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Psychoterapia

Koncept individuálnej adlerovskej psychoterapie z pohľadu hippoterapie

Stanislava Tílešová

Adlerian psychotherapy from the view of therapeutic riding

Súhrn

Hippoterapeuti vo svete už rozpracovali problematiku psychologických škôl v rámci ich aplikácie počas hip-
poterapie, avšak adlerovská psychológia nenašla zatiaľ medzi odborníkmi venujúcimi sa tejto problematike
svoje miesto. Preto poukazujeme na uplatnenie Adlerových myšlienok pri terapeutickej práci s koňmi. Prak-
tický význam má predovšetkým používanie štyroch účelov správania u detí: získanie pozornosti, získanie
moci, pomsta a rezignácia. Text poukazuje na vysoké uplatnenie základných adleriánskych princípov v hip-
poterapii. Avšak s tým rozdielom, že hippoterapia je výrazne motivujúca prirodzená, nácviková metóda a pre
klientov má význam predovšetkým konfrontácia tu a teraz a nepotrebujeme klientov

”
zaťažovať“ niekedy

zbytočným a dekompenzačným boľavým analyzovaním minulosti. O čom svedčia aj skúsenosti psychiatrov.
Analýza histórie je podľa našich skúseností potrebná predovšetkým pre terapeuta pracujúceho verbálnou
cestou na pochopenie situácie. Klient potrebuje vkročiť podľa adleriánov do nových nepoznaných situácií
novými vzorcami správania. To sa v rámci hippoterapie deje veľmi intenzívne. Analýzu hippoterapeut ne-
musí robiť, spozná veľmi rýchlo v interakciách v reálnych situáciách v činnosti, aké sú interakčné vzorce
klienta a projikovaním aj životný štýl klienta. Kôň vyžaduje konštruktívne správanie od klienta. Koopera-
tívny a partnerský prístup je žiadúci a tak poznáme úspechy hippoterapie aj u ťažko postihnutých. Adleriáni
pokladajú za terapeutickú zmenu transformáciu diagnostiky do činnosti. To sa v rámci hippoterapie ani inak
nedá a klient musí používať neustále nové vzorce správania.

Kľúčové slová: hippoterapia, psychoterapia, adlerovská psychológia, liečba.

Summary

The hippotherapists in the world described already the topics of the schools of psychotherapy as possibility
to use their ideas by therapeutic riding. Alderian’s psychology didn’t find any place as the draft by the
hippotherapists. We mention therefore the possibilities of application Adler’s ideas by the therapeutic work
by horses. Practical value have four purposes of behaviour by children: undue attention, power, revenge,
give up and be left alone. The text shows big possibilities of the application of alderian’s principles by
therapeutic riding. The main difference between these two ways is, that the client has big motivation to
work by therapeutic riding because the situation is natural. Therapeutic riding is mainly about training of
new behaviour with understanding what is going on by confrontation here and now. It is not necessary to
do the analysis of client’s history what is sometimes useless and painful. The experiences of psychiatrists tell
about that. The analysis of client’s history is useful by therapists who work verbal way for the understanding
of clients situation. The client needs to learn new schemes of behaviour for new situations. That is happening
basically by therapeutic riding automatically very intensive.
The hippotherapist doesn’t need to do the analysis by sitting with the client and interweaving him. He
can see the interactions and the lifestyle of client by real activities of him. The work with the horse claims
constructive behaviour. The way of cooperation and treating as partner is desirable. So we can see big
successes by difficult disabled too.
Adlerians see in the therapeutic change the transformation of diagnostic to the action. That is by therapeutic
riding not different way possible. The client has to use all the time new ways of the behaviour.
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Psychologické školy ako psychoanalytická, humanistická,
gestaltisti, behavioristi, atď. vo svete rozpracovali aspoň vo
všeobecnosti koncepty jednotlivých škôl v rámci ich aplikácie
u hippoterapie (HT). Individuálna adlerovská psychoterapia
zostala nepovšimnutá a bolo by vhodné venovať tejto téme
pozornosť. V tomto texte vytýčenú problematiku popíšeme
v skrátenej podobe.
Adler vychádza z pozitívnej formulácie problémov člo-

veka. Môžu sa stať hybnou silou rozvoja osobnosti. Úro-
veň uspokojovania potrieb je spúšťačom formovania život-
ného zamerania a súkromnej logiky jedinca. Adler zdôraznil
možnosť voľby jedincov. Tento systém je optimistický a kre-
atívny, pretvára negatívne pociťované symptómy na pozi-
tívnu snahu jedinca zvládnuť situáciu. Symptómy sú v ta-
komto kontexte užitočné, pre život jedinca majú svoj vý-
znam. Z takéhoto hľadiska nie je podstatné diagnostikovať
a do určitej miery zaškatuľkovať klienta, ale terapeut robí
logickú analýzu problémov. Hľadá účel symptómov. Symp-
tómy sa neberú do úvahy ako problémy samé o sebe, skôr
sa na ne nazerá ako na kontraproduktívne, neúčinné alebo
sebaobranné riešenia skrytého problému. Poradca smeruje
klienta pri opisovaní ťažkostí od používania slovies ako

”
byť,

mať, zapríčiniť“ na slová označujúce priebeh deja (čo klient
robí – a hippoterapia je o dianí, slovesách vyjadrujúcich, čo
kto robí). Presúva sa od myslenia mať syndróm k mysle-
niu, ako daný symptóm klient využíva. Pri pochopení prob-
lému pristupuje k symptómom pozitívne. Vysvetľuje klien-
tovi ich užitočnosť a význam. Účel vyjadruje vieru v po-
tenciál jedinca, v jeho schopnosť rásť. Aj patologické pre-
javy sú v tomto prípade transformáciou potenciálu jedinca
v zameraní sa na budúcnosť. Cieľ a zameranie na budúc-
nosť v kombinácii s holistickým prístupom sú vyjadrením
hľadania zmyslu.
Všetky ťažkosti sa premietajú v rovine sebavedomia a se-

bakontroly. Individuálna adlerovská škola nezabúda na tento
fenomén. Hovorí o formovaní životných štýlov. Práve znížené
sebahodnotenie a sebaúcta oslabujú schopnosť aktívneho ži-
votného prispôsobenia, realizácie osobných aj iných život-
ných možností a príležitostí. Každý jedinec smeruje od iferi-
ority k superiorite. Tento element bol nesprávne a často aj
je v psychologickej obci interpretovaný ako túžba po moci.
Adler naopak zdôrazňuje rovnocennosť partnerov v medzi-
ľudskej interakcii. Podľa Schürera (2004) ide skôr o snahu
vytvoriť si podmienky, aby jedinec nespadol do inferiority.
Podľa adleriánov, iba ak jedinec necíti, že má svoje miesto
v sociálnom kontexte a že môže prispievať, bude sa na zá-
klade chybných presvedčení usilovať, oslabiť city menejcen-
nosti túžbou po nadradenosti.
Centrálnou otázkou sa môže stať, ako ovplyvňuje frustrá-

cia osobné zameranie, životný štýl a postoj. Toto sa premieta
v cieľoch a motivácii jedinca. Podľa Adlera je základnou mo-
tiváciou každého jedinca patriť niekam, mať svoje miesto
a prispievať.
Adleriáni prikladajú dôraz na rodinnú konšteláciu. Nicoll

