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W1994 roku na zaproszenie Fundacji Hipo-
terapia z Krakowa po raz pierwszy przyje-
cha∏a do Polski szefowa francuskiej orga-

nizacji FENTAC, Madame Rene de Lubersac, specja-
listka z zakresu psychomotoryki i psychoterapii. To
ona wprowadzi∏a do hipoterapii termin „sytuacja te-
rapeutyczna”.

Od ponad dwudziestu lat w Polsce coraz pr´˝niej
rozwija si´ hipoterapia, jako metoda lecznicza, sta-
nowiàca bardzo istotne ogniwo szeroko poj´tej tera-
pii kompleksowej. Metoda jest postrzegana przez
pacjentów jako bardzo „przyjazna”, pomimo, i˝ nie-
kiedy poczàtkowy kontakt z koniem napawa ich l´-
kiem. Hipoterapia stanowi kolejnà propozycj´ tera-
pii, której g∏ównym celem jest poprawa stanu zdro-
wia, pe∏ne wyleczenie, bàdê podtrzymanie efektów
wczeÊniejszego leczenia. 

Praca terapeutyczna w hipoterapii ma na celu rów-
nie˝ zrozumienie samego siebie, a tak˝e reorganiza-
cj´ sposobu nawiàzywania kontaktów oraz komuni-
kowania si´ pacjenta z najbli˝szym otoczeniem i ze
Êwiatem zewn´trznym. Przy czym dosiadanie konia
nie jest wcale konieczne. Wiele czasu i uwagi po-
Êwi´ca si´ spotkaniom odbywanym obok konia
i z jego udzia∏em. Terapia niepe∏nosprawnych z za-
stosowaniem metody hipoterapii obejmuje g∏ównie
osoby niepe∏nosprawne ruchowo, sensorycznie
i umys∏owo.

Osoby chore psychicznie, z uwagi na rodzaj swojej
niepe∏nosprawnoÊci, nara˝one sà na odrzucenie spo-
∏eczne. Zdrowa cz´Êç spo∏eczeƒstwa odczuwa l´k
przed kontaktami z tymi osobami i izoluje si´ od ich
problemów, zamykajàc przez to wszelkie drogi ich
rozwoju. MyÊl´ o ludziach dotkni´tych autyzmem,
pogrà˝onych w g∏´bokiej depresji oraz o chorych
na schizofreni´, a tak˝e o osobach „uzale˝nionych”. 

W Polsce nie ma instytucji specjalizujàcych si´ wy-
∏àcznie w hipoterapii osób chorujàcych psychicznie,
ale coÊ bardzo wa˝nego rozpocz´∏o si´ kilka lat te-
mu dzi´ki Towarzystwu Przyjació∏ Niepe∏nospraw-
nych. W OÊrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynko-
wym „Zacisze”, w Jedliczu ko∏o Grotnik by∏ realizo-
wany projekt „Max – koƒ, który leczy” zakoƒczony
imprezà jeêdzieckà w ramach mi´dzynarodowego
programu „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”. Jako
beneficjenci projektu w imprezie bra∏y udzia∏ osoby
chorujàce psychicznie, które nie tylko zaprezento-
wa∏y swoje umiej´tnoÊci w jeêdzie konnej (samo-
dzielne prowadzenie konia po czworoboku), ale
dzieli∏y si´ refleksjami na temat w∏asnych kontaktów
z koniem. Pozwol´ sobie zacytowaç cz´Êç wypo-
wiedzi jednego z beneficjentów, pana Wojciecha
Kukulskiego, który przedstawi∏ wyk∏ad „Hipotera-
pia oczami pacjenta”:

„Hipoterapia to tak˝e mo˝liwoÊç obcowania
z przyrodà, forma rekreacji, odpoczynek na Êwie˝ym
powietrzu. Oprócz wszystkich spraw zwiàzanych
z koƒmi, w hipoterapii bardzo wa˝ny jest cz∏owiek.
Mam tu na myÊli zarówno hipoterapeut´, jak i pa-
cjenta.

Hipoterapeuta pe∏ni rol´ przewodnika w kontakcie
ze zwierz´ciem. Ca∏y czas czuwa, ˝eby nic z∏ego si´
nie sta∏o. W tym miejscu mo˝na przytoczyç pewnà
analogi´. Tak jak lekarz czy psycholog jest naszym
przewodnikiem w radzeniu sobie z chorobà, tak hi-
poterapeuta jest naszym przewodnikiem w pracy
z koniem. Konia mo˝na porównaç do naszej choroby
– czegoÊ, czego si´ boimy, czego nie znamy. Poprzez
stopniowe poznanie oswajamy si´ z koniem, tak jak
poznajàc specyfik´ choroby, jakà jest schizofrenia,
oswajamy si´ z nià i uczymy si´ radziç sobie w co-
dziennym ˝yciu.
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Koƒ – wspania∏y
terapeuta
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Koƒ jest du˝ym zwierz´ciem; z poczàtku obcowanie
z nim budzi pewien l´k. W miar´ jak go poznajemy,
przestajemy si´ baç. Z czasem jazda konna zaczyna
nam sprawiaç przyjemnoÊç. UÊwiadamiamy sobie, ˝e
przy zachowaniu pewnych zasad i w∏aÊciwym post´-
powaniu nic z∏ego nam nie grozi. Stopniowo strach
ust´puje miejsca radoÊci i zadowoleniu. Odczuwamy
satysfakcj´ widzàc w∏asne post´py. Wynika ona z fak-
tu prze∏amania swojej poczàtkowej niech´ci i opo-
rów. W trakcie zaj´ç z koƒmi dowiadujemy si´ wielu
nowych rzeczy o sobie. Dochodzimy do wniosku, ˝e
jesteÊmy osobami, które potrafià pokonywaç w∏asne
l´ki, mogà otwieraç si´ na nowe doÊwiadczenia, robiç
coÊ niecodziennego, dzi´ki zdobyciu umiej´tnoÊci
wspó∏pracy w grupie mogà ˝yç w spo∏eczeƒstwie
a nie pozostawaç w izolacji.

