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Sebaskúsenosť ...cesta stať sa terapeutom v pravom zmysle slova

 
Foto: Petra Černá Rynešová, CZ

„V kontakte s koňmi, najmä v rámci hipoterapie, sa pohybujeme me-
dzi odbornou zónou (kde dbáme o bezpečnosť, určujeme štruktúru, 
sprevádzame klienta procesom terapie) a medzi „zónou  tajomna“ 
(vzniká medzi klientom a koňom). Do zóny tajomna má prístup iba 
klient a kôň, nikto iný. Sprostredkovanie takejto situácie a práca s ňou 
vyžaduje pokoru. Pre terapeuta je to jednoduchšie vtedy, keď má  
s touto zónou veľa vlastných osobných skúseností.” 

 Agata Wiatrowska

Hipoterapeut potrebuje priestor, aby mohol získavať:
• zážitkové skúsenosti s koňmi na vlastnej koži; 
• ako aj v rámci kontaktu s koňmi „stretnúť seba samého”; až v okamži-

ku, ak je na to pripravený a chce (začína od sebapoznávania, pokračuje 
prácou na sebe).

Pár slov na úvod

Hipoterapia je stále viac používanou terapeutickou metódou. Je pri nej 
dôležité myslieť na adekvátnosť vzdelávania tých, ktorí ju aplikujú. Budúci 
hipoterapeut by mal najprv sám na sebe zažiť procesy, ktoré prebiehajú me-
dzi koňom a človekom, rovnako aj aktivity, ktoré bude ponúkať klientom. 
Často hovoríme o klientoch a o koňoch, ale vyhýbame sa pozrieť do zrkadla 
na seba.

V hipoterapeutickej interakcii a procese sú vždy prítomní minimál-
ne traja účastníci, a to klient, kôň a terapeut. Všetci  terapeuti počas práce 
s koňom a klientom vnášajú do ich interakcie „samých seba“ a vlastné zážit-
kové skúsenosti s koňmi. Naše vlastné zážitky s týmito zvieratami sú v pro-
cese hipoterapie kľúčové. Neschováme sa za metódy, aj keď ich ovládame.

Nepomôže nám, že dokážeme urobiť napr. ukážkové stojky na koni, 
preskákať parkúr, naučiť koňa piaf, ... Dôležitý je „cit pre interakcie a proce-
sy“ celého trojuholníka: klienta, koňa, terapeuta.  

Preto je pre hipoterapeutov nevyhnutné prechádzať osobnou sebaskú-
senosťou s koňmi. Pokúsime sa priblížiť, čo pod sebaskúsenosťou hipotera-
peuta rozumieme. Poukážeme na jej význam a odzrkadlenie v práci.    Okrem 
toho pripomíname, že je dokázaná najvyššia efektívnosť vzdelávania (v na-
šom prípade hipoterapeutov) vtedy, keď prechádzame priamo vlastnými, 
osobnými zážitkami, aktivitami v danej oblasti. „Výskumy z oblasti psycho-
lógie hovoria, že si zapamätáme 10% z počutého, 15% z videného, 20% zo sú-
časne počutého a videného, 40% z toho o čom diskutujeme a 80% z toho, čo 
priamo zažijeme, robíme.” (Petlák, 1997)

Publikácia je venovaná práve tomuto inovačnému prístupu vo vzdelá-
vaní hipoterapeutov. Doposiaľ nie sú v Čechách, na Slovensku ani v Poľsku 
vydané materiály, ktoré by hipoterapeutom umožnili oboznámiť sa aspoň 
so základnými myšlienkami, významom a princípmi sebaskúsenosti.

Dúfame, že sa nám to prostredníctvom tejto publikácie podarí. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí nám v tom pomohli, a najmä Andrei Hulalovej , Ivane 
Szamaranszkej a Kataríne Holasovej.
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Kôň ti ukáže veľa z toho, čo sa o sebe potrebuješ dozvedieť.

 
Foto: Katarzyna Lubbe-Kwaśniak, PL

„Pre mňa sebaskúsenosť pomocou koní, prináša vždy veľmi silný záži-
tok stretnutia samej so sebou, kedy mi kontakt s koňom, jeho reakcie, 
interakcia skupiny dá silnú spätnú väzbu o mne, o mojom chovaní 
a prežívaní. V týchto situáciach intenzívne prežívam váhu týchto in-
formáciíí, ktoré sú cez interakciu s koňom nezpochybniteľné, a teda 
pre mňa značne pravdivé a veľmi vypovedajúce o mne. Čo je pre mňa 
vždy silný zážitok. Uvedomujem si, ako pri interakcii s koňom nemô-
žem použiť cenzúru svojho chovania a musím tam byť skôr či neskôr 
sama za seba. Toto považujem za obrovský prínos sebaskúsenosti po-
mocou koní.” 

Petra Černá Rynešová, JO Kněžmost, CZ

„Keď počujem ľudí hovoriť:“Nikto sa nepozná lepšie než ja“, cítim 
obyčajne veľké rozpaky. Na každom kroku sa presviedčam, že naše 
poznanie samých seba je veľmi ohraničené. Pokrok je brzdený presved-
čením, že už nastúpil”.     Mark W. Baker

Proces sebaskúsenosti ponúka hlbšie pochopenie teoretických aj prak-
tických poznatkov. Deje sa to prostredníctvom zážitkových skúseností pod-
porených vlastnými reflexiami a spätnou väzbou od koňa, od supervízora 
a od skupiny.

Prostredníctvom zážitkov vedie aktívna účasť na procese sebaskúsenos-
ti (ako súčasti vzdelávania hipoterapeutov) k objaveniu „nových“ súvislos-
tí, zákonitostí týkajúcich sa pôsobenia hipoterapie a poznatkov dôležitých 
pre prax. 

 Každý účastník by mal reflektovať vlastné sebaskúsenostné zážitky 
(a vďaka nim získané informácie o metóde, o sebe, o koňoch a svete) s dôra-
zom na ich prepojenie s vlastnou praxou.

