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1    	JOHDANTO

Minun polkuni eli miten päädyin eläinavusteiseksi valmentajaksi. 
Lapsena kävin salaa setäni hevosten luona, sillä isäni kielsi jyrkästi kaiken hevosiin
viittaavankaan. Vanhana hevos- ja markkinamiehenä hän halusi varjella minua asi-
oilta joita kenties hänen hevosmaailmaansa oli kuulunut. Näin ollen minun ”viralli-
nen” hevoselämäni alkoi vasta aikuisena oman tilan ja tallin myötä.

Minulla oli onni kohdata ihmisiä, jotka johdattivat minut ns. luonnollisen hevostai-
don maailmaan. Pehmeämpää hevosenkäsittelyä - joka ei ole mikään uusi juttu, vaan ikiaikaista vanhojen hevosmiesten tietotaitoa niin Suomessa kuin etenkin Amerikas- sa - pidettiin vielä pari vuosikymmentä sitten ”kukkahattutätien” puuhasteluna. Jat- koin kuitenkin valitsemallani polulla, sillä minusta se oli ainut mahdollinen tapa  kohdella eläimiä.  Itsekin vasta aikuisena varsinaisen ratsastuksen aloittaneena au- toin muita samankaltaisen taustan omaavia hevosharrastuksen alkuun.

Jossain vaiheessa tuli sitten tilanne, että minulla oli käsissäni suomenhevostamma,
joka ei oikein toiminut ratsuna, mutta oli muuten mukava ja helppo käsitellä. Tällä Hani-tammalla ei ollut oikein minkäänlaista järkevää ”työtä” luonani. Kuitenkaan myyminenkään ei tuntunut hyvältä ajatukselta. Vähitellen aloin enemmän miettiä a-
sioita, joita hevosen kanssa voi tehdä maasta käsin. Huomasin, että oma rauhallisuuteni ja keskittymiseni rauhoittivat myös herkkää hevosta. Aloin tehdä he-
vosen aamutoimet tietoisen rauhallisesti ja keskittyneesti: riimun pukeminen, liik-
keelle lähtö karsinasta, jokainen askel yhdessä hevosen kanssa.

Vasta kuukausien päästä tästä tutustuin Mindfulness-tekniikkaan, josta enemmän kohdassa 3.1. Kuvaan lopputyössäni oman prosessini, kuinka noin vuoden aikana o-
len tietoisesti opetellut läsnäoloa eläinten kautta ja oppinut tuomaan näitä asioita myös muuhun toimintaan arjessani. Lisäksi minulla on ollut kaksi harjoitusasiakasta, joiden kanssa olen työskennellyt noin neljän kuukauden ajan. Esittelen niinikään heidän harjoitusprosessinsa sekä heiltä saamaani palautetta.

2	OMIA  AJATUKSIA JA ODOTUKSIA ELÄINAVUSTEISISTA
           LÄSNÄOLOHARJOITUKSISTA

Muun muassa pilatesta ja ratsastusta harrastaneena sekä hierojan työn kautta amma-
tillisesti minulle on muodostunut käsitys kehon liikkeen anatomiasta sekä kehon oi-
keiden tai vastaavasti virheellisten asentojen ja liikkeiden vaikutuksesta esim. kipui-
hin ja lihasjännityksiin.

Olen pohtinut paljon kehon ja mielen yhteyttä toistensa hyvinvointiin.Kun ihminen niinsanotusti kantaa itsensä oikein, on ryhdikäs, mutta samalla rento, mihinkään ke-
honosaan ei kohdistu virheellistä kuormitusta ja esim. hengitys pääsee virtaamaan 
vapaasti. Vastaavasti jatkuva epäedullinen kehonasento aiheuttaa kireyksiä ja jänni-
tyksiä ja esim. selkä voi helposti kipeytyä jatkuvasta liian kumarassa tai liian notkol-
la kulkemisesta.