(2004):
”
Zatiaľ čo štýly a modely rodičovstva poskytujú dô-

ležité údaje o rodinnej kultúre a jej hodnotovom systéme, pri
formovaní osobnosti hrajú veľmi dôležitú úlohu súrodenci.“

V rámci HT možno krásne pozorovať a ovplyvňovať kon-
denzovane a intenzívne súrodenecké interakcie pri spoločnej
práci v emocionálne nabitej atmosfére. Napríklad v prípade
jedného 11-ročného chlapca s poruchou správania vo forme
výraznej agresie voči okoliu, negativizmu, klamania, hype-
raktivity a poruchy pozornosti. Rodina už chcela rezignovať
z akejkoľvek pomoci odborníkmi po neustálych snahách na-
sledovať odporúčané terapeutické intervencie psychológov.
Matka sa prišla odreagovať ku nám na ranč, práca u nás sa
jej zapáčila a tak sme zapojili do HT celú rodinu. Staršia
sestra – vzor pozitívnych vlastností – poskytovala chlapcovi
neustálu podporu. Problémy v správaní sa ukázali iba v ta-
komto kontexte a chlapec bol pri individuálnej práci ku ko-
ňom veľmi pozorný, vnímavý a ohľaduplný. Vtedy ho nemal
kto zatieniť svojou dokonalosťou. Preto sme pracovali na-
koniec aj so sestrou. Nakoniec sa dvojica začala kontrolovať
navzájom v svojom správaní a začala si poskytovať spätnú
väzbu. V tomto momente sme dostali informácie zo školy, že
sa problémy chlapca začali vytrácať.
Hippoterapia je klientovi svojou prirodzenosťou ešte bliž-

šia ako samotný adlerovský prístup. Táto oslovuje klienta
priamo v reálnych situáciách. Vytvára výborný cvičný pries-
tor pre diagnostiku, konfrontáciu, overenie situácie klientom
a najdôležitejšie pre reorientáciu ako aj množstvo príležitostí
pre nácvik a upevňovanie nových zručností. Vzájomne sa tieto
prístupy dopĺňajú a môžu vytvoriť ucelený systém.
Dedičnosť a prostredie poskytujú tehly, konečná stavba

závisí od nás. Súhrn pozitívnych stránok je súčasťou analýzy
životného štýlu a klient by mal pri nej spolupracovať. Ak si
klient ako dieťa dokázal vybrať životný štýl, má teda aj schop-
nosť ho zmeniť. Zisťujeme ho pomocou techník: rané spo-
mienky, rodinná konštelácia, príbeh o vlastnom narodení,
rodinné príbehy, obľúbená rozprávka, film, pieseň, báseň,
kniha, biblický príbeh, príslovie, legenda, bájka, motto, ma-
gická otázka (

”
Ak by ste mali čarovný prútik s magickou

silou, zmeniť čokoľvek na svete, čo by bolo vo Vašom živote
iné?“

”
Keby som Vám zobral Váš symptóm, v čom by sa

Váš život odlišoval?“), prieskum riešení. Všetky dávajú ob-
jasnenie o klientových pravidlách interakcie, cieľoch a metó-
dach v rámci ústrednej témy života. Podľa Schürera (2004)
sa človek dáva určitým smerom, aby sa dostal čo najďalej
od nebezpečenstva, poníženia, nekompetentnosti. To je pre
terapeuta prínosná informácia. Ďalej zdôrazňuje, že životný
štýl sa stáva dominantný v situáciách, keď je situácia kritická
a stáva sa dogmou.

K základným východiskám adlerovskej
psychológie

1. Potreba niekam patriť je najzákladnejším princípom in-
dividuálnej psychológie. Naše sebaponímanie je funkciou na-
šej sociálnej identity. Primárnou potrebou každého človeka
je potreba spolupatričnosti. Pre terapeutickú intervenciu je
najdôležitejšie, aké postoje klient zaujíma k tejto potrebe.
Podľa Adlera má každý človek vrodený potenciál rozvíjať

cit spolupatričnosti. Práca na tejto potrebe je pri HT náso-
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bená tým, že kôň je katalyzátorom procesov. Napr., v jed-
nom prípade opičej lásky matky sa dlho nedarilo nadviazať
efektívny terapeutický vzťah s 12-ročným chlapcom. Počas
vychádzky sa kôň potkol tak, že len vďaka terapeutke nespa-
dol aj s dieťaťom. Jej prvá reakcia bola držať dieťa pevne
v sedle a súčasne udržať koňa pred pádom. V skutočnosti to
už vyzeralo na pád oboch. Až potom, čo terapeutka takto
zakročila a chlapec zažil v situácii ohrozenia skutočný zá-
ujem, došlo k náhlemu zvratu vo vzťahu terapeut – dieťa.
Vzápätí sa dieťa otvorilo a vďaka takémuto

”
asistenčnému“

zákroku zo strany koňa sa podarilo prelomiť apatiu dieťaťa.
To sa dovtedy s týmto chlapcom nepodarilo žiadnemu psy-
chológovi. Toto médium pomohlo ukázať dieťaťu, že je tu
o neho skutočný hlboký záujem.

S potrebou spolupatričnosti býva jednoduchšie pracovať
pri neutrálnom, symbolmi nabitom zvierati, ktoré umožňuje
prežívať silné zážitky akceptácie, kompetencie a bezpečných
hraníc. Je overenou skutočnosťou, že kto nájde cestu ku ko-
ňom, nájde ju aj k ľuďom. Vieme, že práve u autistických,
psychotických klientov, či klientov s pocitmi dezorientácie
a depersonalizácie (napr. panická porucha), kde je proble-
matické nielen sebauvedomovanie, ale aj pocity príslušnosti
ku skupine sa práve prostredníctvom koní darí preklenúť ta-
kéto bariéry. To všetko sa deje v činnosti, teda v realite. To
predstavuje facilitáciu procesov zmeny a transferu. Odhliad-
nuc od terapeutického vzťahu, hippoterapia komplexne stimu-
luje sebauvedomovanie, čo je základom pre zvládanie akýchkoľ-
vek problémov. Samozrejme, že v pocite mať svoje miesto,
je obsiahnutý zážitok vlastnej významnosti. Socializácia tak
prebiaha od sebauvedomovania.

Hippoterapeut pracuje na tejto potrebe nielen v rámci ak-
ceptácie v terapeutickom vzťahu, ale ešte nacvičuje s klien-
tom zručnosti, ktoré mu uľahčia začlenenie sa do spoločnosti
– facilitujúce príslušnosť ku skupine. (V prípade využitia na-
príklad techník prirodzenej komunikácie s koňmi vo voľnosti
bez priameho kontaktu – na základe etológie koní, klienti
hmateľnou formou pochopia význam komunikačných signá-
lov inej bytosti a že adekvátna spätnoväzbová reakcia vyvo-
láva žiadúce výsledky a porozumenie. Ďalší chlapec, ktorý
bol svojou geniálnou sestrou neustále ponižovaný a bola ig-
norovaná akákoľvek jeho snaha upozorniť na seba konštruk-
tívne v rodine, dostal do rúk dlhý bič a mal usmerňovať koňa.
Veľká jazdiareň patrila iba jemu a koňovi. Nakoľko kôň ne-
reagoval a ignoroval jeho signály, pretože boli nedostatočné,
naučil sa chlapec poskytovať jasné a jednoznačné signály
najprv s pomocou terapeutky a potom zažil kompetentnosť
v partnerskej a vyrovnanej interakcii s koňom, kde úpne pre-
bral iniciatívu. Samozrejme, že to isté sme vyžadovali aj
v terapeutickom vzťahu od chlapca od začiatku terapeutic-
kého procesu. Nato sa začal objavovať mierny negativizmus
chlapca v rodine a začal zvýrazňovať svoje pozitíva.) V prí-
pade, že nie sme schopní pracovať s klientovým najbližším
okolím, teda nie je možná systemická zmena u klienta, vy-
zbrojíme ho aspoň zručnosťami, ktoré mu umožnia prežívanie
akceptácie a rovnocenného miesta aj v iných systémoch.