„Podstatne som zmenila svoj pohľad na tento typ terapie. Zistila som 
veľa nových poznatkov o svojej osobe, vďaka čomu som si uvedomila 
význam a hĺbku hipoterapie.” 

Kone nie sú schopné hovoriť ľudskou rečou, ale rozprávajú, ak ich po-
čúvame.

 
Foto: Martin Minařík, CZ
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Príklad 1: 

Dostala som úlohu vyslať koňa na kruh, meniť s ním chody a smer. 
Vyvinula som na seba tlak a silný nárok - veď  ja som predsa tá, kto-
rá s koňmi vie pracovať a mala by som teda úlohu dobre zvládnuť 
a okoliu ukázať, že som dobrá. Tlak, ktorý som vyvinula na seba, 
som vyvinula i na koňa. Kôň behal po kruhu ďaleko odo mňa a ob-
čas i v rohu jazdiarne zakopol nohou o stenu. Dostala som spätnú 
väzbu o neprimeranom tlaku na koňa. Vo vlastnom živote si uve-
domujem, že keď mi niečo kladie odpor, či cítim potrebu niečo 
intenzívne vyriešiť, idem do vecí s väčším tlakom a silou, ktorá sa 
stáva často kontraproduktívna až mierne deštruktívna. Niekedy sa 
to prejavuje v telesnej sile, kedy preťažujem svoje telo. Po tejto se-
baskúsenosti sa snažím na svojich klientov príliš netlačiť. Keď sa 
objavuje z ich strany odpor, oslovím situáciu, popíšem čo sa deje 
a netlačím, ale vyčkávam. Pozorujem a premýšľam, čo by sa dalo 
so vzniknutou situáciou robiť. Táto skúsenosť ma naučila zabrzdiť 
svoje prirodzené impulzy tlaku a hľadať efektívnejšiu cestu so svo-
jimi klientami.

Príklad 2: 
Keď som lonžovala môjho koňa na lúke, pokúšal sa utiecť, odtiah-
nuť ma, pásť sa na tráve. Z týchto situácii narastal u mňa strach 
z otvoreného priestoru. Neverila som si. Pri lonžovaní som sa 
nechala odtiahnuť. Uvedomila som si , že ja mám rozhodnúť, čo 
má kôň robiť. Postaviť sa sama za seba. Prevziať kontrolu nad si-
tuáciou. Môj zámer bol jasný. Vtedy kôň sklonil hlavu, dával naja-
vo že ma rešpektuje a spokojne si začal fŕkať. Vďaka tomu som sa 
naučila, ako je to stáť si za svojím. Nenechať sa pretlačiť druhým. 
Zrozumiteľne formulovať to, čo potrebujem. V mojej terapeutickej 
praxi sa to prejavilo väčšou istotou, ráznejším vedením tam, kde 
bolo treba. Pri klientoch, ktorí potrebovali presné vymedzenie 
hraníc, mi prestalo robiť problém byť dominantnejšou a užívať si 
vedenie. Nenechám sa pretlačiť a zastrašiť ani rodičmi klientov, 
ktorí na mňa prenášaju svoje nereálne požiadavky. Zrozumiteľnej-
sie a jasnejšie formulujem pravidlá, ktoré su súčasne rešpektované 
druhou stranou.

Sebaskúsenosť a jej odraz v praxi 

„Kone nás určitým spôsobom nútia ku kontaktu  
so zanedbanými časťami našej osobnosti.“   

Agata Wiatrowska

Foto: Andrea Hulalová, SK

„Vďaka sebaskúsenosti s koňmi sa stávame prirodzenejšími, autentic-
kejšími. Je korektné požadovať od druhých len to, čo máme vyskúšané  
sami. Ak sa bojíme, nevieme si s koňom  v  niečom poradiť, je správne 
predstierať, že je všetko v poriadku? Že sme terapeuti, čo všetko vedia? 
Kôň cíti, kde je pravda, reaguje na to. Klient to nemusí vedome zachy-
tiť, ale nevedome to vníma ako klamstvo. Máme potom právo chcieť 
od klienta, aby nám povedal pravdu o sebe? Ako sa teraz cíti on?                                                            

Lenka Kňazovická, Hipoškôlka, SK

 Sebaskúsenosť je prepojená s každodennou prácou terapeuta. Ukážeme 
si na jednoduchých príkladoch, aký prínos môže mať len jedna jediná zážit-
ková situácia, ktorou prešiel terapeut. Každá skúsenosť vedie účastníka iba 
tak ďaleko, ako je pripravený a ako bude chcieť.



10 11
 Výsledky takto ponímanej sebaskúsenosti môžu mať edukatívny cha-

rakter, a to na úrovni získania poznatkov bez hlbšieho emocionálneho pre-
žitia. Alebo vedú k lepšiemu využitiu osobného potenciálu (ak sú hlbšie 
emocionálneho charakteru). Na základe lepšieho sebapoznania dochádza 
k hlbšiemu osobnostnému a profesionálnemu rozvoju účastníkov. 

„Uvedomila som si , že je možné veci vidieť, uchopiť, popísať bez hod-
notenia a interpretácie. Moje osobné zistenie: keď sa napojím súčasne 
na prežívanie a potreby seba aj koňa; darí sa mi oveľa kvalitnejšia 
spolupráca“.

V najhlbšej rovine prežívania môže dôjsť i k sekundárnemu psychotera-
peutickému účinku u účastníkov, ktorý sa prejaví v trvalej zmene niektorých 
osobnostných štruktúr. Zmeny potom môžeme pozorovať v oblastiach mys-
lenia, správania, prežívania a v postojoch voči sebe, svetu i práci.  

Hlbší sebaskúsenostný proces môže nastúpiť iba vtedy, ak je na to hipo-
terapeut pripravený a sám prichádza s touto potrebou. Účastníci sebaskúse-
nosti (ako súčasti vzdelávania hipoterapeutov) majú preto právo slobodne 
sa rozhodnúť či sa chcú alebo nechcú zúčastniť aktivít, ktoré sú primárne 
zamerané na sebapoznávanie a vlastný posun (stretnutie „seba samého“).