Kireä ja jännittynyt keho, joka ei myöskään jaksa samalla tavalla kuin rento keho, ei voi olla vaikuttamatta negatiivisesti myös mieleen. Ja päinvastoin. Jatkuva kiireen
tuntu ajatuksissa, ikävien asioiden vatvominen sekä tulevien töiden tauoton listaa-
minen päässä voi helposti aiheuttaa sen, että ihminen ei edes huomaa esim. koko a-
jan kannattelevansa hartioita, minkä seurauksena kireys ja jännitys voi levitä koko kehoon.

Olen pohtinut, kuinka eläin voisi olla apuna edellä kuvatuista ”noidankehistä” va-
pautumisessa. Tarkastelen asiaa hevosen toimiessa terapiaeläimenä, mutta uskon että monet kuvaamani harjoitukset ja ajatukset on sovellettavissa esimerkiksi koiran kanssa työskentelyyn.

Se, miten puhuu, millaisella äänellä ja minkälaisia sanoja käyttää, vaikuttaa suoraan kehon stressitasoon. Eläimelle on luontevaa puhua lempeästi ja koskettaa sitä helläs-
ti. Hevonen laumaeläimenä ja pakoeläimenä on loistava peili ihmisen käyttäymisel-
le ja mielentilalle. Hevoselta saa välittömän palautteen. Esim. keskittyminen tietoisesti omaan hengitykseen ja hengityksen syventäminen ja rauhoittaminen rau-
hoittaa hevosta. Hevoset kommunikoivat keskenään pääasiassa kehon kielellä ja o-
vat viesteissään hyvin selkeitä ja loogisia. Onnistunut kommunikaatio myös ihmisen ja hevosen välillä edellyttää ihmiseltä selkeitä ja johdonmukaisia viestejä.  Rento ja itsessään sekä tilanteessa läsnäoleva ihminen pystyy paremmin välittämään myös sanattomia viestejä.

Hyvin pienistäkin eläimen kanssa tehtävistä asioista voi tehdä läsnäoloharjoituksen. Liikkeellelähtemisen, pysähtymisen, peruuttamisen jne. voi tehdä erityisen tietoises-
ti siten, että keskittyy huomioimaan eläimen pienetkin reaktiot ihmisen pyyntöön. Tällöin vuorovaikutus, keskinäinen luottamus ja kunnioitus kehittyy luonnostaan. Keskittyessään tietoisesti kulkemaan eläimen kanssa samassa rytmissä ja vaikuttamaan eläimeen mahdollisimman hienovaraisin elein ihmisen täytyy olla sa-
taprosenttisesti läsnä. Ajatukset eivät voi harhailla esim. tuleviin töihin.

Eläimen kanssa tehtävistä harjoituksista voi oppia uudenlaisen ajattelu- ja toiminta-
mallin, jota voi alkaa toteuttamaan muussakin elämässään. Lopullinen tarkoitus ei ole, että alkaisi tehdä asioita korostetun hitaasti. Opittuaan olemaan läsnä kulloises-
sakin pienessä hetkessä ilman,että mieli koko ajan kiirehtii seuraavaan, ihminen voi tehdä asioita ripeästi, mutta stressiä aiheuttava hyödytön kiireen tuntu omasta mie-
lestä katoaa.








			
											       

			
3  	LÄSNÄOLO, OLEMISEN ILO JA ERITYISHERKKYYS


3.1 	Mindfulness

Mindfulness, josta suomeksi käytetään nimitystä tietoinen hyväksyvä läsnäolo, on buddhalaiseen meditaatioon pohjautuva menetelmä mielen rauhoittamiseksi. Massachusettsin yliopiston stressiklinikan perustaja ja johtaja sekä ennaltaehkäisevän lääketieteen apulaisprofessori Jon Kabat-Zinn on kehittänyt Mindfulnessin länsimaiseen ajatteluun sopivaksi stressinhallintamenetelmäksi vailla sidoksia mihin-
kään uskontoon.

Kabat-Zinn on tutkinut mielen ja kehon vuorovaikutusta parenemisessa sekä meditaation vaikutuksia kivun ja stressin hoidossa. Meditaatiolla ei tässä yhteydessä viitata mihinkään mystiseen tilaan tai mielikuvissa matkaamiseen, vaan mielen rau-
hoittamiseen ja olemassaolevan hetken tiedostamiseen ja havainnoimiseen. Mindful-
ness-harjoitus yksinkertaisimmillaan voi olla oman hengityksen tarkkailu. Samalla kun mieleen nousee ajatuksia niitä ei yritetä torjua, mutta niihin ei myöskään jäädä
kiinni. Todetaan vain ja palataan hengityksen tarkkailuun.

Eckhart Tolle viittaa kirjassaan Läsnäolon voima, tie henkiseen heräämiseen myöskin läsnäolemiseen tässä hetkessä sekä taipumukseemme kantaa mielessä taakkana men-
neisyyttä ja murehtia tai odottaa samanaikaisesti tulevaa ohittaen jatkuvasti nykyhet-
ken. Tolle kutsuu tätä nykyhetkestä irrallaan elämistä psykologiseksi ajaksi (Tolle 1997, 66-69). 

	”Teenkö sen mitä teen iloiten, keveästi ja tuntuuko tekeminen hyvältä? Ellei 
	näin ole, aika varjostaa läsnäolevaa hetkeä ja koet elämän taakkana tai tais-
	teluna.” (Tolle 1997, 77)

Tollen tekstistä voi löytää myös ratkaisukeskeisen näkökulman. Hän kirjoittaa:
	”Jos työstäsi puuttuu ilo, keveys ja mielihyvä, sen ei tarvitse merkitä, että si-
	nun pitäisi vaihtaa se MITÄ teet, saattaa riittää, että muutat sen MITEN 	teet.” (Tolle 1997, 77)

3.2      Tutkimustuloksia tietoisen läsnäolon vaikutuksista

Tietoisen läsnäolon menetelmästä on julkaistu yli 3500 tutkimusta vuodesta 1972 alkaen. Antti-Juhani Wihuri on kirjoittanut internetsivullaan www.mindatwork.fi valaisevan koosteen tutkimustuloksista.   
              ”Tutkimustulokset lyhyesti.
               Mindfulnessin on todettu vähentävän tunnepitoista rasitusta, helpottavan
               kielteisiä mielentiloja sekä parantavan useilla tavoilla elämän laatua.
               Vaikutukset mielen tasolla liittyvät erityisesti ajattelun joustavuuteen,posi-
               tiivisiin tunteisiin sekä kasvaneeseen tietoisuuteen oman mielen toiminnas-
               ta. Kasvanut tietoisuus vaikuttaa positiivisesti lisäämällä kykyä säännellä
               tunteita sekä palautua nopeammin kielteisistä tunnetiloista.

               Vaikutukset aivojen fysiologian tasolla näkyvät mm.tarkkaavaisuuden oh-
               jaamiseen, itseä koskevaan tietoisuuteen sekä tunteiden nimeämiseen liit-
               tyvien alueiden aktiivisuuden lisääntymisenä ja kasvuna.

               Fysiologisina vaikutuksina on dokumentoitu mm. stressihormonien tason 
               laskevan sekä immuunivasteen paranevan.”


	Erityisherkkyys

 
Olen tutustunut erityisherkkyydeksi kutsuttuun ominaisuuteen mm. Elaine N. Aronin kirjasta Erityisherkkä ihminen – The highly sensitive person (Aron E.1999)
Psykologian tohtori, psykoterapeutti Aron kehitti termin higly sensitive person (HSP) eli erityisherkkä ihminen kuvatakseen henkilöitä, jotka reagoivat muita herkemmin 
ärsykkeisiin.

