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1. WSTĘP 
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         „Ko ń jaki jest kaŜdy widzi”, tak zdefiniował konia w 1746 roku ksiądz Benedykt 

Chmielowski. Jednak, nie kaŜdy wie, co sprawia, Ŝe to piękne roślinoŜerne zwierzę 

odgrywa nieocenioną rolę w kompleksie nowoczesnych oddziaływań terapeutycznych. 

Analizujący słynne naścienne rysunki we francuskich jaskiniach Pech-Marle 

paleontolodzy sugerują, Ŝe przedstawione tam sylwetki koni świadczą o przypisywanej 

im magicznej sile, zapobiegającej chorobom człowieka i wspomagającej jego energię 

Ŝyciową. W sztuce lekarskiej staroŜytnych Greków koń takŜe traktowany był jako 

czynnik leczniczy. Nic więc dziwnego, Ŝe dzisiejsi terapeuci dostrzegają ogromne 

walory, zarówno natury konia, jak i specyfiki jego ruchu. 

Konie to zwierzęta stadne, które w trakcie zgoła tysiącletniego procesu 

udomowienia poszerzyły swoją zdolność kontaktów z innymi osobnikami równieŜ 

na człowieka. Komunikacja z koniem moŜe odbywać się na poziomie pierwotnym, 

niewerbalnym. Konie mogą odczytywać ludzkie intencje poprzez naszą gestykulację, 

spojrzenia, poprzez wpływ na ich przestrzeń osobniczą. Te ciekawe świata, 

Ŝeby nie powiedzieć ciekawskie zwierzęta, mogą spontanicznie włączyć człowieka 

do swoich relacji stadnych. Ma to ogromne znaczenie szczególnie podczas terapii dzieci 

lub dorosłych osób autystycznych i psychotycznych. 

Niektórzy badacze dopatrują się pewnej szczególnej aury, czy teŜ biopola 

wytwarzanego przez konie. Miałyby one oddziaływać na człowieka w sposób wysoce 

zachęcający, niwelujący zahamowania i lęk. Tymi zjawiskami nie będziemy się jednak 

tu zajmować.  

Konie są jednocześnie zwierzętami duŜymi, budzącymi zachwyt i szacunek. 

To sprawia, Ŝe są dla człowieka rzeczywistym partnerem. 

MoŜna powiedzieć, Ŝe koń podczas terapii zmienia się w bardzo precyzyjny 

stymulator ruchu. Na grzbiecie konia idącego stępem ciało pacjenta jest bombardowane 

mniej lub bardziej intensywnymi bodźcami równowaŜnymi, dotykowymi, 

proprioceptywnymi. W trakcie jazdy stępem ciało jeźdźca otrzymuje ponad sto takich 

róŜnorodnych impulsów na minutę. Miednica, tułów i obręcz barkowa nieustannie 

wprawiane są w ruch w sposób zgodny z fizjologicznym wzorcem chodu ludzkiego. 

Daje to moŜliwość nauki prawidłowego chodzenia – bez chodzenia. Tak specyficznej 

stymulacji ruchowej nie da się osiągnąć przy zastosowaniu Ŝadnej z tradycyjnych metod 

gimnastyki leczniczej. Nie do odtworzenia jest równieŜ przenoszenie tego ruchu 

w stałym rytmie przez określony czas. Z kaŜdym krokiem koń wymaga od jeźdźca 

utrzymania stanu równowagi dynamicznej. W tej terapii wykorzystującej rytmiczny 
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ruch konia przenikający ciało pacjenta, łatwiej jest teŜ uzyskać regulację napięcia 

mięśniowego, hamowanie przetrwałych odruchów tonicznych, korekcję wad postawy. 

Temperatura ciała konia, wyŜsza przeciętnie o jeden, dwa stopnie Celsjusza 

od temperatury ciała człowieka, wspomaga normalizacje napięcia mięśniowego 

i w zaleŜności od prowadzonych na koniu ćwiczeń moŜe sprzyjać relaksacji 

lub aktywizacji OUN. 

 Neuromotoryczne oddziaływanie hipoterapii poprzez ciągły dialog pomiędzy 

pacjentem a koniem i jego  ruchem jest zawsze sprzęŜone z aspektem psychologicznym 

– komunikacją z Ŝywą istotą. Równocześnie poprzez kontakt z ciałem konia 

aktywizowana jest sfera  sensomotoryczna – odczuwanie ciepła, zapachów, świadomość 

swego ciała, jego połoŜenia w przestrzeni, planowania ruchów. RóŜnorodność faktury 

w budowie zewnętrznej konia – miękkość sierści, szorstkość grzywy i ogona, sprzyjają 

stymulacji sfery czuciowej. 

Hipoterapia pozwala poznać, czym jest samodzielność, uczucie 

dowartościowania, smak sukcesu, a tym samym daje szansę przeŜycia uczuć radości, 

satysfakcji i powodzenia. Ruch konia, jego ciepło i spokój pomagają opanować 

niepoŜądane emocje i zachowania dziecka, a wzmocnić i wspomagać emocje 

i pozytywne zachowania. 
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1.1 HIPOTERAPIA W POLSCE 
 

W Polsce po II Wojnie Światowej przez prawie 50 lat nie było warunków, 

ani przychylności władz, do prowadzenia tej cennej terapii dla dzieci 

niepełnosprawnych. Podjęcie się w tych warunkach wprowadzenia hipoterapii 

do praktyki leczniczej było krokiem pionierskim i aktem cywilnej odwagi. Próby 

tej podjął się prof. Weiss w Konstancinie pod Warszawą, a w roku 1985 grupa 

Krakowskich lekarzy: prof. Stanisław Grochmal, dr Jan Miklasiński, dr Irena Solecka-

Szpejda, z pomocą Klubu Jeździeckiego WLKS „Krakus" w Swoszowicach 

zorganizowali pierwsze turnusy hipoterapeutyczne dla dzieci i młodzieŜy. 

W 1987 roku odbył się w Krakowie pierwszy kurs rehabilitacji dla dzieci 

z poraŜeniem mózgowym z zastosowaniem jazdy konnej.  

Dr Irena Solecka-Szpejda rozpoczęła szkolenie instruktorów hipoterapii. Niedługo 

po tym dr Maria NaleŜyty wprowadza konie huculskie do swojego wzorcowego ośrodka 

na Warszawskim Ursynowie. 

Po upadku ZSRR i obaleniu Muru Berlińskiego, a tym samym otwarciu 

zachodnich granic Polski, Ŝywiołowe zainteresowanie tą formą terapii zaczęło 

się rozszerzać. Zmiany gospodarcze i polityczne, zaowocowały w światku końskim 

eksplozją prywatnych ośrodków jeździeckich. Według danych Polskiego Związku 

Hodowców Koni (PZHK) ich liczbę szacuje się na 200 i ciągle przybywają nowe, choć 

część z nich rozpada się, nie mogąc dodatnio zbilansować kosztów swej działalności. 

Z drugiej strony mówi się o ok. 100 tys. dzieci rodzących się corocznie w Polsce 

z poraŜeniem mózgowym. JuŜ tylko to zestawienie moŜe stanowić doraźną miarę 

chłonności na pomoc hipoterapeutyczną. 

Aby zapobiec groŜącemu wypaczeniu idei hipoterapii, z inicjatywy Krakowskiej 

Fundacji na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji Konnej Dzieci Niepełnosprawnych, 

zorganizowano konferencję w dniach 3-4 czerwca 1992 roku. Podczas konferencji 

podjęto decyzję o powołaniu Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego. 

Sformułowało ono swoje cele w trzech głównych punktach i jedenastu podpunktach. 

Na pierwszym miejscu postawiono: „popieranie i upowszechnianie hipoterapii 

jako metody rehabilitacyjnej w wybranych schorzeniach dzieci, młodzieŜy i dorosłych, 

ale teŜ formy korzystnego oddziaływania psychoterapeutycznego, socjoterapeutycznego 

oraz pedagogicznego". Wzbudziło to zainteresowanie zarówno wśród lekarzy 
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i psychologów, instruktorów jazdy konnej jak i rodziców dzieci z zaburzeniami 

rozwojowymi. 

Fundacja na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji Konnej Dzieci Niepełnosprawnych           

w Krakowie zaczęła działać aktywnie naukowo i metodycznie. Zorganizowano 

konferencję, na którą zaproszono wybitnych specjalistów zagranicznych. Polscy 

naukowcy, lekarze, psycholodzy, terapeuci zaczęli się dzielić swoimi doświadczeniami 

na łamach kwartalnika „Hipoterapia". Opracowano równieŜ program szkolenia 

hipoterapeutów. 

W hierarchii potrzeb jaka uwidoczniła się w momencie powołania Polskiego 

Towarzystwa Hipoterapeutycznego, na czoło wysunęło się podjęcie akcji edukacyjnej 

oraz zapewnienie jej absolwentom formy licencji. Uprawniałaby ona do prowadzenia 

jazdy konnej z osobami niepełnosprawnymi. Realizując ten cel PTHip nawiązało 

współpracę z Polskim Związkiem Jeździeckim. Na mocy oficjalnego porozumienia PZJ 

podjął się weryfikacji umiejętności jeździeckich przyszłych hipoterapeutów 

oraz wydawania wspólnego z PTHip dokumentu licencyjnego – legitymacji instruktora 

rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii. 

 

 
Fot. 1 Wzór legitymacji hipoterapeuty w Polsce 

     

 

Przeciwnicy wyodrębniania hipoterapii jako samodzielnego zawodu twierdzą, 

Ŝe zawiera się ona, jako jedna z wielu specjalności, w zakresie wykształcenia 

i nazewnictwa rehabilitanta. Jest jednak istotna róŜnica jakościowa w stosowaniu 

klasycznych metod rehabilitacyjnych i hipoterapii. Partnerska aktywność konia 

w zespole leczniczym wymusza bowiem na prowadzącym zajęcia zupełnie nowe 

zachowania, które tylko w części mogą być wyuczone, ale w znacznej mierze 

są wrodzonym darem natury. Okoliczność ta automatycznie ogranicza krąg przyszłych 



 - 9 - 

fachowców do osób mających wyraźne predyspozycje do pracy z koniem, znających 

psychikę tego zwierzęcia oraz posiadających wiedzę z zakresu hipologii i jeździectwa. 

Wydaje się Ŝe oprócz innych aspektów merytorycznych i organizacyjnych 

owa wyjątkowość hipoterapii i wynikająca zeń swoista ekskluzywność uzasadniają 

objęcie jej opieką prawną [3, 8]. 
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1.2 DEFINICJE I POJ ĘCIA STOSOWANE W HIPOTERAPII  
  

 HIPOTERAPIA . 

„Hippos” oznacza konia w języku greckim. „Leczenie za pomocą konia”. 

Leczenie dla pacjentów z dysfunkcją ruchową i/lub neurologicznymi zaburzeniami, 

stosowane przez fizjoterapeutów oraz terapeutów zajęciowych, albo patologów mowy 

po specjalnym szkoleniu w zakresie stosowania konia jako medium leczenia. 

Hipoterapia jest oparta na klasycznej hipoterapii. MoŜe obejmować istotne czynności 

podczas jazdy na koniu poprawiające poziom funkcjonowania pacjenta. Do osiągania 

określonych celów leczenia terapeuta moŜe stosować ćwiczenia lub aktywności. 

W języku polskim wyrazy pochodzenia obcego zawierające dwie takie same 

spółgłoski zostają przewaŜnie zredukowane np. polska „sylaba” w grece miała postać 

„syllabe”. Podwojone „p” w greckiej cząstce wyrazowej „hippo-”, oznaczającej 

związek z koniem, w języku polskim uległo uproszczeniu. Stosowany w Polsce 

pierwszy człon słowa hipoterapia moŜe mieć związek z inną grecką cząstką wyrazową 

hýpo- po polsku zapisywaną hipo-, a znaczącą 'pod'. MoŜe i dziś są tacy, którzy 

uwaŜają, Ŝe hipoterapia, przez jedno „p”, moŜe być rozumiana jako "podterapia", czyli 

"terapia niedostateczna". 

  

 KLASYCZNA HIPOTERAPIA  

 Pacjent siedzi okrakiem na specjalnie wyszkolonym koniu terapeutycznym. 

Koń wpływa na pacjenta przez ruchy kontrolowane przez instruktora. Pacjent 

jest pasaŜerem na koniu i nie kieruje nim. Pacjent utrzymuje pozycję aktywną 

i aktywnie reaguje na ruchy konia. Terapeuta kieruje ruchem konia oraz analizuje 

reakcje pacjenta, a takŜe poprawia jego ruchy zgodnie z celem leczenia 

 

 BUDOWA  

  Budowa fizyczna konia. Konie róŜnych ras róŜnią się między sobą budową 

fizyczną. Konie zimnokrwiste róŜnią się budową od koni czystej krwi, koni pełnej krwi, 

koni półkrwi czy innych koni gorącokrwistych. KaŜdą z tych ras hoduje się w celu 

realizacji innych zadań. Właściwa budowa ma zasadnicze znaczenie w pracy jaką koń 

będzie wykonywał, a wtedy wszelkie niedoskonałości mogą stanowić problem w jednej 

dziedzinie, lecz niekoniecznie w innej. 
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 DOSIAD 

  Aby trójwymiarowe ruchy konia oddziaływały na pacjenta musi on zdobyć 

umiejętność prawidłowego dosiadu. Przez pośrednie ustawienie miednicy oraz oparcie 

jej na guzach kulszowych koń wpływa na jeźdźca, stymulując jego miednicę do ruchu 

tak zbliŜonego do naturalnego chodu. Dobrym dosiadem jest naturalny dosiad. Miękki 

i elastyczny dosiad jest stosowany w celu zapewnienia pacjentowi relaksu 

oraz rozciągania. Wtedy to pacjent poddaje się ruchom konia w celu zdobycia 

równowagi. Delikatny, relaksujący i zrównowaŜony dosiad rozwija w jeźdźcu miłe 

odczucie w stosunku do konia.  

  

 RUCH 

  Ruch jest zmianą pozycji i miejsca. Koń z jeźdźcem na grzbiecie porusza 

się inaczej niŜ w przypadku swobodnego stępu, kłusa lub galopu. Koń jest szkolony 

za pomocą ćwiczeń w celu wzmocnienia i uaktywnienia zadu, wzmocnienia 

oraz zaokrąglenia grzbietu, poruszania się w sposób zrelaksowany z regularnością 

i swobodą ruchów, a takŜe dobrą pracą mięśni. 

 

 KOŃ TERAPEUTYCZNY  

  Cechy: budowa, zdrowie, biomechanika, temperament zorientowanie na ludzi, 

posłuszeństwo oraz chęć sprawienia zadowolenia, ułoŜony fizycznie i psychicznie. 

Koń terapeutyczny przekazuje jeźdźcowi swoje dobre i złe ruchy. Koń musi być 

sterowany, formowany i ćwiczony w celu zapewnienia pacjentowi ruchów maksymalnie 

dobrej jakości. 

 

 PROWADZĄCY KONIA  

  Przyuczona do tego osoba, która w trakcie zajęć prowadzi wierzchowca, a stojąc 

przy głowie konia asekuruje jeźdźca w trakcie wsiadania. 

 

 ZESPÓŁ HIPOTERAPEUTYCZNY  

 Lekarz prowadzący zespół lub konsultujący. 

 Wykwalifikowany hipoterapeuta 
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 Współpracownicy: fizjoterapeuta, psycholog, pedagog specjalny, neurolog, 

ortopeda lub inny specjalista w zaleŜności od specyfiki problemu pacjenta. 

 HOLISTYKA  

 Podejście, które zajmuje się wielowymiarowymi aspektami funkcjonowania 

człowieka. 

  

 NARHA  

  North American Riding for the Handicapped Association – 

Północnoamerykańskie Stowarzyszenie Jeździectwa Osób Niepełnosprawnych – 

Organizacja obejmująca swym działaniem teren USA, stosująca jazdę konną dla osób 

niepełnosprawnych. 

 

 PTHip 

  Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne – Towarzystwo, obejmujące swym 

działaniem teren RP, zajmujące się szkoleniem hipoterapeutów oraz doskonaleniem 

i unifikowaniem ich umiejętności, a takŜe promowaniem i upowszechnianiem 

hipoterapii jako metody rehabilitacji w wybranych schorzeniach dzieci, młodzieŜy 

i dorosłych [2, 5, 6, 21]. 

 

 

 
Fot. 2  Logo Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego 
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1.3 FORMY HIPOTERAPII  
 

Terapia ruchem konia - pacjent, bez wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń, 

poddawany jest ruchom konia. Pacjent siedząc na koniu poddaje się ruchom jego ciała. 

Ruch kołyszący normuje nieprawidłowe napięcie mięśniowe i wycisza pacjenta. 

Owo kołysanie wzmaga takŜe wydzielanie hormonów, stymuluje 

Fizjoterapia na koniu - poza terapeutycznym oddziaływaniem ruchu konia - 

gimnastyka lecznicza na koniu, prowadzona przez fizjoterapeutę: 

- model neurofizjologiczny - najwaŜniejsza jest prawidłowa pozycja siedząca i prawidło- 

wy ruch, ich jakość, szczególnie wskazana dla pacjentów w wieku przedszkolnym, 

jednak z powodzeniem moŜe być takŜe stosowany u dzieci starszych a nawet u osób 

dorosłych. 

- model funkcjonalny - najwaŜniejsza jest funkcja, na drugim planie postrzeganie 

prawidłowości pozycji i ruchu, szczególnie wskazana dla dzieci starszych, powyŜej 

5. roku Ŝycia. 

 Indywidualnie dobrane ćwiczenia rehabilitacyjne współwystępują 

z trójwymiarowym ruchem konia. Ruch ten dostarcza niechodzącemu samodzielnie 

pacjentowi bodźców charakterystycznych dla chodu ludzkiego, o którym napisano nieco 

niŜej. 

Terapia z koniem - której istotą jest emocjonalny kontakt pacjenta z koniem, sytuacja 

terapeutyczna, a nie sama jazda (pacjent moŜe w ogóle nie siedzieć na koniu). 

Ma na celu nawiązanie bliŜszego kontaktu  pacjenta ze zwierzęciem i otoczeniem. Jazda 

konna moŜe stanowić jeden z elementów terapii, ale nie wcale najwaŜniejszy. Zajęcia 

prowadzone są przez terapeutę (psychologa, pedagoga, psychiatrę) i przeznaczone 

są dla osób autystycznych, nadpobudliwych, niedostosowanych społecznie i chorych 

psychicznie. 