Obyčajne sa sebaskúsenosť prejavuje:
• v lepšej schopnosti autoreflexie účastníka a tým aj v jeho  zvýšenom 

uvedomovaní si, ako sami vplývame na interakciu klient-kôň, ako aj 
na terapeutický proces klienta v hipoterapii 

•  vo zvýšenej vnímavosti voči terapeutickému procesu, voči interakcii 
klient-kôň a v adekvátnejšom reagovaní na ne.

Čo je to   
sebaskúsenosť

• Osobné zážitkové skúsenosti odborníka premietajúce sa v jeho profesi-
onálnom aj osobnom raste, a tým aj v jeho kvalitnejšej práci s klientami.

• V užšom slova zmysle: efektívne „stretnutie seba samého” v rámci pro-
cesu sebaskúsenosti. 

Sebaskúsenosť v hipoterapii je proces, v rámci ktorého prechádzajú od-
borníci hipoterapeutického tímu  praktickými  zážitkovými situáciami, t.j. 
aktivitami s koňmi v roli účastníkov. Obyčajne prebieha pod vedením skúse-
ného supervízora, odborníka z oblasti hipoterapie. Môže prebiehať individu-
álne aj skupinovo. Proces býva podporený reflexiami a spätnou väzbou. Tieto 
zážitky a skúsenosti vedú k lepšiemu porozumeniu seba samého a k rozvoju 
profesných schopností jednotlivých členov hipoterapeutického tímu.

III.1. Čo hovoria skúsenosti

„Sebaskúsenosť s koňmi aktivuje všetky funkcie sebauvedomovania.“ 

Agata Wiatrowska

Každý skúsený odborník vie, že jeho schopnosti adekvátne reagovať 
a pomáhať klientom sa formovali vďaka neustálej práci a praxi, osobným 
skúsenostiam, autoreflexii s pomocou supervízie. To trvá roky.

            Sebakúsenosťou rozumieme široko chápanú ponuku osob-
ných zážitkových situácii. Napr. aktivity zamerané na pochopenie etológie 
koňa, jeho spôsobu vnímania, rôzne formy, metódy hipoterapeutickej práce, 
a aj hlbšie osobné zážitky umožňujúce pochopenie terapeutického procesu 
a procesu zmeny v pozícii klienta. 

„Nanovo som si uvedomila problémy, ktoré som si už nejakú dobu 
nechcela pripustiť. Bola som až prekvapená, ako sa behom workshopu 
drali na povrch. Pocítila som, že ma niekde v hĺbke vo mne blokujú. 
Odchádzala som s chuťou do potrebných zmien v mojom živote.“
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najavo, že ani on nebude riešiť, kým ona sama nezaujme zodpo-
vedný postoj k situácii a neprestane sama pred ňou utekať. Po uve-
domení si týchto súvislostí zmenila terapeutka prístup k situácii 
a kôň začal ukážkovo spolupracovať. Táto  situácia nám ukazuje 
prepojenie i do práce s klientom. Pokiaľ terapeut nebude riešiť sám 
seba v situácii v ktorej sa s koňom nachádza, nebude ju riešiť ani 
kôň. Tzn. kôň nebude s terapeutom dobre spolupracovať pri práci 
s klientom.

Ak rešpektujeme koňa ako partnera pri práci, ktorý nám poskytuje 
množstvo cenných informácii (o klientovi, o procese a komunikácii, o nás 
samých, ...) znamená to, že sme vnútorne dosiahli určitú úroveň sebaakceptá-
cie. Bez nej nie je možný autentický, akceptujúci, otvorený postoj voči iným, 
ani ku koňovi a jeho reakciam. 

Človek dokáže vstúpiť do autentických partnerských interakcií (ja som 
ok - ty si ok) až v prípade, že jeho „self “(jeho „ja“) dostatočne rozvinuté. 
Sme schopní dať iným iba to, čo dokážeme dať sami sebe. Až keď je človek 
schopný prijať seba samého, svoje chyby, odpúšťať samému sebe, je schopný 
akceptovať bez hodnotení aj klientov a dať im priestor a čas. 

Aký vzťah máme k sebe, taký máme k iným (aj ku koňom). To je psy-
chologický zákon, ktorý nemáme šancu nijako oklamať. Môžeme kompenzo-
vať, používať obranné mechanizmy, ale vtedy nebude reč o našej autenticite. 
Pri kontakte s koňom je toto prepojenie výraznejšie: kôň je katalyzátorom 
a diagnostikom nielen pre klienta, ale aj pre terapeuta. 

Okrem toho väčšina akýchkoľvek procesov a interakcií prebieha never-
bálne, čo sa v kontakte s koňom znásobuje. Prebiehajúce procesy v terape-
utickom trojuholníku sú teda o to silnejšie, hlbšie. To, kde sa nachádzame 
vo vlastnom rozvoji, sa odráža aj v našej komunikácii s koňmi. Ak nie sme 
schopní načúvať svojmu vnútru, automaticky nebudeme schopní načúvať ani 
klientovi, ani koňovi. Platí: „Moje postoje voči sebe sú rovnaké ako tie, ktoré 
prenášam do prístupu ku koňovi (či už mám požiadavky, tlačím, nútim, oča-
kávam, alebo som neistý, nezrozumiteľný, alebo na druhej strane poskytujem 
priestor, čas, dávam jasné signály, atď.). Tieto individuálne postoje automa-
ticky vnášam do interakcie voči klientom aj voči koňom.“

„Prežitie koní v prírode záleží od ich výnimočných schopností never-
bálnej komunikácie, vzájomnej efektívnej výmeny informácií a koordinácie 

Týmto spôsobom sú formované skutočná profesionálna uvedome-
losť a skutočné profesionálne zručnosti odborníka. A to prostredníctvom 
jeho vlastných aktivít a skúseností. 

Foto: Agnieszka Zawodzińska, PL

„Takto rozvíjajúci sa odborník je schopný zrelšou formou komuniko-
vať a spolupracovať s okolím, ako aj podporiť interakcie kôň - klient. 
Autoreflexiou dosahuje úroveň uvedomenia si súvislostí vo vlastných 
interakciách. Je schopný pristupovať k interakcii kôň - klient spôso-
bom, ktorý mu umožňuje sa posúvať. Hipoterapeut počas sebaskúse-
nosti začína chápať a vnímať vplyv svojich postojov, hodnôt, zámerov, 
spôsobu myslenia na priebeh terapeutického procesu u klienta.“ . 

