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Inga förkunskaper krävs!            

Har du haft funderingar och kanske fått en känsla från ett djur? 

Önskar du en individanpassad stund utifrån just dina behov och önskemål? 

Vi kan alla tala med djuren! 
Vid en privatlektion får du själv nycklar och redskap till att 

kunna kommunicera bättre med djuren. Med nycklar menar 

jag här insikten om hur man öppnar sitt sinne för att lättare 

ta till sig andra varelsers tankar och känslor. För mig handlar 

det i grunden om att vara öppen för det mediala och 

samtidigt vara jordnära. 
 

För att kunna släppa tankarna på allt runtomkring så är 

meditation ett redskap som kan användas under lektionen. 

Jag har utbildat mig inom Reiki healing och 

har gått flera olika mediala kurser, bland annat för den inspirerande Jill Petersson. 

Det finns många sätt att hitta sitt inre lugn. Kanske målar och ritar vi tillsammans för 

att hitta våra egna svar i vårt inre. Alla kan bara vi släpper på vårt kontrollbehov. 

Under mina privatlektioner blir det ofta en trevlig stund med en känsla av varm 

gemenskap!  
 

Vill du ha kursledaren för dig själv med effektivare information:  
• En alldeles egen sittning där vi fokuserar just på dig! 

• Du berättar om dina upplevelser och funderingar. 

• Jag delar med mig av mina erfarenheter och kunskaper. 

• Jag ger dig unika råd och tips.  

• Vi sammanfattar och hur just DU kan gå vidare!  
 

Privatlektionen kan innehålla bland annat:   
• Genomgång av dina förväntningar så vi tillsammans kan försöka uppnå dem. 

• Instruktionen till: Att tala med djuren. 

• Böner och vikten av att slappna av, göra sig lugn och vara här och nu. 

• Olika tips på att: öppna upp och stänga ner. 

• Diskussioner om när djuren skall gå bort och livet efter detta.  

• Känsla med healing – i händerna – ljusklotet. 

• Att du skall bli trygg i att kunna tala med djuren. 

• Olika övningar: T.ex. att man tränar sig på att se bilder, få tankar och känna känslor som 

kommer från den andra själen. Vi har även opposite, sannsymbol, ja och nej, 3 ord och 1–10. 
 

Dagens olika övningar skall göra dig trygg i att tala med 

olika djurslag. Vi övar mycket så att du blir lugn i ditt 

egna arbetssätt. Det kan vara bra att få bekräftelser och 

en vetskap om att det du känner faktiskt stämmer och 

är helt rätt. Det är även skönt att träffa likasinnade! 
 

Du är också välkommen att bo över hos mig på Christinas Gästgifveri och jag kan även se till att 

du får en god frukost under din vistelse hos mig. 

Läs vad tidigare deltagare tycker under Referenser 

Pris: 495:– inkl. moms/timme. Ev. resekostnad tillkommer. Betalning via Swish eller kontant. 

Citat från kunder: 
”Det var lugnt och skönt att kunna välja ett 

privat alternativ. Jag har svårt att koncentrera 

mig och behöver därför lite extra lugn och ro. 

Att få undervisning i min hemmiljö gav mig 

extra trygghet.” 
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