Psychopedagogiczna jazda konna i woltyŜerka – jest to zespół działań 

podejmowanych w celu usprawniania intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego 

i fizycznego. Są to indywidualne zajęcia pacjenta z terapeutą: pedagogiem, pedagogiem 

specjalnym lub psychologiem. Podczas tych zajęć kładzie się nacisk 

na psychodydaktyczny aspekt terapii. Temat i rodzaj zajęć dobierany jest zaleŜnie 

od stopnia upośledzenia pacjenta i od rodzaju występującego zaburzenia. Tego typu 

zajęcia przeznaczone są przede wszystkim dla osób upośledzonych umysłowo, 
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z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi. Psychopedagogiczna jazda konna jazda 

konna o większym stopniu samodzielności to indywidualne zajęcia z odpowiednio 

przygotowanym instruktorem jazdy konnej lub instruktorem hipoterapii 

(np. pedagogiem specjalnym). MłodzieŜ uczestnicząca w tego typu jeździe 

terapeutycznej to pacjenci sprawniejsi fizycznie, dobrze utrzymujący się na koniu, 

mogący podejmować próby samodzielnego powodowania koniem. Biorą oni udział 

w przygotowaniu konia do jazdy i zajmują się nim po ukończonych zajęciach. 

 Ponadto wyróŜnia się jazdę konną dla osób niepełnosprawnych (sportową 

i rekreacyjną), która nie stanowi części hipoterapii, ale jest z nią ściśle związana i moŜe 

mieć aspekt terapeutyczny[2, 9, 21]. 
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1.4 KOŃ DO HIPOTERAPII  
  

  Nie istnieje Ŝadna rasa koni, które najlepiej nadawałyby się do hipoterapii. 

Na przydatność konia w tej dziedzinie wskazywać mogą niektóre cechy, jak: typ, 

charakter, temperament czy pokrój, ale warunkiem jego zastosowania w roli konia 

terapeutycznego jest odpowiednie wychowanie. Ostatecznie jednak czynnikiem 

decydującym o wyborze danego konia jest konkretny człowiek (pacjent) – dorosły bądź 

dziecko – i jego problem. 

 Charakter konia (interier) 

  Koń jest zwierzęciem stadnym o ustalonej hierarchii w stadzie. Bardzo waŜne 

w pracy z koniem jest zdobycie jego zaufania. A takŜe przejęcie roli przewodnika 

nie siłą lecz przez zrozumienie psychiki konia stanowczością i cierpliwością. 

• łagodność – koń bezpieczny i łatwy w codziennej obsłudze. Nie powinien 

reagować równieŜ na słabizny oraz zmiany miejsca dosiadu, 

• posłuszeństwo – koń powinien reagować na polecenia instruktora, 

• spokój – koń nie powinien reagować, gry pojawi się jakaś nieoczekiwana 

sytuacja (samochód, owady, rower, gwałtowny odgłos). 

 Pokrój (interier) 

  Pod względem typu „prostokątna budowa” ma wiele zalet, poniewaŜ dłuŜsza 

partia środkowa ciała, a więc dłuŜszy grzbiet, umoŜliwia wygodniejszy i lepszy dosiad 

w sytuacji, gdy grzbiet ten jest rozkołysany. Koń o „budowie kwadratowej” z krótszym, 

bądź zupełnie krótkim grzbietem jest ze względu na nieustanne kołysanie i drganie miej 

wygodny. 

 Analiza pokroju konia pozwala dokonać – na podstawie obserwacji poszczególnych 

części ciała – ogólnej oceny przydatności konia. Decydującą cechą jest ich wzajemna 

harmonia. 

  Głowa nie powinna być w stosunku do ciała zbyt duŜa, poniewaŜ jako cięŜar 

zawieszony w sposób niewspółśrodkowy musi takŜe zostać dobrze wybalansowana. 

Oczy powinny wzbudzać zaufanie. W przypadku oczu osadzonych zbyt blisko siebie 

zwiększa się tzw. kąt martwy pomiędzy nimi a zadem, na skutek czego moŜe wystąpić 

większa płochliwość; korzystniejsze są oczy osadzone w większej odległości od siebie, 

po bokach co daje mniejszą wartość kąta martwego. Gra uszu powinna wskazywać 

na czujność i uwagę. Nasada głowy na kręgosłupie powinna umoŜliwiać dobrą 
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ruchomość karku, co ma duŜe znaczenie podczas balansowania konia z cięŜarem 

jeźdźca. 

  Szyja, której najwyŜszym punktem ma być kark, musi charakteryzować 

się łagodnym, harmonijnym przejściem do kłębu oraz dobrze wykształcona mięśniówka 

od góry. Jeśli jest ona nadmiernie rozbudowana od dołu – jak szyja jelenia – to utrudnia 

to utrzymanie równowagi. Dla pacjenta najkorzystniej jest jeśli ma  przed sobą długą 

szyję. 

  Kł ąb powinien być dobrze wykształcony, ale niezbyt wysoki, moŜliwie 

jak najszerszy i w sposób harmonijny przechodzący w grzbiet. Dobre umięśnienie 

grzbietu jest rzeczą poŜądaną, zwłaszcza w przypadku pacjentów jeŜdŜących bez siodła. 

  Tułów powinien mieć kształt podłuŜno – owalny, z tego powodu, Ŝe jest on 

lepiej niŜ tułów okrągły dopasowany do anatomicznych warunków jeźdźca. 

W przypadku pacjentów ze spastycznością przywodzicieli i ograniczoną ruchomością 

bioder naleŜy zwrócić na to szczególną uwagę. 

  Partia lędźwiowa odpowiada odcinkowi lędźwiowemu kręgosłupa. 

Ta część jest niezmiernie waŜna, poniewaŜ ona przechwytuje wysyłaną 

za pośrednictwem stawów biodrowych i miednicy siłę popychającą od tylnej części 

ciała konia i przesyła ją dalej do piersiowej i szyjnej części kręgosłupa. Z punktu 

widzenia pacjenta poŜądane jest przekazywanie u impulsów pochodzących 

od kołyszącego się swobodnie grzbietu. 

  Zad, składający się z miednicy i stawów biodrowych wraz z krętarzami 

udowymi, decyduje o zdolności konia do postawienia tylnych kończyn pod swój środek 

cięŜkości oraz wybalansowania dodatkowego cięŜaru pacjenta przy jednoczesnym 

odciąŜeniu przedniej części ciała.  

 Chód konia jest optymalny, kiedy jego nogi wyciągają się prosto w kierunku 

podłoŜa, a długie i miękko „chodzące” pęciny  nogi czynią go spręŜystym i wygodnym. 

Podstawowe rodzaje chodu konia to stęp, kłus, galop i cwał. Głównym chodem 

stosowanym w hipoterapii jest stęp, który powinien być swobodny, staranny 

i jak najbardziej rozciągnięty w przestrzeni. Bardzo istotna jest symetria czyli równo-

mierność, umiejętność zmiany długości kroku, płynnego przyspieszania i zwalniania, 

a takŜe spokojnego ruszania i zatrzymywania się. Prawidłowy chód stanowi istotę 

unikalności metody usprawniania jaką jest hipoterapia [3, 9, 6, 15]. 
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1.5 WSKAZANIA , PRZECIWWSKAZANIA I ŚRODKI 

OSTROśNOŚCI W  HIPOTERAPII  
 

 Przed określeniem czy dla danego pacjenta hipoterapia jest zalecaną formą terapii, 

naleŜy przeprowadzić wstępne jego badanie. Najpierw pacjent jest oceniany przez 

lekarza kwalifikującego pod kątem załoŜeń programu oraz ograniczeń 

charakterystycznych dla danej niepełnosprawności, a wyniki badania przekazywane 

są hipoterapeucie. Odnotowywane są dane na temat wzroku, słuchu, komunikowania 

się, rozumienia, inteligencji, pewności siebie, równowagi (podczas siedzenia, stania 

i chodu), koordynacji, wraŜliwości na dotyk, zakresu uwagi, umiejętności 

behawioralnych i społecznych, ruchomości, deformacji, wzorca chodu i stosowanych 

pomocy. Taka ocena ujawnia potencjalne zdolności pacjenta, wskazuje obszary 

ewentualnych zagroŜeń, oraz uwypukla zagadnienia, na które trzeba zwrócić szczególną 

uwagę. W oparciu o te decyzje do planu hipoterapii dla kaŜdego pacjenta 

dopasowywane i wcielane są cele, a takŜe informacje o barierach jakie naleŜy pokonać. 

Na tym etapie moŜna określić czy dany pacjent moŜe czy teŜ nie powinien uczestniczyć 

w tej formie terapii. 

  W hipoterapii nie jest moŜliwe zapewnienie jakości i bezpieczeństwa wyłącznie 

przy uŜyciu metody selekcji oraz oceny według wykazu, czy zaleceń „ksiąŜki 

kucharskiej”. NaleŜy pamiętać, Ŝe kaŜdy pacjent jest inny. Nie moŜna się kierować 

wyłącznie stopniem niepełnosprawności. 25 lat temu pacjentów dzielono na „wylewy”, 

„poraŜenia mózgowe”, „opóźnienia” itp. Obecnie kaŜdego pacjenta traktuje 

się indywidualnie; dziecko cierpiące na poraŜenie mózgowe moŜe się w istotny sposób 

róŜnić  od innego dziecka, dotkniętego tą przypadłością. Nie jest prawdą, Ŝe jazda 

ma dobroczynny wpływ na wszystkie osoby cierpiące na mózgowe poraŜenie dziecięce, 

rozszczep kręgosłupa czy stwardnienie rozsiane. W pewnych okolicznościach oraz przy 

pewnych komplikacjach, hipoterapia nie jest zalecana. Wpływ konia jest bardzo silny 

i mocny, dlatego nie naleŜy zapominać, Ŝe nawet „wytrawny”  koń terapeutyczny 

nie jest uniwersalnym narzędziem terapeutycznym dla kaŜdej osoby 

niepełnosprawnej, czy cierpiącej na określone schorzenie. Nawet ten „wytrawny koń 

terapeutyczny” nie jest absolutnie bezpieczny lub odpowiedni dla wszystkich 

pacjentów. JeŜeli pacjent nie jest w stanie przystosować się do ruchu określonego konia 

(amplituda ruchu jest zbyt duŜa lub zbyt mała dla danego pacjenta) wartość 
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terapeutyczna znika! Dlatego teŜ niewłaściwy koń moŜe stanowić przeciwwskazanie 

dla jednego pacjenta, a być wskazanym dla innego. NaleŜy takŜe pamiętać, 

Ŝe na pacjenta wpływ ma takŜe samo zaplecze ośrodka – otoczenie, w którym 

się znajduje oraz jego wyposaŜenie. Często zapomina się, iŜ brak odpowiedniego 

zaplecza jeździeckiego moŜe stanowić przeciwwskazanie do jakiejkolwiek terapii 

z uŜyciem konia. Aby tego uniknąć naleŜy zapewnić pacjentom moŜliwie najwyŜszy 

poziom bezpieczeństwa w kaŜdym miejscu do którego się udają. JednakŜe właściwe 

rozumowanie oraz ocena podbudowana odpowiednią wiedzą, umoŜliwiają dokonanie 

właściwej rewizji kaŜdej, nawet najsurowszej reguły, co moŜe mieć unikalny, 

niezwykły efekt na Ŝycie i egzystencję jednostki poddanej tej uniwersalnej terapii. 

 Aby moc zdecydować, co jest właściwe z punktu widzenia pacjenta a co mogłoby 

mu zaszkodzić, terapeuta musi posiadać dogłębną znajomość wcześniej 

opublikowanych danych z dziedziny jazd terapeutycznych. Za pośrednictwem PTHip 

moŜna otrzymać wykazy, sporządzone w oparciu o wyniki badań, rezultaty badań 

klinicznych oraz profesjonalne opinie ekspertów. Mają one posłuŜyć jako wskazówki 

w procesie podejmowania decyzji, szczególnie w odniesieniu do medycznych aspektów 

róŜnych schorzeń i ich diagnozowania. Jednak bez podstawowej wiedzy oraz 

zrozumienia, Ŝaden wykaz, czy lista nie stanie się „bibli ą” czy ksiąŜką kucharską. 

Zatem, pytanie czy dana osoba powinna w ogóle jeździć sprowadza się do pytań 

„dlaczego”, „dlaczego nie”, jak równieŜ „jak”, „kiedy”, „gdzie”, „z kim”, itd. Udział 

konia w terapii obejmuje zagadnienia, które pod względem prostoty lub złoŜoności 

odpowiadają poziomowi rozumowania jednostki, jak równieŜ perspektywie osoby jako 

całości, z jej indywidualnymi potrzebami i umiejętnościami Połączenie powyŜszej 

przesłanki z dogłębna wiedzą praktyczną narzędzie (koń) i jego potencjału tworzy 

solidną podstawę właściwej praktyki. 

Zagadnienia podstawowe 

  W wyniku wstępnej oceny naleŜy przede wszystkim wyeliminować ryzyko 

wyrządzenia pacjentowi szkody fizycznej lub psychicznej, co stanowi podstawę 

kaŜdego wykazu przeciwwskazań, czy środków ostroŜności, sformułowanych 

na podstawie obserwacji efektu ruchowego, jaki poruszający się koń wywiera 

na jeźdźca. Przed zakwalifikowaniem pacjenta do programu, jak i podczas całej terapii, 

naleŜy zadawać poniŜsze pytania: 

 Co się porusza, co się nie porusza i DLACZEGO? 

 Czy efekt, względnie załoŜony efekt, jest poŜądany? 
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 Czy istnieją jakiekolwiek powody, dla których naleŜałoby zrezygnować 

z wzajemnego oddziaływania konia i jeźdźca? 

 Czy moŜna wprowadzić jakieś zmiany, które doprowadzą do uzyskania 

lub poprawy spodziewanego rezultatu? 

Po wykluczeniu przeciwwskazań, naleŜy określić powód, dla którego zdecydowano 

się na zastosowanie konia do realizacji załoŜonego celu terapeutycznego. Zrozumienie 

wpływu czuciowo-ruchowego w relacji między koniem i jeźdźcem jest niezwykle 

istotne dla bezpiecznego, celowego i właściwego zastosowania konia w terapii. 

  Przeciwwskazania mogą być rozmaite, jak we wszystkich dziedzinach 

rehabilitacji, a zapoznanie się z nimi jest w pierwszym rzędzie zadaniem i obowiązkiem 

lekarza. Hipoterapia jest zalecana wtedy, gdy moŜliwe do uzyskania przez nią efekty 

terapeutyczne nie są osiągalne przy uŜyciu innych metod terapii lub jako zabieg 

wspomagający zasadniczy program usprawniania. Musi ona zatem zostać wprowadzona 

moŜliwie jak najwcześniej do planu usprawniania ruchowego, zwłaszcza w przypadku 

krótkiej, ale intensywnej terapii. W przypadku długotrwałego usprawniania, 

np. w postępowaniu z dziećmi z mózgowym poraŜeniem dziecięcym (MPDz), 

hipoterapia moŜe być główną metodą terapeutyczną, stanowiącą część kompleksowego 

usprawniania [9]. 

  W przypadku dzieci musi być moŜliwość zachowania równowagi i reakcji 

postawy. Wprawdzie jest to moŜliwe, aby terapeuta siedział za pacjentem, ale technika 

ta moŜe być stosowane jedynie przez krótki czas i moŜe prowadzić do osiągnięcia 

przez pacjenta samodzielnego podpierania się na koniu przy asekuracji z dołu. 

W przeciwnym razie, gdy pacjent jest przytrzymywany na koniu, podstawowe załoŜenie 

hipoterapii, Ŝe ruchy konia wywołują automatyczne odruchy posturalne odpowiedzi 

u pacjenta nie jest spełnione. 

  

1.5.1. WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA OGÓLNE  
  

 Hipoterapia jest zalecana wówczas, gdy moŜliwe do uzyskania dzięki niej efekty 

terapeutyczne nie są osiągalne przy uŜyciu innych metod terapii lub jako zabieg 

wspomagający zasadniczy program usprawniania.  

  WSKAZANIA  do hipoterapii oraz terapii zajęciowej, fizjoterapii i terapii mowy 

z uŜyciem konia obejmują: 
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 neurologiczne dysfunkcje ruchu o zróŜnicowanej etiologii 

 zaburzenia rozwoju 

 zaburzenia integracji sensorycznej 

 zaburzenia koordynacji 

 nadpobudliwość i reakcje reaktywne 

 opóźnienia w rozwoju mowy 

 dysfunkcje kości i stawów, poza wrodzoną dysplazją stawu biodrowego 

 

 ŚRODKI OSTROśNOŚCI  w hipoterapii lub terapii jazdą konną u wszystkich osób 

niepełnosprawnych zaleŜy zachować w przypadku: 

 męczliwości – naleŜy obserwować, czy nie wystąpiły oznaki zmęczenia, 

 braku zgody lekarza we wszystkich stanach, które mogłyby stanowić zagroŜenie 

dla pacjenta, 

 cukrzycy, 

 powaŜnych zaburzeń czucia – ryzyko wystąpienia uszkodzeń skóry, 

 problemów zachowania, które mogłyby stanowić niebezpieczeństwo dla konia, 

personelu lub jeźdźca, 

 wszelkich niestabilnych stanów klinicznych, 

 alergii / napadów astmy wywołanych przez konia lub jego środowisko, 

 leczenia przeciwzakrzepowego i/lub skłonności do zatorów, 

 strachu przed koniem lub jego ruchami. 

 

 PRZECIWWSKAZANIA  do terapii we wszystkich schorzeniach naleŜy zachować 

w przypadku: 

 braku postępów, które mogłyby stanowić nadzieję osiągnięcia celów terapii 

w przewidywanym czasie, 

 stanów, które prowadzą do uzyskania wyników niepoŜądanych, nasilają inne stany 

chorobowe lub powodują ból, 

 nadwagi pacjenta, prowadzącej do zaburzenia kroku, równowagi, rytmu 

i muskulatury konia, 

 Zdrowy koń o prawidłowej muskulaturze i balansie moŜe udźwignąć jeźdźca 

w dobrym stanie – z obniŜonym napięciem mięśniowym i umiejącym zachowania 

balansu o wadze do 113 kg; w przypadku pacjenta z prawidłowym napięcia, 

bez umiejętności zachowania równowagi o wadze do 70 kg, 
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 stanów kardiologicznych i krąŜeniowych, które wykluczają wysiłek fizyczny 

lub mogą ulec zaostrzeniu wskutek jazdy. RównieŜ przy niekontrolowanym 

nadciśnieniu i/lub stresie, 

 niekontrolowanych krwawień, 

 osób z wysokim ciśnieniem krwi, które mogą reagować na stres podwyŜszeniem 

ciśnienia i nadciśnieniem, 

 silnych alergii na konia lub jego otoczenie, równieŜ wcześniejszych reakcji 

na słońce wywołanych lękami. Reakcje na słońce mogą stanowić wskazanie 

do korzystania z ujeŜdŜalni (jeśli jest to moŜliwe), 

 niekontrolowanych problemów zachowania, które mogłyby stanowić zagroŜenie 

dla konia lub personelu, 

 załoŜonego na stałe cewnika (dot. osób płci Ŝeńskiej), 

 niektórych niestabilnych stanów medycznych. 