(Tílešová, 2012)

Príklad: 
Počas práce s jedným klientom utekal kôň terapeutke z ohrady. 
Vrámci supervízie sa ukázalo, že zviera reagovalo na jej vlastnú 
podvedomú nerozhodnosť. Podvedome sa bránila riešit situáciu 
u tohoto klienta. Bola frustrovaná z práce s ním, nebola si istá, či 
je schopná mu pomôcť. Zvierací partner dával terapeutke jasne 
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„Keď sa bránime reálnemu pohľadu na seba a sebaakceptácii (prijať sa 

takých, akí sme, aj so svojími chybami), tak to nie sme schopní urobiť ani 
v prípade klienta. Nevieme reagovať na jeho jedinečné potreby. Rovnako je 
pre nás ťažké reagovať na signály koňa a pracovať s nimi. Neuvedomujeme 
si jeho najdrobnejšie reakcie (pohyb oka, spôsob dýchania, jemné zmeny 
v napätí svalstva, kože, a i.), ktorými nám poskytuje informácie o klientovi, 
o nás, prebiehajúcom procese, a i. 

Foto: Wiktor Maciejewski, PL

Práve kone nám poskytujú viac informácii o terapeutickom procese 
a interakciách, než si my sami dokážeme počas práce s klientom uvedo-
miť. Využitie tohoto potenciálu koní v našej praxi prináša neporovnateľ-
ne lepšie výsledky práce.

stáda bez slov. Kone dokážu dokonca na vzdialnenosť niekoľkých metrov 
odlíšiť zmeny intenzity nášho tepu, tlaku, šírku zreníc, atď. a reagujú na to. 
Potvrdzujú to vedecké analýzy“ (Gundlach, Stumpfy, Pfungst, 2006). Kone 
teda reagujú na naše emócie, myšlienky, ... a my sa od nich môžeme dozve-
dieť veľa dôležitých informácií o nás samých, ako aj o tom, čo sami vnášame 
do práce. 

Príklad zo sebaskúsenostného workshopu:
Cval na lonžke. Zmätená kolegyňa ktorá lonžovala koňa na ktorom 
som sedela mi vraví: „Nechaj to na mňa, montuješ sa mi do toho!“ 
Nechápala som: „Ja?“ „Áno ty, však ty na ňom sedíš! Veď ten kôň 
nevie, koho má nasledovať. Ani nechce ísť. Normálne sa bráni, ani 
nechce pracovať. Robíš  veľa aj za neho“. ... Chcela som mať veci 
pod kontrolou. Ešte šťastie, že som si to uvedomila. Pri práci som 
dokonca chcela mať kontrolu nad procesom klienta, len aby bol 
pokrok. Do práce som vkladala úsilie za všetkých. Bolo to prekáž-
kou a nie pomocou v práci. Dnes nechávam potiť sa klienta samé-
ho za seba... rozhodovať jeho, ktorým smerom ide. Nesnažím sa aj 
za seba, aj za neho. Jedine tak môže prebiehať zdravý terapeutický 
proces.

Zlomovým bodom v profesionálnom rozvoji hipoterapeuta je moment, 
keď sme ochotní načúvať koňovi ako cennému komunikujúcemu partne-
rovi. Sme otvorení všímať si, čo nám hovorí. Neberieme ho ako pracov-
né náradie (resp. pohyblivú plošinu). Sme ochotní uznať existenciu jeho 
reči. Začíname ju pozorne vnímať. Terapeut sa otvára voči tomu, že kôň 
„veľa hovorí“ - dáva nám veľa cenných informácií. Počas práce to začína brať 
do úvahy a využívať terapeuticky. Kôň prestáva byť pracovným náradím. Vte-
dy terapeut uznáva existenciu a hodnotu jeho reči. 

Príklad: 
Pracovala som s mentálne postihnutou pani. Táto žena mala ob-
rovské problémy naučiť sa viesť koňa. Zviera na nu neraz tlačilo, 
a dokonca ju postrkávalo. Prekvapovalo ma to o to viac, že som ve-
dela, že tento kôň sa tak bežne nespráva. Rozhodla som sa, že raz 
v týždni budeme pracovať na osobných hraniciach. Neskôr som 
zavolala jej terapeutovi. Povedal mi, ze táto pani vždy prekračuje 
osobné hranice iných. Lexa Voss z Tílešová (2012)
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aby bol plne schopný si uvedomovať svoj vplyv na prácu s klientom. K tomu 
je potrebné aj rozširovanie poznatkov o koňoch a ich etiológii.

„Komunikácia s koňmi neprebieha prostredníctvom sociálnej masky, 
ale prostredníctvom hlbších zdrojov.“ 

Agata Wiatrowska

Foto: Petra Černá Rynešová, CZ

„Keď sú si kôň a človek partnermi, môžu sa navzájom veľa naučiť 
a posunúť. Človek môže byť prítomný, sám za seba, rešpektovaný 
a rešpektujúci v kontakte s koňom. V opačnom prípade ho kôň hneď  
vráti do reality a čistej prítomnosti. Kone existujú len v prítomnosti. 
Neanalyzujú, reagujú na to, čo je tu a teraz. Neriešia čo bolo včera, 
čo bude zajtra, sú len pre túto chvíľu. Aj preto sú pre nás ideálnymi 
učiteľmi. Keď si zaslúžime ich dôveru a rešpekt, spravia pre nás aj to, 
čo pre nich nie je prirodzené. 
Je krásne prísť  potme do stajne ku koňovi. Nevidíte z neho ani kúsok, 
len cítite, že vám spravil miesto. Zostanete stáť spolu v tichu tu a te-
raz.“ 

Lenka Kňazovická, Hipoškôlka, SK

III.2. Čo hovoria štatistiky

Metaanalýzy rôznych psychoterapeutických smerov a metód ukazujú, 
že osobnosť terapeuta je najdôležitejším nástrojom v terapeutickom procese. 
„Výsledky psychoterapie nezávisia od metódy, alebo smeru, ale od osob-
nosti terapeuta“ (Ackerman, Hilensroth, 2003). Na to nesmieme zabúdať 
ani pri príprave terapeutov pracujúcich s koňmi. V tejto oblasti viac ako 
v ktorejkoľvek inej sa ukáže naša pravá tvár, aj keď ju nechceme ukázať.

