige workshop, verbreedt deze workshop je kijk op het ‘grotere plaatje’ van jouw leven. 
We gaan kijken naar de vele verschillende praktische manieren waarop we voor onszelf en onze dieren het welzijn 
kunnen verbeteren door middel van onze levensstijl.

5. Het ontwikkelen van levenskracht 26-27 nov. 2016
Deze workshop kijkt naar mogelijkheden ter verbetering van de lichamelijke, vitale energie, om een fysiologische 
en psychologische harmonie te bewerkstelligen voor onszelf en onze dieren. Een zeer praktisch weekend bestaande 
uit o.a. ‘water’ Chi Kung oefeningen om het lichaam te mobiliseren, ademhalingstechnieken en meditatie. 
De workshop zal ook Chi Kung oefeningen voor honden bevatten ter bevordering van hun lichaamsbewustzijn, 
coordinatie, betere algemene gezondheid en vitaliteit - deze zijn van onschatbare waarde voor alle honden, 
maar vooral oudere honden, jongere,  werkende honden, drukke, angstige gespannen of hyperactieve honden 
of honden in slechte gezondheid.
Opmerking: workshop 5-9 zullen praktisch werk met honden bevatten.

6. Mens-hond relatie: vertrouwen 04 - 05 febr. 2017

7. Mens-hond relatie: respect 01- 02 apr. 2017

8. Mens-hond relatie: vriendelijkheid & compassie 03 - 04 jun. 2017

9. Mens-hond relatie: moed & liefde 22 - 23 jul. 2017

Spiritual Dog Training
Building a much deeper relationship between people and dogs

Vernieuwende opleiding door Sally Askew, eenmalig in Nederland

Wat maakt deze opleiding zo anders dan anderen?

Durf jij het aan voorbij te gaan aan alle theorieën over hoe en wat honden zijn. De hond simpel-
weg te accepteren zoals ze zijn, wat ze ons te bieden hebben en met ons willen delen. Ze niet te 
willen trainen of te vormen. Durf je het aan hen als leermeester te accepteren. Nieuwsgierig 
geworden en wil je meer te weten komen over deze 18-daagse cursus?

Schrijf je direct in voor de volledige cursus. 

Het concept van de ‘Spiritual Dog Training’ is ontstaan en ontwikkeld door Sally Askew vanuit 
haar verlangen naar een relatie met honden op een ‘dieper’ niveau. Een niveau waar een echte 
verbondenheid ontstaat tussen de twee soorten. Een relatie waarin de mens leert de hond te 
accepteren voor wat hij is.
Wie vraagt zich niet vaak af:’Wat bedoelen ze nu eigenlijk?’

Recent onderzoek heeft onderkend dat de hond onbewust bij ons emotionele leven betrokken 
raakt. Door de huidige gezinsdynamiek hebben honden daardoor een andere rol gekregen in 
hun leven met mensen.

Deze workshops hebben o.a. als doel de kloof tussen de twee soorten te overbruggen, inzicht 
te vergroten en ondersteuning te bieden in deze andere rol.

Iedere workshop kan apart gevolgd worden, al adviseert Sally de eerste 4 te volgen, alvorens
deel te nemen aan workshop 5-9. Opgedane kennis uit eerdere workshops zal gebruikt 
worden in de workshops die volgen. Het groeiproces dat ontstaat bij jezelf in de eerste 4
workshops vormt de basis voor de rest.

Workshops 1-4 zijn gericht op het aanreiken van handvaten voor zelfontplooiing en
betere vaardigheden voor communicatie (verbaal en non-verbaal). Deze workshops zijn vrij
toegankelijk voor iedereen die meer in balans wil komen, dierenliefhebber of niet. 

Workshop 5-9  hebben als doelstelling zowel de mens als dier te helpen, om vitaler,
levenslustiger in het leven te staan. Ze nemen de mens-hond relatie onder de loep.
Ze zijn ontwikkeld voor hondeneigenaren, maar iedere dierenliefhebber
die voor het woord hond, het woord paard, kat, etc. kan denken, kan deze workshops
ook volgen. Helaas dan echter zonder deelname van eigen dier.
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