 

1.5.2. WSKAZANIA , PRZECIWWSKAZANIA I ŚRODKI OSTROśNOŚCI 
W OBRĘBIE KRĘGOSŁUPA 

  

 PRZECIWWSKAZANIA  do  prowadzenia terapii jazdą i hipoterapii obejmują: 

 stany po operacji kręgosłupa – przed upływem 8-12 miesięcy po zabiegu 

lub do czasu stwierdzenia przez lekarza trwałego zrostu kostnego. RównieŜ 

stany pooperacyjne do czasu stabilizacji stanu pacjenta, 

 zapalenie kręgosłupa i/lub dysku, które moŜe ulec pogorszeniu wskutek jazdy, 

 ból lub utrata czucia zwiększające podczas jazdy, 

 zwyrodnienie kręgosłupa w stopniu od średniego do znacznego, 

 patologiczne złamania kręgosłupa, 

 osteoporoza w stopniu od średniego do znacznego, 

 wrodzona łamliwość kości (Osteogenesis imperfecta), 

 Choroba Bechterewa czyli zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, 

 Choroba Scheuremanna (młodzieńcza kifoza piersiowa) z towarzyszącym 

jej stanem zapalnym, 

 boczne skrzywienia kręgosłupa, strukturalna lordoza i kifoza w stopniu 

od średniego do duŜego, 

 kręgozmyk, 
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 gorset z podparciem pod brodą, 

 niestabilność szczytowo – obrotowa, jeśli jest ona bezobjawowa – to nie stanowi 

ona przeciwwskazania do hipoterapii, a jedynie środek ostroŜności, 

 pogorszenie stanu ogólnego, 

 

 ŚRODKI OSTROśNOŚCI  w hipoterapii lub terapii jazdą konną obejmują: 

 zesztywnienie stawów międzykręgowych, dotyczące niewielkich odcinków 

kręgosłupa, z zachowaniem ruchliwości kręgosłupa w stopniu umoŜliwiającym 

przystosowanie się do ruchu konia 

 przypadki gdy zesztywnienie kręgosłupa powoduje ograniczenie jego 

ruchliwości 

 choroba zwyrodnieniowa w stopniu łagodnym, za zgodą i pod nadzorem 

lekarza, w sytuacji gdy terapia jazdą nie prowadzi do negatywnych rezultatów. 

 wszelkie krzywizny kręgosłupa, zarówno dotyczące jego budowy jak i funkcjo-

nowania, zaleŜy poddać dokładnej obserwacji; patologiczna zmiana krzywizn 

stanowi przeciwwskazanie 

 patologiczne krzywizny kręgosłupa, które nie ulegają poprawie w wyniku terapii 

 pacjentów noszących gorsety, niezaleŜnie od rodzaju – gorset musi gwarantować 

stabilność i umoŜliwi ć utrzymanie równowagi w pozycji wyprostowanej 

bez wywoływania bólu, czy napięcia; konieczna obserwacja 

 uŜycie wszelkich protez, implantów i prętu Harringtona uwarunkowane jest 

zgodą lekarza; o wszelkich niezbędnych środkach ostroŜności naleŜy 

poinformować pacjenta i jego rodzinę. 

 

1.5.3. PRZECIWWSKAZANIA I ŚRODKI OSTROśNOŚCI W OBRĘBIE 
STAWÓW BIODROWYCH  

  

 Osoba siedząca okrakiem na koniu balansuje na trzech punktach miednicy. 

Z tego względu. Stan i ruchomość miednicy oraz bioder są niezwykle istotne. 

Jazda wymaga pewnego stopnia ruchomości bioder. 

 ŚRODKI OSTROśNOŚCI  w hipoterapii lub terapii jazdą: 

 ograniczona ruchomość biodra 

 endoproteza stawu biodrowego 

 choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego 
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PRZECIWWSKAZANIA  do hipoterapii lub terapii jazdą konną: 

 brak zakresu ruchu w stopniu umoŜliwiającym siedzenie na koniu okrakiem, 

jeŜeli poruszanie kręgosłupem, miednicą i kończynami dolnymi nie umoŜliwia 

uzyskania właściwej postawy siedzącej 

 skostnienie stawu biodrowego 

 ostre zwyrodnienie stawu biodrowego 

 ból w stawie biodrowym, który nie ustępuje w miarę jazdy 

 

1.5.4. PRZECIWWSKAZANIA I ŚRODKI OSTROśNOŚCI W STANACH 
NEUROLOGICZNYCH  

  

 Kręgosłup jeźdźca jest tą częścią ciała, która jest bezpośrednio poddawana ruchom 

konia. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na reakcje kręgosłupa na ruch i stymulację 

od konia. W opinii Ingrid Strauss główny cel hipoterapii (niekoniecznie terapii 

z koniem) stanowi reakcja prostująca kręgosłupa, niezbędna do prawidłowego chodu. 

JeŜeli osiągnięcie tego celu nie jest moŜliwe, zaleca się dokonanie ponownej oceny. 

 PRZECIWWSKAZANIA  do hipoterapii i terapii jazdą : 

 brak kontroli głowy, który moŜe stanowić zagroŜenie dla kręgosłupa 

 brak kontroli głowy i szyi z powodu nieprawidłowego napięcia mięśniowego 

 rozszczep kręgosłupa, któremu towarzyszy ból 

 rozszczep kręgosłupa bez występowaniu bólu lecz uniemoŜliwiający uzyskanie 

równowagi w pozycji siedzącej 

 rozszczep kręgosłupa ze wzmoŜonymi objawami neurologicznymi 

 rozszczep kręgosłupa z podraŜnieniem skóry niemoŜliwym do złagodzenia 

 rozszczep kręgosłupa ze zwiększoną kifozą kręgosłupa podczas jazdy  

 rozszczep kręgosłupa z uwięźnięciem, kiedy zagroŜenie wzrasta przy ruchu 

oddolnym 

 napady padaczkowe o charakterze konwulsyjnym, utrata kontroli postawy – 

zwiotczenia lub zmiany spastyczne 

 nadwraŜliwość przedsionkowa, która moŜe powodować silny strach 

 brak moŜności zachowania kontroli zachowania pacjenta na koniu – moŜe 

to powodować płoszenie się konia w wyniku zachowywania się pacjenta 
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ŚRODKI OSTROśNOŚCI  w hipoterapii lub terapii jazdą: 

 stany kliniczne przebiegające z przerwaniem ciągłości kości czaszki z właściwie 

dopasowanym kaskiem – wyłącznie dla danego pacjenta w celu zapobieŜenia ryzyka 

infekcji 

 obniŜone napięcie mięśniowe lub spastyczność mogące prowadzić do zwichnięcia 

stawu biodrowego 

 podwichnięcia i zwichnięcia stawu biodrowego muszą być dokładnie kontrolowane 

przez terapeutę i lekarza 

 nieprawidłowość (całkowita) kręgosłupa powyŜej poziomu Th6 

 wodogłowie z przeciekiem 

 rozszczep kręgosłupa 

 konieczność sprawdzenia skóry pod kątem uszkodzeń 

 wszelkiego rodzaju uszkodzenia kręgosłupa 

 brak równowagi w pozycji siedzącej u dorosłego, bez przyczyny 

 zespół Down’a z niskim napięciem (i niestabilnością kręgu szczytowego) – 

konieczna stała obserwacja przez lekarza pod katem negatywnych objawów 

 w przypadku pacjentów z niskim napięciem – konieczna obserwacja pod kątem 

negatywnych objawów, takich jak np. pogorszenie równowagi podczas jazdy 

 w przypadku nadmiernego napięcia konieczna kontrola zamian w funkcjonowaniu 

 brak moŜliwości prostowania i wzmacniania kręgosłupa 

 napady padaczkowe o charakterze łagodnym (niewielkie zmiany świadomości 

i drobne reakcje ruchowe) – z odpowiednio przeszkolonym zespołem 

 napady padaczkowe z utratą świadomości bez poprawy stanu po jazdach 

z odpowiednio przeszkolonym zespołem. [6] 
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1.5.5. ZNACZENIE RUCHU KONIA DLA JE ŹDŹCA 
  

 „Utrzymywanie równowagi to dyscyplina, która uczy nas elastyczności. 

Aby być zorganizowanym i wydajnym, aby Ŝyć w sposób mądry musimy zrezygnować 

z codziennej gratyfikacji i skoncentrować się na przyszłości: by Ŝyć radośnie musimy 

jednak posiąść zdolność Ŝycia dniem dzisiejszym (oby nie w stopniu destrukcyjnym) 

i spontanicznego działania”          

Scott Peck 

 

  Na przeciągu kilku dekad zaobserwowano, Ŝe ruch miednicy konia podczas 

poruszania się stępem jest podobny do ruchu miednicy człowieka w czasie spaceru. 

Jeździec siedzący okrakiem na koniu doświadcza swobodnego, powtarzalnego ruchu 

miednicy, podobnego do ruchu miednicy podczas zdrowego chodu człowieka  (tab. 1, 

str. 22). 

  Dobrze wyszkolony koń terapeutyczny, o symetrycznym i rytmicznym chodzie 

będzie przekazywać ten ruch miednicy jeźdźca. Właśnie dlatego ruch konia stanowi 

tak nieocenioną metodę kontroli miednicy i tułowia jeźdźca w trakcie ćwiczeń. 

  Aby pojąć znaczenie ruchu konia dla jeźdźca / pacjenta, naleŜy zrozumieć efekty 

trzech oddzielnych czynników tego ruchu podczas poruszania się stępem. Po pierwsze, 

przyspieszenie / zwolnienie ruchu konia wpływa na pogłębienie przodo-

 / tyłopochylenia miednicy jeźdźca. Podczas gdy tylne nogi konia odbijają 

się i przesuwają w trakcie chody poprzez fazę kołysania (przyspieszenie), miednica 

jeźdźca przesuwa się w kierunku tyłopochylenia. Kiedy tylna kończyna uderza ziemię 

(spowolnienie), miednica jeźdźca pochyla się do przodu. Miednica jeźdźca 

jest ustawiona pod kątem 90º w stosunku do miednicy konia. Dlatego, gdy koń odbija 

się tylną kończyną i w ten sposób obraca swoją miednicę, pojawia się drugi czynnik 

ruchu – boczne zgięcie miednicy jeźdźca. Trzeci czynnik ruchu pojawia się, kiedy koń 

porusza do przodu tylną kończyną, co skutkuje poprzecznym wygięciem jego tułowia. 

Ruch ten wytwarza rotację w tułowiu oraz miednicy jeźdźca. Kiedy tylna kończyna 

konia jest bezpośrednio pod nim, wszystkie czynniki ruchu są w punkcie szczytowym, 

czyli przodopochyleniu miednicy, rotacji do przodu i zgięciu bocznym[14, 15]. 

  Innym istotnym aspektem ruchu konia jest długość kroku. Długość kroku konia 

średniej wielkości (145 do 155 cm) jest bardzo podobna do długości kroku dorosłego 
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człowieka. Koń jest nieoceniony w reedukacji ludzkiego chodu, dając poczucie 

właściwej długości kroku. Koń idzie z częstotliwością 100–120 kroków na minutę, 

a dorosły człowiek stawia ich 110-120.  To zapewnia tempo ruchu, przy którym tułów 

i miednica jeźdźca mogą nauczyć się przyswajania ruchu[9].  

 

                                                                      KOŃ                         CZŁOWIEK 

  Boczne pochylenie miednicy                             5 stopni                            5 stopni 

  Boczne przesunięcie miednicy                             45 cm                               7-8 cm 

  Rotacja miednicy                                               8 stopni                            3-4 stopnie 

  Częstotliwość kroków / min.                            100 – 120                           110 – 120  

Tab. 1. Porównanie ruchów miednicy oraz częstotliwości kroków konia i człowieka [6, 10]. 

   

  Ruch końskiego grzbietu i miednicy jest cennym narzędziem w hipoterapii 

oraz terapeutycznej jeździe konnej, istotnym dla rozwoju kontroli tułowia. Po dzień 

dzisiejszy nie znaleziono Ŝadnego urządzenia, które moŜe odtworzyć ten ruch[6]. 

 Znaczący wpływ na efekty terapii ma takŜe fakt, iŜ koń ma wyŜszą temperaturę 

ciała niŜ człowiek. Waha się ona w granicach 37,5°C do 38,5°C. To zwierzęce ciepło                        

i rytmika ruchów konia sprawiają, Ŝe napięte mięśnie rozluźniają się i pacjent moŜe 

wykonywać ruchy, które przedtem były niemoŜliwe do wykonania lub sprawiały 

mu ogromną trudność. 

Rytmiczne pobudzające ruchy towarzyszące jeździe konnej wzmagają 

wydzielanie hormonów (szczególnie adrenaliny i endorfin), stymulujących układ 

wegetatywny. Następuje wyraźny wzrost aktywności ruchowej, koncentracji uwagi 

i dobrego samopoczucia. Ma to szczególne znaczenie w terapii u tych niesprawnych 

osób, które przeŜywają stany lękowe oraz stany zahamowania, szczególnie zaś u dzieci. 

Pomaga temu kontakt wzrokowy "na równi", przyjemność płynąca z zajęć, 

"niewidoczność" kalectwa i subiektywna łatwość sukcesu[9]. 

Podczas zajęć z hipoterapii pacjent dzięki aktywizacji i pozytywnemu nastawieniu 

do współpracy z terapeutą moŜe opanować szereg umiejętności i pojęć. 

Koń jest pomocny w pracy pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy. Obcowanie 

z koniem i jego otocze-niem nie tylko wzbogaca wiedzę pacjenta o świecie ale uczy 

go równieŜ samodzielności, odpowiedzialności i współpracy z innymi[6]. 
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Nie naleŜy równieŜ zapominać o tym, Ŝe koń usprawnia pracę naszych organów. 

Dzięki stymulacji układu hormonalnego i wegetatywnego, jazda konna poprawia 

krąŜenie, oddychanie, pracę jelit a nawet pracę układu odpornościowego. 

 

 

 

 
Rys. 1  Ustawienia miednicy pod róŜnym kątem skutkuje przesuwaniem się środka cięŜkości 

pacjenta [6]
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2. METODY KINEZYTERAPEUTYCZNE 
WYKORZYSYWANE W HIPOTERAPII  

 

„Ten kto widział korony drzew skłaniające się w obliczu wiatru lub konia w ruchu, 

wie wszystko co moŜna wiedzieć o tańcu.” 

Porter, 1989 

 

2.1 TERAPIA WG BOBATH ’ÓW. 
 
  Ogólny zarys. Jest to metoda opracowana przez mieszkających w Anglii 

czechów, Karela i Bertę Bobathów, około roku 1944. W trakcie usprawniania dzieci 

z poraŜeniem mózgowym zaobserwowali oni, Ŝe fizjologiczny rozwój motorycznych 

wzorców ruchowych jest w określonych fazach wzrostu zdeterminowany, w związku 

z czym w diagnostyce MPDz moŜna przewidywać pewne nieprawidłowości rozwojowe. 

MoŜliwie jak najszybsze zastosowanie odpowiednio ukierunkowanej rehabilitacji 

ruchowej będzie zapobiegać ich powstawaniu. Torowanie drogi dla poprawy funkcji 

nerwowo-mięśniowych musi uwzględniać aktualne stadium rozwojowe dziecka, 

tak więc poziom jego fizjologicznego rozwoju. Metoda ta moŜe zostać zastosowana 

równieŜ w wypadku osób dorosłych z neurogennymi zaburzeniami ruchu o charakterze 

zapalnym, zwyrodnieniowym, czy urazowym, pod warunkiem opracowania 

odpowiednich wariantów i zróŜnicowań[4]. 

  Celem tej terapii jest poprawa bądź normalizacja róŜnorodnych 

nieprawidłowości o podłoŜu nerwowym, osiągana poprzez normalizację napięcia. 

Po wypracowaniu najbardziej korzystnej dla pacjenta pozycji wyjściowej moŜna 

przystąpić do ćwiczeń mających na celu poprawę istniejących bądź opanowanie nowych 

wzorców ruchowych, które moŜna wysyłać poprzez umiejętne wykorzystanie 

istniejących moŜliwości ruchowych pacjenta. Dopiero długotrwałe powtarzanie tego 

ruchu w określonym rytmie pozwala na jego utrwalenie i umoŜliwia dobrowolne 

i świadome przejęcie go przez pacjenta. [4, 9] 

  Zastosowanie w hipoterapii. Poprzez normalizację napięcia mięśni odpowie-

dzialnych na prawidłową postawę i prawidłowy wzorzec ruchowy oraz wyhamowanie 

reakcji nieprawidłowych umoŜliwiona jest stymulacja prawidłowych bądź 
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skorygowanych reakcji nerwowo-mięśniowych, czyli przebiegu ruchów. Hipoterapia 

spełnia wszystkie te kryteria terapeutyczne, a co więcej dzięki koniowi pozwala 

na osiągnięcie dodatkowego, bardzo istotnego, terapeutycznego składnika ruchowego, 

jakim jest typowy dla chodu człowieka trening tułowia w pozycji wyprostowanej, 

w siadzie, z moŜliwością jednoczesnego przemieszczania się w przestrzeni. Natomiast 

przy zmianie tempa, kierunku i połoŜenia poruszanego w ten sposób rytmicznie ciała 

ma miejsce stymulacja układu przedsionkowego. Bardzo istotne jest takŜe specyficzne 

oddziaływanie motywacyjne samego konia, niezastąpione szczególnie w przypadku 

dzieci, pozwalające na prze-prowadzenie prawidłowej i optymalnej w jej skuteczności 

rehabilitacji ruchowej.  

  Hipoterapia zawiera więc wszystkie terapeutyczne aspekty metody Bobath’ów, 

a ponadto wykazuje wiele innych pozytywnych oddziaływań, wykraczających poza 

sferę neurofizjologiczno-motoryczną [9]. 

 

 
Fot. 3 Hipoterapia umoŜliwia zastosowanie róŜnych metod kinezyterapeutycznych,                              

jak np. NDT-Bobath (archiwum własne) 
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2.2 METODA VOJTY  
 
 Ogólny zarys. W połowie lat 50. ubiegłego stulecia, Vaclav Vojta, czeski 

neurolog, przedstawił załoŜenia nowego sposobu leczenia ruchem. Według niego, mógł 

on znaleźć zastosowanie w terapii wszystkich dysfunkcji nerwowo-mięśniowych. 