III.3. Hipoterapia a jej špecifiká

Arabské príslovie hovorí: „Kôň pozná svojho jazdca lepšie než jazdec svoj-
ho koňa“ ... Ray Hunt vystihuje informačnú hodnotu „výpovedí“ koní v ko-
munikácii s človekom nasledovne:  „Iný človek ti povie svoj názor, ale kôň ti 
povie fakt“.

Všetko čo  “vieme“, býva najprv prepustené filtrom našich subjektív-
nych presvedčení na základe skúseností. Ak budeme ku koňovi pri-
stupovať ako k partnerovi, ktorého reakcie rešpektujeme, ceníme si 
v našom vzťahu (berúc do úvahy, že tieto reakcie sú objektívne, dá-
vajú nám spätnú väzbu o tom, kým sme, ako vplývame na interakciu 
klient - kôň) sme na najlepšej ceste rozvíjať sa v každom smere v našej 
práci; pre dobro klienta.

Stanislava Tílešová 
Stowarzyszenie „Strapate Ranczo”, PL

V interakcii s koňmi nie je možné predstierať, či sa od nich naozaj chce-
me učiť alebo potrebujeme sýtiť či ukľudniť vlastné ego. Naše postoje sa 
v kontakte s koňmi stávajú viditeľnejšie; úplne hmatateľné. V súlade s uvede-
ným rozlišuje Agata Wiatrowska (www.horsesense.pl) v rámci rozvojových 
programov s koňmi prácu smerom dovnútra - upokojujúcu ego. Až po nej 
môžeme začať s prácou orientovanou smerom von - v prípade hipoterapeuta 
na vzťah s koňom a s klientom. „Špecifickosť prístupu terapeuta ku koňom je 
hlavným faktorom v jeho práci s využitím metódy, akou je hipoterapia. Kôň 
je zrkadlom a reaguje na terapeuta rovnako, ako to robí aj s klientami. Te-
rapeut sa nemôže schovať za metódy a techniky. Pri interpretácii klientovho 
terapeutického procesu treba brať do úvahy prenos terapeutových postojov 
a prežívania na koňa. (Čermáková, S., Papendieck S., Rußig D., Szamaran-
szká I., Tílešová, S., 2012).  (Viď. príklad utekajúceho koňa z miesta práce 
s klientom na str. 12). Pre terapeuta je nevyhnutný vyšší stupeň autoreflexie, 
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najväčšiu varietu metód, teoretických modelov, v rôznych inštitúciách a pod 
vedením rôznych terapeutov. Zároveň by vzdelávací program mal zahŕňať 
teoretické poznatky a praktické skúsenosti  z viacerých odvetví (medicína, 
psychológia, pedagogika, hipológia), čím majú študenti interdisciplinárny 
základ a môžu si budovať vlastný štýl práce.” (Čermáková, S., Papendieck S., 
Rußig D., Szamaranszká I., Tílešová, S., 2012)

Foto: Andrea Hulalová, SK

III.4. Rozdiel medzi sebaskúsenosťou a praktickou časťou 
vo vzdelávanía

V priebehu praxe nadobúdame zručnosti, trénujeme, zdokonaľujeme 
sa, učíme sa uplatňovať poznatky z teórie. 

Vrámci sebaskúsenosti prechádzame zážitkovými situáciami, skúseno-
sťami, ktoré nás oslovujú vnútorne. Vďaka nim nastupuje proces hlbšieho po-
chopenia, zvnútornenia teoretických poznatkov prostredníctvom „zažitého”.

Samozrejme, počas praktickej časti vzdelávania môže tiež prebehnúť 
spontánny sebaskúsenostný proces. Prax býva zameraná na nácvik. Aseba-
skúsenosť na prácu s vnútorným prežívaním.

Predstavíme vám dva príklady situácií z celého kontinua výziev v práci hipo-
terapeuta. Obe situácie vyžadujú uvedomelosť a zručnosti, ktoré dosahujeme 
len vrámci vlastných zážitkových skúseností

Príklad 1
Spoločné čistenie kopýt - te-
rapeut s klientom. Jedna 
z mnohých situácii, ktorými 
hipoterapeut každodenne 
prechádza. Byť v takej si-
tuácii uvoľnený, autentický, 
akceptujúci voči klientovi, 
byť pre neho oporou, reagovať 
na jeho potreby, na proces ... 
a súčasne pristupovať s dôve-
rou, partnersky ku koňovi, nie 
je automatické.

Príklad 2
Tu vidieť, že terapeutka 
dokáže reagovať na potreby 
chlapca . Mal želanie - chcel 
veľkú palicu, takú veľkú ako 
kôň. Pritom kôň má plné 
právo očuchať si a prezrieť si 
konár. Reagovať na potreby 
klienta a rešpektovať pritom 

koňa sme autenticky schopní urobiť len v prípade, ak dokážeme 
slobodu a výber dať v prvom rade sebe. 

 „Sebaskúsenosť je dôležitou súčasťou vzdelávania hipoterapeutov 
na každom stupni a v rôznych oblastiach vzdelávania vrámci hipoterapie. 
Hipoterapia prebieha v rôznych podmienkach (hala - vonku v lese; skupina 
- individuálne; terapeutický tím - terapeut sám, ...) a s  využitím kombinácie 
rôznych metód s koňmi (jazdenie, voltíž, práca zo zeme, výcvik koňa, po-
zorovanie koní, komunikácia s koňom, ošetrovanie koní, hry s didaktickým 
materiálom, záprahy, divadlo, práca na kruhu, tanec, ...). Hipoterapeutic-
ký vzdelávací program by mal poskytovať možnosť vyskúšať si čo možno 

Foto: Andrea Hulalová, SK

Foto: Andrea Hulalová, SK
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Príklady aktivít  
odborne vedenej sebaskúsenostnej  
práce s koňmi

Uvedené príklady sebaskúsenostnej práce sú náhodné. Vybrali sme 
ich z našej praxe pre načrtnutie možností, rôznorodosti a mechanizmov se-
baskúsenosti. Popis realizovaných situácií je autentický.