2. Správanie ľudí je účelové. Podľa Adlera (1931) sa dieťa
potrebuje cítiť ako rovnocenná súčasť svojej rodiny a celého
ľudstva. V prípade, že vyvodí závery, že nie je dobré také,
aké je, potom bude všetko jeho úsilie smerovať k hľadaniu si
miesta. Miesto prispievaniu spoločnosti sa bude príliš zaobe-
rať vlastným osobným postavením. Táto predstava vytvorí
základnú bázu pre druh cieľov, ktoré si zvolí. Pre terapeuta
je podstatné vedieť, že bez ohľadu na to, ako sa jedincovi
podarí dosiahnuť vytýčené úspechy, s najväčšou pravdepo-
dobnosťou sa mu nepodarí toto miesto zahrnúť do svojho ži-
votného štýlu. Pri akomkoľvek zaváhaní a spochybnení bude
jedinec svoje správanie stupňovať a smerovať k svojmu cieľu
smerom od osobnej inferiority k osobnej superiorite. Tera-
peutova práca je potom zameraná na zmenu súkromnej lo-
giky klienta v smere od potvrdzovania a zaslúženia si svojho
miesta po sebaakceptáciu.
Dreikurs (1957) opísal štyri chybné ciele detí. Účelom

týchto nie je prispievať, ale hľadať a potvrdiť si svoje miesto.

• Získanie pozornosti alebo zvláštneho zaobchádzania
(
”
Počítajú so mnou, iba keď si ma všímajú alebo ma
obsluhujú. Nerob za seba, ak to môžu urobiť iní.“)
Je najčastejšou reakciou na nedostatočne rozvinutý cit
spolupatričnosti. Od ostatných cieľov sa líši tým, že
dieťa po upozornení po dočasnom naplnení potreby
pozornosti koriguje správanie. Dospelý je pri takomto
správaní podráždený a frustrovaný. V jednom prípade
sa muselo dieťa učiť diferencovať situácie, kedy je, resp.
nie je objatie, opretie sa, pohladenie alebo držanie za
ruku možné. Niekedy je táto tendencia veľmi inten-
zívna. Ak by dieťa mohlo trpieť v situácii, kedy takýto
kontakt nie je možný, dá sa zabezpečiť náhradný kon-
takt (napr. povrazom okolo pása, či opaskom terapeuta
a dieťa sa môže za jeho koniec držať). Aj u nejasne pre-
biehajúceho procesu separácie matka – dieťa možno po-
stupovať nenásilne postupne symbolickými postupmi.
Toto je jedna z možností.

– Podstatným princípom pre intervenciu je venovať
pozornosť vtedy, keď to dieťa nevyžaduje. (Vtedy
si možno so spomínaným dieťaťom sadnúť spolu
na koňa, robiť mu masáž v ľahu na koni ako je to
napr. na fotografii v prílohe, čistiť s ním koňa)

– Posilňovať pozitívne správanie

– Neposkytovať špeciálny servis a pozornosť, ak
to dieťa vyžaduje. Walton, F.X. – Powers, R.L.
(2002) zdôrazňujú, že je to signál túžby po uznaní.

V jednom prípade sa muselo dieťa učiť diferencovať si-
tuácie, kedy je, resp. nie je objatie, opretie sa, pohlade-
nie alebo držanie za ruku možné. Niekedy je táto ten-
dencia veľmi intenzívna. Ak by dieťa mohlo trpieť v si-
tuácii, kedy takýto kontakt nie je možný, dá sa zabez-
pečiť náhradný kontakt (napr. povrazom okolo pása,
či opaskom terapeuta a dieťa sa môže za jeho koniec
držať). Aj u nejasne prebiehajúceho procesu separá-
cie matka-dieťa možno postupovať nenásilne postupne
symbolickými postupmi. Toto je jedna z možností.
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Je potrebné vedieť, že všetky ostatné ciele obsahujú
charakteristiky vyhľadávania pozornosti. Preto pri ur-
čovaní účelu správania musíme brať do úvahy aj túto
skutočnosť.
Tento cieľ správania a prispievanie možno odlíšiť tým,
že prispievanie pokračuje nezávisle od výsledku – zís-
kania pozornosti.

• Získanie moci (
”
Počítajú so mnou, iba keď som do-

minantný a robím všetko po svojom alebo keď sa do-
kážem postarať o to, aby ostatní nedominovali nado
mnou a nedokázali ma k ničomu prinútiť. Svet je tu
pre to, aby uspokojoval moje potreby.“)
V prípade, že sa dieťaťu nedarí kompenzovať nedosta-
tok citu spolupatričnosti hľadaním pozornosti, pristu-
puje obyčajne k snahe dosiahnuť to dominanciou. To sa
môže prejavovať ovládaním ľudí alebo kontrolou úloh.
Podľa Nicolla (2004) sú hnev a agresia najlepšími spô-
sobmi, ako kontrolovať iných.
Dospelý sa pri takomto správaní cíti nahnevaný, vypro-
vokovaný, porazený.
Pre zmenu situácie je dôležité:

– vyhýbať sa boju o moc,

– určiť dôsledky správania (napr. ak klient nedodr-
žiava terapeutove inštrukcie, či požiadavky nutné
pre kooperáciu so spoluklientom a ohrozuje seba
aj okolie, môže terapeut požiadať klienta, aby
z koňa zišiel alebo situáciu opustil a premýšľal
o dôsledkoch a dôležitosti nasledovania inštrukcií
– aj keď s potrebou reagovať na klienta takto sme
sa doteraz skutočne pri hippoterapeutickej práci
nestretli),

– dať moc, ak to prináša pozitíva (napr. byť vo ve-
dúcej pozícii skupiny, určovať trasu, figúry, riadiť
koňa samostatne a pod.),

– Je možné porozprávať sa o nevhodnom správaní
pri deťoch od troch rokov sa toto vypláca v hippo-
terapeutickom rámci väčšinou, niekedy však stačí
silný zážitok. V skupine sa k tomu môžu vyjadriť
aj ostatní členovia skupiny – rovesníci, spolužiaci,
rodičia, pedagóg, a tak poskytnúť spätnú väzbu.
Ak sa s klientom rozprávame, je nutné nadvia-
zať na problémy, ktoré klient reálne má v bežnom
živote, myslieť na transfer. Vysvetľovať v ana-
lógiách na každodenné školské, rodinné, sociálne
problémy, partnerské, pracovné problémy.

– Walton, F.X. – Powers, R.L. (2002) poukazujú na
to, že toto dieťa je zvyknuté na ponižovanie, preto
potrebuje preukázať rešpekt a dobrý vzor.