ZałoŜenia teoretyczne tej metody powstały w wyniku długoletnich badań nad strukturą 

i funkcją OUN prowadzonych na terenie Uniwersytetu Karola w Pradze, a później 

w Monachium [4]. 

Metoda opiera się na przejmowaniu i stymulacji odruchów w celu torowania drogi 

poprawnym, skorygowanym wzorcom odruchowym względnie ruchowym. Znajomość 

całego zespołu prawidłowych odruchów jest warunkiem ich zastosowania. 

Wykorzystuje się tutaj czynności pewnych grup mięśniowych podczas odruchowego 

pełzania i obrotu; składają się one z ukośnych ruchów przeciwnych. Poprzez stymulację 

aktywności odpowiednich grup mięśniowych. Te mięśnie, które pracują według 

patologicznych wzorców patologicznych lub nie pracują wcale, zostają włączone 

w system skorygowanych i fizjologicznych czynności grup mięśniowych. W ten sposób 

tworzone są wzorce ruchowe, przeznaczone dla centralnego systemu nerwowego, 

do torowania których wykorzystywana jest ogromna ilość róŜnych receptorów w całym 

narządzie ruchu [9]. 

 Zastosowanie w hipoterapii. W trakcie przeprowadzania zabiegów terapeuta 

wypracowuje odpowiednie wzorce korekcyjne w celu zastosowania ich w stymulacji 

odpowiednich wzorców ruchowych. Ruchy kontrrotacyjne są ciągłymi odpowiedziami 

ruchowymi na, biegnące od konia, kołyszące impulsy ruchowe; mechanizm wyzwalania 

tych odruchów nie działa jak w metodzie Vojty, poprzez określone odruchy, 

lecz wyzwalane są one centralnie, za pośrednictwem tułowia. Rytmicznie powtarzana 

stymulacja ruchowa przy udziale konia wspomaga proces opanowywania 

tych wzorców[9]. 
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2.3 METODA KABAT -KAISER 
 
  Ogólny zarys. Metodę tę określa się równieŜ jako metodę P.N.F. (ang. Proprio-

ceptive Neuromuscular Facilitation – Proprioceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe). 

Została opracowana teoretycznie w latach 40. XX w. przez amerykańskiego 

neurofizjologa i lekarza Hermana Kabata. Od 1946r. sprawdzana praktycznie 

weryfikowana w Instytucie Rehabilitacji Neuromięśniowej, ufundowanym 

przez Henry’ego Kaisera. 

  Głównym celem wykorzystania tej metody jest reedukacja struktur układu 

nerwowo-mięśniowego w niedowładach i poraŜeniach. Ćwiczenia prowadzi terapeuta, 

przestrzegając określonych zasad, do których zalicza się: 

• wykonanie ruchu w stawie według ściśle określonego schematu i wzorca 

tego ruchu, 

• czynny udział pacjenta w ćwiczeniu i jego wielokrotne powtarzanie mające 

na celu utrwalanie wzorców ruchowych. 

 WyróŜnia się tu po dwa schematy dla ćwiczeń dla kończyny górnej i dolnej; 

jeden dla głowy i szyi, jeden dla górnej części tułowia wspólnie z kończynami górnymi 

i jeden dla dolnej części tułowia z kończynami dolnymi. 

 Ruch kończyną górną moŜe być wykonywany z wyprostem lub zgiętym stawem 

łokciowym. Najczęściej sześć wzorców ruchowych tworzy całość – trzy wzorce 

początkowe i trzy wzorce powrotne. 

 Wzorzec początkowy to taki wzorzec, w którym w trakcie ruchu dochodzi 

do zgięcia w głównym stawie (staw barkowy i staw biodrowy), natomiast wzorcem 

powrotnym nazywamy ruch, w którym dochodzi do wyprostu w stawie głównym. 

 Znając pozycję wyjściową wzorca początkowego, moŜna łatwo określić 

poszczególne elementy ruchu pamiętając o zasadzie, Ŝe wykonywany ruch jest zawsze 

przeciwstawny pozycji wyjściowej. Jeśli kończyna górna była w odwiedzeniu, 

to nastąpi ruch przywodzenia, jeŜeli była w zgięciu, to nastąpi wyprost itd. 

 To co wyróŜnia tą metodę wśród innych, to wykonywanie ruchów biernych, 

czynno-biernych i czynnych (zaleŜnie od stanu mięśni) według takich osi i w takich 

płaszczyznach, jakie spotykamy w czynnościach Ŝycia codziennego, a więc 

w naturalnych, a nie wyizolowanych jak w ćwiczeniach biernych w kinezyterapii. 
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 Pobudzenie elementów składowych analizatora kinestetycznego dokonuje 

się dodatkowo przez: trakcję, nacisk na powierzchnie stawowe, opór itp. Reakcje 

wyzwolone wewnątrz tkanek ciała wskutek działania powyŜszych bodźców stanowią 

proprioceptywną stymulację nerwowo-mięśniową.  

 Zastosowanie w hipoterapii. Hipoterapia takŜe wywołuje powstawanie 

proprioceptywnych bodźców nerwowo-mięśniowych poprzez wprawianie w ruch 

mięśni, ścięgien, stawów i torebek stawowych. Pochodzące od konia impulsy kołyszące 

stymulują ruchy ukośno-spiralne, które wg Kabata są najskuteczniejszymi wzorcami 

ruchowymi. Jazda na zakręcie z towarzyszącym wygięciem ciała konia powoduje 

dodatkową intensyfikację tych ruchów. Dodatkowe efekty wspierające (wytrzymywanie 

tych ruchów oraz ich rytmiczne powtarzanie) osiąga się przez wprowadzanie tzw. 

chodów bocznych konia, kiedy przód i zad zwierzęcia poruszają się dwoma róŜnymi 

śladami [4, 9, 19]. 

 

2.4 METODA ROSWITHY BRUNKOW  
 
 Ogólny zarys. Zmarła w 1977r. Roswitha Brunkow opracowała swoją metodę 

terapeutyczną w trakcie wieloletniej intensywnej pracy w klinice, jednak nigdy 

jej nie opublikowała. Wiele swoich doświadczeń i notatek przekazała dr V. Vojcie. 

Po jej śmierci została załoŜona „Grupa robocza R. Brunkow”, na zlecenie której 

zlecenie doświadczeni terapeuci-specjaliści rehabilitacji ruchowej rozwinęli tę metodę 

dalej i upowszechnili. 

 Celem tej terapii jest torowanie i automatyzacja prawidłowych 

lub skorygowanych wzorców ruchowych poprzez aktywizację wszelkich mięśni 

biorących udział w wyproście ciała. Osiągane jest to przez maksymalne zgięcie 

grzbietowe rąk i stóp. W tej pozycji wywierany jest nacisk na punkty podporu 

za pośrednictwem nadgarstków i pięt. Wysyłane w ten sposób bodźce proprioceptywne 

wywołują wzajemne symetryczne kontrakcje, które zostają następnie przekazane dalej 

do tułowia za pośrednictwem kończyn górnych i dolnych. Poprzez zastosowanie 

odpowiednio dobranych, zróŜnicowanych manipulacji w miejscach podporu 

aktywizowane są określone zespoły mięśniowe, a ponadto następuje systematyczne 

toniczne wzmacnianie wszystkich mięśni biorących udział w wyproście tułowia wraz 

z rozciągnięciem kręgosłupa. Zasada działania polega na tym, iŜ poprzez stymulację 
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tonicznej aktywności mięśni za pośrednictwem obwodowych części ciała stymulowana 

jest fizjologiczna, dająca się kontrolować, prostująca czynność mięśni w bliŜszych 

partiach ciała, której utrwalenie jest właśnie celem terapii. 

 Z anatomiczno-fizjologicznego punktu widzenia te przekazywane dalej 

czynności mięśniowe wywodzą się z zespołów mięśni zbudowanych z włókien 

biegnących w tym samym kierunku., przewaŜnie ukośnie, jednakŜe w przeciwne sobie 

strony (tak po stronie brzusznej, jak i grzbietowej), a więc tym samym działających 

antagonistycznie. Ten rodzaj aktywności ma na celu doprowadzenie do wyprostu ciała. 

 Wyprostowana postawa i prosty chód są utrzymywane dzięki antagonistycznej 

grze mięśni w zespołach brzusznych i grzbietowych, pod warunkiem jednak, 

Ŝe kręgosłup, a z nim cały tułów, jest odpowiednio wybalansowany. Warunkiem 

ekonomicznego funkcjonowania tych czynności jest istnienie fizjologicznego 

unerwienia, zapewniającego skoordynowaną izometryczną pracę mięśni. Niezbędną 

korekcję ruchu w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania mięśni osiąga się przez 

regulację ich napięcia i likwidację zaburzeń równowagi wewnętrznej. U człowieka 

sprawnego ruchowo jest to naturalny proces fizjologiczny, u człowieka z zaburzeniami 

ruchowymi jest to natomiast proces fizjoterapeutyczny. 

 

 
Rys. 2 Schematyczne przedstawienie rozprzestrzeniania się fali pobudzenia mięśniowego w postaci 

tzw. "synergizmów wstępujących" oraz "zstępujących"[20] 
 

 Zastosowanie w hipoterapii. Optymalna terapia ruchowa z udziałem konia 

moŜliwa jest jedynie wtedy, kiedy ciało konia jest równieŜ jest odpowiednio 

wybalansowane, tak aby mógł on nosić w pierwszym rzędzie siebie, po drugie równieŜ 

pacjenta. RównieŜ u konia istotna jest w tej kwestii taka sama antagonistyczna praca 

mięśni po stronie brzusznej i grzbietowej: siłę nośną wytwarzają pasma mięśniowe 
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po stronie brzusznej w momencie, gdy tylna noga zostaje podsunięta pod tułów, 

a grzbiet wysklepia się u górze, zaś siła popychająca – w chwili wyciągnięcia kończyny 

tylnej ku tyłowi i opadania tułowia – powstaje w wyniku aktywności pasm 

mięśniowych po stronie grzbietowej. Dopiero taka izotoniczna gra mięśni, 

bez niekontrolowanych napięć i zaburzeń równowagi, umoŜliwia prawidłowe 

wybalansowanie  kręgosłupa i tułowia konia, pozwala jego grzbietowi odpowiednio 

poruszać się i stwarza jednocześnie warunki dla ekonomicznego funkcjonowania 

postawy i chodu oraz wytwarzania i przekazywania tych impulsów kołyszących, które 

my wykorzystujemy w hipoterapii. 

 Zasada skośnej stymulacji mięśniowej dla uzyskania wyprostowanej postawy 

tułowia jest realizowana w hipoterapii przez precyzyjną koordynację ruchów kręgosłupa 

na róŜnych jego wysokościach, dzięki wykorzystaniu odchyleń od osi, będących 

wynikiem ruchów kontrrotacyjnych. Przenoszone przez konia w stępie impulsy 

kołyszące stymulują kaŜdorazowo ukośne, rotacyjne odpowiedzi ruchowe tułowia, 

przekazywane następnie do kończyn. Te decydujące dla wyprostu i chodu funkcje 

są w przypadku jeźdźca naturalnymi odpowiedziami w dialogu ruchowym z koniem. 

To współdziałanie, taka skoordynowana gra między wewnętrzną stroną uda 

i zewnętrzną powierzchnią dłoni, w którą wprzęgnięty jest ruch konia, 

jest konsekwentną odpowiedzią ruchową jeźdźca na aktywność ruchową konia. 

Z punktu widzenia analizy ruchowej oznacza to blokowanie impulsów ruchowych 

przenoszonych przez tułów na przemian ukośnie w rękach i stopach, a więc w punktach: 

opuszka stopy-strzemię oraz pięść-wodze. Terapeutyczny cel, jakim jest wyprost 

tułowia przy jak najmniejszym obciąŜeniu kręgosłupa wbrew sile cięŜkości, który 

w metodzie R. Brunkow osiągany jest poprzez propriocepcję obwodową, 

to w hipoterapii istotny warunek skuteczności. Hipoterapia przewyŜsza tę metodę 

w kwestii rozwijania tych funkcji, poniewaŜ daje moŜliwości rytmicznego powtarzania 

przy jednoczesnym przemieszczaniu się wraz z koniem w przód w sposób typowy 

dla chodu człowieka [4, 9, 20]. 
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2.5 TEORIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ  
 

Ogólny zarys. Integracja sensoryczna to organizacja wejściowych danych 

zmysłowych dokonywana przez mózg w celu produkowania odpowiedzi adaptacyjnych 

na wymagania otoczenia (Przyrowski 1998) .We wczesnych latach sześćdziesiątych 

ubiegłego stulecia w oparciu o przegląd literatury z zakresu psychologii rozwojowej, 

psychologii uczenia się, neurobiologii, neurofizjologii i własne doświadczenia kliniczne 

dr A. Jean Ayers terapeuta zajęciowy i psycholog sformułowała hipotezy wskazujące 

na implikacje funkcji psychoneurologicznych w zachowaniu i uczeniu się dziecka. 

Aby zweryfikować postawione hipotezy, skonstruowała metody badawcze i prze-

prowadziła szereg badań, których wyniki zamieściła w kilkudziesięciu publikacjach. 

Wyniki tych badań wykazywały, Ŝe istnieją czynniki mierzone za pomocą jej testów 

występujące tylko u dzieci z dysfunkcjami percepcyjno-motorycznymi i u dzieci z dys-

funkcjami ośrodkowego układu nerwowego. Wyłonione czynniki zinterpretowała 

jako reprezentację dysfunkcji, które łączą się z określonymi zaburzeniami w obrębie 

OUN obejmującymi integrację danych wejściowych z jednego lub kilku systemów 

sensorycznych. Ayers zauwaŜyła, Ŝe te dysfunkcje integracji sensorycznej miały wpływ 

na planowanie ruchu, rozwój mowy, zachowanie, emocje i funkcje poznawczo-

intelektualne. 

 Kolejne badania prowadzone przez Ayers i jej współpracowników prowadziły 

do rozwoju teorii integracji sensorycznej, obejmującej teoretyczne podstawy procesów 

integracyjnych, metody diagnozy zaburzeń tych procesów i specyficzne techniki 

terapeutyczne.  

 W roku 1991 Ayers pisze, Ŝe integracja sensoryczna to proces neurologiczny 

organizujący wraŜenia płynące z ciała i środowiska, w taki sposób by mogły być uŜyte 

do celowego działania. W procesie tym mózg informacje otrzymane ze wszystkich 

zmysłów segreguje, rozpoznaje, interpretuje, łączy ze sobą i wcześniejszymi 

doświadczeniami, odpowiadając na wymagania płynące ze środowiska.  

Zastosowanie w hipoterapii. Na temat praktycznego terapii integracji 

sensorycznej w hipoterapii. W 1992r Standquist przedstawił zarys rozwoju 

sensoryczno-integracyjnego w fazie czuciowej ruchu (od 0 do 12 miesięcy), w fazie 

percepcji motorycznej (1-5 lat) oraz w fazie nauki. Lawto-Shirley w 1990r omówiła 

zmysłowo-integracyjną wartość terapii jeździeckiej, odnotowując postępy dzieci 

w następujących dziedzinach: balans, reakcja równowagi i postawy, siła mięśni 
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i koordynacja, zakres poruszania się, umiejętności społeczne, samoocena, wiara 

w siebie, rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej, obustronna koordynacja motoryczna 

i świadomość ciała. 

 Zastosowanie terapii integracji sensorycznej w połączeniu z hipoterapią 

jest róŜne zaleŜnie od problemów danego pacjenta, a więc rodzaju jego problemów 

i zaburzeń sensorycznych. 

Problemy z rozróŜnianiem czuciowym. Jeździec mający problemy w tej sferze moŜe 

mieć obniŜoną zdolność do odróŜniania bodźca czuciowego we wszystkich zmiennych, 

obejmujących zmysły dotyku, wzroku, słuchu, smaku, węchu i zmysłu równo-wagi. 

W zakresie przetwarzania dotyku jeździec ma problemy z określeniem czy i jak trzyma 

wodze, czy jego ciało jest dotykani i jakiego rodzaju jest to dotyk (mocny, miękki, 

lekki, głęboki, tępy, ostry). MoŜe mieć on takŜe słabą zdolność do oceny informacji 

o pozycji głowy i ciała w przestrzeni. MoŜe mieć trudności ze zrozumieniem wyrazów 

oznaczających kierunek, takich jak „w górę” / „w dół”, do tyłu” / „do przodu”. 

MoŜe nie rozróŜniać prędkości, tempa oraz zmian ruchu konia. Działania jeźdźca mogą 

być spowolnione z uwagi na to, Ŝe polega on w większym stopniu na strategiach 

kognitywnych niŜ na wewnętrznym poczuciu świadomości ciała. Wykazywać moŜe 

słabo rozwiniętą zdolność dostosowania siły lub stopniowania ruchu ramienia i ręki 

podczas ćwiczeń na koniu. 

Modulacja czuciowa. Jeździec z zaburzeniami modulacji czuciowej moŜe 

być nadpobudliwy, apatyczny (obojętny) lub wykazywać reakcję zmienną 

na zastosowany wobec niego bodziec. MoŜe przyjmować postawę obronną na dotyk, 

ruch, czuć się niepewnie gdy jego stopy nie odtykają ziemi lub teŜ niechętnie zmieniać 

pozycje. Jeździec taki moŜe być takŜe wraŜliwy na bodźce słuchowe i wzrokowe. 

Terapeuta musi respektować poziom przykrych doznań pacjenta i stopniować skalę 

stosowanego bodźca czuciowego, jak równieŜ budować otoczenie w taki sposób, 

aby odpowiadało jego potrzebom. Jeśli reakcji jeźdźca na bodźce czuciowe 

jest obniŜony moŜe on cierpieć na niedostatek reakcji pobudzających i przez to słabo 

reagować na ruch i ćwiczenia. 

Problemy z planowaniem motorycznym. Jeździec z problemami planowania 

motorycznego na trudności z wykonywaniem wyuczonych oraz nowych zadań 

motorycznych. Zazwyczaj kiedy nabywana jest nowa umiejętność dokonany musi 

być znaczny, świadomy wysiłek wraz z planowaniem motoryki, zanim ruch i kolejne 



 - 37 - 

sekwencje zostaną dobrze opanowane. Jeździec mający takie problemy potrzebuje zajęć 

angaŜujących jego ciało w szeroki zestaw ćwiczeń. 