Príklad aktivity číslo 1: vodenie koňa („had“)

Aj keď uvedená aktivita môže byť podnetom, vďaka ktorému sa môžu 
prejaviť skupinové procesy (ako dynamika, hierarchia), účastníci nie sú vo-
pred inštruovaní, na čo je zameraná. Nechceme zbytočne umelo ovplyvňo-
vať proces, ktorý si účastníci začínajú uvedomovať v podstate až na základe 
skupinovej reflexie zážitku. Účastníci prežívajú zážitky slobodne v priebehu 
aktivity a podľa schopnosti sebapozorovania a autoreflexie, si niektoré veci 
uvedomujú už počas aktivity. 

Inštrukcia: každý účastník si najskôr vyberie, čo on potrebuje na vode-
nie koňa (vodítko, uzdičku, ohlávku, bič, ...). Potom si vyberá spôsob vode-
nia a miesto (pri koni - napr. pri hlave, pri pleciach, pri zadku) odkiaľ chce 
kona viesť. Trasa je určená, ide sa rovno po ceste do lesa. Každý účastník jed-
ná tak, ako to cíti. Keď chce skončiť, skončí vodenie, nechá miesto ďalšiemu 
účastníkovi a zaradí sa k ostatným. Výmena prebieha v ľubovoľnom poradí, 
kým sa všetci účastníci nevystriedajú.  Kým jeden vedie koňa, všetci ostatní 
sa zaradia za neho (urobia zástup - „hada“). Počas vodenia koňa sa snažia 
kráčať v rade za tým, kto vedie koňa. 

Popis autentického priebehu realizácie aktivity: 
V uvedenom príklade skupina pozostávala zo skúsených hipoterapeu-

tov, hipológov a začínajúcej študentky hipoterapie.

Prvý vodiaci – keď viedol koňa, nevytvoril sa za ním žiaden rad (had). 
Skupina sa bavila medzi sebou, celkom zabudla na úlohu. Vodiaci si to uve-
domoval a vôbec mu to nevadilo. Kôň bol s ním v úplnej súhre, vedený s reš-
pektom a dostatkom vlastného priestoru.

Zásady   
odborne vedenej  

sebaskúsenostnej práce

Pred začatím sebaskúsenostnej práce oboznamujeme účastníkov s jej 
zásadami. 

Účastníci: 
  spätná väzba od koňa je úprimná 

a pravdivá, akceptujeme ho v roli  
coacha 

  pracujeme v kruhu dôvery a dôverné 
informácie nevynášame von

  akceptujeme „nie” a neprekračujeme 
hranice svoje ani druhých 

  každý z účastníkov: je zodpovedný 
za proces, bezpečnosť, svoje postoje, 
správanie, interpretácie

   do aktivity vstupuje vtedy, ak s ňou 
súhlasí 

    má právo povedať nie 

    má právo povedat stop

    má právo vystúpiť z aktivity

     delí sa len s myšlienkami a emó-
ciami, s ktorými sa chce alebo cíti 
potrebu 

     ide pri interpretáciách len tak ďale-
ko, koľko je pre neho únosné 

     má právo na prejav, reakciu, ktorú 
cíti 

Supervízor:
  dbá o bezpečnosť situácie a o potreby 

koní

  dáva účastníkom aj koňom priestor 
potrebný k sebaskúsenosti

  nevstupuje do role, reakcií koňa

  rozvíja len tie témy, ktoré otvoria 
účastníci sami

  vyzdvihuje pozitívne stránky osob-
nosti účastníkov a procesu 

  myslí na prepojenie skúseností 
k osobnému životu a práci účast-
níkov

  každú spätnú väzbu zakončí pozitív-
nym aspektom účastníka a procesu, 
spätnú väzbu formuluje jednoducho

  k aktivitám a situáciam pristupu-
je bez „programovania” procesu - 
bez konkrétnych očakávaní, čo by sa 
mali účastníci naučiť, uvedomiť si, 
ako by mali úlohu splniť a pod.

  pracuje len s tým, na čo sú sami 
účastníci pripravení a čo sami otvoria 
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vodiaceho).  Prvý a druhý vodiaci sa začali medzi sebou intenzívne predbie-
hať, aby mohli byť hneď za aktuálnym vodiacim. Ten sa vzniknutou situáciou 
nenechal vyviesť z rovnováhy, hoci za ním prebiehal boj o miesto. Nakoniec 
sa prvý vodiaci zaradil na koniec zástupu.

„Bolo mi to divné, nerozumel som, o čo vám ide. Ale videl som, že to nie 
je situácia, do ktorej by som musel zasahovať ja, tak si to medzi sebou 
vyriešte. Ja mám viesť koňa“. 

„Za tebou mi bolo tak dobre - bol to pre mňa príjemný priestor. S dô-
verou by som sa nechala viesť a ešte aj ochotne.“

Šiesty vodiaci – skupina sa držala blízko za vodičom. Kôň reagoval 
na vodiča dobre, ale členovia skupiny začali porušovať pravidlá aktivity. Je-
den účastník chcel ísť na koňa, druhý pred koňa. Začali sa diskusie, čo si kto 
môže dovoliť. Účastníci nevedeli, že šiesty vodiaci nemá skoro žiadne vlast-
né skúsenosti s koňmi a napriek tomu sa podujal splniť úlohu.

