
 

Samarbetspartner 
i Djurtolk eller Healing och Meditation med Hästarna 
 
En söndag år 2019 = på våren, sommaren eller hösten? 
Djurtolk kurs – Vill du att jag kommer till din stad? 
  
Vill DU gå en kurs i att lära dig tala med djur? 

Är det lättare för dig att vara på hemmaplan? 

Har du vänner, grannar, bekanta och föreningskamrater som också är intresserade?  

Då kan du vara min assistent och jag kommer till er! 

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 tjugo års tid, men även jag utvecklas 
fortfarande. Sommaren 2016 var jag på Equinisity Retreat i Canada. Jag erbjuder hembesök, 
föreläsningar, helgkurser samt privatlektioner. 

Det jag önskar av dig är att du ordnar kursdeltagare 6-10 st.  Att du ger mig namn och 
kontaktuppgifter, så sänder jag information och bokningsbekräftelse till de. Att du även hittar     
någon med 1-2 hästar som vi kan vara hos på eftermiddagen att öva och prata med.  

Jag önskar även att du hjälper till med: 

• Assisterar och tänder ljus mm 

• Ser till så att det finns en TV med DVD spelare 

• Ta fram och fylla på vattenkaraffer, koka tevatten mm 

• Bjuda på fika, smörgås och kaka eller så  
 
Vi träffas på morgonen och ställer iordning lokalen tillsammans. 
Kursens tid: 10,00-17,00 sedan plockar vi undan, har en  
utvärdering och eventuellt bokar ny kursdag ☺ 
Pris: 0 kr för dig 1360 kr 
 
Välkommen att kontakta mig för mer information eller boka kursdag! 
 
Djurtolk Christina Jarl 

070-393 09 09 

info@djurtolk.com   

www.djurtolk.com  

Det är härligt med Djurtolk, vi ses väl? 

 

Var ska vi vara, har du olika tips på bra lokal? 

Eller vill du att vi är hemma hos dig? 

Gärna ett tips på boende till mig ☺ om jag skall åka långt … 
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