Problemy z organizacją wzrokowo-posturalną. Pacjent dotknięty zaburzeniami ruchu 

posturalno-ocznego ma generalnie obniŜoną zdolność do przetwarzania bodźców 

przedsionkowych i proprioceptywnych, czego następstwem mogą być zaburzony 

balans, słabe reakcje równowaŜne, nieprawidłowe dostosowanie siły i stopniowanie 

ruchów, osłabiona świadomość pozycji ciała i ruchów, problemy z przybieraniem 

i utrzymaniem postawy przeciwko sile ciąŜenia oraz problemy z rozwinięciem kontroli 

proksymalnej. Reakcje jeźdźca na bodźce czuciowe zazwyczaj nie są zróŜnicowane 

i nie osiągają wartości krańcowych. Ruch gałek ocznych pacjenta oraz rozwój oddechu 

mogą być upośledzone z powodu osłabionej kontroli posturalnej. 

Problemy z percepcją wzrokową i koordynacją wzrokowo-ruchową. Osoba z pro-

blemami percepcji wzrokowej napotyka na trudności obejmujące obrotowy ruch 

kształtów w przestrzeni, posługiwanie się wzrokiem w celu wyróŜnienia bodźca z jego 

tła oraz współdziałanie oczu i rąk przy wykonywaniu zadań funkcjonalnych. 

Koordynacja oka i ręki oraz właściwa koordynacja motoryczna angaŜują szereg 

czynników, takich jak percepcja wzrokowa, koordynacja rąk, napięcie mięśni, zdolność 

tułowia i ramion do stabilnej kontroli rąk podczas pracy oraz zdolność rąk do 

rozróŜnienia dotyku. 

Problemy ze słuchem i mową. Pacjent mający problemy ze słuchem i z mową nie 

moŜe móc wykonywać ustnych poleceń, zrozumieć, o czym się do niego mówi 

lub teŜ mieć trudności z wyraŜeniem swoich pragnień i potrzeb w czasie jazdy konnej. 

 

2.6 DOPŁYW BODŹCÓW SENSORYCZNYCH PRZEZ 

HIPOTERAPI Ę 
 

W miarę jak doświadczamy świata i przyjmujemy nowe informacje, budujemy 

połączenia nerwowe, które pozwalają na wykorzystanie tych informacji do lepszego 

zrozumienia tego, co nas otacza. Nasze doświadczenia zmysłowe kształtują 

sposób w jaki wyobraŜamy sobie i tworzymy obraz otoczenia. Nowe pojęcia pojawiają 

się, w miarę jak doświadczenia zmysłowe modyfikuj, zmieniają i tworzą coraz bardziej 

skomplikowany wizerunek świata. W poszukiwaniu tych doświadczeń bierze udział 

całe ciało i wszystkie zmysły. 
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Terapia prowadzona metodą integracji sensorycznej zakłada umoŜliwianie 

pacjentowi ćwiczenia zmysłów w nowych, specjalnie do tego przygotowanych 

warunkach. W zajęciach hipoterapii podstawowe znaczenie terapeutyczne ma dla 

pacjenta kontakt z koniem i jego ruch. 

Dopływ bodźców sensorycznych jest istotą pracy terapeutycznej 

wykorzystującej konia. Przepływ bodźców od konia stymuluje integrację 

i przetwarzanie sensoryczne. Owo przewodzenie pozwala na rozwinięcie zdolności, 

rozbudzenie zaniedbanych obszarów ciała a w efekcie rozwinąć zdolności 

czynnościowe. Stymulacja od konia poprzez miliony receptorów ciała moŜe poprawić 

mowę, zmienić emocjonalne i niekonwencjonalne zachowania oraz polepszyć 

koncentrację. MoŜe takŜe otwierać całkiem nowe drogi odczuć, aby pomóc ludziom 

znaleźć zdolności, by oceniać i zapamiętywać. 

Dopływ bodźców czuciowych pochodzi od milionów receptorów 

zlokalizowanych w całym ciele, w skórze, mięśniach, kościach, układzie pokarmowym, 

uszach, oczach i nosie. Informacja z receptorów czuciowych jest przesyłana przez 

centralny system nerwowy (CUN) do mózgu. Po otrzymaniu informacji przez mózg 

odpowiedź jest przesyłana do pnia mózgu i innych części mózgu. 

 

 WZROK  

Siatkówka oka jest narządem czułym na światło. Światło stymuluje siatkówkę 

do przesyłania bodźców wzrokowych do korowego ośrodka wzroku, znajdującego 

się w móŜdŜku. W tutaj następuje proces integracji z czuciem proprioceptywnym 

i funkcją błędnika. Efektem tego jest zdolność śledzenia obiektów, rozróŜniania 

drobnych szczegółów i ruchu.  

Ciekawie przedstawia się sposób pracy z niektórymi osobami całkowicie 

ociemniałymi, które nigdy nie miały kontaktu z koniem. Budują one bowiem swój 

własny obraz i percepcję zwierzęcia za pomocą innych zmysłów – dotyku i powonienia. 

Osoby te rozrysowują swoimi dłońmi mapę ciała konia. Działające receptory w oczach 

robią to samo, ale wielokrotnie szybciej.  

 

 SŁUCH  

Dźwięk stymuluje receptory słuchowe w uchu wewnętrznym, wysyłając impulsy 

do rdzenia mózgowego. Jądra przedsionkowe przetwarzają tutaj informacje płynące 
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z układu przedsionkowego, mięśni i skóry. W przypadku dźwięku proces 

jest skomplikowany, poniewaŜ musi on zostać przetworzony na słowa. Słuch działa 

w szczególności w połączeniu z układem przedsionkowym. 

Z doświadczeń róŜnych instruktorów wynika, Ŝe gdy tempo jazdy zostaje 

zwiększone lub przez zwiększenie aktywności fizycznej wynikającej z jazdy kłusem 

lub zmianami kierunku. 

 

 UKŁAD PRZEDSIONKOWY  

Układ przedsionkowy to układ ściśle powiązany z narządem słuchu, poniewaŜ 

jest on zlokalizowany w uchu wewnętrznym. Kiedy płyn w kanałach półkolistych 

porusza się, to kryształki węglanu wapniowego, które są przyczepione do neuronów, 

poruszają się abyśmy mogli stawić czoła grawitacji lub poruszać się. Informacja 

ta jest przekazywana do jądra przedsionkowego, a następnie przechodzi do wyŜszych 

centrów mózgu. System ten rozwija się juŜ w Ŝyciu płodowym, bowiem grawitacja 

sanowi centralny punkt naszego Ŝycia i jest stała. Kryształki w przewodach półkolistych 

odbierają takŜe wibracje przewodzone przez układ kostno-stawowy.  

 

 DOTYK  

Skóra stanowi największą powierzchnie naszego ciała. Jest pierwszym 

systemem receptorowym, który rozwija się jeszcze w okresie Ŝycia płodowego. Ludzki 

embrion wytwarza skórę juŜ pierwszych tygodniach ciąŜy. Bodźce dotykowe 

przepływają przez cały system nerwowy i mają wpływ na kaŜdy proces nerwowy. 

Informacje przekazywane za pomocą dotyku to jeden z najwaŜniejszych sposobów, 

w jaki moŜna pomagać niepełnosprawnym jeźdźcom. Dzieje się to od chwili, kiedy 

dotykają dłonią ciepłego ciała Ŝywego konia, aŜ do momentu, kiedy potrafią jechać 

płynnie, uŜywając najdelikatniejszych ruchów, by koń odpowiednio się poruszał.  

 

 PROPRIOCEPCJA 

 Bez propriocepcji nie moŜemy „odczuwać” naszego ciała. Propriocepcja 

to informacja czuciowa płynąca z receptorów zlokalizowanych w podwięziach, 

ścięgnach, więzadłach i mięśniach oraz w torebkach stawowych, ścianach naczyń, 

w trzewiach okostnej. Gdy niepełnosprawny jeździec wsiada na konia, otrzymuje waŜne 

bodźce sensoryczne płynące z kości, mięśni i stawów, stymulowanych 

przez trójwymiarowe ruchy miednicy poruszającego się konia., które to ruchy są bardzo 
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podobne do ruchów człowieka w chodzie. Trwa wtedy do ciągłego określania pozycji 

ciała, przesyłane do mózgu z proprioreceptorów. 

 Wyniki zastosowania technik integracji sensorycznej w trakcie sesji 

hipoterapeutycznych wielu pacjentów wyznacza skala postępów, jakie czynią 

oni w poszczególnych zadaniach i określonych celach. Efektywność metod integracji 

sensorycznej przedstawiona została przez Clark’a i Pierce’a (1998) oraz Ostrow’a, 

Lawlor’a i Joe’a (1998). Skuteczność połączenia metod integracji sensorycznej i technik 

hipoterapeutycznych powinna być przedmiotem dalszych badań. Studium poświęcone 

jednostkom i grupom moŜe bowiem dostarczyć zobiektywizowanych informacji 

do stworzenia odpowiedniego, efektywnego planu terapii oraz stanowiłoby 

uzasadnienie terapii dla pacjentów oraz organizacji mogących finansować zabiegi 

hipoterapeutyczne   [1, 2, 3, 7, 22, 23]. 

 Nietrudno udowodnić, iŜ mechanizmy terapeutyczne omówione powyŜej, 

od dawna uznanych metod występują równieŜ w hipoterapii. W tej ostatniej jednak 

istnieją dodatkowo rozliczne moŜliwości wzmocnienia efektu terapeutycznego, 

wynikające z samego faktu zastosowania konia, który daje ogromne i niezastąpione 

moŜliwości oddziaływania terapeutycznego. Stwarza je tutaj siedząca pozycja pacjenta 

jako pozycja wyjściowa przed rozpoczęciem gimnastyki terapeutycznych. Stymulacja 

precyzyjnie skoordynowanych ruchów tułowia w pozycji wyprostowanej umoŜliwia 

ćwiczenie równowagi i wprowadzenie korekcji ruchowej w sposób jak najbardziej 

typowy dla fizjologicznego rozwoju człowieka. Rozwój ludzkiej motoryki zaczyna 

się w ogóle od opanowania umiejętności pełzania i siedzenia, która jest warunkiem 

prawidłowego rozwoju funkcji głowy, ramion i nóg. 

 W hipoterapii wszelkie korekcje ruchowe wychodzą od tułowia. 

Ich wprowadzenie odbywa się w dynamicznym tempie, co oznacza wywoływanie 

stosownych do moŜliwości danego ciała odpowiedzi ruchowych w fizjologicznym, 

tzn. niejednostajnym, zakłócanym tempie (w przeciwieństwie do rytmu zadanego przez 

urządzenie mechaniczne). Ten sposób poruszania się (a raczej bycia „wprawianym 

w ruch”) daje równieŜ moŜliwość optymalnej regulacji napięcia. Przekazywanie 

typowych dla chodu człowieka wzorców ruchowych wraz z moŜliwością 

przemieszczania się w przód stymuluje wyjątkowy i niepowtarzalny trening chodu. 
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3. PSYCHOPEDAGOGIKA W HIPOTERAPII  
 

3.1 PROGRAMY AKTYWNO ŚCI KNILL ’ÓW. 
Ogólny zarys. Programy aktywności Knill’ów przeznaczone są do pracy z dziećmi, 

młodzieŜą i dorosłymi o róŜnym poziomie rozwoju intelektualnego, społecznego 

i fizycznego. Nie są traktowane jako pełna i jedyna strategia edukacyjna. 

Niejednokrotnie pełnią natomiast funkcję bazy, na której moŜna zbudować most, 

otwierający osobie upośledzonej drogę do świadomego kontaktu z otoczeniem 

i sprawne w tym otoczeniu działanie. 

 Podręcznik Knill’ów zawiera: cztery programy podstawowe, Program 

wprowadzający oraz Program specjalny przeznaczony dla dzieci ze znaczną niepełno-

sprawnością fizyczną. Programy wspierane są specjalnie do tego celu skomponowaną 

muzyką. Akompaniament jest sygnałem konkretnej aktywności, odzwierciedla 

rytm i mowę dostosowaną do czynności, której towarzyszy. Dziecko stopniowo 

rozpoznaje kolejne aktywności poprzez kojarzenie ich z konkretną sygnaturką. 

Zadaniem muzyki jest stymulacja uwagi, co stwarza korzystne podstawy do uczenia się. 

WaŜnym elementem realizacji Programu Aktywności Motorycznej jest świadome 

i aktywne uŜywanie głosu przez terapeutę, który słowami i intonacją głosu zachęca 

dziecko do podjęcia danej aktywności. Barbara Gąsiorowska1 proponuje początkowo, 

niezaleŜnie od tego czy dziecko wymaga asekuracji z góry, czy nie,  siedzieć za nim 

na koniu. Pozycja ta zwiększa poczucie ciała i poczucie bezpieczeństwa oraz zapewnia 

dziecku fizyczne wsparcie terapeuty. Poprzez zmiany napięcia ciała informowani 

jesteśmy o tym, czy dziecko współpracuje z terapeutą. Wymaga to jednak, podobnie 

jak i cała metoda, ogromnej wraŜliwości na sygnały, płynące z ciała małego pacjenta. 

Zadaniem terapeuty jest uchwycenie momentu, w którym dziecko zaczyna podejmować 

daną aktywność i jest gotowe do wykonywania ruchów samodzielnie. 

  Programy podstawowe skupiają się na odczuwaniu poszczególnych części ciała 

poprzez róŜne aktywności, wymagają od dziecka większej ruchliwości, koordynacji 

                                                 
1 Instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii; ukończyła kursy kinezjologii edukacyjnej, 
logopedii szkolnej, SI integracji sensorycznej; od 1994r członek zespołu terapeutycznego Fundacji 
Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA w Warszawie; wykładowca na kursach 
dla instruktorów hipoterapii 
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oraz świadomości społecznej. Włączenie ich do zajęć na koniu wymagałoby 

wprowadzenia wielu modyfikacji. 

Zastosowanie w hipoterapii. Ze względu na swoją specyfikę programy wymaga 

spełnienia kilku warunków; jednym z nich jest wybór odpowiedniego miejsca pracy. 

Powinno ono być odizolowane od bodźców zewnętrznych zarówno wzrokowych, 

jak i słuchowych, które mogłyby zakłócać przebieg terapii. Utrzymanie 

w pomieszczeniu stałej temperatury powietrza umoŜliwia korzystanie z programu 

niezaleŜnie od pogody. Konieczny jest takŜe dostęp do źródeł zasilania, aby zapewnić 

prawidłową pracę sprzętu odtwarzającego muzykę. Zachowanie stałości miejsca, 

w którym odbywają się sesje oraz regularność spotkań jest warunkiem efektywności 

stosowania programu.  

 Programy podstawowe skupiają się kolejno na odczuwaniu poszczególnych 

części ciała poprzez róŜne aktywności, wymagają od dziecka większej ruchliwości, 

koordynacji oraz świadomości społecznej. Włączenie ich do zajęć na koniu 

wymagałoby wprowadzenia wielu modyfikacji. Najlepsze zastosowanie i moŜliwość 

przeprowadzenia  czasie sesji hipoterapeutycznych ma Program wprowadzający. 

Jest to doskonały punkt startu dla większości dzieci. Pomaga on poznać swoje ciało, 

wspomaga rozwój wyobraŜenia ciała jako jedności, nawet wtedy, gdy dziecko 

nie jest zdolne do uŜywania go aktywnie i świadomie. Program składa się z siedmiu 

aktywności i trwa około 8 minut. Bardzo istotne jest, Ŝe nie są to jedynie proste 

ćwiczenia fizyczne, waŜniejszy niŜ sam ruch jest tu rozwój kontaktu i komunikacji. 

Kołysanie. Podstawowym celem tej aktywności jest dostarczenie dziecku poczucia 

bezpieczeństwa i stworzenie podstaw komunikacji. Zaufanie dla terapeuty zbudowane 

podczas tego ćwiczenia jest warunkiem nawiązania kontaktu i przejścia do innych 

aktywności programu. Wspomniana przez B. Gąsiorowska asekuracja z góry 

uniemoŜliwia wprawdzie kontakt wzrokowy, ale zwiększa poczucie ciała i wymusza 

niejako kontakt fizyczny. Terapeuta musi zwracać uwagę, aby aktywność objęła całe 

ciało w spokojny, zintegrowany sposób i aby dziecko odpowiadało empatycznie 

na jego ruchy. Gdy zdobędziemy juŜ uwagę pacjenta, zadaniem terapeuty staje 

się zachęcanie do aktywności poprzez kołysanie się w róŜny sposób i stopniowe 

zmienianie tempa. Musi być ono jednak dostosowane do naturalnego rytmu dziecka 

i konia. W zrozumieniu sytuacji i podjęciu własnego działania pomaga dziecku muzyka 

oraz nasz głos, którym wzmacniamy jego uwagę. 
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Wymachiwanie rękami. Celem tej aktywności jest kształtowanie u dziecka 

świadomości rąk i ramion. Terapeuta siedząc na koniu za dzieckiem i trzymając jego 

dłoń lub podtrzymując rękę dziecka w łokciu, wymachuje nią zakreślając duŜe koło. 

Następnie zwiększana jest aktywność poprzez jednoczesne wymachiwanie obiema 

rękami jednocześnie, a później wprowadzane są ruchy asymetryczne i krzyŜowanie rąk 

ze sobą. Tak jak we wszystkich innych ćwiczeniach, intonacja głosu terapeuty i muzyka 

podpowiadają dziecku, w jakim rytmie ćwiczenie to ma być wykonywane. Podczas 

zadania wymachiwania moŜna zaobserwować zmieniającą się aktywność dziecka: 

początkowo bierne poddawanie się ruchowi inicjowanemu przez terapeutę z czasem 

zmienia się w samodzielne działanie. MoŜna to zauwaŜyć po zmieniającym 

się stopniowo chwytowi dłoni: początkowo terapeuta wykonuje ruchy biernymi rękami 

dziecka, następnie dziecko samo podaje dłonie terapeucie, jeszcze później – chociaŜ 

ruch jest nadal inicjowany przez terapeutę – chwyt dziecka jest aktywny – to ono ściska 

palec terapeuty. W końcowej fazie, do której dąŜymy, intencja dziecka jest czytelna 

dla terapeuty i ono samo inicjuje ruch, rozpoznając sygnaturę. 

Pocieranie dłoni. W czasie tej aktywności dziecko zwraca uwagę na swoje dłonie 

i dłonie innych ludzi. Pobudza ona teŜ rozwój zmysłu dotyku oraz ma doprowadzić 

do współdziałania dziecka z terapeutą. Pierwszym etapem jest pocieranie dłoni dziecka 

o dłoń terapeuty w rytm słuchanej muzyki. Następny krok to pocieranie złoŜonymi 

dłońmi dziecka o siebie. Terapeuta ma za zadanie prowokować i wzmacniać próby 

aktywnego uczestniczenia 

Klaskanie, głaskanie głowy i brzucha. Podczas wykonywania tych czynności dziecko 

zdobywa wyobraŜenie swojego ciała, poznaje relacje pomiędzy róŜnymi jego częściami. 

