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HIPOTERAPIJA IN AVTIZEM
Urša Pišek
POVZETEK
Namen diplomskega dela je bil podrobneje opisati in razčleniti terapevtsko jahanje, izpostaviti
konja kot učitelja in terapevta hkrati, predstaviti vpliv hipoterapije na osebe z avtizmom in
izboljšanje njihovega zdravstvenega in psihičnega stanja.
Avtoričino diplomsko delo temelji predvsem na strokovni, literaturi izdani v Sloveniji,
znanstvenih tujih in domačih člankih, najdenih preko iskalnika Google in iz pogovorov s
strokovnimi delavci.
Avtizem je tretja od štirih najbolj pogostih razvojnih motenj in se pojavi pri približno 5-15
otrocih na 10000 rojstev. Otroci in odrasli z avtizmom imajo disfunkcionalen zaznavni sistem.
To pomeni, da je eden ali več čutov preveč ali premalo aktivnih za zaznavanje. Avtisti so
nezmožni sestavljanja informacij, ki jih pridobijo iz svojih zaznavanj zaradi prevelikega ali
premalega dotoka podatkov.
Osebe z avtizmom potrebujejo celostno obravnavo. Jahanje in aktivnosti, povezane s konji,
zahtevajo udeležbo celega telesa, duše in duha. To pomeni, da je prisotno psiho-motorično,
kognitivno, socialno in čustveno učenje. Jahanje in aktivnosti, povezane s konjem, zahtevajo
neposredno učenje in učenje preko lastnega delovanja in doživljanja.
Diplomsko delo je monografskega tipa, zato je uporabljena deskriptivna metoda dela.
Terapija s pomočjo konja v Sloveniji še vedno ni dovolj uveljavljena, čeprav se je preko
raziskav izkazala za bolj učinkovito od tradicionalne terapije.

Key words: horse, therapeutic riding, hippotherapy, autist, effects of therapy
HIPPOTHERAPY AND AUTISM
Urša Pišek
SUMMARY
Purpose of this thesis was to describe and divide therapeutic riding in details, to highlight the
horse as the tutor and therapist at the same time, to present the influence of hippotherapy on
autistic persons and their improvement of their physical and psychological state.
My assignment is mostly based on scientific literature published in Slovenia, foreign and
Slovenian articles obtained from search engine Google and conversation with professional
therapists.
Autism is the third or fourth most common of developmental disabilities, and it, occurs in
approximately 5-15 per 10,000 births. Children and adults with Autism have a dysfunctional
sensory system. This means one or more senses are either over- or under-reactive to
stimulation. Autistic people are unable to put the information they gain from their senses
together because they are either getting too much information or not enough.
Persons with autism need full attention. Riding and activities, connected with horses require
participation of body, soul and spirit. That means, there is present motoric, cognitive, social
and emotional learning. This sport activity also requires directive learning and studying
through their own functioning and experiencing.
This thesis was written as a monographic type therefore descriptive method of work was used.
Equine therapy in Slovenia is still not established enough, although it has been shown, trough
researches, for more efficient from traditional therapy.
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1 UVOD
1.1 INTERAKCIJA MED ŽIVALJO IN ČLOVEKOM
Živali že samo z navzočnostjo blagodejno vplivajo na človeka. Od nekdaj imajo pomembno
vlogo v človekovem življenju in njegovem razvoju. So predmet čaščenja, predstavljajo
pomemben vir hrane, včasih pa so imele zelo pomembno vlogo v transportu. V zadnjem času
se je vloga živali omejila bolj na pomočnika in družabnika. Številne raziskave kažejo, kako
pomemben vpliv imajo živali na otrokov razvoj. Pri tem se kažejo predvsem vplivi na
socialno-emocionalni razvoj, na otrokov kognitivni razvoj, na družinske in druge socialne
odnose in tudi na otrokovo počutje Tušak in Tušak,
.
Že od nekdaj je stik z živaljo veljal za sprostitev, torej za nekakšno terapijo. Domače živali
vplivajo na človeka pomirjujoče, stik s konjem pa je še bolj neposreden, saj se pri jahanju
človek in žival združita v harmonično celoto. Pri vsem tem pa je zelo pomemben pravilen
odnos do konja in poznavanje njegove narave Bužan, 1 .
Konja so sprva uporabljali v rekreativne namene in za preživljanje prostega časa, nato pa se je
iz rekreativne ravni razvila tudi tekmovalna raven ukvarjanja s konji, ki ji je sledila tudi
zdravstvena oziroma terapevtska raven (Jan, 2010).
Konji so socialne živali, ki nenehno potrebujejo družbo. Odreagirajo predvsem instinktivno
ter imajo izreden spomin in občutek za ravnotežje. Po naravi so plašljive živali, njihova
obramba je hiter tek, ugrizi in močne brce z zadnjimi nogami. Radi imajo mirno in lagodno
življenje in družbo drugih konj; so dobrodušni, občutljivi in zelo dovzetni za negativne
izkušnje in informacije. Konj je naš sopotnik, je živo bitje in še vedno velja, da je naš
najboljši učitelj. Tega nikoli, v nobenem segmentu interakcije s konji, ne smemo pozabiti
Korošec, 1 .

1.2 TERAPEVTSKO JAHANJE
Terapevtsko jahanje je za vse sodelujoče prijetno doživetje, pri katerem se ustvari odnos med
človekom in živaljo – konjem. Jahanje pozitivno vpliva na gibalne in psihosocialne funkcije
in je dinamično zdravljenje, usmerjeno na celostnega človeka telo, dušo in duha . Cilj ni le
odpravljanje ali zmanjševanje bolezni in motenj, ampak tudi in predvsem razvoj potencialov
Lavrič,
7a .

1.3 HIPOTERAPIJA
Hipoterapija je gimnastično zdravljenje s konjem na nevrofiziološki osnovi. Je medicinska
smer terapevtskega jahanja in se uporablja v terapevtske namene (Petrovič,
1.
Je dopolnilna dejavnost fizioterapije, ki se odvija na konju in s konjem. S stalnim
prilagajanjem gibanju konja vplivamo na mišično napetost, s tem pa vzpodbudimo razvoj
9

podpornih, vzravnalnih in ravnotežnih reakcij, ki jih potrebujemo pri gibanju »Kaj je
hipoterapija«, 2013).

Slika 1. Hipoterapija (Bajde in Japelj, 2010).

1.4 AVTIZEM
Avtizem je razvojna motnja, ki prizadene razvoj možganov, predvsem na področju govora in
družbene interakcije. Pri »klasičnem avtizmu« se simptomi razvijejo pri 18-24 mesecih.
Aspergerjev sidrom pa je blaga oblika avtizma, ki vsebuje veliko manj razvojnih problemov.
Simptomi avtizma so težave pri komunikaciji verbalni in neverbalni , težave s koncentracijo,
ponavljajoče obnašanje ploskanje z dlanmi, zibanje, ponavljanje besed … , težave z družbenimi
aktivnostmi in spretnostmi, težave pri ohranjanju in vzpostavljanju očesnega kontakta, težave z
osnovami veščinami oblačenje, prehranjevanje, umivanje, čiščenje zob (Aspen Education
Group, 2011).

