
Fortsättningskurs i Djurtolkning 
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För Dig som gått kurs hos mig tidigare!   Sön 8 maj 2022 
 

Vill du fortsätta lära dig tala med djuren? 

Testa igen, fräscha upp dina kunskaper och kom vidare med dig själv … 

Låter det som en dröm att spendera en dag med likasinnade? 

 

Kursen innehåller bland annat: 

• Deltagarnas berättelser, funderingar och ev. problem 

sedan sist vi sågs. 

• Vi talar om ett ”Högre Jag” – God´s Devine mind. 

• Livet efter detta. 

• 7 själ att meditera. 

• Vikten av: Ansvar djurtolk – djurägare. 

• Många olika övningar: Sannsymbol, Ja och Nej, 3 ord, 1–10 känsla. 

• Känsla med healing – i händerna – ljusklotet.  

• Intuitionen och ev. kraftdjur. 

 

1-dagskursen är full av information och nya intryck, så vi fyller på med 

energi i form av en god och väl tilltagen hemlagad lunch. Under 

eventuella övriga pauser rekommenderar jag att ni njuter av den 

friska luften, naturen och att andas lite …  

 

Dagens uppgifter och övningar gör oss redo att tala med flera olika 

djurslag. Vi övar mycket så att ni blir trygga och lugna i ert egna 

arbetssätt. Kom ihåg att andas och drick mycket vatten … 

 

Läs vad tidigare deltagare tycker under Referenser  

 

Tid: Sön 8 maj.  2021.  Kl. 10,00–17,00. Det finns fika från 09,40  

Pris: Fortsättningskurs 1495 kr per person inkl. hemlagad lunch.  

Efter anmälan kommer information och en bokningsbekräftelse. Sedan kommer 

en faktura att sändas ut med posten, där ni betalar in på bankgiro.  

Citat från kunder: 
”Gav mig ett lugn jag inte känt på väldigt länge. Våga lite på din egen 

känsla! Christina är en härlig ledare som både förmedlar kunskap, trygghet 

och glädje.”  

”Det har varit en trevlig och givande dag på många olika plan. Jag känner 

att jag har fått flera tips och råd för att kunna fortsätta att utvecklas och det 

har varit flera praktiska övningar som varit mycket givande. Christina är en 

väldigt naturlig och lyhörd kursledare som ser alla deltagare.”   
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