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Inga förkunskaper krävs!   Lördag-söndag 16–17 april. 2022 

Vill du lära dig att tala med djuren? 

Vad sägs om en fullspäckad kurs med Sveriges mest uttrycksfulla djurtolk? 

 

Utgångspunkten för all min verksamhet är mina 

värdeord, som jag aldrig sviker: Ärlighet, Pålitlighet, 

Respekt, Omtanke och Ödmjukhet. 

Det är detta jag vill förmedla när ni kommer till mig 

för att gå en djurtolkskurs här på Christinas 

Gästgifveri, Ervalla Gård. 

 

Jag vill ge dig nycklarna 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 om att landa och bli jordnära. 

 

Du får ett varmt mottagande här på Christinas Gästgifveri och jag brukar inleda mina kurser 

med att visa en inspirerande film med den amerikanska djurtolken Samantha Khury. Sedan 

gäller det att släppa tankarna på allt runtomkring. Jag använder mig av meditation för att 

uppnå detta. Vi målar och ritar för att hitta våra egna svar i vårt inre. Alla kan om vi bara 

släpper på vårt kontrollbehov. 

 

Jag tror att det uppstår någonting alldeles speciellt när vi 

gör saker tillsammans i en hemtrevlig och varm 

gemenskap. På kursen får du också möta och tala med 

flera olika sorters djur som finns på plats eller i närheten 

av huset. Förmodligen dyker vår mysiga huskatt upp – 

han älskar att prata med mina gäster. 

 

 

För att riktigt få till en hemtrevlig atmosfär under kursen bjuder jag på 

hemlagad och god mat, baserad på KRAV-märkta, ekologiska och 

närproducerade råvaror.  

 

Kursen innehåller bland annat: 

• Den intressanta och lärande filmen med Samantha Khury. 

Du och din vän är varmt välkomna på en helg med gemenskap och samvaro med 
lugn och ro. Ni checkar in på lördagen i ett eget tvåbäddsrum och kopplar av med en 
värmande kopp te med smörgås och något gott. Det är max 8 deltagare, med 
gemensamma intressen. En härlig helg där du delar samtal, nya insikter med din 
bästa vän och övriga kursdeltagare. Det finns toaletter och dusch i korridoren samt 
gratis WiFi, TV, böcker och sällskapsspel. 
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• Genomgång av deltagarnas förväntningar så vi tillsammans kan uppnå dem. 

• Instruktionen till: Att tala med djuren – Opposite – Öppna upp och stänga ner. 

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

• Olika övningar och meditationer. Tömma huvudet-tips och ”om Inte”. 

• Tankar – Bilder – Känslor. Olikheter men ändå samma och Budskap till just dig! 

 

Kursen 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 … 

 

 

 

 

Läs vad tidigare deltagare tycker under Referenser  

 

 

 

 

 

 

 

Tid: Ankomst lördag 16 april 14,00–20,00.  Kursdag söndag 17 april 2022.  Kl. 10,00–17,00.  

Pris: Vänskapshelg-Grundkurs 1795 kr per person. Inkl. del i tvåbäddsrum, välkomstfika, frukost och 

hemlagad lunch. 

Efter anmälan kommer information och en bokningsbekräftelse. Sedan kommer en faktura att sändas 

ut med posten, där ni betalar in på bankgiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Jarl, Christinas Gästgifveri AB, Ervalla Gård 257, 718 95 ERVALLA 

070-393 09 09      info@djurtolk.com         www.djurtolk.com 

Citat från kunder: 
”En supertrevlig dag som gett näring åt själen. Kärlek, utveckling, 

god mat och omtanke.” 

”Tack så mycket och på återseende!” 

”Tack för en mycket omtumlande, intressant och spännande dag! 

Visste väl att det skulle handla en hel del om en själv. För mig 

handlar det mycket om tillit till mig! Tillit till djuren har jag ju 

redan. Tack igen! Fantastiskt.” 

 

http://djurtolk.com/referenser/
mailto:info@djurtolk.com
http://www.djurtolk.com/