Hipoterapia jest swoistym lekiem na naszà chorob´.
Dzi´ki niej nie zamykamy si´ w domu”.

Jestem podbudowana tà wypowiedzià, dodaje mi
ona energii i si∏ do walki „o hipoterapi´”. Przyjaciel-
skie i partnerskie kontakty z koniem wyd∏u˝ajà okre-
sy remisji choroby oraz wp∏ywajà na to, ˝e pacjenci
czujà si´ lepiej, uÊwiadamiajàc sobie, ˝e sà wa˝nymi
i wartoÊciowymi ludêmi. Niektórzy z nich podejmu-
jà prac´, cz´sto jest to praca w∏aÊnie przy koniach.

Innym bardzo powa˝nym schorzeniem, poddawa-
nym leczeniu hipoterapià, jest zespó∏ objawów zwa-
nych autyzmem. Chorujàcy na autyzm nie sà w sta-
nie do koƒca dopasowaç si´ do spo∏eczeƒstwa. Naj-
cz´Êciej nie pos∏ugujà si´ j´zykiem mówionym, majà
silne zahamowania nawykowe. Osoby autystyczne
dobrze czujà si´ w Êwiecie funkcjonujàcym wg ruty-
nowych, powtarzajàcych si´ cykli, bojà si´ wszelkich
zmian, nie potrafià si´ skupiç na podstawowych za-
daniach niezb´dnych do funkcjonowania. ˚yjà
w swoim w∏asnym Êwiecie stworzonym z obrazów,
swoje potrzeby manifestujà poprzez mow´ cia∏a.
Monty Roberts zauwa˝y∏, ˝e podobnie jak konie,
które sà zwierz´tami „uciekajàcymi”, autystycy nie
lubià kontaktu wzrokowego i nie znoszà, gdy ktoÊ

podchodzi wprost do nich. Nag∏e, g∏oÊne dêwi´ki
i zamkni´te przestrzenie wzbudzajà w nich l´k. Zbli-
˝ajàc si´ do innych osób najch´tniej pozostajà poza
zasi´giem ich wzroku.

Osoby autystyczne i konie reagujà jedynie na aktu-
alne sytuacje, których obraz zosta∏ w danym momen-
cie zarejestrowany w ich mózgu; myÊlà obrazami –
podobnie jak konie, które dobrze si´ czujà w towa-
rzystwie ludzi dotkni´tych autyzmem. One tak˝e po-
rozumiewajà si´ gestami. Dotkni´ci autyzmem wyra-
˝ajà swoje l´ki silniej ni˝ osoby zdrowe, nie potrafià
si´ koncentrowaç, ich uwaga jest rozproszona, a ko-
nie z natury majà rozproszonà uwag´. Stwierdzono,
˝e kontakty z koniem majà korzystny wp∏yw szcze-
gólnie na dzieci dotkni´te autyzmem.

W p´dzàcym Êwiecie coraz trudniej o dobre rela-
cje mi´dzyludzkie, coraz wi´cej negatywnych emo-
cji, stanów depresji, ucieczek w uzale˝nienia. Cià-
gle poddawani ró˝nym ocenom, czujemy si´ sa-
motni, wyobcowani... i jest On – Koƒ. Nie ocenia
nas, jest przyjazny, idzie za nami i wys∏uchuje, z ra-
doÊcià oczekuje na nasze pojawienie si´, pozwala
na siebie wsiadaç. Dzi´ki niemu stajemy si´ bar-
dziej pogodni, „problemy” stajà si´ jakby mniejsze,
Êwiat wydaje si´ lepszy, a my czujemy si´ silniejsi
i bardziej wartoÊciowi.

Bàdêmy dobrzy dla koni i dla siebie wzajemnie.

Autorka jest lekarzem weterynarii, hipoterapeutà,
hodowcà koni, rzecznikiem odpowiedzialnoÊci za-
wodowej Okr´gowej ¸ódzkiej Izby Lekarsko-Wetery-
naryjnej. 

Artyku∏ ukaza∏ si´ dzi´ki Fundacji Hipoterapia
Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepe∏nosprawnych,
która realizuje projekt „Kompetencje dla zdrowia –
szkolenia doskonalàce dla hipoterapeutów“. Projekt
ma na celu podniesienie jakoÊci i efektywnoÊci pracy
hipoterapeutów oraz promocj´ hipoterapii jako uni-
wersalnej metody rehabilitacji. 

FUNDACJA HIPOTERAPIA -
NA RZECZ REHABILITACJI
DZIECI NIEPE¸NOSPRAWNYCH

Projekt „Kompetencje dla zdrowia – szkolenia doskonalàce dla hipoterapeutów“
jest wspó∏finansowany przez Uni´ Europejskà w ramach Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego.