Towarzysząca muzyka to rytmiczne dźwięki, w których poszczególne części ciała 

reprezentowane są przez róŜne instrumenty. Uczy to nawyku świadomego słuchania, 

rozpoznawani a dźwięków i łączenia ich z odpowiednim ruchem i częścią ciała. 

 Dziecko zachęcane jest do klaskania przez demonstrację lub instrukcję słowną. 

W razie konieczności moŜna takŜe klaskać razem z pacjentem, trzymając go za ręce. 

 W czasie głaskania głowy i brzucha dziecko nie tylko doskonali koordynację 

ruchową, ale przede wszystkim kształtuje wyobraŜenie własnego ciała. Jest ot równieŜ 

doskonały trening słuchowy. W przypadku dziecka bardzo pasywnego moŜemy 

zainicjować tę aktywność trzymając ręce dziecka i głaszcząc nimi odpowiednie części 

jego ciała. Te aktywności, podobnie jak wszystkie omówione powyŜej, moŜna 

wykonywać z dzieckiem, które wymaga fizycznego wsparcia terapeuty. Mówiąc 
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mu wyraźnie o tym, co robi i co będzie robiło, stwarza się moŜliwość antycypacji 

zdarzeń. WaŜne jest teŜ dostrzeŜenie i wykorzystanie momentu, kiedy jest juŜ ono 

zdolne do samodzielnego uczestnictwa i własnej inicjatywy. 

Relaksacja. Jest ona zakończeniem programu, odpoczynkiem, wyciszeniem 

po ćwiczeniach. Siedząc na koniu razem z dzieckiem, terapeuta zachęca je do wygod-

nego oparcia się o niego plecami. Spokojny rytm muzyki i powolny, kołyszący chód 

konia zachęcają dziecko do odpoczynku. Relaksacja kończy sekwencję ćwiczeń 

uwzględnionych w programie. 

Zakończenie zajęć. Podczas trwania dźwięku, zamykającego cały program, najlepiej 

jest podkreślić to jakąś specyficzną czynnością, np. zejściem z konia i poŜegnaniem 

go lub wyjazd na nim z hali na otwartą przestrzeń.  

 Warto podkreślić, czego naleŜy unikać, prowadząc zajęcia hipoterapii 

z wykorzystaniem metody Knill’ów. Nie naleŜy dopuszczać, aby aktywność, do której 

zachęcany jest mały pacjent, miała charakter ruch ów mechanicznych, prowadzących 

do stereotypii ruchowych. Tak jak w trakcie wcześniej opisywanych zabaw 

z dzieckiem, rodzic skupia na nim całą swoją uwagę i wchodzi z nim w bardzo ścisłą, 

opartą na pozytywnych emocjach więź, tak teŜ terapeuta powinien dąŜyć do tego 

w czasie terapii. Tylko wtedy zastosowanie Programu M. i Ch. Knill’ów będzie 

rzeczywiści sięgnięciem do źródeł rozwoju dziecka i wtedy moŜna liczyć na to, 

Ŝe przyniesie oczekiwany efekt terapeutyczny [2, 24]. 

 

 
Fot. 4 Terapeuta siedzący za pacjentem to podstawowy element terapii wg. Knill'ów 

(archiwum własne) 
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3.2 HIPOTERAPIA W TERAPII PATOLOGII MOWY I J ĘZYKA  
 

 Hipoterapia początkowo traktowana była głownie jako metoda rehabilitacji 

ruchowej. Po latach jej stosowania, dzięki zdobywaniu nowych doświadczeń, 

z dobrodziejstw tej formy terapii korzystają pacjenci w wieloma róŜnymi zaburzeniami. 

Dzięki swojemu wielostronnemu, korzystnemu działaniu zyskuje uznanie coraz 

to szerszej rzeszy pacjentów i specjalistów z róŜnych dziedzin. Znajduje zastosowanie 

juŜ nie tylko w pracy rehabilitantów, ale takŜe pedagogów, psychologów 

czy logopedów [2] 

 Logopeda jest specjalistą zajmującym się zaburzeniami mowy oraz usprawnia-

niem komunikowania się.  

 Mowa to czynność niezwykle złoŜona. Do czynników warunkujących jej rozwój 

zalicza się: 

 prawidłowo ukształtowany i funkcjonujący obwodowy narząd mowy (jama 

ustna: wargi język, podniebienie miękkie i twarde, policzki oraz krtań, jama nosowa, 

szczęki i zęby); 

 prawidłowo ukształtowany i funkcjonujący układ nerwowy (obwodowy 

i ośrodkowy); 

 prawidłowo funkcjonujący narząd słuchu 

 prawidłowy rozwój umysłowy 

 prawidłowe warunki środowiskowe i wychowawcze 

 Hipoterapia, mimo bardzo wielu swoich zalet, nie moŜe zastąpić tradycyjnego 

gabinety logopedycznego. W trakcie prowadzenia zajęć na koniu nie moŜna pomóc 

dziecku, które samo nie moŜe wykonać ćwiczeń aparatu mowy. W takim przypadku 

terapeuta musi uŜyć swoich rąk, które w czasie pracy ze zwierzęciem nie zawsze 

są sterylne. Nie moŜna uczulić miejsc artykulacji ani ułoŜyć w odpowiedni sposób 

aparatu artykulacyjnego dziecka. Nie da się takŜe umieścić na koniu lustra, czasem 

niezbędnego do samodzielnej kontroli wzrokowej ruchów i układów jego aparatu 

mowy. Podczas zajęć hipoterapeutycznych moŜna jedynie słuŜyć własnym przykładem, 

co jest jednak niewystarczające dla wielu dzieci. 

 Wymienione wyŜej czynniki nie umniejszają hipoterapii jako metody 

uzupełniającej terapię logopedyczną. MoŜna powiedzieć, Ŝe to logopedia jest włączana 

do zajęć prowadzonych metodą hipoterapii, a nie na odwrót. Zaburzenia mowy 
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nie są podstawą kierowania pacjentów na hipoterapię, jednak u tych najczęściej 

z niej korzystających, zaburzenia mowy występują [2, 29] 

Osoby z powaŜnymi i głębokimi zaburzeniami. Czasem dobór skutecznego rodzaju 

aktywności dla danego pacjenta jest niezmiernie trudny. Jazda konna jest bardzo 

przystępnym rodzajem skutecznej stymulacji nieprawidłowo funkcjonującego pacjenta. 

Znajdują oni w ruchu konia motywację i dzięki temu łatwiej się koncentrują. 

Podstawowym warunkiem komunikacji jest okazanie „zamiaru komunikacyjnego” 

lub potrzeby ukazania czegoś przez symbol – za pomocą głosu, gestu lub rysunku. 

UŜycie wyrazistego gestu lub wymowy, aby zasygnalizować: „koń idzie”, moŜe 

stworzyć motywujące i prowadzące do sukcesu ćwiczenie u pacjentów z powaŜnym 

i głębokim zaburzeniem. Kiedy odkryją, Ŝe poprzez uŜycie symbolu komunikacji 

są w stanie „panować nad koniem”, oznacza to, Ŝe stworzone zostały szerokie 

podwaliny systemu komunikowania się. Sposoby poruszania się konia dostarczają 

zarazem mocnej stymulacji przedsionkowej, która zazwyczaj pobudza pacjenta 

do wzmoŜonej, spontanicznej wymowy.  

Pacjenci z zaburzeniami przetwarzania językowego. Pacjenci z takimi problemami 

osiągają duŜe korzyści będące następstwem silnych neurologicznych i psycho-

logicznych aspektów hipoterapii. Ćwiczenia jeździeckie stwarzają idealną sytuację 

do wytworzenia pełnego treści i pouczającego otoczenia. Pacjent moŜe ucząc się kie-

rować koniem, a poprzez róŜne manewry angaŜuje się w koordynację i organizację 

szeregu elementów o charakterze poznawczym, zdolności postrzegania, motorycznym 

oraz językowym. Praca w małych grupach, kiedy pacjenci kolejno instruują 

się nawzajem, zwiększa odniesienia się do obydwu rodzajów zaburzeń: wyraŜania 

i odbioru.  

 Połączenie terapii mowy i języka z terapią zajęciową w jeździe konnej 

znakomicie poprawia ich efektywność. Mowa i język są wyŜszym poziomem korowej 

funkcji mózgu człowieka i w duŜym stopniu zaleŜą od tego jak funkcjonuje system 

neurologiczny pacjenta na róŜnych poziomach.  

 Terapia mowy i języka w ramach hipoterapii jest elastycznym oraz wydajnym 

sposobem usprawniania i rehabilitacji osób dotkniętych wszelkiego rodzaju 

zaburzeniami komunikowania się. Leczenie zaburzeń komunikowania się to bardzo 

skomplikowana sprawa. To samo odnosi się do stosowania logopedii w ramach zajęć 

hipoterapii. Umiejętne zaplanowanie procesu terapii stwarza moŜliwość uzyskania 

bardzo dobrych efektów [2, 6, 29]. 
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3.3 HIPOTERAPIA A SPRAWNO ŚĆ DZIECI NIEWIDOMYCH 

I  NIEDOWIDZ ĄCYCH  
 

 Hipoterapia, to jedna z metod terapeutycznych, która dzięki szerokiemu 

spektrum działania korzystnie wpływa na dzieci z róŜnymi dysfunkcjami. Rozwój 

funkcjonalny dziecka moŜe być zaburzony zarówno przez deficyt ruchowy, 

jak i umysłowy. Zaburzenia te dotyczą najczęściej: schematu ciała, koordynacji 

ruchowej, rytmu, planowania ruchu, równowagi i orientacji przestrzennej. Prowadzenie 

terapii jest utrudnione, gdy na wyŜej wymienione zaburzenia nakładają się dodatkowo 

deficyty zmysłów, np. wzroku. 

 Koń i jazda konna wpływają na aktywność jeźdźca całościowo, a zastosowane 

podczas terapii ćwiczenia dostarczają dodatkowych stymulacji. W przypadku dzieci 

niewidomych bodźcem wspierającym terapię są ręce terapeuty (układane na tułowiu, 

głowie, kończynach), polecenia werbalne oraz róŜnego rodzaju sygnały dźwiękowe. 

Stosowanie hipoterapii przynosi bardzo dobre rezultaty. Szczególnie widoczne 

jest to w postrzeganiu ciała, równowadze, motoryce duŜej i małej oraz motywacji 

do uczestniczenia w zajęciach 

 Od chwili poczęcia rozpoczynają się szybko postępujące procesy twórcze, 

które wpływają na rozwój i dalsze Ŝycie dziecka. NajwaŜniejsze prawdopodobieństwo 

powaŜnych uszkodzeń płodu istnieje w pierwszych trzech miesiącach ciąŜy, kiedy 

tworzą się wszystkie narządy układów. Natomiast najbardziej traumatycznym 

doświadczeniem w Ŝyciu jest sam poród w którego trakcie główna siła uderzenia skupia 

się na mózgu, istnieje więc ryzyko niedotlenienia go, które stanowi największe 

potencjalne zagroŜenie. 

 Rozwój narządu wzroku i zdolności widzenia jest ściśle związany z prawidło-

wym rozwojem prenatalnym. Jego zawiązki tworzą się w czwartym tygodniu Ŝycia 

zarodkowego, wraz z powstaniem gałki ocznej.  

Zadania wzrokowe rozdzielone są na róŜne okolice mózgu. Kora podzielona 

jest na obszary, z których kaŜdy specjalizuje się w innych aspektach percepcji 

wzrokowej. Inne obszary postrzegają kształt przedmiotu, inne kolor, ruch, połoŜenie 

w przestrzeni. Rozbicie na te obszary umoŜliwia jednoczesną analizę wizualną 

przedmiotu. Współdziałanie poszczególnych obszarów jest moŜliwe dzięki istnieniu 

dwóch dróg przepływu informacji. Wcześniej dojrzewa droga „gdzie”, 

która odpowiedzialna jest za lokalizację widzianego przedmiotu i dotyczy przestrzeni 
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widzianej. Później dojrzewającą drogą „co” wykorzystujemy do identyfikacji 

przedmiotów i ich cech. 

 Przyczyn słabego rozwinięcia wzroku w chwili narodzin dziecka moŜe być kilka, 

ale najbardziej prawdopodobna to ta, Ŝe wzrok jest jedynym zmysłem na który w łonie 

matki nie działają Ŝadne bodźce. Zmiany rozwojowe w tym narządzie występują 

dopiero po urodzeniu, gdy odbierane są bodźce, które mają wpływ na rozwój zdolności 

widzenia. Ośrodki wzrokowe kształtują się bowiem poprzez nabywanie doświadczeń. 

Dzieci, które rodzą się osiem lub więcej tygodni przed właściwym terminem porodu 

naraŜone są na wysokie ryzyko wystąpienia wielu zaburzeń psychicznych i neuro-

logicznych, w tym upośledzenie widzenia, słyszenia, sprawności ruchowej oraz opóź-

nionego rozwoju mowy. Problemy ze wzrokiem są dość powszechne, gdyŜ u około 5% 

dzieci występują wady wzroku. 

 Osoby z uszkodzonym narządem wzroku cechują się: sztywność, odchylony 

tułów, ręce wyciągnięte do przodu, głowa opuszczona oraz odmienna praca kończyn 

dolnych. Postawa taka jest wynikiem kompensacji, mającej zabezpieczyć osobę 

niewidomą przed urazem. Odchylony do tyłu tułów jest kolejnym zabezpieczeniem, 

odchylenie głowy zabezpiecza twarz przez urazem. Kończyny dolne zmieniają 

ustawienie w efekcie odchylenia tułowia i przemieszczanie moŜe odbywać się na dwa 

sposoby: jeden polega na chodzeniu na całych stopach i przesuwaniu ich tak, 

aby nie traciły kontaktu z podłoŜem. Drugi, to tzw. chód koguci, polegający 

na unoszeniu nóg zgiętych w kolanach i stawianiu ich z góry. 

 Hamujący wpływ na rozwój dziecka niewidomego mają niepowodzenia 

i nieoczekiwane urazy na początku aktywności ruchowej. Wywołują one w dziecku 

gniew, lęk, strach, co z kolei doprowadza do zahamowania aktywności ruchowej. 

Istotne znaczenie w rozwoju ruchowym osób niewidomych i słabowidzących ma to, 

która z półkul mózgowych jest u nich dominującą, gdyŜ prawa półkula związana 

jest głównie z funkcją ruchową, a lewa z kontrolą i oceną. 

 W pracy z dziećmi niewidomymi i niedowidzącymi bazuje się głównie 

na zmyśle dotyku. Zmysł ten rozwija się jako pierwszy w rozwoju ontogenetycznym 

i jego znaczenie jest ogromne. Dotyk jest jedną z najbardziej rozwiniętych zdolności 

w chwili narodzin, co nie oznacza, Ŝe ulega dalszemu rozwojowi o okresie 

niemowlęcym. Płód inaczej odbiera bodźce dotykowe, gdyŜ jego reakcje zachodzą 

na najniŜszym poziomie układu nerwowego – w rdzeniu i pniu mózgu. Podobnie 

jak cały układ nerwowy, zmysł dotyku rozwija się stopniowo, poczynając od pięter 
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najniŜszych mózgu aŜ do kory czuciowej. Rozwijający się układ czuciowy odbiera 

i przetwarza bodźce czuciowe na zewnątrz, i sprawia Ŝe wraŜenia dotykowe są o wiele 

lepiej odbierane niŜ wzrokowe, słuchowe czy smakowe. 

 Dotyk jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju zdolności czuciowych 

i ruchowych dziecka, ale ma teŜ wpływ na rozwój fizyczny, dobre samopoczucie, 

potencjał poznawczy, zdrowie ogólne i wspomaganie układu odpornościowego. 

Dotyk ma takŜe ogromne znaczenie w nawiązywaniu i podtrzymywaniu 

więzi społecznych. Brak kontaktów dotykowych sprawia, Ŝe zachowania społeczne 

odbiegają od normy. Kontakt fizyczny jest niezbędnym warunkiem prawidłowego 

rozwoju dziecka. 

 NaleŜy pamiętać, Ŝe dziecko niewidome i niedowidzące ogląda świat całym 

ciałem. Tak samo jest w wypadku konia, mały pacjent wchłania go poprzez węch, 

niekiedy smakuje, ale głównie poznaje przez dotyk. Taką formę stymulacji naleŜy 

wykorzystywać tak często, jak to tylko moŜliwe. Przede wszystkim mowa tu o rękach, 

które są ”mackami mózgu”, gdyŜ mają ogromną reprezentację w korze mózgowej. 

 Zmysł równowagi, podobnie jak zmysł dotyku kształtuje się wcześnie. MoŜna 

go wykorzystać to w terapii, mając na uwadze, Ŝe dzieci uwielbiają doznania ruchowe 

i od momentu narodzin lubią być huśtane, bujane itp. Zdobywając ich zaufanie 

i dając poczucie bezpieczeństwa, terapeuta otwiera sobie tutaj moŜliwość kolejnego 

rodzaju stymulacji 

 Wykorzystując trójwymiarowy ruch końskiego grzbietu, moŜna skutecznie 

wpłynąć na dysfunkcje psychofizyczne, występujące u małych pacjentów i znacznie 

je ograniczać. Chód konia jest bardzo zbliŜony do chodu ludzkiego gdyŜ środek 

cięŜkości ciała przemieszcza się w taki sam sposób (przód-tył, prawo-lewo, góra-dół). 

Trójwymiarowość tego ruchu wymaga zaangaŜowania poszczególnych grup 

mięśniowych. Największa skuteczność terapeutyczna ruchu końskiego grzbietu 

jest widoczna w wyrównaniu napięć mięśni i przywracaniu równowagi. 

 W efekcie stosowania hipoterapii oraz terapeutycznej jazdy konnej widać 

wyraźną poprawę w orientacji przestrzennej, schemacie ciała, i równowadze. Ta forma 

terapii potrafi bardzo zainteresować dzieci niewidome i niedowidzące. Objawia 

się to szybszym zapamiętywaniem powtarzanych czynności. Na tle innych terapii 

hipoterapia wypada bardzo korzystnie. Dzieci chętnie podejmują współpracę z terapeutą 

i koniem. Świadczy o tym duŜa część czynności wykonywanych na koniu, a takŜe 

inwencja małych pacjentów w wymyślaniu nowych czynności i zabaw, które moŜna 
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wykorzystać na koniu. Trudno się z tym spotkać w innych formach terapii na basenie 

czy na Sali gimnastycznej. 

 DuŜą zaletą jest to, Ŝe terapia z koniem, wzbudzająca duŜe zainteresowanie, 

pobudza ciekawość poznawczą dzieci, zachęta je do stawiania wielu pytań, dotyczących 

konia, jego budowy, zwyczajów, ale takŜe jeździectwa, sprzętu jeździeckiego itd. 

Wszystko to wpływa na poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie u zachęca 

do dalszego poznawania go. 

 Prowadzone na grupie dzieci niewidomych i niedowidzących potwierdziły 

przypuszczenia, Ŝe stosowanie hipoterapii w usprawnianiu wpłynie na poprawę 

ich funkcjonowania. Wszechstronna stymulacja (ruchowa, czuciowa emocjonalna), 

jaką daje kontakt z koniem i jazdą konną, znacznie bardziej podnosi sprawność 

motoryczną dzieci niewidomych i niedowidzących niŜ inne formy usprawniania 

ruchowego. 

 Hipoterapia poprzez usprawnianie motoryczne wymienionej grupy dzieci 

wspomaga ich rozwój, pomaga pokonać lęk i niektóre ograniczenia, wynikające 

z uszkodzenia narządu wzroku, a tym samym motywuje do dalszego działania w innych 

dziedzinach Ŝycia. Daje doświadczenie równych szans z osobami widzącymi. Ponadto 

dla dzieci niewidomych i niedowidzących jest to bardzo często jedyna forma zajęcia 

a otwartym powietrzu w kontakcie ze zwierzęciem i przyrodą,. 

 NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe aby zabezpieczyć uzyskane efekty terapii, konieczna 

jest systematyczność, czyli wprowadzenie ćwiczeń jako stałego elementu Ŝycia 

codziennego. Dlatego tak waŜne jest, aby raz rozpoczęta przygoda z koniem mogła 

mieć swoją kontynuację w coraz to bardziej zaawansowanych jeździecko zajęciach 

z terapeutycznej jazdy konnej. 
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3.4 PSYCHOTERAPIA PROWADZONA Z KONIEM  
 

 „ Wszystkie napoje alkoholowe i stymulujące alkaloidy 

są jedynie substytutami tej jedynej, 

niezmiennie poszukiwanej toksyny – ekstazy, 

jaką daje miłość.” 

FREUD 

 

 Psychoterapia prowadzona z udziałem konia jest metodą opartą na doświad-

czeniu, wymagającą równoczesnej integracji ciała, umysłu i ducha. Jazda konna 

aktywizuje na równi zmysł wzroku, słuchu, powonienia oraz dotyku. Propriocepcja 

syntetyzująca w umyśle informacje nadchodzące ze zmysłów, łączy te doznania z doz-

naniami z wnętrza ciała lub z poczuciem równowagi. 

 Jazda konna wymaga takŜe jasnego myślenia pozwalającego na kierowanie 

koniem oraz prawidłowe i sensowne odpowiadanie na wysyłane przez niego sygnały. 

Jeździec moŜe równocześnie doświadczać głębokiego zjednoczenia z naturą. 

To połączenie odczuwania proprioceptywnego i duchowości łączy bodźce w unikalny 

czynnik o właściwościach leczniczych. 

 Jazda konna wpływa na postawę, równowagę, zdolność poruszania 

się oraz funkcjonowanie. Zmiana zakresu tych czynników skutkuje zmianą w nasta-

wieniu o działania. Ruch konia idącego stępem prowadzi do odpręŜenia w całym 

centralnym systemie nerwowym, zarówno obwodowym, jak i autonomicznym. 

Powtarzające się ruchy poruszającego się stępem konia mogą wprowadzić jeźdźca 

w stan głębokiego relaksu. Z drugiej strony, rześki kłus moŜe dodać energii osobie 

nadmiernie ospałej. 

 Psychoterapia prowadzona z udziałem konia wymaga od pacjenta przebywania 

na świeŜym powietrzu, w kontakcie z przyrodą. Otaczające piękno przyrody moŜe 

zapierać dech w piersiach. Samo siedzenie na koniu pozwala pacjentowi spojrzeć 

na świat z innej niŜ dotychczas perspektywy. Fakt ten moŜna wykorzystać do pomocy 

pacjentom w oderwaniu się od problemów. 

 Pacjenci, zwłaszcza pasywne kobiety, stają się bardziej pewni siebie i asertywni, 

gdy skłaniają tak duŜe zwierzę do wykonania ich poleceń. Pacjenci agresywni 

oraz z tendencją do dominacji uczą się delikatności w obchodzeniu się z koniem. 
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Koń jest zbyt duŜy, aby zmusić go do czegokolwiek, ponadto nie reaguje na próby 

dominacji. Dla kobiet z nierozwiązanymi problemami seksualnymi koń stanowi 

symboliczną reprezentację męskiej energii. Ich sposób obchodzenia się ze zwierzęciem 

stanowi odzwierciedlenie tego jak traktują męŜczyzn.  

 Psychoterapia prowadzona z udziałem konia daje pacjentowi szansę 

na oderwanie się od rzeczywistości szpitali czy klinik. MoŜe to być doświadczenie 

skłaniające do głębokiej refleksji, zwłaszcza w przypadku pacjentów, 

którzy juŜ wcześniej jeździli. Gdy cel zajęć zostanie juŜ omówiony, aŜ do końcowego 

podsumowania potrzeba niewielu słów. Nawet jeśli w pracy bierze udział grupa 

pacjentów, to jednak kaŜdy uczestnik spędza więcej czasu na grzbiecie wierzchowca, 

skupiając się raczej na komunikacji z koniem niŜ z innymi jeźdźcami. Po takiej 

skłaniającej do refleksji indywidualnej pracy, symbolizującej procesy grupowe grupa 

dzieląca się swoimi doświadczeniami uzyskuje więcej, niŜ w przypadku zastosowania 

czysto werbalnych rozwiązań. 

 Psychoterapia prowadzona z udziałem konia nie dla wszystkich jest odpowied-

nia. Najlepsze efekty przynosi osobom, którym nie pomaga tradycyjna terapia, 

być moŜe ze względu na przejrzystość oferowanych metafor. Dzięki temu podejściu 

korzyści mogą odnieść takŜe osoby mające trudności z nawiązywaniem relacji 

z innymi osobami, poniewaŜ uczą się efektywnej komunikacji równocześnie na kilku 

poziomach. Psychoterapia prowadzona przy pomocy konia, wykorzystywana jako 

dodatek do tradycyjnych metod leczenia, przyspiesza i wzmacnia proces 

terapeutyczny [6, 25, 26, 27]. 
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3.5 KONIE W PSYCHOTERAPII  
 

 Podczas gdy od  około 30 lat konie towarzyszyły osobom niepełnosprawnym 

ruchowo biorącym udział w zajęciach hipoterapii w Europie i USA, to dopiero 

niedawno zaczęły pomagać tym, którzy cierpią z powodu często ukrytych, ale rzeczy-

wistych, okresowych i stałych zaburzeń psychiatrycznych.  

 Psychoterapia konna, wykorzystuje jazdę na koniu w celu poprawy zdrowia 

emocjonalnego i rozwoju osobistego. Podejście to oparte jest na doświadczaniu wraŜeń 

i wymaga równoczesnego połączenia ciała, umysłu, emocji oraz nastroju. Jeździec musi 

łączyć informacje otrzymywane przez wzrok, słuch i dotyk utrzymując jednocześnie 

równowagę siedząc na myślącym i poruszającym się zwierzęciu. 

  Na początku typowej sesji terapeuta i pacjent poświęcają chwilę na ustalenie 

celu zajęć, biorąc pod uwagę zarówno długofalowy plan leczenia, jak i naj-

potrzebniejsze potrzeby danej osoby. Następnie przechodzą do rytuałów przywoły-

wania, zakładania kantara, prowadzenia i oporządzania konia. Środowisko w duŜej 

mierze pozbawione jest rytuałów i dlatego czas spędzony na postępowaniu według 

określonych wzorców, w konkretnej kolejności jest relaksem zarówno dla konia, 

jak i dla jeźdźca. KaŜdy z nich wie, co będzie się działo dalej. 

 Hipoterapeuta obserwujący ten proces moŜe ocenić nastrój konia i jeźdźca. 

Jednocześnie przestrzegany musi być czas, w którym człowiek moŜe przebywać 

sam na sam ze zwierzęciem.  

 W przeciwieństwie do klasycznej terapii indywidualnej, podczas której pacjent 

skupia się tylko na sobie, w czasie terapii konnej jeźdźcy spędzają dość duŜo czasu 

zajmując się takŜe potrzebami innej Ŝywej istoty. Dla wielu jest to dobre ćwiczenie 

potrzeb codziennego Ŝycia. 

 Kidy pacjent opanuje juŜ rytuał oporządzania przechodzi do nauki jazdy. 

Mając przygotowanego konia i określony cel sesji jeździec wraz z resztą zespołu 

hipoterapeutycznego rozpoczyna naukę wsiadania. 

 Aby konie pozostawały chętnymi uczestnikami delikatnego procesu terapii 

naleŜy wziąć pod uwagę pewne uwarunkowania. Początkowo pacjenci nie powinni 

trzymać wodzy. Zamiast tego nauczą się komunikować z koniem poprzez obracanie 

głową, przenoszenie cięŜaru ciała, wydawanie komend głosem i naciskaniem łydek. 

Wodzy powinno się im pozwolić uŜywać dopiero kiedy przejadą na koniu dookoła 
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maneŜu trzy razy w obu kierunkach, wykonają ósemkę i opanują zmianę kierunku przy 

uŜyciu subtelnych sygnałów ciała. W początkowej fazie zajęć hipoterapeuta 

lub wolontariusz trzyma konia na lonŜy. To jeździec odpowiada za kontrolowanie 

konia. Jeśli pokieruje wierzchowca na ogrodzenie to tam właśnie pojedzie. Gdy wydane 

przez niego polecenie zatrzymania się będzie nieskuteczne to będą nadal jechać. 

Zadaniem terapeuty / osoby trzymającej konia nie jest prowadzenie zwierzęcia 

ale zapewnienie jeźdźcowi bezpieczeństwa. 

 Opisywana technika pierwotnie wprowadzona była w celu ochrony końskiego 

pyska natomiast okazała się być takŜe cennym narzędziem terapeutycznym. 

Jeździec musi skupić się na tym czego chce i jasno to zakomunikować. Świadomość 

własnego ciała jest nie do uniknięcia kiedy nie ma wodzy, których moŜna się uchwycić 

w celu zapewnienia równowagi. Wyraźnie uwidaczniają się problemy dotyczące 

zaufania oraz bierności. W przeciwieństwie do terapii opartej na pracy werbalnej tutaj 

pacjent musi od razu zrobić coś ze swoimi problemami. W rezultacie szybko wzrasta 

jego pewność siebie. 

 W sytuacji narastania problemów o duŜym ładunku emocjonalnym zespół 

przerywa zajęcia i dąŜy do natychmiastowego poradzenia sobie z tymi uczuciami. 

Terapeuta decyduje o tym czy jeździec powinien zsiąść konia, czy moŜna pozwolić 

zwierzęciu wziąć udział w tym procesie.  

 Gdy pacjenci opanują juŜ podstawowe umiejętności jeździeckie i są względnie 

stabilni emocjonalnie mogą zdecydować się wyjechać w teren. Zazwyczaj jeźdźcy 

ci zachowują ciszę, co ma miejsce z trzech powodów. Po pierwsze, podjęli decyzję 

o pracy nad emocjami w czasie jazdy i potrzebują spokoju aby doświadczać konia, 

naturę oraz wewnętrzne „ja”. Po drugie, rozmowy mogą przywołać problemy 

i wspomnienia silnie naładowane emocjonalnie. Nie moŜna być owładniętym 

intensywnymi uczuciami i oczekiwać, Ŝe jednocześnie utrzyma się kontrolę 

nad koniem. Wreszcie luźne pogaduszki odwracają uwagę od poddawania się uczuciom 

i pracy nad emocjami. 

 Po jeździe pacjent zsiada z konia, zdejmuje toczek i ogłowie konia. Zazwyczaj 

właśnie wtedy razem z zespołem dokonuje podsumowania. Otrzymuje pozytywne 

informacje zwrotne na temat sesji i jest proszony o wskazanie swoich silnych punktów 

ćwiczonych w czasie jazdy. Podczas gdy większości pacjentów samokrytycyzm 

przychodzi bez problemu, to mówienie o sobie pozytywnie wymaga od nich pewnego 

wysiłku. Terapeuta i pacjent rozwaŜają teŜ do jakiego stopnia spełnione zostały 
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załoŜenia przyjęte odnośnie minionej sesji. Kluczowym pytaniem jest często 

„Jak ma się to zachowanie do szerszej perspektywy problemów w Twoim Ŝyciu?” 

 Zazwyczaj odpowiedź na to pytanie ujawnia się w tym, co część terapeutów 

nazywa metaforą kinestetyczną. Zgodnie z załoŜeniami metafory kinestetycznej 

problemy w radzeniu sobie oraz dysfunkcjonalne zachowania przejawiają się w obrazie 

ciała i zachowaniu na koniu. Zazwyczaj ludzie są świadomi nieprawidłowych wzorców 

własnego funkcjonowania, a nawet mogą o nich mówić od lat, jednakŜe siedząc 

na koniu jeździec ma zarówno okazję, jak i potrzebę ćwiczenia nowych i bardziej 

efektywnych sposobów radzenia sobie. 

 

 
Fot. 5 Koń jak mało kto potrafi wyczuć stan psychiczny pacjenta (archiwum własne) 
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ChociaŜ psychoterapia konna dostarcza nowego, potęŜnego narzędzia pomocy 

ludziom cierpiącym emocjonalnie to jednak nie dla wszystkich jest ona wskazana. 

Największe efekty uzyskać moŜna u pacjentów, w przypadku których tradycyjna terapia 

nie przynosi rezultatów, być moŜe dlatego, Ŝe metafory oferowane przez tę opcję 

są tak jednoznaczne. Wielu pacjentów, ej formy terapii przez wiele lat korzystało 

z tradycyjnych terapii. Konieczność borykania się z chronicznymi problemami przez 

tak długi czas prowadzi u nich często do zniechęcenia i poczucia beznadziei. 

Osoby te o swoich problemach rozmawiają nie rzadko przez większą część Ŝycia. 

ChociaŜ psychoterapia konna nigdy nie wyleczy stanu leŜącego u podstaw 

ich problemów, to jednak nacisk na ćwiczenie nowych zachowań wpływa bezpośrednio 

na jakość ich Ŝycia. Dodatkowo, przyjemność czerpana z kontaktów ze zwierzęciem, 

a takŜe stymulacja wydzielania endorfin wywołana ruchami zwierzęcia powoduje 

wzrost motywacji i zadowolenia z procesu terapii. Psychoterapia konna stosowana 

jako uzupełnienie tradycyjnego leczenia przyspiesza i uprzyjemnia terapię. 

Wykorzystanie w ten sposób więzi człowiek – zwierzę jest małym krokiem w kierunku 

prostego, ludzkiego rozwoju ukierunkowanego jednocześnie na środowisko oraz naukę 

osiągania zdrowia psychicznego[6, 25]. 



 - 57 - 

3.6 TERAPIA  Z KONIEM  A UZALE śNIENIE 
 

„BoŜe, ześlij mi pogodę ducha 

abym zaakceptował rzeczy, których nie mogę zmienić, 

odwagę, aby zmienić rzeczy, które zmienione być mogą 

i mądrość aby widzieć pomiędzy nimi róŜnicę”  

 

 Jest to modlitwa napisana na kawałku papieru przez Reinholda Niebuhra; 

była przez niego odmawiana na zakończenie niedzielnego naboŜeństwa w niedzielę. 

Później na prośbę przyjaciela dał mu ją. Podobno wersja stosowana obecnie 

na mityngach AA oraz spotkaniach grup psychoterapeutycznych została znaleziona 

w gazecie w dziale z nekrologami. Modlitwa o Pogodę Ducha pomogła wielu 

zdrowiejącym ludziom, którzy usiłują zaakceptować chorobę, pomaga w zaakcepto-

waniu tego, co od nas silniejsze i czego nie umiemy zrozumieć. 

Alkohol ma właściwości psychotropowe. Osłabia hamulce, zmniejsza napięcia, 

działa antydepresyjnie  rozweselająco. To wyjaśnia jego moc przyciągania, szczególnie 

jeśli zauwaŜyć, Ŝe od zarania dziejów ludzie poszukują substancji, takich jak alkohol 

i narkotyki, które zmieniają ramy ich jaźni, ich nastroje i łagodzą bolesne odczucia. 

Zachowania uzaleŜnieniowe, takie jak alkoholizm, zawierają w sobie paradoksalny 

sposób na wszystkie problemy Ŝycia codziennego: 

 samotność i zmartwienia, 

 rany narcystyczne, 

 problemy integracyjne, odrzucenie, odsunięcie, 

 poczucie winy, 

 ocieranie się o choroby i śmierć. 

Wspólnym ich mianownikiem jest przede wszystkim cierpienie. Przewlekły 

alkoholizm zawiera w sobie równieŜ uzaleŜnienie lub zaleŜność. 

Zanim ustali się ono na dobre, mamy do czynienia z osobą duŜo pijącą. 

MoŜe ona przestać pić bez Ŝadnej szkody i jest otwarta na argumenty rozumowe. 

 UzaleŜnienie. Przyznać się do niego jest rzeczą niemoŜliwą. Jeśli się je roz-

poznaje, tworzy to wpierw cierpienie nie do zniesienia, które nazywa 

się zaprzeczeniem. Pacjent zaprzecza temu, co oczywiste, mówiąc: „Piję tak, jak inni”, 

„Mogę przestać, kiedy chcę”. W jego relacjach z innymi ludźmi zaprzeczenie 
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jest istotne dla jego toŜ-samości i przeŜycia w sensie psychologicznym. Jest to sym-

boliczne dla problemu alkoholowego. Próba sprzeciwienia się mu oznacza zerwanie 

więzi. Zaprzeczenie tworzy u innych znane reakcje, mówią, Ŝe to: kłamca; 

jest nieuczciwy powinien spojrzeć prawdzie w oczy, itp. 