V projekte s deťmi s poruchami správania sme negatív-
neho vodcu skupiny postavili do pozície šerifa a asis-
tenta terapeutky. Mal na starosti sám koňa a ako dô-
ležité u týchto klientov je zaradenie vždy na koniec te-
rapeutickej jednotky zážitok kompetentného jednania
klienta. Jednoduché a veľmi účinné je tiež želanie kli-
enta. Viď prílohu č.2

• Pomsta (
”
Nikto ma nemá rád, nemám moc, počítajú

so mnou, iba keď dokážem zraniť ostatných tak, ako
sa cítim zranený ja.“)

Ak je dieťa sklamané cestou dominancie, pravdepo-
dobne sa bude snažiť hľadať svoje miesto znížením citu
spolupatričnosti a nedokáže už veriť, že je akceptované.
Pomstou si vlastne potvrdí vlastnú dôležitosť.

Dospelý sa pri takomto účele jednania cíti zranený
a zmätený. Pri intervencii sa musíme so situáciou:

– vysporiadať bez používania logických dôsledkov.
(Napr. ak klient s týmto zámerom začne kričať,
vyvolávať zmätok a strach u koňa alebo v sku-
pine, je lepšie toto dieťa objať, pohladiť, či po-
kojne osloviť bez komentára.) Bolo by to pre dieťa
iba potvrdením jeho súkromnej logiky. V jednom
prípade trpel chlapec záchvatmi afektivity, vy-
hrážal sa, vydieral, manipuloval rodičmi aj oko-
lím. Tento problém vo forme pocitov krivdy ne-
ustále prenášal aj na naše stretnutia. Počas štvr-
tého stretnutia začal vytvárať situáciu ohrozenia
pre seba, kone aj ostatných. Terapeutka zareago-
vala objatím a slovami:

”
Janko, len kľud, veď mi

Ťa ľúbime.“ Hoci vopred signalizoval, aby sa ku
nemu nik nepribližoval (čo je pochopiteľné, keďže
jeho výbuchy hnevu boli doma vždy riešené ná-
silným držaním, pretože inak rozbíjal všetko, čo
bolo okolo neho a bil každého okolo seba), zrazu
z tejto situácie profitoval najlepšie zo všetkých zá-
žitkov počas terapie a v priebehu jednej minúty
bol koncentrovaný, spolupracoval. Počas nasledu-
júcich stretnutí sa pocity krivdy a nespravodli-
vosti objavili bez afektívnych výbuchov s podob-
nou reakciou terapeutky. Nakoniec sa úplne vytra-
tili. Chlapec s ADDH sa začal plne koncentrovať.

– V situáciách, keď je to vhodné a prináša to po-
zitíva, možno dať dieťaťu moc (byť šerifom, asis-
tentom, dať dieťaťu zodpovednosť za iné dieťa,
prípravu krmiva pre koňa – kone sú veľmi citlivé
na nekvalitne pripravené krmivo, môcť koňa viesť
samostatne, založiť postroje na koňa samostatne
– to tiež má zdravotné riziká pre koňa, ak sa ne-
robí správne, učiť koňa nové veci je jednou z najú-
činnejších techník a získavať si jeho dôveru – tým
prekonávať nové spoločné problémy.

– Zamerať sa na silné stránky.

– Pokúsiť sa zapojiť dieťa do spoločnosti (môže sa
oplatiť, sadnúť si s takýmto dieťaťom spolu s te-
rapeutom na koňa a sústrediť sa na kooperačné
hry, očistiť a natrieť tiež spoločne s terapeutom
postroje, pripraviť koňa).

– Walton, F.X. – Powers, R.L. (2002) vidia pozi-
tívum tohto správania v citlivosti dieťaťa, ktorú
by sme mali využiť. (Napr. starať sa o slabších,
mladších členov skupiny, chorého alebo plachého
koňa, pomáhať novým členom skupiny).
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V prílohe č. 3 poukazujeme na pozitívnu motiváciu HT
aj u takýchto klientov.

• Rezignácia (
”
Niet mi pomoci, som nedostatočný

a neviem nič urobiť správne. Vôbec nemá zmysel sa
o niečo snažiť, vzdávam sa. Nech sa o veci postarajú
za mňa.“)

Opačným extrémnym riešením situácie je úplné vzda-
nie sa akejkoľvek aktivity, keď už dieťa neverí, že by mu
čokoľvek pomohlo. Toto riešenie Adler nazval komple-
xom menejcennosti.

Dospelý sa cíti bezmocný, beznádejný alebo cíti ľútosť.
Aj tu je podľa Nicolla (2004) dôležité

– nepoužívať logické dôsledky.

– Dospelý musí zabudnúť na zachraňovanie dieťaťa.

– Podstatné je sa zamerať na silné stránky dieťaťa,
pokrok a úsilie.

– Napriek všetkému treba veriť v dieťa, prezentovať
nádej a

– usmerniť pozornosť na malé kroky.

V jednom exrémnom prípade rezignovaného chlapca sa
kobyla začala prejavovať netrpezlivo a museli sme dbať
maximálne, aby sme kobylu vzájomne zvládli. Na to
chlapec začal prvý krát rázne reagovať a prijal zodpo-
vednosť za vzniknutú situáciu. Takto vyprovokovaný
začal chlapec jednoznačne a jasne dávať zdravé komu-
nikačné signály kobyle. U chlapca začalo vystupovať
rázne jednanie vo forme asertivity.

V prílohe č. 4 možno vidieť, aké výrazné zážitky možno
prežívať počas HT.

Klientov treba doslova
”
prichytiť“ pri pozitívnom sprá-

vaní, pozitívnych interakciách a patrične urobiť veľké ová-
cie, poskytnúť odmenu. Predovšetkým sociálnu ako pri-
rodzený dôsledok situácie.

Podľa Nicolla (2004) sú deti géniusovia, pretože pochopia
na základe skúseností základné pravidlá psychológie. Totiž
že netreba počúvať slová, ale zameriavať sa na činy. Toto je
podstatné pre akúkoľvek intervenciu (a hippoterapia je za-
ložená na činnosti.)
Adler pokladal všetky formy mal-adjustácie za nedosta-

tok citu spolupatričnosti. Ťažkosti ako neurózy, psychózy,
delikvenciu pokladal za snahu nájsť špeciálny status, pri-
čom tieto problémy pramenia vo veľkom cite menejcennosti.
Z toho vyplýva, že hlavnou úlohou adleriánov je sprevádzať
klienta pri reorientovaní cieľov a presvedčení – súkromnej
logiky a odstraňovať city menejcennosti.
U dospelých sú formy správania podstatne komplexnej-

šie a preto pri analýze životného štýlu musí byť terapeut
opatrnejší.