Kirjassa on esitelty kattavasti tutkimuksia, jotka tukevat havaintoa siitä, että osalla 
ihmisistä on myötäsyntyinen ominaisuus reagoida herkemmin erilaisiin ärsykkeisiin.
Aronin (1999) mukaan erityisherkkyys on nimenomaan piirre tai ominaisuus, ei sai-
raus, eikä sitä pidä sekoittaa esim. aistitiedon käsittelyn eli sensorisen intergraation
häiriöön (Aron 1999, 11).

Tällaisen ominaisuuden tiedostaminen ja nimeäminen antaa aivan uudenlaisen näkö-
kulman esimerkiksi havainnoitaessa päiväkoti-ikäisten lasten käyttäytymistä. On 
väärin automaattisesti luokitella ujoksi tai estoiseksi lapsi, joka ei heti ryntää leikki-
mään uusilla tavaroilla tai haluaa ensin tarkkailla sivusta uutta kaverijoukkoa. Hänen
tulisi antaa rauhassa tutustua uuteen asiaan sen sijaan, että häntä painostetaan liian no
peaan toimintaan. Runsaat ärsykkeet (esim. kouluikäisillä meluisa luokkahuone) ah-
distaa ja uuvuttaa erityisherkän muita nopeammin. Jotkut vetäytyvät, mutta erityises-
ti monet pojat muuttuvat yliaktiivisiksi (Aron 1999, 234).

Aron on antanut kirjassaan myös vinkkejä erityisherkkien henkilöiden työnantajille 
(Aron 1999, 235). Hän on todennut erityisherkistä mm. seuraavaa:
	”Tyypillisesti erityisherkät ovat erittäin tunnollisia, uskollisia, tarkkaavaisia 
	laadun suhteen, hyviä yksityiskohdissa.......Erityisherkkyys lisää ärsykkeiden 
	saamista. Tämä tarkoittaa, että erityisherkkä on tietoinen ympäristön vivah-
	teista, mutta myös ylivirittyy helposti.......voi olla ensimmäinen, jota työpai-
	kan terveydelle haitallinen tilanne alkaa vaivata.”

Olen ottanut erityisherkkyyden tähän tarkasteltavaksi juuri edellä mainitusta syystä.
Koska erityisherkät rekisteröivät tavanomaista enemmän tai voimakkaammin paitsi
konkreettisia ulkoisia ärsykkeitä, kuten vaikkapa melu, myös esimerkiksi työpaikal-
la vallitsevan ilmapiirin, ihmisten piiloviestinnän vivahteet jne., he ovat kenties mui-
ta alttiimpia myöskin uupumukselle.
Erityisherkkyydessä ei kuitenkaan ole kyse esimerkiksi autismin kirjoon luettavilla henkilöillä joskus ilmenevästä aistien ylikuormittumisesta.

	”Heidän ongelmansa vaikuttaa olevan vaikeus hahmottaa, mihin huomio 
	kannattaa keskittää ja mitä kannattaa sivuuttaa......erityisesti sosiaalisissa ti-
	lanteissa he (autimin kirjon henkilöt) huomaavat usein jotain epäolennaista,
	kun taas erityisherkät kiinnittävät enemmän huomiota hienovaraisiin kasvon-
	ilmeisiin ainakin silloin, kun eivät ole ylivirittyneitä.” (Aron 1999, 19-20)

Lukemani ja oman kokemukseni perusteella olen päätellyt, että vaikka osa erityisher-
kistä kenties onkin alttiimpia esim. työuupumukselle, he voisivat myös hyötyä jopa muita enemmän kuvaamani kaltaisesta eläinavusteisesta valmennuksesta, jossa kes-
kitytään nimenomaan läsnäolotaitojen lisäämiseen.

         




                   
                            











4	OMA PROSESSI JA HARJOITUSASIAKKAAT

	Oma prosessi


Kuten johdanto-osiossa jo kerroin, aloitin puoli-vahingossa tekemään maastakäsin 
tehtäviä harjoituksia hevoseni kanssa. Vähitellen harjoitukset selkiytyivät ja syveni-
vät puhtaasti läsnäoloharjoituksiksi, joita tein toimittaessani tavanomaisia tehtäviäni
tallilla. Aloin tuoda tietoisen rauhoittumisen ja läsnäolon kaikkiin tekemisiini hevosten kanssa.