1.5 CILJI IN ODPRTA VPRAŠANJA
Diplomsko delo temelji na monografskem tipu. Pri preučevanju problema so uporabljenimi
znanstveni članki, večinoma tuje raziskave, ki so pridobljene preko iskalnika Google, z iskalnim
imenom »hippotherapy and autism«. Vključeno je ustrezno strokovno gradivo ter lastne izkušnje
in mnenja s strani terapevtov, ki izvajajo hipoterapijo. Še vedno pa se tekmovalno ukvarjam s
konjeništvom, in sicer s preskakovanjem ovir s konjem, in so mi te živali zelo blizu, prav tako
tudi hipoterapija in terapija s pomočjo konja, ki se v našem klubu tedensko izvajata.
Glede na vrsto pozitivnih učinkov, ki jih navajajo raziskave številnih avtorjev, so cilji
diplomskega dela:






Predstaviti terapevtsko jahanje in ga ustrezno razdeliti.
Podrobneje predstaviti hipoterapijo, njen razvoj in kako vpliva na paciente.
Odgovoriti, zakaj uporaba konj pri hipoterapiji.
Predstaviti avtizem in ugotoviti, ali vpliva na zdravje oseb.
Ugotoviti učinke hipoterapije na osebe z avtizmom.
10

Cilji so torej predstaviti konja kot učitelja, terapevta, opisati in razčleniti terapevtsko jahanje,
podrobneje predstaviti hipoterapijo, njen razvoj in vpliv na paciente ter se posebej
osredotočiti na osebe z avtizmom in učinke hipoterapije na le-te.
Avtorici je tema zelo zanimiva, saj se tekmovalno ukvarja s preskakovanjem ovir s konjem in
jo področje terapevtskega jahanja zelo zanima, kajti tako hipoterapija kot tudi terapija s
pomočjo konja se izvajata v celjskem konjeniškem klubu. V Sloveniji se vedno bolj
zavedamo pomembnosti stika konj-človek, ampak zaenkrat imamo zelo malo slovenske
literature, kar nas še dodatno spodbudi, da zberemo istovrstne podatke v slovenskem jeziku
na enem mestu.

11

2 JEDRO
2.1 KONJ – TERAPEVT
Vez med konjem in človekom, na podlagi katere se je začelo razvijati tudi področje aktivnosti
in terapija s pomočjo konja, ni nastal od danes do jutri, temveč je plod nekaj tisočletij
trajajočega odnosa, igre različnih vlog, izkušenj in vtisov, ki so se ugnezdili tako v podzavest
človeka kot tudi v podzavest konja Demšar, 1 .
Ni naključje, da je človek šele sedaj stopil na pot postopnega ozaveščanja že pozabljene
simbolike konja, ki deluje kot nekakšna arhetipska struktura in usmerja tudi diskurz
terapevtskega odnosa med konjem in človekom. Človek končno začenja sprejemati konja kot
enakovrednega partnerja ter kot »ko-terapevta« ali »ko-pedagoga«, ki je mnogim sposoben
pomagati do pozitivnih življenjskih izkušenj in posledično višje kvalitete življenja. Kljub
temu, da je odnos med človekom in konjem primarno predstavljal odnos lovec – plen, je konj
s svojimi sposobnostmi in veličastnostjo človeka fasciniral. Prav tako je človek hitro ugotovil,
da je do konja mogoče vzpostaviti tudi drugačen odnos, ki ne temelji na nasilju, temveč na
zaupanju in sodelovanju. Na teh spoznanjih se je vloga konja v človekovem življenju še
okrepila. Ni več predstavljal zgolj zaloge mesa za hrano ali kože za obleko, postajati je začel
človekov pomočnik pri delu ...
Veliko ljudi se konjev boji, vendar jih hkrati tudi občuduje - do njih goji nekakšno
strahospoštovanje. Konj hkrati velja tudi za zvestega in plemenitega spremljevalca ter
senzibilnega zaupnika. Človek ga dojema kot zelo skladno, elegantno in dostojanstveno bitje.
Zanimivo je, da konj kljub stoletjem, ki jih je preživel kot človeku podrejena žival, še vedno
velja za pojem svobode. Konj je žival gibanja. Gibanje je njegova osnovna potreba in pomeni
bistvo njegovega življenja. Tudi ljudje skozi gibanje obvladujemo in dojemamo prostor.
Gibanje je naša osnovna potreba, saj nam prinaša občutek, da smo svobodni. Zato tudi konje v
gibanju dojemamo kot simbol hrepenenja po svobodi in osvobajanja od spon Demšar, 2010).
Konj služi kot terapevtsko sredstvo za prenos gibov v koraku. Dražljaji nihanja, ki se s
konjskega hrbta prenašajo na pravilno sedečega, dobro zravnanega pacienta, so sorodni
človeški hoji. S konjskega hrbta se v koraku prenaša 9 do 110 tridimenzionalnih nihajnih
dražljajev na minuto. Prav tako delujejo pospeški in centrifugalne sile, ki nastajajo pri gibanju
naprej in spremembah smeri. Pacient pri hipoterapiji največkrat sedi brez sedla neposredno na
konjskem hrbtu, pri tem pa ga terapevt, ki hodi poleg konja, popravlja. Pri majhnih, močno
prizadetih otrocih terapevt sedi na konju za njim in jim pomaga, da se prilagajajo ritmičnemu
nihanju. Pri gibanju naprej na konju pacient brez naporov vadi simetrično obremenitev
sedišča, pri tem pa mora biti hrbtenica dobro zravnana. S prilagajanjem gibanja vadimo tiste
funkcije, ki jih pacient potrebuje v svojem vsakodnevnem življenju-normalno zravnanost in
držo telesa.V telovadnici tega ni mogoče doseči na noben podoben način Demšar, 2010).
Nošenje na štirih nogah v ritmu ljudje, ki sami hodijo s težavo ali pa sploh ne, doživljajo s
prav posebnim zadovoljstvom. Miren potek terapije je zagotovljen v prostoru, v katerem v
tem času ni drugih jahačev, saj je potrebno na vsak način izključiti zunanje motnje.
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Slika 2. Terapija s pomočjo konja – igra SPOMIN (Bajde in Japelj, 2010).

2.2 KONJ IN SENZORNA INTEGRACIJA (Bajde, 2010)
Aktivnosti ob konju in na konju lahko stopnjujemo in prilagajamo tako, da posamezniku
pomagamo, da lažje sprejme in se prilagodi na dražljaje iz okolja.
Katera čutila poznamo pri človeku in kaj nam povedo?

2.2.1 Vestibulum
Je naš čut za gibanje in gravitacijo. Pove nam, ali se giblje človek ali okolje okoli njega.
Nahaja se v notranjem ušesu.
Mogoče so aktivnosti s poudarkom na senzorni integraciji ob konju in na njem:





Posameznik občuti, ali se giblje on ali konj.
Opazuje konja v različnih hodih korak, kas, gallop v maneži ali izpustu.
Podporna ploskev na konju se lahko spreminja otrok leži na trebuhu, sedi … .
Konj lahko ob tem stoji in občuti se le njegovo dihanje ali pa se premika v koraku.

Ko oseba z motnjami sedi ali leži na konju, občuti gibanje in se ravnoteženo prilagaja gibanje
stimulira vestibularni sistem in ravnotežje .
Štirikratno gibanje konja vpliva na znižanje povišanega tonusa proksimalno. Linearno gibanje
vzpodbuja ravnotežno prilagajanje na konju in tako posameznika aktivira. Hitrost konjevega
gibanja se spreminja glede na potrebe posameznika počasno, hitreje, korak, kas , odvisno od
13

njegovih sposobnosti in ravnotežnega prilagajanja. Medtem ko se konj giba, je otrok aktiven
in lahko vključujemo aktivnosti za vizualno-motorično koordinacijo “držanje” predmetov z
očmi in spremljanje premikanja v različnih smereh .
Vestibularni stimulaciji dodamo še vizualno močnejši dražljaj npr. uporabimo slike z večjimi
barvastimi kontrasti ali postavimo določen predmet na ograjo .

