Träningsträffar år 2020
i Djurtolk
Måndagar: 20 april, 8 juni, 7 sept och 26 okt
Träning – för dig som gått någon kurs eller privatlektion hos mig
Har du svårt att komma igång ?
Känner du att du vill träffas och öva på olika djur ?
Vill du även ha hjälp med just Ditt djur? … Då är det dags att komma ☺
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 20 års tid, men även jag utvecklas fortfarande.
Sommaren 2016 var jag på Equinisity Retreat i Canada. Jag erbjuder hembesök, föreläsningar,
helgkurser samt privatlektioner.

Tag med ett eller flera fotografier på ditt / dina egna djur
Du får stöd och hjälp av andra kurskamrater och mig !
•
•
•
•
•
•
•

Våga komma igång och träffa likasinnade
Träffa dina tidigare kurskamrater och kollegor
Ni övar på att vara Djurtolk och Djurägare
Höra hur just Ditt djur mår
Tillfälle att öva – öva – öva– på det ni tidigare lärt er
Känslan att ” åka på jobb”- skarp läge så att säga
Vi är tillsammans i en lugn och trygg miljö

Tid: 18,00–21,00
Pris: 149: - inkl. moms. Jag bjuder på fika
Välkommen att kontakta mig för mer information eller boka plats!
Betalas efter anmälan, swich går bra.
Djurtolk Christina Jarl
070-393 09 09
info@djurtolk.com
www.djurtolk.com

Det är härligt med Djurtolk, vi ses väl?
Var ska du?
Christinas Gästgifveri på Ervalla Gård, Ervalla 257, 718 95 Ervalla
GPS-koordinater: 59.438202, 15.249538
Vägbeskrivning från Örebro:
Kör norrut på riksväg 50 mot Falun. Ta vägen mot Arboga, Frövi, 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, Ervalla Gård.

