
 

Mindfulnessia keholle ja mielelle – Sisäistä teatteria ja 

terapeuttista hierontaa - kurssilla! 
 

Kehitä mindfulness – taitojasi idyllisessä Strömforsin Ruukissa! 

Paikka: Strömforsin Ruukki, Hierontakeskus Sofia, Ruukintie 10 G, Ruotsinpyhtää 

Aika: 13 -14.8.2016. La klo. 9.00 -17.00 ja su 9.00 -15.00. Tarkempi aikataulu varmistuu myöhemmin. 

Hinta: 185 e + majoitus + ruokailut (paikkakunnalla on edullisia majoitusvaihtoehtoja) 

Kurssin vetäjät: Kati Sarvela(mindfulness) ja Pia Mustonen(hierontaosuus) 

 

Tunne itsesi! 

 Itsetutkimus eli oman mielen havainnointi, aistiminen ja erilaisten tunnetilojen nimeäminen sekä kyky oman 

tietoisuuden peilaamiseen muodostavat tärkeän osan tietoista hyväksyvää läsnäoloa eli mindfulnessia.  Kun 

opimme tuntemaan ja kohtaamaan itsessämme olevaa moniäänisyyttä, helpottuu myös toisen ihmisen 

kohtaaminen hyväksyvästi läsnä ollen. 

 Luoviin taideterapeuttisiin menetelmiin on sisään kirjoitettuna tietoinen hyväksyvä läsnäolo. Sisäisessä 

teatterissa opit rohkeasti, myötätuntoisesti, luovasti ja leikillisesti tekemään tuttavuutta erilaisten 

kokemustilojesi, “puoliesi” kanssa. Kati Sarvela käyttää opetuksessaan hyväksi australialaisen hypnoterapeutin 

HTT:tä (hallitsevan tilan tunnistus eli ESI). Kurssilla teet oman karttasi tietoisuutesi keskeisistä osista.   

 

Kuuntele kehoasi! 

 Tilasi ovat aina myös kehollisia. Esimerkiksi viha on myös fysiologinen tila.  Itsesi juurruttaminen 

rauhoittaminen mielikuvin ja kehollisesti ovat tärkeä osa hyväksyvää tietoista läsnäoloa. Tällä mindfulness 

kurssillamme edistämme yhteyttämme kehoomme Pia Mustosen ohjaamalla hieronnalla. Yhdistämme mielen ja 

kehon huoltoa toinen toisiinsa opettelemalla hieromaan itseämme, sekä toisiamme.  

 

Opettele toteuttamaan itseäsi monipuolisesti! 

 Kurssilla otamme ensi askeleet eri puoliemme tunnistamiselle ja taiteelliselle, luovalle ilmaisulle. Kuinka usein 

elämän ongelmamme johtuvat siitä, että otamme itsemme ja ajatuksemme liian vakavasti! 

 On valtava askel eteenpäin oman tietoisuuden ohjauksessa, kun tunnistat tilasi (jaa… Vilma Vihainen on taas 

paikalla), ja suhtaudut niihin myötätuntoisesti. Et automaattisesti samaistu tiloihisi (Olen hemmetin vihainen!), 

vaan löydät tarkkailijatilasi avulla paremman, läsnäolevamman tilan ja kokonaisvaltaisesti viisaamman tavan 

reagoida tapahtumiin. 

 Kun tunteelle annetaan taiteellinen ilmaisu, mahdollistuu tilojen “integraatio” eli esteetön sisäinen 

vuorovaikutus turvallisesti ja pehmeästi. Jokainen tilasi haluaa tulla kuulluksi. Tilojesi torjunta ei vie sinua 

eteenpäin. Löytämällä hyväksyvän suhteen itseesi, itsetuntemuksesi lisääntyy, mielesi ohjauskyky lisääntyy ja 

kasvat joustavammaksi ja tasapainoisemmaksi ihmiseksi.  

 

Kurssin sisältö lyhyesti 
● Mitä mindfulness on 

● Kuinka mindfulness- menetelmää voidaan käyttää avuksi kehon ja mielen huollossa terveyden ja 

hyvinvoinnin ylläpitäjänä sekä mm. kivun lievittäjänä.   

● Mitä on Sisäinen Teatteri. Kurssilla teet oman karttasi tietoisuutesi keskeisistä osista. 

● Kehollisuuden merkitys mindfulnessissa – yhdistämme mielen ja kehon huoltoa toinen toisiinsa.  

Miten valmistaudumme hierontaan  – oikea mielentila, alkuvalmistelut, positiivinen ja rentoutunut 

ilmapiiri sekä halu tahtoa itselle/toiselle hyvää -> tarapeuttinen hieronta.  

Hellitele itseäsi hieronnalla – miten hierot itseäsi. Hierontaa sekä Shiatsu-venytyksiä parin kanssa. 

 

Sydämellisesti tervetuloa mielen ja kehon huoltoon Strömforsin Ruukkiin! 

Pia Mustonen    Kati Sarvela   

Hierontaterapeutti ja -kouluttaja Mindfulness-kouluttaja, NLP Trainer, hypnoterapeutti 

Terapiahieronta Sofia               Kuumussa Virtaa Oy 