2.2.2 Propriocepcija ali občutek za položaj sklepa
Propriocepcija je sposobnost telesa, da prenese občutek položaja sklepa v centralni živčni
sistem, interpretira dobljeno informacijo in zavestno ali podzavestno odgovori na
stimulus/dražljaj, tako da omogoči ustrezno izvajanje giba in ohranjanje drže. Receptorji se
nahajajo v koži, kitah in mišicah ter v sklepih. Povedo nam, kje se nahaja določen del telesa,
in so tesno povezani s telesno shemo.
Mogoče aktivnosti s poudarkom na senzorni integraciji ob konju in na njem:





Otrok zaznava lastno telo in to znanje prenaša na konja: poišče ušesa, rep, noge, glavo,
trup …
Ena od aktivnosti, ki zahteva proprioceptivno prilagajanje, je splezati na konja in
prilagoditi položaj telesa sedni podlagi. Aktivnost prilagodimo sposobnostim
posameznika (ali uporabimo pri zajahanju pomoč rampe, pručke … .
Medtem ko otrok sedi na konju, lahko vključujemo aktivnosti, ki zahtevajo, da postavi
roke v določen položaj položi roka na glavo, primi se za nos … .
Otrok na konju lahko spreminja položaj, na primer: uleže se na konja, sestopi z njega po
»toboganu« …

2.2.3 Dotik
Naše telo je posejano z nešteto živčnimi končiči, preko katerih dobivamo informacije, ali je
nekaj vroče ali hladno, trdo ali mehko, gladko ali grobo, ali nam povzroča bolečino ali pa
ugodje. Preko kože dobimo informacije o temperaturi, obliki, bolečini, mestu dotika in
kvaliteti dotika.
Mogoče aktivnosti s poudarkom na senzorni integraciji ob konju in na njem:
 Ob dotiku konja otrok občuti toploto, spozna različno teksturo dlake in grive, razlikuje
barve …
 Med nego in urejanjem konja se sreča z različnimi krtačami, lahko izkusi in razišče
krtačo na sebi, na konju, jo poišče med več predmeti.
 Ko vstopi v jahalnico, se sreča z mivko, ki daje drugačen občutek pri hoji kot trda
podlaga.
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2.2.4 Sluh
S sluhom lahko zaznavamo nevarnost, slišimo navodila in jim sledimo, občutimo ugodje ob
poslušanju glasbe, zvokov iz narave …
Slušni sistem je tesno povezan z vestibularnim sistemom in človek ob gibanju občuti še
vibracije, ki nastajajo ob zvoku.
Mogoče aktivnosti s poudarkom na senzorni integraciji ob konju in na njem:





Jahalnica je velik prostor, zato je dražljajev iz zunanjega okolja manj.
Otrok je pozoren na zvoke, ki jih ustvarja konj (dihanje, oglašanje in na dražljaje iz
okolja navodila terapevta, ptiček v jahalnici ali zvočna igrača .
Otrok lahko posluša tudi z dotikom – občuti toploto konja in spremembo njegovega
dihanja. Otrokova pozornost je usmerjena na konja in manj na okolje.
Pri osebah, ki si okolje zapolnjujejo z zvokom, omejimo število besed ali spremenimo
govor v ritem ali pesem in spreminjamo ritem. Uporabljamo nižje tone.

Na ograjo jahalnice lahko postavimo različne predmete in tako ustvarimo dogovorjen zvok le
na dogovorjenih mestih.

2.2.5 Vonj in okus
Vonj nas lahko očara, nas razveseli ali nas spodbudi, da poskusimo določeno hrano. Prav tako
nas opozarja pred nevarnostjo.
Mogoče aktivnosti s poudarkom na senzorni integraciji ob konju in na njem:



V jahalnici otrok sreča različne vonjave vonj po senu, konjskih figah, različnih
pripomočkih za nego kopit, repa in grive konja … .
Intenziteta se prilagaja reakciji posameznika na dražljaje. Otrok lahko poskusi nekatera
živila, ki jih ponudimo konju sladkor, jabolko, korenje … . Hranjenje konja je
aktivnost, ki omogoči, da se živali približa in premaga strah pred njo.

2.2.6 Vid
Vid nam omogoča, da lahko zaznamo barve, svetlobo, gibanje, pozicijo, govorico telesa in
izraze obraza. Oči nam omogočajo, da vemo, kaj nam sporoča okolje ali sogovornik, zaznamo
nevarnost. Pri nadzoru drže pa je pomemben vid, ki natančno opredeli položaj glave v
prostoru.
Mogoče aktivnosti s poudarkom na senzorni integraciji ob konju in na njem:




Izberemo odeje različnih barv.
V jahalnico lahko damo slike in predmete intenzivnejših barv in s tem pomagamo pri
lokalizaciji in ohranjanju pozornosti na določenem predmetu …
Izberemo mesto, kje bomo ustavili konja, ali določimo smer gibanja glede na
stimulacijo iz okolja – količino svetlobe v posameznem delu maneže.
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2.3 TERAPEVTSKO JAHANJE
Pri kakršnem koli delu s konji je razumevanje konj in znanje jahanja vitalnega pomena.
Glavni namen terapevtskega jahanja je predvsem delo s pacientom, terapevtovo znanje
jahanja pa mora biti dovolj dobro, da zna zanesljivo voditi konja tudi v nepredvidenih
okoliščinah, kar znatno prispeva k varnosti.
Pri šolanju jahačev je pomembno, da se znanje pridobi postopoma, na primernih konjih in s
pomočjo usposobljenega učitelja. Zlasti je pomembno, da si s šolanjem pridobijo in utrdijo
pravilen, uravnotežen, sproščen in varen sed, kar jim omogoči pravilno delovanje na konju.
Izvajanje različnih vaj jih nauči, da so jim sposobni v različnih situacijah voditi konja.