Foto: Andrea Hulalová, SK

„Prvý krát v živote som viedla sama koňa. Na  jednej strane som sa 
bála a na strane druhej som to veľmi chcela skúsiť. Nebola som si istá, 
či to robím dobre a či ma kôň berie ako autoritu.“

„Mala som pocit, že sme rovnocenní a vyhovovalo mi to. Vychutnáva-
la som si slobodu každého účastníka a pocit, že nemusím mať všetko 
pod kontrolou.“

Druhý vodiaci – bez slov vznikol za ním perfektný had.  Všetci sa sú-
stredili na aktivitu a nasledovali vodiaceho. Nikto sa neobiehal, nechcel me-
nit svoju pozíciu. Kôň rešpektoval vodiaceho. 

„Vychutnávala som si, že vediem všetkých po boku s Bubkom (meno 
koňa) - ako s partnerom, o ktorého sa môžem oprieť. Medzi nami bolo 
skutočné rovná sa a pritom  všetci pochodovali za mnou v jednom 
rade. Cítila som sa úžasne, že ma nasledujú a to ma aj tak trochu pre-
kvapilo, lebo doteraz som nemala zo seba pocit, že s ľahkosťou vediem 
a ešte si k tomu vychutnávam vedenie. Skôr sa mi zdalo, že keď ve-
diem, rozhodujem za druhých, že oni „musia“. Teraz som fakt z toho 
mala radosť. Prenieslo sa to tak, že keď som v rovnováhe, tak môj kôň 
reaguje (poslúcha pokyn) na myšlienku, fŕka si spokojne pri terapiách 
a spolu si to užívame.“

Tretí vodiaci – okamžite vznikol odstup medzi skupinou a vodiacim 
s koňom. Skupina disciplinovane v tichu kráčala v zástupe za vodičom. Kôň 
si s vodičom rozumel dobre.

„Mne to bolo jedno. Vzala som to ako úlohu, tak som to robila a ho-
tovo“.

Štvrtý vodiaci – viedol koňa s prehľadom a skupina disciplinovane 
kráčala v zástupe za ním. Vodiaci, ktorý viedol ako prvý, mal potrebu byť 
čo najbližšie za týmto vodičom. Zo svojej poslednej pozície v zástupe sa za-
radil úplne za aktuálneho vodiaceho a vytváral na neho tlak svojím tesným 
zaradením sa. Toto aktuálny vodič zvládal s veľkým prehľadom a nenechal sa 
vyviesť z rovnováhy. Nakoniec vodiaci, ktorý viedol ako prvý odišiel znovu 
na koniec zástupu. 

„Zodpovedne som si plnila úlohu a hoci ma to prekvapilo, že si mi stú-
pala na päty, nebol to pre mňa dôvod reagovať neisto. Sama som skôr 
dominantný typ osoby a rýchlo si vybudujem pozíciu.“

Piaty vodiaci – viedol koňa jemne a isto. Vodiaci, ktorý viedol ako prvý 
sa zaradil z poslednej pozície v zástupe za aktuálneho vodiča. Kráčal za ním 
disciplinovane  a so satisfakciou. Vtedy vodiaci, ktorý viedol ako druhý 
v  poradí, urobil to isté, čo prvý vodiaci (zaradil sa za aktuálneho piateho 
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Príklad aktivity číslo dva 2: dosiahnuť, aby kôň dal nohu 

do pneumatiky

Inštrukcia: skupina má bez dotykov a verbálnej komunikácie dosiah-
nuť, aby kôň dal nohu do pneumatiky položenej na jazdiarni. Kôň je pustený 
v ohrade na jazdiarni, bez vodítka.

Foto: Andrea Hulalová, SK

Pozorovanie, reflexia a silné stránky:
Účastníci skupiny sa prekvapivo rýchlo zjednotili, spolupracovali 

pri riešení situácie a nevzdávali sa pri objavujúcich sa komplikáciách. V jed-
nom momente skupina vyvinula na koňa priveľký tlak, na čo zareagoval ob-
ranne.Účastníci si ihneď uvedomili svoju chybu, prijali ju, prevzali zodpo-
vednosť za vlastné konanie. Celá aktivita bola zakončená pozitívne. Skupina 
sa ukázala ako dobre spolupracujúca, ľahko riešiaca vynárajúce sa problé-
mové situácie. Účastníci sa sústredili na kooperáciu a cieľ. Nezameriavali sa 
na rolu a reakcie jednotlivcov, konali spoločne, jednoliato.

Hlavné témy v reflexii: členovia skupiny si uvedomovali svoju tendeciu 
vytvárať neprimeraný tlak a prekračovať hranice. Dôležitý bol pre nich sku-
pinový prístup, efektívna spolupráca a dopĺňanie sa. Potrebu vlastnej roly 
a individuálneho konania nespomenuli. 

Výpovede skúsených hipoterapeutov k tejto situácii:

 „Mala som potrebu byť blízko a istiť bezpečnosť, aj keď som nevedela 
prečo.“ 

„Cítila som potrebu íst na koňa. Vnímala som tak väčšiu bezpečnosť, 
než zo zeme“.

„Cítila som vnútorný chaos, nechápala som, čo sa deje. Prečo tak jed-
náme všetci a zasahujeme vodičovi do kompetencií?“.

Výstupy silných stránok účastníkov vrámci reflexie:
Postoj jednotlivých vodiacich (ich pôsobenie, aktuálny postoj k sebe 

samému, iným, svetu) sa objavil i bez použitia slov. Skupina prejavila kolek-
tívnu empatiu, zodpovednosť, schopnosť adaptácie, flexibilitu a kreativitu. 
Každý vnímal reakcie koňa a ostatných členov, rešpektoval ich a prispôso-
boval sa situácii. Skupinová dynamika sa bez slov ukázala veľmi intenzívne.

Hlavné témy, ktorá sa vynorili počas aktivity: rivalizácia, dominancia, 
prirodzená autorita, ochrana, potreba vlastného priestoru.