3. Ľudské správanie možno pochopiť iba v sociálnom kon-
texte. Problémy tak podľa Nicolla (2004) nemá jedinec
v sebe, ale sú vzťahové. Symptómami trpí okolie. Jedinci
používajú iba správanie, ktoré funguje. Ak by nespĺňalo účel,

bolo by zbytočné ho používať. Z tohto dôvodu môžeme po-
vedať, že nepracujeme s klientom, ale so systémom.
Kôň je tvor sociálny. Správa sa ako člen stáda a tým pôsobí

ako vzor sociálneho učenia. Toto poskytuje priestor pre kon-
frontáciu klienta s dynamikou v stáde a vzormi medziľudskej
komunikácie a zároveň je to priestor pre otvorenie rôznych
tém. Toto sa mže diať na úrovni neverbálnej ako aj verbál-
nej. Pre výhodnú pozíciu v hierarchii koní v stáde nie je pod-
statná sila, agresia a násilie. Sú to sociálne zručnosti a pova-
hové vlastnosti, ktoré toto umožňujú. Kone majú úctu k sta-
robe. Z toho vyplýva, že pokiaľ chcú klienti niečo s koňmi
robiť (a k tomu sú výrazne motivovaní) musia sa naučiť tieto
spôsoby odpozorovať, modelovať a rešpektovať. V opačnom
prípade väčšina koní klientov odmieta a bráni sa. To roz-
víja empatiu. Klient bude zbytočne používať naučené vzorce
správania. Kôň je korektor a dá okamžitú spätnú väzbu. Ak
chce klient dosiahnuť vytýčený cieľ, musí nevyhnutne používať
konštruktívne efektívne správanie. Toto všetko samozrejme
usmerňuje terapeut. Keďže terapeut sa stáva identifikačným
vzorom, je dôležité pri práci so skupinou myslieť na zostavu
terapeutického tímu – muž – žena.
V rámci HT je veľmi výhodné pracovať s integračnými

skupinami, kde sa klienti môžu navzájom dopĺňať v svojich
možnostiach, učia sa komunikovať, vnímať potreby iných,
každý má svoju úlohu, ktorú vykonáva súčasne pre ostat-
ných, klienti sú závislí na spolupráci, sú konfrontovaní s rôz-
nymi vzorcami správania. Z tohto hľadiska zdôrazňuje hete-
rogenitu skupín aj Adler, pričom sú deti v takomto rámci
formované už v materskej škôlke, ak tomu nezabránia orga-
nizačné opatrenia. Takto sa navzájom obohacujú.
Do procesu hippoterapie zapájame aj rodičov, súrodencov

a pedagógov, teda osoby zapojené do problému. (My máme
pozitívne skúsenosti organizovaním spoločných akcií pre
deti, rodičov aj pedagógov na konci procesu okrem bežných
terapeutických jednotiek. Napríklad sa oplatí spoločne pu-
tovať s koňmi v prírode aj niekoľko dní, kde pozývame aj
skúsených hipológov a ich deti a všetci spoločne tak majú
cieľ a ukazujú sa interakčné vzorce a metódy zúčastnených,
ktoré si osvojili. V týchto spoločenstvách sú deti aj dospelí
s rôznymi problémami a je to vlastne

”
skúška“ efektivity te-

rapeutickej práce. V takých podmienkach nemáme priestor
na konflikty, prvoradá je bezpečnosť a zodpovednosť za seba
aj ostatných. Podľa Nicolla (2004) ak zapojíme do terapie
iba dieťa, zmeny rýchlo po ukončení terapie vymiznú. Čo
potvrdzujú aj skúsenosti hippoterapeutov, ktorí pracujú iba
s dieťaťom. My však vieme, že už úvodný pohovor sa koná
spoločne s celou rodinou, príp. aj s pedagógom.

4. Možnosť voľ by – klient má možnosť výberu. Ľudské by-
tosti (Prochaska a Norcross, 1999) sa vyvíjajú ako sebaurču-
júce subjekty. Toto súvisí so zodpovednosťou, ktorá je prin-
cipiálnym stavebným kameňom adlerovskej psychoterapie.
Adler (Dreikurs-Ferguson, 2005) definoval rozdiel medzi

vedomím a nevedomím ako uvedomenie a naopak ako ne-
uvedomenie si skutočného cieľa správania. Ak nám poznanie
účelu nášho konania nepomáha alebo bráni byť efektívnej-
šími pri približovaní sa k zvolenému cieľu, tak si s najväčšou
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pravdepodobnosťou daný účel uvedomovať nebudeme. Aké-
koľvek naše jednanie je logické a dáva zmysel z hľadiska ži-
votného štýlu jedinca. Preto Adler nehovorí o iracionálnom
jednaní, ale o rozhodnutiach na základe súkromnej logiky.
Adlerova teória je tak psychológiou využitia. To znamená,
že jedinec si vyberá podnety, ktoré sú v súlade s jeho účelom
správania (a je tak užitočné) a potvrdzuje vzorec vystihujúci
dotyčný

”
príbeh života“.

Terapeut musí poznať odpovede na 3 otázky:

”
Kde som? Ako sa dostať späť do maternice alebo v po-

riadku som tu a idem hľadať možnosti.“

”
Ako toto miesto funguje?“

”
Ako v ňom môžem získať významnosť – miesto?“
Na základe odpovedí získa klient odpovede typu:
Ja som . . .

Svet je . . .
A preto sa správam . . .

Proces uvedomovania má 4 fázy: pozorovanie (definovanie
problému), porozumenie, reorientácia a uplatňovanie.
V rámci hippoterapie je prirodzené prechádzať s klientom

týmito fázami. V priamej interakcii, v správaní klienta tera-
peut môže pozorovaním získať cenné informácie. Otázka po-
rozumenia je katalyzovaná prítomnosťou koňa (a tiež činnos-
ťou), pretože je neutrálny, nezaujatý a dáva spätnú väzbu, čo
terapeut objasňuje a zároveň usmerňuje klienta novým sme-
rom k novému správaniu. Toto klient skúša, experimentuje
s možnosťami, nielen s koňom, ale často aj so spoluklientmi
a zažíva úspechy (obr. 1–6). Pritom terapeut objasňuje jeho
rozhodnutia a interakcie (nie vždy je to potrebné), pretože
podstatná je korektívna skúsenosť, zážitok. Po týchto zá-
žitkoch je možné povedať, že dochádza k reorientácii. Teda
nie úplne tak, ako to adleriáni prezentujú, ale uplatňovaním
počas terapie dochádza k reorientácii. V podstate tu do-
chádza ku kognitívnej disonancii. Tak ako adlerovská škola
zdôrazňuje konať, nie rozprávať, pravdepodobne aj tu do-
chádza k tomuto fenoménu. Samotná skutočná reotrientá-
cia musí byť vnútorná zmena a my ju dosahujeme recip-
ročne. Skutočné uplatňovanie, transfer je tak jednoduchší.
Podstatné pre adleriánov je, uvedomiť si, že ak opúšťame
overené vzorce správania, mimo pravidiel interakcie, sme
najviac zraniteľní. Teda v tejto fáze je nutné množstvo po-
vzbudzovania. Počas hippoterapie je toto zabezpečené sa-
motnými úspechmi pri zmene jednania. Klient prežíva na-
plno dôsledky svojho konania a opakovane si potvrdzuje,
že nové vzorce správania vedú k zdravým funkčným pra-
vidlám interakcie. Preto prítomnosť koňa je veľmi dobrým
cvičným médiom. Koncept účelovosti jednania je v takýchto
podmienkach plne pochopený.
Adleriáni sa považujú za trénerov správania klientov.

V rámci hippoterapie je táto charakteristika o to výraz-
nejšia, že terapeut je nielen modelom, tlmočníkom, ale aj
sprostredkovateľom zároveň. To sa týka ako kontaktu klienta
s koňom, tak aj klienta s klientom a samozrejme klienta s te-
rapeutom. Pozitíva, ktoré vnáša do terapeutického procesu
adlerovská psychológia, sú v rámci zážitkovej práce hippo-
terapie ešte násobené. V tomto prípade to nie je len vzťah
– pocit bezpečia a akceptácie, čo je katalyzátorom procesu

Obrázok 1. Bezpečie, teplo, blízkosť, akceptácia, uvoľnenie

a obľúbená masáž.