Aloitettuani eläinavusteisen valmentajan opinnot minulle selvisi melko pian, että tu-
lisin tekemään lopputyöni nimenomaan eläinavusteisesta läsnäolovalmennuksesta. Tämän päätöksen jälkeen aloin vieläkin tietoisemmin tuoda läsnäoloa arkeeni ja kir-
joittaa havaintojani muistiin.

Olen aina jutellut eläimilleni ja suhtautunut niihin ystävinä ja työtovereina, joten sii-
nä ei ollut minulle mitään uutta. Ulkoisesti toimissani ei edes näkynyt suurta muutos-
ta. Sisälläni tapahtui sitäkin enemmän. Annoin harjoitteelle nimen ”Catta-ponin aa-
mutouhut”.

Aikaisemmin hevosten ruokkiminen ja tarhaan vienti oli enemmän tai vähemmän ru-
tiininomainen suoritus. Nyt aloin tehdä kaiken todella tietoisesti. Itsen tuominen tä-
hän hetkeen alkaa siitä, että kiinnitän huomiota hengitykseen. Minulle rauhoittavaa on mm. joogassa käytetty tapa suunnata sisäänhengitys vatsakeskukseen. Eläimen 
hellä koskettaminen on toinen keino luoda läsnäoleva, rakkaudellinen ilmapiiri. A-
luksi jouduin muistuttamaan itseäni useammin pysymään juuri tässä hetkessä: kun si-
litän hellästi ponin poskea, en ajattele edes riimua, jonka seuraavaksi aion laittaa po-
niin päähän puhumattakaan että ajattelisin ensimmäistä askelta ulos tallista. Tiedos-
tan kyllä kokonaisuuden, mutta jokainen vaihe tulee ajallaan ja olen silloin läsnä sii-
nä hetkessä.
Mitä paremmin onnistuin olemaan läsnä itsessäni ja hetkessä, sitä helpompaa minun oli vaikuttaa myös ponin liikkeeseen. Tällä tavalla nopeuttaminen, hidastaminen ja jopa pysäyttäminen näyttävät ja tuntuvatkin tapahtuvan lähes pelkästä ajatuksesta. Tietoisuuden keskittäminen myös työvälineisiin, esim. riimun ja narun asettaminen naulakkoon huolellisesti auttaa rauhallisen olotilan säilyttämisessä ja luo tunteen o-
man työn ja työvälineiden arvostuksesta.

Melkein esimmäinen asia tallin ulkopuolella, mistä aloin huomata harjoitteluni vai-
kutuksia oli uloslähtötilanteet koirieni kanssa. Jo aikaisemmin olin yrittänyt rauhoit-
taa tilanteita vaikenemalla ja sulkemalla silmäni, mutta tilanne oli aina jotenkin
teennäinen ja koirat vain odottivat jännittyneinä kuin jouset, koska tulisin tekemään ratkaisevan virheen eli liikahtamaan kuin merkkinä että nyt ”saa” alkaa riehumaan. 
Nyt huomaan mikä ero on sillä, että ikäänkuin sulkee koko ympäristön ulkopuolel-
leen, kuten ennen tein, verrattuna siihen, että on tietoisesti ja hyväksyvästi läsnä.
Kun olen läsnä tässä hetkessä keskittyen rauhalliseen hengitykseen, olen läsnä myös koirilleni. Puhun heille lempeällä äänellä, pyydän istumaan ja odottamaan. En provo-
soidu korottamaan ääntäni, jos he ovat malttamattomia. Toimin tyynesti ja määrätie-
toisesti.

Havainnon voi yleistää koskemaan niitäkin ulkoisia ärsykkeitä, joihin en voi vaikut-
taa, kuten melu tai puheensorina julkisilla paikoilla. Rauhoittamalla mieleni keskitty-
en ensin hengitykseen, annan itselleni aikaa valita, miten reagoin ärsykkeeseen: annanko sen provosoida itseni hermostumaan vai toteanko vain että nyt on näin.