2.3.1 Zgodovina terapevtskega jahanja v svetu (»A history of therapeutic
riding«, 2013)




















460 –377 pr. n. št. – Hipokrat omeni jahanje v poglavju »naravna telovadba«.
1569 – Huronymus Merkurialis iz Italije napiše »umetnost gimnastike«, kjer razpravlja o
jahanju in njenih učinkih na ohranjanje in vzdrževanje zdravja.
1901 – Ga. Agnes Hunt odpre prvo ortopedsko bolnišnico v Oswestryu v Angliji. Spozna
veliko učinkovitost in uporabo konjev ter jahanja.
1918 – Gdč. Olive Sands, psihoterapevtka, s svojimi konji v bolnišnici izven Oxforda
ponudi program jahanja ranjenim vojakom med prvo svetovno vojno.
1950–1960 – Terapevtsko jahanje v Veliki Britaniji napreduje od pacientov z ohromelostjo
do pacientov z amputacijami in ljudi s posebnimi potrebami.
1952 – Ga. Liz Hartel je bila ohromela. Kadar ni jahala konjev, je bila priklenjena na
invalidski voziček, z osvojitvijo srebra na Olimpijskih igrah v Helsinkih leta 195 je
navdušila svet s terapevtskim jahanjem.
Zgodnja 50-ta – Gdč. Elsebet Bodthker, norveška psihoterapevtka in priznana konjenica,
spozna gospo Hartel, njen fizični napredek navduši Gdč. Bodthker, da začne učiti svoje
ohromele paciente jahanja, uporabe osnovnih jahalnih vaj in ostalih tehnik, ki so jih razvili
klinični psihoterapevti. Ulla Harpot, psihoterapevtka v Kopenhagnu, začne priporočati
jahanje svojim pacientom. Že po nekaj mesecih se pri odraslih in tudi otrocih, ki trpijo za
otroško ohromelostjo, opazijo pozitivni učinki.
1960 – Olimpijsko oblikovane igre za nepokretne športnike so organizirane v Rimu s 4
prijavljenimi športniki. Jahanje, kot oblika terapije za nepokretne otroke in odrasle, se
uveljavi v Združenih državah Amerike.
1964 – Velika Britanija ustanovi svoj prvi svetovalni svet za terapevtsko jahanje.
1968 – Dr. Bauer in G. Renaud predstavita terapevtsko jahanje v Kanadi.
1969 – CARD je ustanovljen kot prvi terapevtski jahalni center v Kanadi.
1970 – NAHRA (severno ameriško invalidsko jahalno združenje – temeljni člen za
terapevtsko jahanje, ustanovljen v Kanadi in ZDA.
1980 – Mednarodna jahalna federacija za invalide (FRDI) je ustanovljena za povezavo
med terapevtskih jahanjem in centri za vožnjo vpreg ter za pomoč pri razvijanju programa
širom sveta.
1980 – Ustanovitev CanTRA, kanadsko terapevtskega jahalnega združenja. Danes ima
preko 1 ustanov in še vedno narašča po številu članov.
1996 – Konjeniški šport postane uradna paraolimpijska disciplina v Sidneyu. Do zdaj je to
največji dogodek v zgodovini paraolimpijskih iger s 122 udeleženimi državami.
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2.3.2 Delitev terapevtskega jahanja (Adamič Turk in Japelj, 2010)
Terapevtsko jahanje delimo na štiri osnovna področja: medicino, psihologijo, pedagogiko in
konjeniški šport. Med posameznimi vejami terapevtskega jahanje ne moremo potegniti jasne
meje, saj se področja med seboj prepletajo. Seveda pa je vsako od njih usmerjeno k jasno
začrtanim ciljem, ki opredeljujejo posamezno področje delovanja.

Slika 3. Novejša strokovna delitev terapevtskega jahanja v Sloveniji – nemški model Adamič
Turk in Japelj, 1 ; Kaj je terapevtsko jahanje, 1 ; Polaušek, 11 .

 Medicina
Konja uporabljamo v okviru hipoterapije. Ta metoda se na nevrofiziološki osnovi predpiše pri
bolnikih z nevrološkimi gibalnimi motnjami. Metoda se uporablja takrat, ko s
konvencionalnimi metodami zdravljenja ni mogoče doseči popolnega uspeha. Sem spada tudi
erfoterapija, ki jo izvaja delovni terapevt, v smislu senzorne integracije otroka.


Psihologija

Psihoterapija s pomočjo konja temelji na odnosu in nebesedni komunikaciji med konjem in
človekom. Terapevt pri tem opazuje razvoj odnosa in medsebojne odzive, na podlagi tega pa
posreduje in usmerja proces tako, da pacient začne prepoznavati in razumeti svoje in konjeve
odzive, odkriva vzroke, razrešuje konflikte in se osvobaja.


Pedagogika

Konj z zdravilnim pedagoškim jahanjem doseže pozitivne spremembe človekovega
obnašanja; podpira individualno psihološko, socialno in rehabilitacijsko območje. Pri tem se
jahalno pedagoška vsebina in ravnanje s konjem prepletata s celotnim človeškim telesom, z
njegovim duševnim, duhovnim in socialnim položajem.


Konjeniški šport

Športno jahanje omogoča ljudem z različnimi okvarami, da zavzamejo določeno mesto v
17

jahalnem športu. Nekaterim to pomeni možnost udeležbe v normalni športni ekipi z vso
motivacijo skupine, drugim jahalno igro oziroma zapolnitev prostega časa.
Indikacije za terapevtsko jahanje Tušak in Tušak,













Alkoholizem in druge motnje odvisnosti
Avtizem
Mongoloidnost
Depresivnost
Fobije
Nemotiviranost (domski otroci)
Vedenjske motnje
Osebnostne motnje
Učne težave
Slepota
Moten kontakt z okoljem
Psihosomatika

Kontraindikacije Tušak in Tušak,















:

:

Patološke spremembe hrbtenice
Spremembe v kolkih
Patološke frakture
Težja osteoporoza
Odprte rane
Epilepsija
Hemofilija
Cerbrovaskularne motnje zaradi anevrizme ali angioma
Medikamentozna terapija z vplivom na koagulacijo krvi
Akutno stanje bolezni
Vnetje ven
Nekatera druga obolenja, kot so gripa, vnetje mehurja, ledvic
Zelo močan strah pred konjem
Izostal odnos do konja

2.4 HIPOTERAPIJA
Hipoterapija je fizioterapevtska metoda, ki izkorišča konjevo gibanje za izboljšanje otrokove
drže, ravnotežja, koordinacije in celostne funkcije Strauss, 1995 . Po Osbornovi definicij je
hipoterapija terapija s pomočjo konja Osborn, 1998 . Pri terapiji se ne uporablja sedla ali
stremena, otrok aktivno sedi na konju in ne vpliva na konjevo gibanje.
Konjevo gibanje omogoči avtomatske reakcije, ker se mora otrok prilagoditi gibanju konja in
ohranjati ravnotežje.
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Hipoterapija ima edinstvene in nenadomestljive lastnosti, ki postavljajo otrokovo telo v sedeč
položaj in stimulirajo gibalne vzorce, ki so zelo podobno človeški hoji. Konjeva hoja odda v
otrokovo telo 110 večdimenzionalnih impulzov na minuto, kar pri otroku povzroči reakcijo,
kakršne ne moremo izvabiti z drugimi nevrološkimi metodami (Heine, 1997).
Indikacije za hipoterapijo Tušak in Tušak, 2002):









Cerebralna paraliza
Multipla skleroza
Hemiplegija
Ataksija
Parkinsonizem
Kronični poliartritis
Invalidnost
Obolelost srca in ožilja zaradi pomanjkanja gibanja

2.4.1 Hipoterapija skozi zgodovino (Adamič Turk in Japelj, 2010)
Velik dogodek v zgodovini človeštva je bila ukrotitev konja, namensko spreminjanje
njegovega gibanja in s tem spremenjen namen uporabe – lov, delo, vojskovanje in šport. Stari
Grki so konju pripisovali čudežno moč, saj ježa dvigne “voljo do življenja in prebudi duha”.
Prva študija o vrednosti hipoterapije sega v leto 1975 v Pariz, kjer je Chassigne ugotovil
izboljšanje drže, ravnotežja in mišične kontrole Strauss,
. Epidemija poliomielitisa se je
konec štiridesetih let tega stoletja razširila po celem svetu. Danki Liz Hurtel so po tej bolezni
popolnoma ohromele noge. Po prestani operaciji in fizioterapiji je hodila s pomočjo bergel. Z
vsakodnevnim jahanjem si je pridobila mišično moč in kondicijo, tako da je leta 195
zastopala Dansko na olimpijskih igrah. Prav zaradi tega dogodka se je povečal interes za
uporabo konja v terapevtske namene. Leta 1957 so Angleži predstavili program terapevtskega
jahanja za otroke in odrasle, ovirane v gibanju. Leto kasneje je norveška fizioterapevtka Eilset
Bodtker organizirala jahanje kot specifično terapevtsko dejavnost za invalidne otroke. Nato se
je leta 1968 terapevtsko jahanje začelo v Nemčiji. Pet let zatem se je začelo terapevtsko
jahanje razvijati v Avstriji (Strauss, 2000). Pri nas pa je leta 1989 prve korake naredila Vanica
Petrovič, ko je pričela z jahanjem pri bolnikih z multiplo sklerozo Petrovič,
1 . Leta 199
sta Dada Lavrič in Niko Cankar pri otrocih s cerebralno paralizo začela s športnim jahanjem v
Zavodu za usposabljanje invalidne mladine Kamnik. Tri leta kasneje pa je Monika Zadnikar,
prav tako v Zavodu za usposabljanje invalidne mladine v Kamniku, začela s hipoterapijo Jan,
2010).