Obrázok 2. Spoločné čistenie koňa – až vedenie tela dieťaťa
– a uspokojovanie vyššie spomínaných psychických potrieb.

Kone na fotografiách sú pozorné a uvoľnené, tak ako celá at-

mosféra.

terapie. Do hry vstupuje ďalšia živá bytosť – kôň, vďaka kto-
rému je celá práca jednoduchšie, jasnejšie a rýchlejšie ucho-
piteľná. Tu si jedinec skúša priamo v reálnych a prirodze-
ných podmienkach účinky svojho jednania. Kôň poskytuje
okamžitú spätnú väzbu a predstavuje zrkadlo klienta. To
sa týka nielen jeho správania, ale aj vnútorného prežívania.
Kôň je totiž ďaleko citlivejší na tie najjemnejšie para- a ex-
tralingvistické prejavy správania než ten najlepší pozorova-
teľ. Ak terapeut pozná svoje médium, vie na jeho reakciách
odčítať, čo sa odohráva v klientovi a môže primerane reago-
vať. Ak by sme mali byť trúfalí, môžeme uvažovať z pozí-
cie terapeuta na túto schopnosť aj tak, že kôň ako zrkadlo
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Obrázok 3. Klienti nacvičujú správanie ako individuálne, tak

aj skupinovo.

Obrázok 4. Terapeutka je maličká – čupí, čo zdôrazňuje pozí-

ciu kompetentnosti klientov.

klienta dokonale prezentuje požiadavku na dobrého adlerov-
ského (zdôrazňujeme, že v úvodzovkách)

”
terapeuta“: vedieť

chodiť v klientových topánkach (upozorňujeme, že kôň iba
dokonale zrkadlí klienta).
Je jasné, že sa účinky v činnosti v konkrétnych situáciách

so zúčastnenými (spoluklienti alebo rodinní príslušníci, príp.
pedagóg) počas HT prejavia kondenzovane. Máme teda nie-
len diagnostický ale aj pracovný materiál. Každá situácia,
ktorá počas HT nastáva, je priamo súčasťou reálneho života,
nejde o hru, ale o autentický spsob bytia. Deje sa tu a teraz
a je aktuálnym spsobom prežívania a správania, ktoré pat-
ria do klientovho repertoáru, čo vlastne súvisí s účelovosťou
jednania. To podporuje generalizáciu jednania, teda trans-
fer do bežných sociálnych situácií. Práve tento faktor býva
problémom terapeutických metód, ako to zdôrazňuje Ronen
(2000).
Podľa Nicolla (2004) proces zmeny v rámci reorientácie

začína tým, že pomáhame klientovi pozrieť sa na problém
z odlišnej perspektívy, pripísať súčasnej situácii iný význam.

Obrázok 5. Traumatizované dievčatko s úzkostnými a agresív-

nymi obrannými reakciami prijíma a dáva akceptáciu, pokoj,
zodpovednosť, starostlivosť.

Obrázok 6. Trpezlivý, vytrvalý až tvrdohlavý postoj terapeu-
ta u rezignovaných klientov má aj takéto výsledky. Klientka

sama naučila kobylu tento ťažký prvok, s ktorým majú prob-

lém aj skúsený koniari a kôň musí človeku pri ňom dôverovať.

To sa v podmienkach hippoterapie deje intenzívne. V rámci
rozpoznania daných prvkov (interakčných vzorcov, život-
ného štýlu – hippoterapeuti však klientov nevzdelávajú tak
ako adleriáni v spomenutých pojmoch, používajú prirodzený
jazyk a zrkadlenie, spätnú väzbu) nám často klienti ešte po-
čas terapeutického stretnutia oznámia nielen svoje pocity,
ale aj rozhodnutia o opatreniach, ktoré si na základe zážitku
vytýčili. V rámci zážitkovej práce sú reakcie a skúsenosti
klientov tak výrazné, že neraz sa rodičia rozplačú a pove-
dia:

”
Až teraz po rokoch skutočne chápem, čo odo mňa tí
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psychológovia celú dobu chceli.“ Je tu teda jedinečná mož-
nosť odhalenia vlastného prispievania k problému. Na tom
trvá adlerovský terapeut a chce, aby jedinec trénoval nové
vzorce správania. My to všetko v rámci hippoterapie mô-
žeme poskytnúť motivujúcou a emocionálne nabitou formou
od nestranného pozorovania po direktívne modelové vedenie
situácie.

Adleriáni dbajú o to, aby jedincove nevhodné interakčné
vzorce správania, alebo základné omyly vo forme negatív-
nych presvedčení boli akceptované. Hippoterapeut nesmie
zabúdať na tieto základné myšlienky adlerovskej školy a vy-
tvára prostredie akceptácie, kde ešte aj kôň nerozlišuje me-
dzi jedincom stigmatizovaným a nestigmatizovaným a teda
klient ho nemôže obviňovať zo zaujatosti, neobjektívnosti,
ani z predsudkov, a rovnako ani z haló-efektu. To je pre
nás obrovské plus, ak chceme akceptujúcou formou ukázať
klientovi účinky jeho jednania. Často polohrou alebo hrou
pochopí klient svoje smerovanie od inferiority k superiorite
a to nenásilne. Preto je oveľa jednoduchšie pracovať s pacien-
tami psychiatrickými, nemotivovanými a detským klientom
prostredníctvom hippoterapie.

Téma smerovania od inferiority k superiorite je vždy spo-
jená so zodpovednosťou.

”
Spôsob ako rozvinúť zodpoved-

nosť, je radšej ju dať, ako o nej hovoriť.“ (Walton a Powers,
2002). Hippoterapia ponúka nesmierne množstvo príležitostí
k prispievaniu a kompetentnému jednaniu. Prax ukazuje, že
toto je nesmierne významný prvok práce a pôsobí vyrov-
návajúco na osobnosť. Kôň je stimulátorom činnosti. Snáď
preto má taký úspech u rôzne postihnutých jedincov. To
je samozrejme blízke Adlerovmu prístupu k postihnutým.
Adler postavil tézu rovnosti a my ju ako hippoterapeuti mô-
žeme (s výnimkou ťažko postihnutých, tých aspoň posúvame
od mínusu k plusu ) naplno uplatňovať. Vieme, že (Nicoll,
2004) problémy sú sociálneho charakteru a čím väčší roz-
diel v rovnosti medzi zúčastnenými vzniká (aj keď vnímaný
len subjektívne), tým väčší cit menejcennosti sa u jedinca
rozvíja. Preto v podmienkach diády klient – kôň, klient –
klient, klient – terapeut zdôrazňujeme partnerský, rešpektu-
júci prístup. Tak ako to vyžaduje aj primeraná komunikácia
človeka s koňom. Odvolávame sa tak na prínosné pozorova-
nia Marka Rashida (2005), ktorý presne popisuje partnerskú
komunikáciu človeka a koňa v pozícii

”
pasívneho vodcu“.