Silné stránky jednotlivých vodiacich: 
Prvý vodiaci –  dával ľuďom výber partnerským postojom, riadil sa heslom 

„ži a nechaj žiť“

Druhý vodiaci –  orientácia na úlohu so schopnosťou sústrediť ľudí, viesť ich, 
stmelovať

Tretí vodiaci –  zodpovednosť, orientácia na úlohu, jasné demonštrovanie 
potreby hraníc

Štvrtý vodiaci – dobrá frustračná tolerancia, orientácia na úlohu, vytrvalosť

Piaty vodiaci –  vodcovské schopnosti s tvorením priestoru pre iných a prí-
jemnej atmosféry

Šiesty vodiaci –  odvaha, schopnosť konfrontácie s úlohou napriek obavám, 
orientácia na cieľ
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Reflexia: 

„Od malička som bola vedená k tomu, aby som koňa držala na krát-
ko. Nedovolila mu skláňať hlavu dolu, obzerať sa, ... Nie vždy som to 
dodržiavala, ale takéto správanie koňa som automaticky považovala 
za signál nebezpečenstva. A bola som v strehu. Až kým som nedostala 
spomínanú úlohu na praxi u hipoterapeutky Doris Russig v Nemecku. 
Doporučovala mi pri úlohe použiť ešte masku predlžujúcu nos i ústa 
a veľké uši. Čo by mi ešte viac pomohlo získať vhľad na možnosti vní-
mania, aké má kôň. Bol to pre mňa šok. Prišla som na to, ako veľmi 
obmedzujeme prirodzené potreby koňa. Ako k nemu pristupujeme 
akoby kôň bol nejaký robot a pripisujeme nevinným prejavom zá-
kerné zámery. Ani nás nenapadne pokúsiť sa pozrieť na veci z jeho 
perspektívy. Ako môžeme chcieť u klienta rozvíjať napr. empatiu, keď 
pri práci s ním mu dávame opačný vzor ...“.

Stanislava Tílešová 
Stowarzyszenie „Strapate Ranczo”, PL

Neexistuje jediná správna cesta, jediná metodika sebaskúsenosti. Exis-
tuje iba proces a výsledok: to, kým sa vďaka tomu stávame a čo sme schopní 
vďaka pochopeniu samého seba preniesť do našej práce.

Sami sa rozhodujeme, či chceme tento proces vidieť a siahnuť do vlast-
ných hlbších zdrojov a vďaka tomu lepšie pomáhať. Záleží od nás, či na zá-
klade vlastnej skúsenosti podporíme „zónu tajomna“ klienta a  koňa a ne-
budeme im v nej prekážať. Takisto záleží od nás, či a akým vzorom sme 
pre klienta. Klient vycíti, či na sebe pracujeme a kde sa práve v danom pro-
cese nachádzame.

„Ak  si si istý, že máš pravdu, zamysli sa ešte raz... Sebapoznanie je 
možné iba medzi ľuďmi, nie vnútri každého individuálne. Pred vlast-
ným ja neujdeš, ale môžeš ho objaviť.“  

Mark W. Baker

Všetko, čo „vieme“, je iba mizivou časťou reality, ktorú vidíme z vlastnej 
perspektívy ohraničenej subjektívnym poznaním; aj s našimi ohraničeniami 
vlastného subjektívneho poznania. K terapeutickému procesu pristupujeme 
nevedomky „cez sito“ vlastných skúseností . 

Sebaskúsenosťou a prácou na sebe si začneme uvedomovať tieto ohra-
ničenia; k ich uvedomeniu je nevyhnutná aj pokora. Takisto je potrebná 
pri práci s klientami. Skutočná pokora sa začne prejavovať až po rokoch pra-
xe. Nemá nič spoločné s ponižovaním sa. 

Príklady individuálnych reflexií účastníkov z tejto aktivity:

”Negatívne ma zarazil môj boj s koňom: z pocitu zodpovednosti, 
z toho že sme dostali úlohu a ja ju „musím“ za každú cenu doslova 
splniť, aj keď„cez mŕtvoly“. Šla som do toho so strachom, zaťatými zu-
bami a hnevom. Hoci to trvalo len pár sekúnd, tak som to spracováva-
la dlho. Od pocitu znechutenia zo seba až po pochopenie ako na seba 
tlačím pre úplné hlúposti”. 

„Celé roky som prekračovala hranice iných a aj som iným dovolova-
la prekračovať moje hranice. Potom som si to vždy riadne odniesla. 
A to aj priamo pri robote s klientami. Darmo, že som si to uvedomo-
vala. Až táto skúsenosť ma presvedčila a zmenila. Kôň, živelný tvor 
reagujúci priamo, nezávisle od našich vzorcov. Nemala som potrebu 
sa vyhovárať, hľadať odôvodnenia, brániť sa. Lebo kôň je sám sebou 
a nerieši, aká som. Iba chce mať svoju pohodu a svoje práva. Ukázal 
mi realitu.“ 

Príklad aktivity číslo 3: vidieť očami koňa

Inštrukcia: zobrať koňa na ruke na prechádzku do lesa. Kopírovať svo-
jou pozíciou hlavy a pohybmi čo najpresnejšie koňa. Vnímať, čo sa deje v mo-
jom vnútri. 

Foto: Alicja Rychlewska, PL
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Naopak, je výsledkom skutočnej sebaakceptácie a sebaistoty. Je zna-

kom toho, že už nebojujeme o uznanie. Je prejavom ukončenia boja nášho 
ega o vlastné uznanie, či prijatie nás, prameniace z vlastnej neistoty. Je to 
prijatie postoja: „Nemusím vedieť lepšie. Nemusím nič dokazovať; zabezpe-
čovať si ‚pozíciu‘; báť sa zlyhaní a chýb. Ja som ok, Ty si ok... Viem, że ‚nič 
neviem‘... . Akceptujeme svoju nedokonalosť a nebojíme sa jej. Je to prijatie 
postoja, že ja aj druhí sme nedokonalí a je to úplne v poriadku.

Ak dokážeme klientovi poskytnúť zážitok prijatia jeho nedokonalosti, 
je to výsledok práce na sebe, skutočnej múdrosti a nie získavania vedomostí. 
Ak by klient chcel získavať vedomosti, nepotrebuje kontakt s koňom a tera-
peutom, stačili by mu knižky.

Kone veľmi jednoducho a neraz bezprostredne otvárajú dvere ku zme-
ne. Nebudú nám hovoriť, ako máme žiť, byť lepšími terapeutmi ... Ony 
nám to všetko ukážu. 
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