Pojmowanie czasu. Relacja wobec czasu zostaje naruszona. Biografia pacjenta, 

to często prosty ciąg wydarzeń bez Ŝadnej chronologii, z białymi plamami w miejscu 

zaników pamięci. Struktura jego Ŝyciorysu informuje nas o sposobie budowania przezeń 

czasu, czasu alkoholika. Alkohol daje chwilowe moratorium – napięcia tymczasowo 

zmniejszają się, łagodnieją. Alkoholik pamięta jedynie o szczęśliwych chwilach 

z przeszłości. To pozwala mu Ŝyć iluzją powrotu do „poprzedniego Ŝycia”. Jeśli chodzi 

o przeszłość, jej obraz nie jest dokładnie wypracowany, co pozwala mu traktować 

niebezpieczeństwo utraty zdrowia jako iluzoryczne. 

Samotność. Picie alkoholu pozostaje doświadczeniem wyizolowanym 

i samotniczym, nawet wówczas, gdy odbywa się w grupie. Gdy pacjent pije 

„dla siebie”, nie mówi o tym. Krytyczne spojrzenia innych osób wzmacnia samotność, 

a takŜe wywieranie presji, aby odstawić alkohol jako źródło grzechu, dowód słabości 

i wadę.  

Cierpienie. Jest ono wynikiem trzech poprzednio opisanych czynników. 

Powoduje je takŜe potrzeba picia alkoholu. Cierpienie to jest waŜne i nie do uniknięcia. 

Często ma charakter stanów depresyjnych, pogłębiony przez odrzucenie przez innych 

i poczucie winy. 

Niektóre inherentne właściwości psychologiczne problemu: 

 niezdolność do tolerowania frustracji; 

 słaba zdolność do adaptacji, przez co kaŜda zmiana jest bolesna; 

 obniŜone poczucie własnej wartości (patologia narcystyczna); 

 zaburzony system komunikacji. 

 

Rola terapeuty polega na stworzeniu prawdziwego klimatu zaufania między 

nim i pacjentem, dzięki: 

 słuchaniu tego, co powiedziane i niepowiedziane, 

 rozumnym zachowaniem empatycznym, 

 werbalizacji, skanalizowaniu smutku za pomocą słów. 
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Prawdą jest, Ŝe nie moŜna proponować pijącemu gry w milczenie. Jest rzeczą 

niezbędną, by mógł on widzieć i słyszeć terapeutę. 

Jeśli chodzi o wskazania do ambulatoryjnego czy szpitalnego leczenia 

odwykowego, istotna jest jedna uwaga: jedyną osobą, która moŜe zadecydować 

o wyborze leczenia, jest pacjent. Tutaj, bardziej niŜ w jakichkolwiek innych dziedzinach 

terapii prawdą jest, Ŝe jedynym leczeniem, które moŜe zadziałać, jest to, wybrane 

przez pacjenta. 

 Terapeuta musi umiejętnie wymykać się pułapkom relacyjnym, które stawia 

zaprzeczający pacjent, odgrywający rolę „niegrzecznego dziecka” oraz jego krąg 

rodzinny („karzący rodzic”). Jest na to tylko jeden sposób: liczyć na „dorosłą część” 

pacjenta i sprawić, by Ina była głównym aktorem terapii. 

W leczeniu alkoholizmu obok innych metod, moŜna takŜe zaproponować 

hipoterapię. Wspomniano o występowaniu u alkoholika zaburzonej umiejętności 

komunikowania się, skrzywdzonego narcyzmu, biernego, uzaleŜnionego od alkoholu 

Ŝycia. Do tego naleŜałoby dodać jeszcze podatność na sugestię. 

Przez swoją symbolikę i siłę mitu koń od razu wpływa na podatną na sugestię 

wyobraźnię pacjenta, stając się w ten sposób doskonałym ogniwem terapeutycznym 

i ułatwiając relacje między pacjentem, który dotychczas był tylko ze swym ulubionym 

alkoholem, a terapeutą. Co więcej, w naszej kulturze alkohol jest od początku 

utoŜsamiany z energią, ciepłem, siłą, próbą utwierdzenia się w swej dorosłości. 

Koń równieŜ ucieleśnia te wartości. Dla pacjenta bardzo uzaleŜnionego alkohol staje 

się synonimem utraconej wolności. 

Dla tych pacjentów, którzy przez długi czas zaniedbywali swoje siało i nie zwra-

cali na nie uwagi, jazda konna proponuje świadomość nowego ciała. Daje ponadto 

moŜliwość narcystycznej naprawy osób delikatnych, którym brakuje własnej wartości 

i pewności siebie. 

Na koniec kaŜdych zajęć w małych grupach, następuje werbalne omówienie 

zdarzeń, często bardzo barwna. Następnie terapeuta prosi, by w ciągu tygodnia pacjenci 

przedstawili pisemne sprawozdanie, zaznaczając jednocześnie, ze nie będzie 

przywiązywał wagi do składni, błędów ortograficznych czy stylistycznych (to waŜna 

informacja, która uspokaja pacjentów). Pisemne sprawozdanie pozwala czasem 

jego autorowi błysnąć humorem i inteligencją, ale równieŜ odkryć to, co w nim ukryte 

i ujawnić drzemiący w nim potencjał. PoniŜej przedstawiono jedno z takich 

sprawozdań, napisane przez 32-letnią kobietę, urzędniczkę bankową. Uczyła 
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się do 21. roku Ŝycia (ma maturę i trzyletnie studia prawnicze). Od pięciu lat mieszka 

z męŜczyzną. Nie ma dzieci. Jest to jej pierwsza terapia antyalkoholowa. 

Było hospitalizowana z powodu problemów zawodowych połączonych ze skrywanymi 

kłopotami uczuciowymi. Początkowo jej problemem alkoholowym zajmował się lekarz 

rodzinny, sytuacja przerosła go jednak, gdy zwierzyła mu się z trwającego dwa lata 

uzaleŜnienia od alkoholu. 

 

Zdałam sobie sprawę… 

„Zdałam sobie sprawę, Ŝe jego oś ciała jest ułoŜona poziomo, moja pionowo. 

On waŜy 500 kilogramów, ja 50. Jego oczy są umiejscowione po bokach, moje czołowo. 

On ma cztery kopyta, ja 20 palców. In ma koński ogon i ja czeszę włosy w koński ogon. 

On nie ma tylnych zębów, ja teŜ nie. To nasze pierwsze wspólne cechy. Odkryłam 

równieŜ, Ŝe ma zapach, wygląd chęci, przyjemności, Ŝale, osobowość i ze potrafi 

słuchać i oddychać, to jak ja. Od tego momentu nasze spotkanie stało się moŜliwe. 

NaleŜymy do tego samego królestwa zwierząt, choć jesteśmy z innych grup. 

On jest członkiem rodziny koni, ja jestem przedstawicielem homo sapiens, 

więc pochodzę z razy wyŜej (według tego, co piszą w ksiąŜkach). Mogę mówić, myśleć, 

pisać… On nie. Ale gdyby o tym pomyśleć, on tego nie potrzebuje. On jest przysto-

sowany do swojego środowiska, a ja nie zawsze!… Mogę iść, dokąd chcę, tak daleko 

jak chcę… Ale tak naprawdę, on nie jest świadomy tego czasu i tej odległej przestrzeni, 

nie potrzebuje ich. 

Wejście na jego łąkę, to dla mnie coś nowego. Myślałam o tym przez wiele dni, 

otrzymałam kilka porad na temat róŜnych gestów, które naleŜy lub których nie naleŜy 

robić. Ubrałam się odpowiednio na tę okazję, przygotowałam na spotkanie i czekałam 

bardzo niepewnie – miałam stanąć oko w oko z potworem. Ale gdy podeszłam do niego 

i jego współbraci, zapomniałam, Ŝe nie czekał na mnie i nie bał się mnie. Zaakceptował, 

Ŝe go dotykam, i nie robił Ŝadnych trudności, gdy wyprowadzałam go z padoku. 

Wszystkie moje środki ostroŜności okazały się niepotrzebne. Martwiłam 

się bez potrzeby. Gdy szczotkowałam jego brzuch, masowałam i głaskałam go, 

odkrywałam Ŝe jego ciało nie jest szorstkie ani twarde, jak oczekiwałam, 

lecz wręcz przeciwnie, miękkie, ciepłe i przyjemne w dotyku. I znowu moje wcześniejsze  

wyobraŜenia i przygotowane środki ostroŜności legły w gruzach. Myślałam, 

Ŝe gdy wsiądę na konia, będę bać się tej wysokości i niestabilnej pozycji. Uznałam, 

Ŝe najwaŜniejsze, to zrelaksować się i być rozluźniona, by dobrze odczuć kontakt dwóch 
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ciał. W czasie pierwszych kroków byłam nadal więźniem moich zablokowań, następnie, 

krok po kroku, zaczęłam czuć jego ruchy, jego ciepło, miejsca, gdzie jego ciało styka 

się z moim. Pogłaskałam go. Zostałam na jego grzbiecie. Było nas troje w małym ringu, 

inni dawali mi poczucie bezpieczeństwa, pomagali mi, uspokajali i czułam się dobrze. 

Dzięki nim zrozumiałam, Ŝe moŜe pewnego dnia równieŜ doświadczę przyjemności 

z jazdy konnej. Najbardziej bałam się, Ŝe koń wyjedzie z maneŜu i stracę 

nad nim kontrolę. Ale zobaczyłam, Ŝe jeśli poznam go i nauczę się go rozumieć, 

prowadzić go, będzie inaczej. Wracając do domu, doszłam do wniosku, 

Ŝe ten irracjonalny strach pojawił się mimo mojej woli. Nałam się nieumiejętności 

komunikowania się, a nie jego. On wrócił na łąkę, ja do miasta. I kto tu naleŜy 

do wyŜszej rasy? ON czy JA?” 

 

W tym sprawozdaniu widać z jednej strony świadomość innego bytu (konia) 

wraz z jego róŜnicami, z z drugiej strony świadomość własnego problemu, 

skonfrontowanego z czymś nowym i wymagającym zdolności adaptacyjnej, 

która u pacjentki jest bardzo słaba, z czego doskonale zdaje sobie sprawę. 

Mówi o „zablokowaniach” i rozwiązaniu sugerowanemu przez doświadczoną sytuację, 

fizyczną obecność konia i Ŝyczliwie nastawionego terapeuty. W tym momencie 

posługuje się on podejściem zwanym: „pozwólmy im to zrobić samodzielnie” w odróŜ-

nieniu od często obserwowanego „kaŜmy im to robić”. Przywołane zostaje pojęcie 

przyjemności w nieodległej przyszłości, co waŜne jednak pacjentka nie myśli o nich 

w kategoriach uzaleŜnienia. Odczuwa równieŜ swoją niezdolność komunikowania się, 

którą wskazuje jako jedną ze swych cech. Stopniowo rozumie cały problem, 

konfrontuje się z nim i ubiera go w słowa. Ubiera słowa w smutek. Mówi niejako: „Jeśli 

piję, to nie tylko z cudzej winy. Nie jestem wyłącznie ofiarą, mogę coś sama zrobić 

i to mi pomoŜe”. Dopiero teraz moŜe zacząć się prawdziwy przełom, psychologiczne 

oderwanie od alkoholu. 
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3.7 JEŹDZIECTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
 

W ostatnich dekadach XX wieku na świecie dokonała się ogromna zmiana 

w postawach wobec sportu niepełnosprawnych oraz w zainteresowaniach osób 

niepełno-sprawnych aktywnością fizyczną i sportową. Nastąpił niespotykany do tej 

pory wzrost zainteresowania ofertami aktywności fizycznej, wskutek czego centrum 

uwagi przeniosło się z rehabilitacji i podkreślania wartości terapeutycznej aktywności 

fizycznej na rekreację i sport [30]. 

Jeździectwo naleŜy do aktywności fizycznej, która wzbudziła w całym świecie 

ogromne zainteresowanie wśród niepełnosprawnych. W Polsce powstały liczne kluby 

i ośrodki jeździeckie – prywatne lub sponsorowane przez instytucje, względnie bogate 

stowarzyszenia. Wzrost zainteresowania jeździectwem odnosi się zarówno do róŜno-

rodnych form rekreacji, jak i konkurencji sportowych  

Piękno i korzyści płynące z rekreacyjnej jazdy konnej dla osób 

niepełnosprawnych nie powinny być pomijane ani traktowane w sposób lekcewaŜący. 

Jeśli jednak podczas nauczania jakiejś aktywności, np. jazdy konnej, gotowania, szycia 

czy czytania nauczyciel koncentruje się tylko na jednym celu, jakim jest opanowanie tej 

umiejętności, to wówczas uczniów moŜe ominąć szansa skorzystania z róŜnych 

pozytywnych efektów ubocznych swoich działań.  

Korzyści dla osób niepełnosprawnych jakie przynosi hipoterapia, to nie tylko 

zdobycie umiejętności  jazdy oraz podniesienie sprawności, ale takŜe poczucie 

wolności, spadek wagi, relaksacja, moŜliwość przyswojenia sobie zasad Ŝycia 

społecznego, świeŜe powietrze, zmiana tempa Ŝycia, wzrost kompetencji i pewności 

siebie, zmniejszenie wywołanego stresem napięcia oraz wiele innych. Niektóre z tych 

„innych” korzyści zostały udokumentowane juŜ w V wieku p.n.e. W zapiskach z okresu 

staroŜytnej Grecji znaleziono wzmiankę o tym, Ŝe sportowcy sadzali niepełnosprawne 

osoby na grzbiety najlepszych koni biorących udział w Igrzyskach Olimpijskich. Miało 

to podnosić ich ducha oraz poprawiać fizyczne i psychiczne samopoczucie. Terapeuci 

prowadzący zajęcia z końmi zauwaŜyli oraz udokumentowali korzyści w sferze 

fizycznej, intelektualnej i emocjonalnej. Dzięki programom jeździeckim następuje 

poprawa mowy, integracji sensorycznej, umiejętności werbalnych i społecznych, siły, 

koordynacji oraz wzrost samooceny. [6, 31] 
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 Dosiadanie konia daje poczucie wyŜszości, gdyŜ umoŜliwia spoglądanie 

na otoczenie z góry. Napawa to poczuciem dumy nie tylko dzieci, lecz równieŜ 

dorosłych, a w szczególności młodzieŜ niepełnosprawną w wózkach inwalidzkich, która 

podczas rozmowy z człowiekiem w postawie stojącej zmuszona jest do patrzenia w 

górę, zamiast prosto w oczy. Dosiadając konia moŜna mieć poczucie równości z 

osobami towarzyszącymi jeździe konnej.  

 Systematycznie uprawiana rekreacja słuŜy rozwojowi doświadczeń ruchowych, 

zdobywaniu wiedzy i umiejętności, rozwojowi oraz podtrzymaniu funkcji 

motorycznych. 

 Uczestnictwo w terapii jeździeckiej umoŜliwiło wielu osobom z utrudnieniami 

w wykonywaniu czynności ruchowych opanowanie umiejętności obchodzenia 

się z koniem oraz jazdy na jego grzbiecie. Jeździectwo rekreacyjne dla osób niepełno-

sprawnych ma charakter nie tylko atrakcyjnej formy aktywności fizycznej, 

lecz jest środkiem prewencji wtórnej, słuŜy przywracaniu, utrzymaniu lub 

podwyŜszaniu sprawności, a przede wszystkim uniknięciu wczesnego inwalidztwa. W 

rekreacyjnej formie zajęć jeździeckich z osobami niepełnosprawnymi naleŜy zwracać 

uwagę, aby jej uczestnicy, zwłaszcza młodsi wiekiem, nie popadli w patologiczne 

wzorce ruchowe. 

 Hipoterapia, terapeutyczna jazda konna, jazda rekreacyjna i sportowa mogą 

stanowić kolejne etapy usprawniania motorycznego oraz wzmacniania i 

podtrzymywania zdrowia. Wszystkie formy i etapy przyczyniają się do poznania 

nowego, niecodziennego środowiska, rozeznania obszaru Ŝycia oraz kontaktów 

międzyludzkich. 
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4. PODSUMOWANIE  
 

Świadectwo uczestnika zajęć hipoterapeutycznych: 

„W 1997 roku wykryto u mnie zaawansowanego raka jelita grubego. Zostałem 

zoperowany. Usunięto mi guza wielkości pomarańczy, 1,5m jelita i 19 węzłów 

chłonnych. Po dziesięciu- dniach zespolenie jelit puściło, ponowna operacja, 

wyprowadzenie stomii i kilkudziesięciodniowa walka o moje Ŝycie. W osiem miesięcy 

później kolejna operacja. Kiedy nareszcie wydawało się, Ŝe idzie ku lepszemu, nawrót 

choroby, nieudana chemioterapia, przerzut na wątrobę, znów operacja usunięcia 

zaatakowanego rakiem płata(…). 

I tu wczesną wiosną tego roku po raz pierwszy zetknąłem się z bliska z końmi. 

Ku mojemu zdumieniu dowiedziałem się, Ŝe konie wspomagają róŜnego rodzaju 

psychoterapie. Na początku, jak wszyscy chorzy, bardzo nieufnie, wręcz histerycznie 

podchodziłem do konia, na którego nieomal wciągał mnie Pan Waldek. Przymusu 

jednak nie było, kto nie chciał nie musiał. Po kilku następnych przejaŜdŜkach 

wyluzowałem się, odczuwałem coraz przyjemniejsze odpręŜenie. 

Dotychczas moja podświadomość była nieustannie bombardowana myślami 

związanymi z rakiem. Po kilku jazdach zdałem sobie sprawę, Ŝe zapominam o chorobie. 

Lekarze prowadzący mnie, onkolog i psychiatra zachęcali, bym kontynuował 

hipoterapię. I tak zaczęła się moja przygoda z końmi Po wyjściu ze szpitala 

wykorzystuję kaŜdą nadarzającą się okazję by jeździć konno. Staram się jak najczęściej 

przebywać wśród koni. Pokochałem je. Teraz chce mi się Ŝyć i cieszyć Ŝyciem. 

Od koni emanuje olbrzymia energia, ja ją czuję prawie namacalnie. Jak tylko mam 

jakiś niepokój jadę do stadniny po „lekarstwo”. Wystarczy, Ŝe przytulę się do tego 

ciepłego, wspaniałego zwierzęcia, poczuję jego zapach, zapach świeŜego siana 

i natychmiast ulatują takie naturalne w moim wieku dolegliwości jak bóle krzyŜa 

czy reumatyzm. Moje Ŝycie nabrało nowego smaku dzięki ludziom, którzy organizują 

i prowadzą hipoterapię. Obecnie tygodniowo przemierzam konno ok. 60km pośród 

lasów i łąk, a konie uaktywniły u mnie naturalny system obronny, który wyleczył mnie z 

cięŜkiej depresji, a kto wie moŜe całkowicie z raka. Mocno w to wierzę… 
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A z końmi pozostanę na zawsze…” 
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