	”Anne”



Annella on ollut samankaltaisia haasteita kuin minulla itselläni ajatusten myllerryk-
sen kanssa. Päätimme lähteä yhdessä katsomaan, miten ne pienet ja yksinkertaiset ju-
tut, jotka toimivat minulla, toimisivat hänellä. Vai toimisivatko?

Anne piti päiväkirjaa jokaisesta tapaamisesta. Ensimmäisen kerran tapasimme ilman
hevosta. Kartoitimme lähtötilannetta ja odotuksia. Totesimme, että ajatusten harhailu ja jatkuva työtehtävien listaaminen päässä aiheuttaa konkreettisesti sen, että ihminen
uupuu jo pelkästä ajatuksesta, kuten usein tavataan sanoa. Harjoittelimme omaan hengitykseen keskittymistä ja Mindfulnessissa käytettävää ”body scan” -meditaatiota
jossa käydään koko keho läpi viemällä huomio aina yhteen kohtaan kerrallaan. Nämä
asiat olivat Annelle jonkinverran tuttuja ennestään. Kerroin ajatuksestani, että kaiken
hevosten kanssa tehtävän voisi ottaa läsnäoloharjoitteena. Annelle suuren eläimen kanssa oleminen on jonkinverran haasteellista, mutta halu oppia ja tutustua on suu-
ri.

Toisella tapaamisella käytiin aluksi hieman läpi keinoja, joilla ”juurtua” itseensä ja
tähän hetkeen. Puhuimme siitä, kuinka eläimen koskettaminen hellästi, rakkaudelli-
sesti ja lempeä puhe laskevat myös ihmisen stressitasoa.
		
		
		”...hetkittäin muistanut pysähtyä miettimään, mitä juuri sillä hetkellä
		tekeekään.....Pidin Pokea narussa aidan vieressä, silittelin ja tunnus-
		telin karvaa ja harjaa. Välillä Poke töni minua, olin liian lähellä, 
		rajat menivät sekaisin, kuka on minä ja kuka sinä...epävarma, vaikka 
		toisaalta  hevonen herättää halun halata, haistella ja mennä lähelle...
		...ei tule mieleen muita ajatuksia, pystyy hyvin keskittymään vain tä-
		hän koska ei ole rutiinia.....yritin keskittyä hengitykseen ja ajatukseen
		tehtävästä asiasta rauhallisesti, mutta määrätietoisesti....
		…..vaikea keskittyä, kun jännitän isoa eläintä kuitenkin....sinänsä tä-
		mä on ihan täydellistä, että en todellakaan pysty ajattelemaan muita 
		asioita, kun pitää keskittyä tekeillä olevaan asiaan ja isoon eläi-
		meen.”

Päätimme kuitenkin vaihtaa terapiaeläin Poken pienempään Catta-poniin, jota  Anne
ei jännittänyt ollenkaan, joten hän pystyi paremmin keskittymään itse harjoitukseen.
Olisimme toki voineet jatkaa totuttelua Poken kanssa ja anne uskoi itsekin, että pitäy-
tymällä riittävän kauan hyvin pienissä harjoitteissa edistystä olisi tapahtunut. Koska
kuitenkin halusimme löytää vastauksia kysymykseen, toimisiko samanlainen harjoit-
telu Annella kuin minulla oli toiminut, jatkoimme ponin kanssa.

		”Tänään harjoituksia tehtiinkin sitten Cattan kanssa. Oli paljon hel-
		pompi keskittyä asiaan kun en pelännyt ponia ja toimimista hänen 
		kanssa.....edelleen hiljentyminen tiettyyn asiaan ennen varsinaista toi-
		mintaa on vähän hakusessa, mutta kuitenkin sujuu ehkä hieman pa-
		remmin kuin alussa. Olen muussakin toiminnassa alkanut aika ajoin 
		kiinnittää huomiota siihen, mitä kulloinkin teen ilman että ajattelen 
		kymmeniä seuraavia asioita. Ihan kuin minun sisään olisi asettunut
		rauha ja joku vakaampi olotila kuin lentoonlähtöfiilis. Sisällä on juur-
		tumista tapahtunut.”