Nicoll (2004) odporúča v situáciách vznikajúcich boj o moc,
postaviť samého seba do nižšej pozície. Môžeme hrať toho,
ktorý nevie, nie je mu to jasné. Je to jediný spôsob, ako za-
staviť boj o moc. Môžeme pozývať, nie nútiť. Tu je najmä
u detí pozitívum vysoko motivačný charakter hippoterapie
a preto je skôr pozvánkou ako nútenou voľbou.

Ak by sme správanie koňa mali priblížiť adlerovskému pe-
dagogicko – psychologickému modelovému správaniu, hovo-
rili by sme o jeho nekompromisnosti, dôslednosti a relatívnej
konštantnosti. V jeho správaní sa ukazuje uplatňovanie pri-
rodzených dôsledkov. Samozrejme, že kôň nekoná vedome, je
to jeho prirodzený systém reakcií a tým nám vytvára živnú
pôdu pre procesy uvedomovania si skutočnej situácie a pre
procesy nielen učenia sa, ale aj odúčania sa.

Ak by sme mali vychádzať z adlerovej tézy, že problémy sú
spôsobené nedostatkom citu spolupatričnosti a zvýšením ko-
operácie klienta s okolím dochádza k liečivému účinku (pre-
tože symptómi vznikajú v postavení nadradenosti a podra-
denosti), potom je pre nás podstatná skutočnosť, že HT nie
je možné vykonávať bez kooperácie. Samotná metóda je za-
ložená nielen na prijímaní, ale aj prispievaní. Už samotný
vzor terapeuta s koňom sú predstaviteľmi silnej kooperácie.
Ak totiž nenájde terapeut cestu ku koňovi a kôň k terape-
utovi, je nemožné prispievať pre samotného klienta. Čokoľ-
vek chce klient s koňom alebo skupinou a s koňom dosiah-
nuť, závisí od zdravej kooperácie. V tomto zmysle by sme
mohli hovoriť, že ide o tréning zdravých vzorcov správania,
ktoré sú merítkom zdravého rozumu a duševného zdravia
podľa Adlera. Stať sa užitočným a kooperatívnym ako prvo-
radý terapeutický cieľ je v podmienkach HT vysoko stimulo-
vané a mohli by sme povedať, že hippoterapeuti sú súčasne
v tomto zmysle adleriánmi.
V adlerovskej psychológii sa prikladá význam povzbudzo-

vaniu a uplatňovaniu prirodzených dôsledkov. Kontakt s ko-
ňom je nosnou pôdou pre takýto prístup.
Životný štýl často diagnostikujeme na základe jednaní

a reakcií, interakcií počas HT. Nepotrebujeme klienta analy-
zovať a tak niekedy zbytočne dekompenzovať. Takáto diag-
nostika v prirodzenom prostredí je ideálna u detí a psychiat-
rických pacientov. U tých sa ukazuje vhodné interpretovať
iba situáciu tu a teraz a v podstate zakrývať. Tá je v spo-
jení s koňom zrozumiteľná a uchopiteľná takmer pre každého
klienta. Analyzujeme iba do tej mieri, do akej to klient sám
chce vedome a otvára nám dvere k analýze. Máme množstvo
príležitostí vypočuť si rané spomienky alebo sny v nenútenej
podobe napr. počas vychádzky na koni. Taktiež pozorovanie
koní v stáde sa stáva dobrým podnetom na sebaodhaľovanie
prostredníctvom projekcií.
Pretože Adler považoval psychopatológiu za chybné pre-

svedčenia a postoje, preto pokladal terapiu a poradenstvo
za formu výchovy, ktorá má pomáhať učiť sa novým po-
stojom a presvedčeniam. HT je veľkou mierou založená na
kognitívnom prístupe k situácii a preto aj ku klientovi tak
pristupuje. To sa vlastne prelína s adlerovským prístupom.
Neustále pracujeme s kognitívno – behaviorálnymi faktormi
v poskytovaní spätnej väzby a korekciami klienta v prístupe
ku koňovi a tiež k spoluklientom. Poznávanie je často súčas-
ťou terapeutickej jednotky.
Sebadôvera je vedľajším produktom citu spolupatričnosti

(Dreikursová-Fergusonová, 2005). V praxi nepoznáme inú
metódu, ktorá by tak rýchlo a jednoducho stimulovala seba-
dôveru klienta ako HT. To znamená, že sociálny záujem je
v podmienkach hippoterapie nosnou časťou stretnutí. Možno
práve to, že bez klienta to počas hippoterapie skutočne nejde
(bez jeho účasti – aktivity, kôň nemá dôvod reagovať tak, ako
sme si vytýčili s klientom alebo ako si klient vytýčil sám; kli-
ent musí nájsť cestu ku koňovi spoluprácou s terapeutom;
kôň tiež vlastne zrkadlí myšlienky klienta pretransformované
do najjemnejších neverbálnych signálov, čo je samotné pre-
javom akceptácie a kompetencie a každá reakcia klienta je
neustále reflektovaná), je dôvodom, aby sa nemusel sústrediť



70 TÍLEŠOVÁ, S.: KONCEPT INDIVIDUÁLNEJ ADLEROVSKEJ PSYCHOTERAPIE Z POHĽADU HIPPOTERAPIE

na sebapotvrdzovanie a zaslúženie si svojho miesta a naopak
takéto zážitky vedú k sebaakceptácii. To je cieľom adlerov-
ského terapeuta a v podstate neodmysliteľnou súčasťou hip-
poterapie.
Nicoll (2004): „Terapia je ako rodičovstvo. Dieťa sa na-

rodí a je závislé. Dobrý rodič uvažuje:
”
Čo musím urobiť,

aby som sa tohto dieťaťa zbavil?“ Preto našou úlohou je do-
stať klientov do pozície kompetentných.“ Práve spomenuté
je adlerovské. Potom ale hippoterapia a adlerovská terapia
majú rovnakú filozofiu. Jedným z najúčinnejších faktorov
hippoterapie je rozvoj a podpora kompetetnosti. (Postarať
sa o tak veľké, silné a rýchle zviera, akým je kôň, ovládať
ho, byť úspešný, vedieť s ostatnými komumikovať tak, že
sú zabezpečené pravidlá bezpečnosti a spokojnosť všetkých,
predstavuje silné emocionálne zážitky).
Pracovať s účelovosťou jednania je v podmienkach hippo-

terapie veľmi silným nástrojom. Totiž pracujeme s realitou
a súčasne so zážitkom. Je nemožné neprejaviť sa počas neča-
kaných situácií s koňom alebo skupinou. Je uľahčená nielen
diagnostika, aj to podstatné, čo sa za terapeutickú zmenu
v adlerovskej terapii pokladá, je pretransformovať diagnos-
tiku do činnosti. V rámci hippoterapie sa to ani inak nedá.
Priamy kontakt s nácvikom zdravých alternatívnych vzorcov
správania tvorí podstatnú časť práce počas stretnutia. Totiž
v každej chvíli musíme dbať na pravidlá a rešpekt ostatných,
kde cieľom je kooperácia a bezpečnosť. V podstate môžeme
povedať, že s účelovosťou jednania je klient počas hippotera-
pie zamestnaný neustále. Správanie ku koňovi by malo byť
v rámci nácviku nových zručností uvedomelé, vedieme ho
k uvedomeniu si diády akcia – reakcia, kde kôň poskytuje
okamžitú uchopiteľnú spätnú väzbu a to bez pocitu potres-
tania a viny (jedná bez predsudkov a bez moralizovania).
Symptómy vyvolávajú v koňovi reakcie a ak by terapeut ne-
fungoval ako tlmočník situácie a rovnako aj sprostredkovateľ
nových vzorcov správania, potvrdzoval by si klient vlastnú
súkromnú logiku. Preto v podmienkach vysokej emocionál-
nej angažovanosti si uvedomuje klient prirodzené a logické
dôsledky jednania. Klient zažíva úspech pri nových reakciách
a potvrdenie, že zvolená alternatíva funguje. Tým dochádza
nevyhnutne k zmene perspektívy, reorientácii a to rýchlejšie
a prirodzene.

Kazuistika

Extrémne úzkostný chlapec s problémami v správaní vo forme
fyzických agresií, negativizmu, impulzivity, šaškovania, hype-
raktivity a poruchy pozornosti. Dieťa malo veľký autosanačný
potenciál, čo sa prejavilo v terapeutickom procese aktívnymi
želaniami z jeho strany. Prvotná voľba koňa smerovala ku
koňovi na obrázku – priateľský, prístupný, zvedavý, submi-
sívny člen stáda, ktorý veľmi dobre prijíma úzkostných klien-
tov a stimuluje ich sebadôveru. Dominantná potreba chlapca
bolo bezpečie, láska a spolupatričnosť. Najčastejšie chlapec vo-
lil aktívne spôsoby upútavania pozornosti vo forme vulgár-
neho vyjadrovania a šaškovania, typické boli afekty negati-
vizmu a hnevu. Terapeutku identifikoval s osobou matky a po-
čas stretnutí sa ukázalo, že pocit blízkosti, akceptácie a tepla

sú korektívnymi činiteľmi jeho problémov. Navodili sme polo-
hovanie analogické prenatálnemu vývinu a komunikácii dieťaťa
a matky v ranom veku (teda od vnímania rytmu srdca a dychu
koňa s taktilnými a proprioceptínymi podnetmi v stoji opretím
sa o koňa, potom od polôh v ľahu na bruchu na koni, cez polohy
v ľahu na chrbte, po polohy vertikálne v sede), platilo u neho:
dotýkam sa, teda som. Najviac profitoval z objatí, držania za
ruku, masáží, spoločnej činnosti s terapeutkou okolo koní, tak
aj spoločne na koni. Na začiatku potreboval minimálne symbo-
lické spojenie s terapeutkou vo forme držania lasa obviazaného
okolo pása terapeutky. Tieto vstupy boli výsledkom chlapcovej
emocionálnej potreby a nie akoby sa zdalo jeho štylizovaním
do role neschopného.
Po zmene koňa (na alfa-dominantného koňa v stáde, ktorý

odmieta úzkosti klientov a bráni sa im vo forme úniku zo situ-
ácie a vyžaduje samostatnosť klienta so sebadôverou vo vlastné
jednanie), keď sa ukázal progres k samostatnému jednaniu die-
ťaťa, sa chlapec bránil prejsť k autonómnemu jednaniu, čo sa
najviac prejavilo

”
neschopnosťou“ dať koňovi signál, ktorým

smerom má ísť. Dieťa v podstate na tento krok bolo pripra-
vené a tiež o tom svedčilo správanie koňa, ktorý bol uvoľnený
a to dokazovalo, že dieťa bolo pokojné. Po prebraní vôdzok do
vlastných rúk (čo je prejavom samostatného jednania) terape-
utka v rámci protiprenosu odíšla od dvojice na bok asi štyri
metre a čupla si so založenými rukami s pohľadom raz do zeme,
raz na dvojicu chlapec – kôň. Prekvapený chlapec sa spýtal:

”
Čo robíš?“ Odpoveď terapeutky bola pokojná až ľahostajná:

”
Nič, iba čakám, až sa rozhodneš, čo chceš.“ Nato nasledovalo
pár sekúnd ticha a chlapec zrazu koňa bez problémov usmer-
ňoval vo všetkých smeroch.
Po tomto stretnutí dieťa aj matka referovali o úspechoch

v škole, o zmene správania, prebratí zodpovednosti za vlastné
činy, sebakontrole.
Toto celé sme zavŕšili tým, že na stretnutí, kde terapeutka

pracovala spoločne s dieťaťom na koni, sme robili rôzne koope-
ratívne aktivity, ako napr. dať pod dvojicu šatku a vystrieť ju
tak, aby trčali jej všetky štyri rohy spod zadkov oboch, pre-
vliecť z jednej strany tela na druhú veľký plastový kruh a pod. .
Skúšali sme rôzne polohy, napr. terapeut si ľahol do zadu na
koni a dieťa objalo koňa vpredu, obaja sme si ľahli dopredu,
dozadu a pod. – to vyžaduje efektívnu spoluprácu a komuni-
káciu, ak má byť prvok zvládnutý dobre a bezpečne.
Najdôležitejšie bolo potom dať chlapcovi do rúk vôdzky a on

riadil koňa (sedel vpredu pred terapeutkou, čo zdôraznilo ešte
jeho autonómne jednanie a terapeutka bola vlastne závislá na
ňom). Naplno prežil dôveru terapeutky v jeho kompetentné
jednanie a tiež zo strany koňa, ktorý bol celý čas uvoľnený
a akceptoval celé dianie v harmónii.

Postupne po týchto intervenciách sa vytratila potreba emo-
cionálnej aj telesnej blízkosti chlapca a chlapec sa prejavoval
predovšetkým zodpovedne a samostatne. Tiež sa ukázala jeho
kreativita a odvaha. Napr. chcel skákať z chrbta jedného koňa
na druhého koňa.
Na poslednom stretnutí pracoval chlapec nejaký časť s asis-

tentkou terapeutky (terapeutka pracovala s iným dieťaťom
a riadila priebeh stretnutia) a vôbec sa u neho neukázala po-
treba vrátiť sa k terapeutke.
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Kôň sa stal pre dieťa partnerom, kde terapeut už pôsobil iba
ako tlmočník a tak sa podarilo preklenúť spomenuté problémy.

Záverom

Na záver je možno správne pripomenúť koncept zdravia ad-
leriánov. Psychicky zdravý človek je ten, ktorý prejavuje
zodpovednosť, spoluprácu a prispieva k spoločenskej har-
mónii ľudí a života vo všeobecnosti. Tieto charakteristiky sú
neodmysliteľnými faktormi pôsobiacimi počas hippoterapie.
Je nemožné vyhnúť sa im pri skutočnej hippoterapeutickej
práci. Základné princípy práce adleriána ako účelovosť, ho-
lizmus (kôň pôsobí komplexne), cit spolupatričnosti sú sa-
mozrejmými prvkami práce hippoterapeuta. Môžeme preto
pokojne prehlásiť, že adlerovká psychológia našla v hippo-
terapeutickej práci plné uplatnenie. Záleží na terapeutovi,
ktorý psychologický smer mu osobne vyhovuje pri aplikácii
pôsobiacich prvkov v hippoterapii. Spomenuté prvky priro-
dzene vystupujú pri práci hippoterapeuta a sú tak odrazo-
vým mostíkom pre dobrú hippoterapiu s adlerovským záme-
rom.
Nevyhnutne treba upozorniť, že tak ako každá psychote-

rapia má svoje ohraničenia čo do efektu, aj tu treba rátať
s organicky vyvolanými problémami.
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