2.4.2 Izvajanje hipoterapije
Osnove za izvajanje hipoterapije so različni koncepti v fizioterapiji (razvojno-nevrološka
obravnava, PNF, Vojta … . Za izvajanje hipoterapije je najpomembneje sestaviti dober
terapevtski tim.
Poznamo dva načina izvajanja hipoterapije. Terapevt sedi na konju za otrokom in ga
nadzoruje ali pa hodi ob konju in otroka spremlja s tal. Če je pacient zahtevnejši, terapevt
potrebuje pomočnika. Hipoterapija traja od
do 3 minut, odvisno od koncentracije in
sposobnosti pacienta Adamič Turk in Japelj, 2010).
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2.4.3 Hipoterapevtski tim (Adamič Turk in Japelj, 2010)
V hipoterapevtski tim so vključeni:







Zdravnik specialist, ki predpiše hipoterapijo, opiše otrokovo zdravstveno stanje in
posebnosti.
Fizioterapevt, ki sledi zdravnikovim navodilom, vendar končno odločitev sprejme sam.
Vodnik konja, katerega naloga je, da konja vodi, a mora biti pri delu izkušen in
zanesljiv. Umirjeno mora ravnati pri zajahanju in razjahanju konja, pa tudi med samim
vodenjem konja. Vodnik naj bi tudi skrbel za terapevtskega konja, ga hranil, negoval,
treniral in ohranjal njegovo kondicijo.
Konj mora bit pred začetkom terapije ogret. Potrebno mu je dati tudi malo svobode,
hkrati pa mora biti poslušen in ubogljiv. To dosežemo z rednim in doslednim treningom
(Hiepertz, 1977).
Pomočnik terapevta, ki varuje otroka in hipoterapevta, če ta sedi za otrokom na konju.
Pozorno spremlja terapijo in upošteva navodila hipoterapevta. Pomembno je tudi, da
ima pomočnik znanje o konjih in da se jih ne boji.

2.4.4 Oprema pri hipoterapiji (Adamič Turk in Japelj, 2010)
Za hipoterapijo moramo zagotoviti urejeno jahališče ograjena maneža, pokrita ali zaprta
jahalnica), zagotovljena mora biti rampa, s katere je mogoč dostop na konja gibalno oviranim
pacientom. Konj mora biti pred terapijo dobro pripravljen (vodnik ga prej ogreje, pozoren je
na njegovo razpoloženje in počutje in ustrezno opremljen. Pri hipoterapiji uporabljamo
podsedelnico in lonžirni pas/ročko, le v redkih primerih se uporabi sedlo.
Pri hipoterapiji se ne uporablja varnostne čelade (moti percepcijo), saj je hipoterapija zaradi
dodatne asistence zelo varna. Pri terapiji je pomembno, da so vrata jahališča zaprta in da je v
jahalnici zagotovljen mir.
Pred hipoterapijo preverimo, ali ima otrok nameščene ortoze če jih ima, jih odstanimo ,
pozorni moramo biti na invalidski voziček, predvsem na zavore, električni voziček pa
moramo izklopiti. Vedno prej pripravimo potrebne pripomočke žoge, poligon, obroče,
slikovni material … .

2.5 AVTIZEM
Avtizem (»Kaj je avtizem«, 2013) je vseživljenjska razvojna motnja. Je del spektra, ki ga
imenujemo motnje avtističnega spektra ali na kratko MAS. Beseda “specter” se uporablja zato,
ker imajo vse osebe z avtizmom težave na treh glavnih področjih “triada primanjkljajev” , a
se pri vsakem posamezniku izražajo drugače in imajo različen vpliv. Medtem ko so nekateri z
avtizmom sposobni živeti relativno “običajno” življenje, potrebujejo drugi celo življenje
strokovno pomoč.
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“Triado primanjkljajev” sestavljajo:
 težave s socialno komunikacijo,
 težave s socialno interakcijo,
 težave na področju fleksibilnosti mišljenja (»Kaj je avtizem«, 2013).

2.5.1

Težave s socialno komunikacijo

Osebe z avtizmom imajo težave tako na področju besedne kot nebesedne komunikacije, tudi
govorica telesa jim je težko razumljiva. Mnogi med njimi zelo dobesedno razumejo govor in
mislijo, da ljudje rečejo natančno to, kar mislijo. Največkrat težko uporabljajo in razumejo
obrazno mimiko in intonacijo glasu, šale in sarkazem Stergar Remškar, 1 .
Nekatere osebe z avtizmom sploh ne govorijo ali imajo precej omejen govor. Večinoma
razumejo, kaj se govori, vendar za komunikacijo raje uporabljajo druga sredstva – znakovni
jezik in vizualne simbole Stergar Remškar, 1 .
Drugi spet imajo dobro razvite jezikovne veščine, vendar pa lahko imajo težave z
razumevanjem sodelovanja v pogovoru, morda ponavljajo tisto, kar je nekdo rekel ali
določene fraze to imenujemo eholalija), ali pa celo neprestano govorijo le o tistem, kar jih
trenutno zanima. Osebam z avtizmom zelo pomaga, če z njimi govorimo jasno in dosledno in
jim damo čas, da obdelajo procesirajo informacijo, ki jim je bila povedana Stergar Remškar,
2010).

2.5.2 Težave s socialno interakcijo
Druženje ni nekaj samoumevnega – teh veščin se moramo naučiti. Osebe z avtizmom imajo
pogosto težave s prepoznavanjem ali razumevanjem čustev in občutij drugih ljudi ter z
izražanjem svojih lastnih in to jim otežuje vključevanje v družbo.
Morda ne razumejo nenapisanih družbenih pravil, ki se jih večina nauči mimogrede. Včasih
stojijo preblizu človeka, s katerim se pogovarjajo, ali pa načenjajo neprimerne teme.
Včasih se zdi, da so brezčutni, ker ne morejo prepoznati, kako se počutijo drugi. Raje
preživljajo čas sami, kakor da bi iskali družbo. Ne iščejo potrditve ali tolažbe drugih. Njihovo
vedenje se zdi “čudno” ali neprimerno, saj imajo težave pri izražanju svojih občutij, čustev in
potreb. Težave na področju socialne interakcije pomenijo tudi težave pri vzpostavljanju
prijateljstva. Nekateri si želijo družbe, a ne znajo navezati stika Stergar Remškar, 1 .

2.5.3 Težave na področju fleksibilnosti mišljenja
Avtisti težko predvidijo, kaj vedo in mislijo drugi ljudje. Fleksibilnost mišljenja nam
omogoča, da razumemo in predvidimo vedenje drugih ljudi, osmislimo stvari, vedenje,
dogodke in si lahko predstavljamo situacije zunaj naše vsakodnevne rutine ter jih predvidimo.
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Težave s fleksibilnostjo mišljenja pomenijo, da imajo osebe z avtizmom težave pri (Stergar,
Remškar, 1 :







razumevanju in tolmačenju misli, občutkov ter dejanj drugih ljudi;
predvidevanju, kaj se bo ali kaj bi se lahko zgodilo;
razumevanju koncepta nevarnosti, na primer, da jih tek po prometni cesti ogroža;
sodelovanju v igri: otroci z avtizmom lahko uživajo v domišljijski igri, vendar najraje
neprestano ponavljajo isto dejanje ali prizor;
spremembah in načrtovanju prihodnjih dejanj;
soočanju z novo ali neznano situacijo.

