HVORFOR
HEST
Den unike kontakten mellom hest og
menneske har vært kjent i tusenvis av år, men
det er først i de senere år man virkelig har
innsett viktigheten og verdien av dette unike
båndet, og hvilke gode helsemessige resultater
en kan oppnå.
Hesten er 100% tilstede i nuet og krever derfor
at vi er tilstede både fysisk og emosjonelt når vi
er sammen med den. Den krever at vi ikke later
som, eller er noe vi ikke er. Hesten speiler oss
og leser kroppsspråket vårt. Den skaper nærhet
og kontakt.
Vi får muligheten til å bety noe for noen, lære å
lede og sette grenser. Det å holde på med hest
er en aktivitet som kan være både nyttig og til
stor glede.

Hvem er vi
TORIL ERIKSEN
Utdannet helsefagarbeider med
videreutdanning miljøarbeider innen rus og
psykisk helse.
Erfaring fra prosjektarbeid innen rus og
psykiatri og gårdsbarnehage. Gjennomført
kurset Hest i psykisk helsearbeid i regi av Hest
og helse.
Bestått kursene dyreassisterte intervensjoner,
og hesteassisterte intervensjoner ved NMBU.
Lang erfaring med hest.
.
EVA LASSEN (MNGF)
Utdannet spesialsykepleier i psykiatri og
gestaltterapeut, med ti års arbeidserfaring i
somatikk og psykiatri i det offentlige
helsevesenet. Har siden 1994 vært
privatpraktiserende gestaltterapeut i egen
praksis, og i samme periode vært brukt som
prosessorientert veileder for ulike grupper
helsepersonell i og utenfor institusjon.
I tillegg til individualterapi, arbeider hun med
par, barn, unge og familiesamspill.
Eva har erfaring fra å samarbeide med
barneverntjenesten og har arrangert
selvutviklingsgrupper med naturen som arena.
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Hesteassistert terapi er
en form for behandling
med hest hvor to
terapeuter er tilstede;
en gestaltterapeut og en
hestekyndig

HESTEASSISTERT
TERAPI
I hesterassistert terapi skjer behandlingen av
klienten i en regulert kontakt og samhandling
med hesten. Det er relasjonen til hesten som er
det vesentlige, og det psykoterapeutiske
arbeidet består i hovedsak å etablere og utforske
denne relasjonen på ulike måter.
Hesteassistert terapi gir mulighet til å arbeide
med:

Vi holder til på Klekken gård, hvor vi

- Relasjonstrening

disponerer stall, inngjerdet ridebane,

- Konsentrasjon-og fokuseringsvansker

bålplass og grillhytte.

- Selvfølelsen
- Emosjonsregulering

Vi kan gi tilbud til både familier,

- Motorikk-og kroppsbeherskelse

enkeltpersoner og grupper, og tilbudet kan

- Grenser og lederskap

tilpasses etter ønsker og behov.

- Begrepene ansvar og omsorg

Ingen forkunnskaper nødvendig.

- Angst- og stressmestring
- Tillit og selvtillit

Ta kontakt med oss for å høre mer!

I omgang med hest blir hele mennesket
involvert;
kroppslig, følelsesmessig, intellektuelt og
sosialt.
Det foreligger rikelig med forskningsfunn
som underbygger hestens helsefremmende
virkning på hele mennesket.

