
	  

Föreläsning	  
	  i	  Djurtolk	  2	  x	  45	  min	  

med	  fikapaus	  	  
	   	  

Är	  du	  nyfiken	  på	  att	  veta	  mer	  om	  hur	  djurtolk	  fungerar?	  

Tillhör	  du	  kanske	  någon	  förening	  eller	  har	  många	  vänner	  som	  också	  kan	  vara	  intresserade?	  

Jag	  heter	  Christina	  Jarl	  och	  är	  Sveriges	  mest	  uttrycksfulla	  djurtolk.	  Det	  jag	  menar	  med	  uttrycksfull	  är	  
att	  jag	  har	  lätt	  att	  med	  min	  kropp	  visa	  de	  tankar,	  bilder	  och	  känslor	  jag	  får	  från	  djuret.	  Dessutom	  är	  
jag	  jordnära	  och	  ser	  min	  förmåga	  som	  något	  som	  alla	  kan	  lära	  sig,	  bara	  man	  öppnar	  sina	  sinnen	  och	  är	  
genuint	  intresserad	  av	  att	  kommunicera	  med	  djuren.	  Jag	  har	  en	  gedigen	  utbildning,	  lång	  erfarenhet	  
och	  brinner	  för	  detta.	  Jag	  har	  pratat	  med	  djur	  i	  över	  sjutton	  års	  tid,	  men	  även	  jag	  utvecklas	  
fortfarande.	  Jag	  gör	  hembesök,	  har	  föreläsningar	  och	  helgkurser.	  

Boka	  in	  mig	  som	  föreläsare!	  

På	  föreläsningen	  kommer	  ni	  få	  veta	  mer	  om	  hur	  jag	  lärde	  mig	  att	  tala	  med	  djur	  och	  erfarenheter	  från	  
de	  hembesök	  som	  utgör	  mitt	  dagliga	  arbete.	  Föreläsningen	  pågår	  i	  2	  x	  45	  minuter	  plus	  en	  halvtimmes	  
fikapaus,	  med	  en	  öppen	  frågestund	  i	  den	  andra	  delen.	  Jag	  utlovar	  en	  trivsam	  kväll	  med	  fascinerande	  
djurhistorier	  och	  framförallt	  nya	  insikter	  som	  ni	  kan	  ta	  med	  er	  hem	  till	  era	  egna	  djur.	  	  

Föreläsningar	  kan	  äga	  rum	  i	  små	  och	  stora	  lokaler,	  till	  exempel	  hemmet,	  föreningslokalen	  eller	  ert	  
ridhus	  med	  läktare.	  Jag	  har	  själv	  en	  bra	  lokal	  för	  upp	  till	  30	  personer	  på	  Christinas	  Gästgifveri,	  Ervalla	  
Gård,	  ett	  par	  mil	  norr	  om	  Örebro.	  	  

Pris:	  2500:-‐	  inkl.	  moms.	  Ev.	  resekostnad	  	  tillkommer.	  

	  

Välkommen	  att	  kontakta	  mig	  för	  mer	  information	  
eller	  boka	  er	  egen	  föreläsning!	  
	  
Djurtolk	  Christina	  Jarl	  
070-‐393	  09	  09	  
info@djurtolk.com	  
www.djurtolk.com	  	  
	  

Det	  är	  härligt	  med	  Djurtolk,	  vi	  ses	  väl?	  
	  

Om	  ni	  önskar	  vara	  hos	  mig:	  
Christinas	  Gästgifveri,	  Ervalla	  Gård	  257,	  718	  95	  Ervalla	  	  
GPS-‐koordinater:	  59.438202,	  15.249538	  
	  
Vägbeskrivning	  från	  Örebro:	  Kör	  norrut	  på	  riksväg	  50	  mot	  Falun.	  Ta	  vägen	  mot	  Ervalla	  i	  rondellen	  vid	  Axbergshammar.	  Åk	  
genom	  Ervalla,	  sväng	  höger	  mot	  S	  Dylta.	  Kör	  förbi	  två	  grusinfarter,	  kör	  höger	  in	  på	  en	  liten	  asfaltsinfart	  direkt	  efter	  en	  stor	  
häck.	  Min	  lokal	  finns	  i	  bottenplanet	  på	  det	  stora	  rosa	  huset,	  Christinas	  Gästgifveri	  på	  Ervalla	  Gård,	  2	  mil	  norr	  om	  Örebro.	  

http://www.djurtolk.com