Težave s fleksibilnostjo mišljenja ne smemo zamenjevati s pomanjkanjem domišljije. Veliko
oseb z avtizmom je zelo kreativnih in so lahko, na primer, izredni umetniki, glasbeniki ali
pisatelji Stergar Remškar, 2010).

2.5.4 Odvisnost od rutine
»Mladostnik z avtizmom je vsak dan obiskoval dnevni center. Vsak dan je ponj prišel taksi,
ga pripeljal do centra, on je izstopil, šel do vrat centra, potrkal in vstopil. Nekega dne pa so
mu odprli vrata, preden je potrkal. Namesto da bi vstopil, je odšel nazaj do taksija ter ponovil
ves postopek od začetka«.
Osebam z avtizmom se svet lahko zdi zelo nepredvidljiv in zmeden kraj, pogosto imajo raje
ustaljeno dnevno rutino, da vedo, kaj se bo vsak dan zgodilo. Vsak dan si želijo peljati po isti
poti iz šole ali na delo, ali pa jesti vedno popolnoma isto hrano za zajtrk. Prav tako so jim zelo
pomembna pravila: osebam z avtizmom je lahko zelo težko sprejeti drugačen pristop, ko so se
že enkrat naučili “pravilne” poti. Težko prenašajo spremembe, vendar jim je lažje, če se nanje
pripravijo Stergar Remškar, 2010).

2.5.5 Senzorna občutljivost
»Miha ima zelo rad slikanje, ne mara pa nositi majice, s katero zaščitimo oblačila, da se ne bi
umazala. Občutek tkanine na koži je zanj zelo neprijeten. Zato smo se s šolo dogovorili, da
namesto majice nosi ohlapen predpasnik«.
Osebe z avtizmom so pogosto senzorno občutljive. Ta občutljivost se lahko nanaša na eno ali
pa na več čutil – vid, sluh, voh, okus ali dotik. Posameznik je lahko preobčutljiv
hipersenzibilnost ali pa premalo hiposenzibilnost občutljiv na dražljaje.
Na primer, za osebo z avtizmom so lahko nekateri običajni zvoki, ki jih drugi ljudje sploh ne
registrirajo, nevzdržno glasni in moteči. Povzročijo jim anksioznost ali celo fizične bolečine.
Osebe, ki so hiposenzibilne, morda ne čutijo bolečine, ne zelo visoke ali nizke temperature.
Nekateri se vrtijo, zibajo ali mahajo z rokami, da vzpodbudijo določene občutke, vzpostavijo
ravnotežje ali pa s tem nadzorujejo stres Stergar Remškar, 1 .
Osebe s senzorno občutljivostjo imajo pogosto težave s čutnim zaznavanjem in zavedanjem
lastnega telesa s propriocepcijo . Propriocepcija nam omogoča, da, vemo, kje se nahaja naše
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telo, in osebe, ki imajo s tem težave, se težje premikajo po prostoru in izogibajo oviram, težje
ohranjajo primerno razdaljo do drugih ali opravljajo naloge fine motorike, kot je na primer
zavezovanje vezalk Stergar Remškar, 1 .

2.5.6 Posebni interesi
Nekateri ljudje delajo ali študirajo v skladu s svojimi interesi, za druge pa ti interesi ostanejo
le hobi. “Moja nadarjenost za umetnost mi je omogočila, da sem se lažje vklopil v družbo in
postal del nje. Če obstaja nekaj, pri čemer je oseba z avtizmom dobra, je potrebno to
vzpodbujati in razvijati.”
Mnogo oseb z avtizmom ima že v mladosti zelo intenzivno razvite posebne interese. To lahko
sčasoma spremenijo ali pa jih ohranijo za vse življenje Stergar Remškar, 1 . Posebni
interesi so lahko kar koli: risanje, glasba, računalniki, vlaki, dinozavri itd.
Primer (Stergar Remškar, 2010):
Sedemnajstletnik ima težje motnje v duševnem razvoju, avtizem, psihiatrične in vedenjske
motnje. Zaradi agresivnosti je bil že večkrat hospitaliziran do živali je ljubeč . Motorično je
spreten, ne govori, navodila težje razume in jim redko sledi zaradi motene komunikacije. Zelo
težko vztraja pri kateri koli dejavnosti, razen na sprehodu.
Njegova koncentracija je zelo šibka, interes pa zelo zožan.
Fantu pri negi konja dajemo enostavna navodila, npr. “Iz škatle si vzemi krtačo za čiščenje
konja.” Izbira krtače je prepuščena njemu. Navodila so kratka in jasna, dodajamo jih
postopoma. Za sodelovanje potrebuje veliko motivacije, potek dela pa je odvisen od
njegovega razpoloženja. Konje ima rad, v terapijo je vključen šest mesecev. Prej je hodil na
rekreativno jahanje, kjer od njega nismo zahtevali nič drugega razen pasivnega sedenja na
konju. Sedaj pri različnih aktivnostih in pripomočkih uporabljamo slike – simbole (ali
fotografije) za komunikacijo, ki pa jim zaradi slabšega razumevanja ne sledi vedno.
Uporabljamo vedno istega konja in opremo za jahanje, terapija poteka po istem vrstnem redu.
Predmeti na jahališču so vedno na istem mestu. Izogibamo se nepredvidljivim situacijam in
spremembam. Skušamo pripraviti varno in predvidljivo okolje z enakim začetkom in koncem.
Trajanje terapije je prilagojeno fantu razpoloženje mu zelo niha . Večkrat mu terapija odpade
zaradi zdravstvenega stanja. Včasih le kratek čas opazuje druge uporabnike med jahanjem.
Pred vsako dejavnostjo mu pokažemo fotografijo pobožati konja, vodenje konja na jahališče,
priboljšek konju . Po končani dejavnosti sliko pospravi v predal. Dejavnosti postopno
podaljšujemo in se prilagajamo njegovim trenutnim potrebam in njegovemu razpoloženju
(Stergar Remškar, 2010).
Cilji izvedene terapije (Stergar Remškar, 2010):
Motorično področje:



izboljšanje koordinacije in ravnotežja,
večja sproščenost telesa.
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Čustveno področje:








sprostitev in umiritev s pomočjo konja,
doživljanje zadovoljstva ob lastnem uspehu,
boljša samopodoba,
krepitev občutka samozavesti in zaupanja v lastne sposobnosti,
zvišanje frustracijske tolerance,
spodbujanje k večji vztrajnosti,
motivacija za konja, ljudi in zunanji svet.

Kognitivno področje:


pridobivanje novega znanja o konju (deli telesa na sebi in konju, oprema za jahanje in
skrb zanjo),
boljša koncentracija,
boljša zaznava in zavedanje lastnega telesa,
razvijanje pozornosti.





Socialno področje:











spodbujanje navezovanja stika in zaupanja s konjem in terapevtom,
prepoznavanje in upoštevanje terapevta in enostavnih navodil,
dajanje in prejemanje pomoči,
zmožnost sklepanja kompromisov,
zmanjšanje agresivnih načinov vedenja,
postopna vključitev v delo skupine,
sodelovanje pri negi konja,
vzpostavljanje komunikacije,
zmanjševanje nestrpnosti do konja in drugih oseb,
upoštevanje minimalne čakalne dobe.

