
Mushunden som blev elefant  
 
Till ett av gratis-seminarierna jag har hållit kom en liten hund som demo-hund med sin ägare. Det var en 
omplaceringshund som hade bytt ägare/familj många gånger i sitt liv. Han  hade inte varit så länge hos sin nya 
ägare och var mycket timid, rent ut sagt harig, och lite aggressiv för att dölja sin osäkerhet. Inte så att han 
försökte bita någon, men försökte febrilt hålla alla hot så långt borta som möjligt, dels genom att hela tiden 
hålla sig runt eller mellan ägarens ben och skälla på alla som kom lite för nära. Denna lilla hund var verkligen 
en liten, liten skakande mus inombords, troligen pga sina livserfarenheter, som ägaren inte kände till något 
om, annat än att han hade omplacerats många gånger. 

När det blev dags att dema på en hund så valde jag denna lilla hund att börja med. Först observerade jag, 
assistenten och deltagarna tillsammans hur den rörde sig och såg ut att må och känna sig mentalt och 
emotionellt. Både jag och assistenten, som också kan observera och känna på insidan, kunde, förutom en del 
fysiska och fysiologiska blockeringar och restriktioner bekräfta att detta var en rädd liten mus, som hoppades 
att den skulle klara sig igenom dagen om den bara inte vek från mattes ben en sekund.  
 
Jag arbetade med den i 10-15 min och förklarade under tiden för seminariedeltagarna vad jag noterade och 
upplevde av vad som skedde på insidan och vad som också var möjligt för deltagarna att se i form av gensvar 
och förändringar på utsidan och hur det relaterade anatomiskt, fysiologiskt och till de subtilare kropparna på 
insidan. Hunden blev lugnare och större för varje minut av demo-behandlingen och behövde sedan gå och vila 
sig lite medan jag demade på en annan hund. 

Efter hundvisningarna gick vi ut för att dema på några hästar. Den lilla mus-hunden fick följa med matte ut till 
hästarna och hade nu integrerat behandlingen såpass att den började notera omvärlden igen. Efter den lilla 
promenaden från kafeterian till det ställe där vi skulle dema med hästarna var den på plats i kroppen igen.  

Men, det blev nu tydligt för oss alla, att det inte var en liten 
skakig mus-hund längre utan en stor, lugn och vis elefant till 
hund som inte var rädd för något och som med total 
medvetenhet om sin egen inre storhet satt fullständigt oberörd 
och tittade på häst-demosarna bland alla människor och hästar 
som gick tätt förbi platsen där vi stod. 

Länge visste jag inte hur det hade gått för elefant-hunden efter 
detta vårt enda möte, men jag hoppades att han lyckades 
bibehålla sitt nyfunna lugn, säkerhet och storhet, även om han 
bara fått en enda mycket kort behandling. 

Men ett år senare kom elefanthunden tillbaka för att vara demo-
hund igen på ett annat seminarium. Ägaren rapporterade att 
hunden hade behållit sin nyfunna storhet i nästan ett år, men att 
den alldeles nyligen börjat bli liten och orolig igen.  
 
När en klient (människa eller djur) har varit fri från sitt besvär 
kortare eller längre tid och det börjar göra sig påmint strax innan man ska på behandling igen handlar det ofta 
om ett intressant fenomen jag kallar ”två-dagarsregeln”. Läs mer om två-dagarsregeln i hemsidans 
artikelregister. 

Hur underbart det är när stor förändring kan komma så snabbt och lätt som det ändå gjorde för denna stora 
lilla hund! Det gör det ofta när man behandlar hundar, hästar och människor med Multidimensionell och 
KranioSakral terapi. Jag är lika förundrad över vad som är möjligt var gång jag ger en behandling eller 
upplever elevernas stora utveckling och får höra om de fantastiska behandlingar de sedan utför. 

Ge din hund eller häst chansen! Eller kom till kurserna och lär dig att ge många fler hundar och hästar  och 
deras  människor samma chans! 

Eva-Lena Kuhl Bornefelt, © Stillness Institute 2012 
 

 
 
Bilden har ingen relation till elefant-
hunden i historien, men visar en hund 
som också ser ut att vara medveten om 
sin inre storhet. Bilden är inskickad av en 
av KS-kurseleverna. 

http://stillnessinstitute.net/articles/tvådagarsregeln.html�

