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Intervju med Christina Jarl

Christina Jarl i Ervalla är lyhörd för olika individers behov. Vare sig det gäller människa, häst, katt
eller hund. Djurtolkning är en av verksamheterna som Christina driver.
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FAKTA

Christina Jarl

Bor: I villa i Ervalla
Ålder: 50 år
Familj: Sambon
Tommy och katten
Findus
Sedan 2010 driver
hon även Christinas
Gästgifveri i Ervalla.
Hon gick serveringslinjen på Restaurangskolan och hennes största
dröm var att få servera
på Nobelmiddagen.
År 2006 slog den
drömmen in och Christina har deltagit varje
år sedan dess.

Christina vill hjälpa
både djur och ägare
TEXT: Göran Lindhé
FOTO: Göran Lindhé

T

idigare har vi här i
Länsposten skrivit
om Christina Jarls
intresse för mat och
servering. Nu ska vi
presentera hennes andra sida,
som djurtolk.
Har du alltid varit intresserad
av djur?
– Ja, jag hade kaniner som
barn. Eftersom min bror var pälsallergiker kunde det inte bli någon hund eller katt inomhus, men
utomhuskaniner gick bra.
– När jag tänker tillbaka har jag
alltid haft bra kontakt med djur,
inte bara med mina kaniner.
Christina blev fångad av ämnet
efter ett tv-program på 90-talet
där Samantha Khury medverkade. Amerikanskan hade tydligen
förmågan att förstå vad djur vill
säga och de förstod henne.
– När jag sommaren efter var

uppe i Åre och red på Islandshästar var det någon som sa att
Samantha skulle komma till Hallen i Jämtland och hålla kurs. Jag
anmälde mig direkt.
Nu håller Christina själv kurser, över hela landet faktiskt. Det
har varit i Helsingborg, Ödeshög,
Sala, Stockholm och fler ställen.
Några gånger per år även i Ervalla.
Hur går det till att få kontakt
med djuren?
– Jag är lugn och avslappnad,
och då får jag bilder, tankar och
känslor i huvudet. Ibland känner
jag smärta i någon kroppsdel, vilket är en slags tankeöverföring
från djurets besvär.
Om djuren behöver ytterligare
hjälp lotsar Christina vidare för
behandling.
Det här ämnet dyker upp emellanåt. Vi har sett det i Robert Redfords långfilm "Mannen som kunde tala med hästar". Där var det
en olycksdrabbad och djupt traumatiserad häst, som var dömd till
avlivning.

Jag är
lugn och
avslappnad,
och då får jag
bilder, tankar
och känslor i
huvudet.«
Christina Jarl

Men så fick familjen höra talas
om Tom Booker, en man som
kunde tala med hästar ...
"Mannen som talar med hundar" är ett tv-program på samma
tema. Också det med amerikanskt
ursprung.
Programmet vann Emmy-nomineringar för drygt tio år sedan.
Detta trots att Cesar Millans teorier och metoder kritiserats starkt
inom vissa kretsar.
Har du stött på några nedsättande kommentarer om din
verksamhet?
– Många är faktiskt positiva
och det känns som att det är
mera vanligt nu med alternativa
metoder än för 20 år sedan när
jag började. Jag vill ju hjälpa djur
och människor att förstå varandra bättre. Att djuren kan få det
de behöver, vi stressade människor idag glömmer bort det
ibland.
Vad säger du till dem som påstår att det är humbug?
– Att de som är skeptiska får ju

Från Christinas Gästgifveri är det fin utsikt
mot Ervalla kyrka.

tro vad de vill, men jag vet ju att
det fungerar. Att alla är vi själar
men vi har olika fysisk form.
– Djuren är så kloka, de vet vad
som är bäst för oss människor.
Djuren kan hjälpa oss människor,
bara vi vill och är öppna och mottagliga.
– Sommaren 2016 var jag till
Kanada på en Equinsity Retreat,
där det var just hästarna som helade oss. De hjälpte oss att läka
inifrån. Jag har tagit med mig den
kunskapen hem och håller kurser
även i det ämnet.
Den kände hundforskaren
Stanley Coren, vid University of
British Columbia i USA, har fått
ett antal studier publicerade i ansedda tidskrifter som Nature, Science och New England Journal of
Medicine.
Vad gäller språkkunskaper visar studier att medelhunden kan
lära sig cirka 160 ord.
Många ser säkert med stort intresse fram mot vad framtidens
forskning kan resultera i.