2.6 TERAPIJA S POMOČJO KONJA
Terapija s pomočjo konja je uspešna pri naslednjih motnjah (Stergar Remškar,













Motnjah v duševnem razvoju
Psihičnih motnjah
Specifičnih učnih težavah
Avtizmu
Motnjah vedenja
Pomanjkanju pozornosti s hiperaktivnostjo – ADHD
Slepoti
Gluhoti
Govornih motnjah
Motnjah čustvovanja
Motnjah komunikacije
Motnjah hranjenja
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1 :

 Posledicah spolnih zlorab
 Motnjah senzorne integracije
Odločilnega pomena za uspešno interakcijo s konjem je zanimanje osebe s posebnimi
potrebami za žival in posebno vzdušje v hlevu. Žival veliko bolj pritegne pozornost kot kateri
koli dražljaj in traja dlje časa.
Atmosfera hleva, njegovi vonji in šumi šumi konjev, ko se hranijo so zelo pomirjujoči.
Konj je na dotik topel, mehak in prijeten, kar daje sproščujoč občutek. Njegova telesna
temperature je višja od človekove, zato se med božanjem, dotikanjem in objemanjem konja
prenaša v naše telo veliko toplote.
Konjev srčni utrip je nižji kot človekov in dihanje v mirovanju počasnejše. Vse to deluje
sproščujoče in ob njem lahko podoživljamo občutke iz otroštva, ko smo počivali na
materinem trebuhu (Stergar Remškar, 1 .
Učinki terapije s pomočjo konja (»Kaj je hipoterapija«, 2013):
Fizikalni učinki:








Normalizacija mišične napetosti
Razvoj avtomatskih reakcij drže in gibanja
Izboljšanje koordinacije gibanja
Pridobivanje občutka za telesno simetrijo
Krepitev mišične moči
Povečanje gibljivosti
Izboljšanje delovanja kardiorespiratornega sistema

Psihološki učinki:






Boljša motivacija
Izboljšanje koncentracije, podaljšanje pozornosti
Izboljšanje prostorske in telesne predstavljivosti
Občutek ugodja
Pridobitev samozavesti in spoštovanja

Socialni učinki:
 Vključevanje telesno prizadete ali bolne populacije v obliko športne dejavnosti
 Integracija
 Navezovanje novih stikov z vrstniki itd.
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Slika 4. Terapija s pomočjo konja – tematske dejavnosti ( v tem primeru likovne dejavnosti v
povezavi s konjem) (Bajde in Japelj, 2010).