	”Kaarina”



Kaarina on siinä mielessä erilainen asiakas verrattuna ”Anneen”, että hänellä on mel-
ko paljon kokemusta hevosista, eikä hän arastele millään lailla toimia niiden kanssa.
Maastakäsin tehtävät harjoitukset sensijaan olivat yllättäen aikoinaan paljonkin rat-
sastaneelle Kaarinalle täysin uusi kokemus.

		”....tarvii niiku oman aikansa, että niiku laskeutuu.....ku mielessä on
		sata asiaa....kun sitten rauhottuu....Eläin tuli minun luokse, otti ensi-
		kontaktin...lähtökohta on eri ku normitilanteessa vaikka tallilla...Eläi-
		men energia, se rauha, kaikki muut asiat unohtuu.....laittanut hevosen 
		vaan kuntoon ja menoks! Nyt oli päinvastoin, hevonen tuli hoitamaan
		minua....on niinku hoitaja, ei vaikka urheiluväline.......
		...miten se hevonen toimii niiku pelkällä käden liikkeellä...kun menee
		suorittamaan...vetämistä, kiirettä.....pienellä eleellä monisatakiloista
		eläintä...ei jyrää, en tarvitse voimaa.....Rauha, yhteys eläimeen,se rau
		hoittaa oman mielen ja ajatukset...et mieti mitä pitäis tehdä....on niin-
		ku ...muusta maailmasta irtipäästäminen.”

Myös Kaarina totesi, että jo parin tapaamisen jälkeen hän oli alkanut arjessa aina vä-
lillä, huomatessaan stressitason nousevan, muistuttaa itseään hetkeen ”laskeutumises-
ta.”







											



5	HeLMi ® 

Eläinavusteisuutta ja Mindfulnessia yhdistetään myös mm. HeLMi ® -toiminnassa.
Hevosten kanssa tapahtuva eläinavusteinen läsnäolovalmennus sisältää hyvin paljon
samoja elementtejä, kuin mihin päädyin työstäessäni omaa prosessiani.

HeLMi ® on Teea Ekolan kehittämä menetelmä, joka pitää sisällään sekä asiakkaille
suunnatun hevosavusteisen toiminnan, että ohjaajakoulutuksen. HeLMi ® on mene-
telmä- ja täydennyskoulutus hevosten kanssa työskenteleville. (www.ilonkopse.fi)






















6	LOPUKSI

Eläimen läheisyys ja eläinten kanssa puuhaaminen on jo itsessään rentouttavaa ja te-
rapeuttista. Eläimet ovat läsnäolon mestareita, niille juuri tämä hetki on kaikista tär-
kein, niinpä ne voivat opettaa ihmisille niin paljon läsnäolosta.

Usein ihminen kantaa huolensa, kiireensä ja stressinsä eläimen luo esimerkiksi tallil-
le. Läsnäolotaitojen harjoittelu eläimen kanssa on paitsi meille itsellemme hoitavaa ja
eheyttävää, se on myös eläimen kannalta erittäin tärkeää. Eläin antaa meille itsestään
aina kaiken, hellyyden, huomion, läsnäolon, arvostelematta, tuomitsematta ja sen 
mukaan, mitä olemme ja teemme nyt, ei mitä olemme tai emme ole joskus tehneet.

On myös reilua eläintä kohtaan, että ihminen opettelisi olemaan enemmän läsnä täs-
sä hetkessä, kommunikoimaan eläimen kanssa viesteillä,joita eläin ymmärtää. Ennen
kaikkea meidän tulisi myös eläinten seurassa opetella kuuntelemaan enemmän ja
puhumaan vähemmän.
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