
 

 

 
 
 
Baggrund 
Dyr har også tanker, følelser og bevidsthed. De kommunikerer hele tiden både telepatisk og 
via deres kropssprog med hinanden og med os – problemet er bare … forstår vi dem? 
Ofte fanges signalerne ikke, misforstås eller menneskeliggøres og det kan give både små 
og store problemer i hverdagen. 
Indhold 
Tag med på en magisk rejse ind i dyrenes verden når Manja fortæller om, hvordan vi taler 
med dyrene og hvordan vi kan ”høre”, hvad de siger tilbage.  
Kom og lad dig inspirere til et bedre liv sammen med dine dyr. 
Er du nysgerrig efter at vide, hvordan vi kommunikerer med dyrene? Hvordan det er muligt 
at høre, hvad de fortæller os, og hvordan vi kommunikerer tilbage. Så deltag i dette 
foredrag, hvor Manja både fortæller om hendes egen rejse, hvad der skal til, og hvordan det 
foregår, krydret med dejlige historier fra dyrene verden om, hvordan en kommunikation kan 
ændre alt for både dyr og ejer.  
Du vil få indsigt i dyrenes tanker og værdier. Vær forberedt på at blive overrasket! 
 
NB!  Temaaften er uden hund. 
 
Målgruppe 
Alle med interesse for emnet.  
 
Dato 
12/12 

Tidspunkt 
18.30 - 
20.30 

Sted 
Hundehaven Potefryd, Edwin Rahrs Vej 78, 8220 
Brabrand (overfor Boxit). 

 
Pris: 
175 Kr. 
Betaling straks ved tilmelding 
via mobile Pay på 395372.  
Mrk. ”kursus”.  

 
Max  
20 pers.  
 
 
 

Tilmelding 
På else@hundehavenpotefryd.dk. Tlf. 40 85 50 38. 
 
Sidste frist for tilmelding:  
5/12-2019 
Tilmelding er bindende og betaling kan ikke 
refunderes.   

 
Oplægsholder 
Manja Vestergaard fra ”Hvisker Med Heste” (https://hviskermedheste.dk) arbejder med 
dyretelepati og tilbyder telepatisessioner, foredrag og workshops i det meste af landet. Hos 
”Ny Bevidsthed” arbejder hun med terapi, traumer, spirituel og personlig udvikling. En 
anden terapigren er dyreterapien, hvor dyrene drages ind i vores egen personlige udvikling. 
En magisk oplevelse, der åbner op for en meget kærlig, og samtidig med konkret hjælp til 
vore udviklingsprocesser. For hvem kender os bedre end vores dyr?  
Manja Vestergaard er, hestehvisker, healer, traume- og psykoterapeut. 
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