Slika 5: Terapija s pomočjo konja – dejavnosti ob in s konjem (v tem primeru nega konja)
(Bajde in Japelj, 2010).
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2.7 PRIMERI ZDRAVLJENJA AVTIZMA Z UPORABO KONJA
Bizub idr. (2003) je preučeval učinek terapevtskega jahanja na petih odraslih osebah z
avtističnimi motnjami. Trije moški in dve ženski so sodelovali v 1 -tedenskem terapevtskem
programu s konjem, ki je bil sestavljen iz ene seanse na teden po dve uri. Vsaka seansa je bila
razdeljena na tri dele: na povezovalni del, jahalne sposobnosti in skupinske aktivnosti. Na
koncu terapije so udeleženci pokazali višji nivo samozavesti, vključevanja v družbo in
samoučinkovitosti (Bass idr., 2009).
Hipoterapija, ki vključuje konja kot del načrta zdravljenja bolnika in jo opravlja govorni
patolog ali fizioterapevt, je bila uporabljena pri ljudeh z govornimi motnjami. Macauley in
Guiterrez (2004) sta raziskovala učinek terapije s pomočjo živali v primerjavi s tradicionalno
terapijo na treh mladih dečkih z motnjami pri učenju jezika. Hipoterapija je trajala šest tednov,
pri čemer je vsaka tedenska lekcija trajala eno uro. Udeleženci so v teku programa delali v
smeri zastavljenega cilja (Bass idr., 2009).
Vsak udeleženec se je osredotočil na svoje cilje, ki so vsebovali ponavljanje in izražanje,
branje in pisanje besed. Starši udeležencev so bili naprošeni tako pred kot po terapiji, da
ocenijo, če je hipoterapija povečala otrokovo sposobnost za učenje jezika. Starši so poročali o
bistvenem izboljšanju otrokovih govornih in jezikovnih sposobnosti. Rezultati so pokazali, da
je bila terapija bolj učinkovita od tradicionalne terapije pri izboljšanju udeleženčeve
samopodobe (Bass idr., 2009).
Connor je zelo pozoren, medtem ko jaha svojega terapevtskega konja, Tiggerja. Zmožen si je
zapomniti ime svojega pomagača, izreči obliko in barvo vsake razpoke, ki jo vidi na steni, in
se odzvati na prošnje, ki so namenjene njemu. Zmožen je držati roke na stran (v poziciji
letala), medtem ko v kasu usmerja svojega konja skozi zelo zapleten labirint. Njegove jahalne
lekcije potekajo zelo dobro, pravzaprav je veliko dosegel ravno prejšnji torek. Vendar, ko
Connor razjaha konja, se njegov odnos popolnoma spremeni. Ne zna se orientirati, ne govori
razločno, zmedeno teka naokrog in se ne more koncentrirati na nič, kar ga prosi njegova mati.
Pozabil je tudi na imena, ki jih je še trenutek nazaj znal povedati. Izgleda zelo razdraženo in
želi oditi. To je zelo pogost pojav. Connor je avtistični deček, katerega senzorična občutljivost
mora biti zadovoljena z ježo. Ko preneha jahati, izbruhne iz njega ves kaos v njegovih
možganih. Obstaja način netradicionalne oblike terapije za ljudi z avtizmom. Hipoterapija in
terapevtsko jahanje sta dva načina, ki zdravita simptome. Obstaja vrsta programov, ki pomaga
avtističnim osebam, kot je Connor (Beinborn, 2003).
Dva pacienta sta z vključitvijo hipoterapije prav tako izkusila njene pozitivne učinke. Nemi
otrok, ki je bil nekoč zelo zaprt vase, se je naučil osnovne komunikacije in zdaj komunicira s
terapevtom, konjem in prostovoljci. Kakorkoli, še vedno kaže znake navezanosti na mehanske
pripomočke, kot je fen, ampak tudi to vedenje počasi popušča (Davis, 2013).
Drugi pacient, katerega primer je manj ekstremen, se je v koraku s konjem naučil tiščati pete
proti tlom in je s tem bistveno izboljšal fizične sposobnosti. Ta vaja se je izkazala za
učinkovito pri gibalnih sposobnostih. Dokazano je bilo, da najmanj petnajst minut srednje do
srednje zahtevne vaje izboljšajo psihološki in vedenjski aspekt motnje. Hipoterapija in vaje
zatorej pomagajo ne samo fizičnim, ampak tudi socialnim in čustvenim potrebam otroka
(Davis, 2013 ).
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Deklica, stara 11 let, z lažjimi motnjami v duševnem razvoju in avtizmom. Pred leti je
doživela spolno zlorabo, kar se izraža v njenem neprilagojenem vedenju. Včasih je nasilna do
drugih otrok, odraslih in do manjših živali. Kadar se razburi, je tudi avtoagresivna si grize
roke . Njeno vedenje je zelo nepredvidljivo, hitro menja razpoloženje. Če je dovolj motivirana,
sodeluje in vztraja pri določeni aktivnosti dalj časa. Večkrat ji je potrebno menjati vsebino,
ker se vsake aktivnosti hitro naveliča. Motorično je spretna, govor je dobro razvit. V terapijo
je vključena drugo leto. Na prvih srečanjih je konje le opazovala, kmalu je pokazala željo po
jahanju. Predvidevali smo, da do konjev ne bo groba, ker so velike živali. Pri terapiji do sedaj
nismo imeli večjih težav z njenim vedenjem, ker je za jahanje zelo motivirana (Stergar
Remškar, 1 .
Deklica bo sčasoma izpopolnila tehniko jahanja kas in galop na lonži . Izvajala bo
posamezne like iz dresurnega jahanja in voltižiranja. Z vajami bomo poskušali povečati njeno
pozornost in vzbuditi ljubeč odnos do konja in udeležencev terapije. Večji poudarek bo tudi
na samostojnejši oskrbi konja, opremi za jahanje ter skrbi za okolico. Ko ne bo več
potrebovala pomoči terapevta, bo učenje jahanja prevzel inštruktor oziroma učitelj jahanja za
osebe s posebnimi potrebami Stergar Remškar, 2010).
Sams
6 je raziskoval učinke delovne terapije z vključenimi konji v primerjavi s
standardnimi terapevtskimi metodami. Predpostavili so, da terapija, ki vključuje konja, lahko
izzove več socialnih interakcij in uporabo jezika. Njihov vzorec je sestavljalo 22 otrok, starih
od 7 do 13 let; vsi so bili diagnosticirani z avtizmom. Čez 15 tednov so otroci bili udeleženi v
dvotedenski delovni terapiji, eni s prisotno konja in eni brez (Bass idr., 2009).
Dejavnosti so ciljale na senzorično integracijo, uporabo jezika, senzorične lastnosti, motorične
lastnosti. Raziskovalci so ugotovili, da so bili otroci s terapijo s pomočjo konja boljši pri
uporabi jezika in družbeni interakciji v primerjavi s standardno delovno terapijo. Avtorji so
trdili, da bi terapija s pomočjo konja morala biti uveljavljena delovna poteza za otroke,
diagnosticirane z avtizmom (Bass idr., 2009).
V zadnjih letih se je znanje o motnji avtističnega spektra povečalo za desetkrat, alternativne
terapije se zelo razvijajo. Zdravila za avtizem ni, zato imajo terapije toliko večji pomen. Bolj
kot medicinske raziskave pa imajo v ospredju večji pomen prizadevanja terapevtov in
podpora družin, ki imajo najpomembnejši vpliv na izboljšanje socialnih, vedenjskih in
fizioloških vzorcev Davis, 13 .
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3 SKLEP
Terapevtski konj ni konj posebne rase. Terapevtski konj se ne rodi, ampak ga izoblikujejo
določena znamenja, kot so telesni tip, značaj, temperament in sama zgradba konja, ki nam
dajo napotke o sposobnosti konja za izvajanje določenih zahtev pri posameznih oblikah
terapevtskega jahanja. Pri tem izoblikovanju konja za terapevta imata pravilna vzgoja in
trening konja ključno vlogo.
Med hipoterapijo prenaša konj na hrbtu jahača, ki ni vešč jahanja, še več, jahač s svojimi
nehotenimi impulzi gibanja moti konjevo gibanje in ravnotežje, zato je pomembno, da
izberemo primernega konja.
Konj se mora po vodnikovih ukazih gibati z jahačem mirno, uravnoteženo, sproščeno,
predvsem pa varno za jahača, ne glede na neustrezne signale, ki izvirajo iz jahača. Poleg
konjev, jahača in vodnika nastopa v ekipi tudi pomočnik, ki spremlja ob konju jahača z
navodili za vaje in mu po potrebi tudi fizično pomaga.
Konji imajo velik vpliv na senzorično-povezovalne motnje. Pri hipoterapiji pride do
nepretrgane spodbude ravnotežnostnih organov s hitrostjo, smerjo in menjavo ritmično
gibljivega telesa. Tako tipalna in globlja senzibiliteta kot propriocepcija nastane z omenjenim
pritiskom, protipritiskom in toploto. Poleg motoričnega zdravljenja s ciljem se mora
uporabljati tudi senzorična integracija. Gibalni načrt in obseg gibanja se preko spretnostnih
vaj na konju uresničita in izšolata Petrovič,
1.
Vsako efektivno zdravljenje privede uporabnika v skušnjavo s koncentracijo in udeležbo pri
samem dogodku. Ko uporabnik to uspe, lahko v katerem koli načinu vedno izvede napenjanje,
ki pa ga mora terapevt opazovati. Uporabnik se zave, da si upa delati nekaj, česar si ni upal
niti zdrav. To mu daje veliko psihično oporo, občutek moči in samozavesti Petrovič, 2001).
Avtizem je kompleksna razvojna motnja z nevrološko-biološko osnovo, ki se pojavi v
otroštvu. V zadnjih letih se je znanje o motnji avtističnega spektra desetkrat povečalo,
alternativne terapije se zelo razvijajo. Zdravila za avtizem ni, zato imajo terapije toliko večji
pomen. Bolj kot medicinske raziskave pa imajo v ospredju večji pomen prizadevanja
terapevtov in podpora družin, ki imajo najpomembnejši vpliv na izboljšanje socialnih,
vedenjskih in fizioloških vzorcev Davis, 13 .
Zaradi dejstev, opisanih v prejšnjih odstavkih, so bili cilji diplomskega dela odkriti,
predstavljen je bil konj kot terapevt in učitelj ter del strokovnega tima pri terapevtskem
jahanju. Opisano in razčlenjeno je bilo terapevtsko jahanje in osredotočeno na
hipoterapijo, njen razvoj in vpliv na paciente. Predstavljen je bil avtizem ter preko
razpoložljivih virov ugotovljeno, kako čim bolj učinkovito zdraviti osebe z avtizmom s
pomočjo konja.
V zadnjem času je narejen velik napredek v razumevanju avtizma, ampak se do sedaj niti ena
terapija ni pokazala kot učinkovita v zdravljenju osnovnih simptomov avtizma. Verjetno je,
da se zdravilo ne bo odkrilo, dokler se ne bodo ugotovili vzroki te motnje. Kljub vsemu so
izkušnje pokazale, da je najboljša terapija za ljudi z avtizmom zgodnja in specialna vzgoja in
izobraževanje, ki omogoča avtistom, da živijo polno in ustvarjalno življenje.
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S temeljitim pregledom strokovne, tako tuje kot razpoložljive domače literature, z brskanjem
po internetu in s pogovori s strokovno usposobljenimi terapevti, ki vse navedene programe
terapevtskega jahanja tudi izvajajo v praksi, je bilo spoznano, da osebe z avtizmom večkrat
sodelujejo v terapiji s pomočjo konja ali pri senzorni integraciji s pomočjo konja in pri
hipoterapiji.
Razlog je v tem, da je hipoterapija dejansko fizioterapija na konju, kjer hipoterapevt poskuša s
fizioterapevtskimi prijemi pomagati jahaču, da si le-ta izboljša držo, ravnotežje, koordinacijo
in celostne funkcije telesa.
Osebe z avtizmom največkrat ne potrebujejo takšne obravnave, ampak terapevtsko obravnavo,
kjer gre za prepletanje kognitivnega, socialnega, čustveno-emocionalnega in psihomotoričnega področja s cilji, ki so individualno prirejeni vsakemu avtistu posebej. Vsa ta
področja pa pokriva terapija s pomočjo konja.
Tako je bilo ugotovljeno, da se je terapija s pomočjo konja skozi zgodovino terapevtskega
jahanja izkazala za eno najbolj učinkovitih metod lajšanja življenja avtistov in njihovih
družinskih članov.
Vsa spoznanja tega dela dobro povzamejo besede v naslednjem citatu:
»V svetu, kjer nas pogosto sodijo po izgledu; kjer naše možnosti zasenčijo nezmožnosti, nas
konj ne bo sodil Beinborn,
3 .«

Slika 6. Terapija s pomočjo konja – BRANE GYM vaje (Bajde in Japelj, 2010).
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