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SEcírŐ rÁnsUNKA Ló
|dénÜnneplio Yogyor LovosterŐpioSzovetségA|opífuony
létrejottenek
15. evíordulŐjót'
EbbŐ|oz o|ko|ombo|
szokmoi|og
kieme|kedien
színvono|og
ugyonokkor
nogyonszínego lovosterŐpiomndenszeletétŐtfogo konferenciót rendeztek
október2I_enSorlóspusztón.
konferencián több' mint százan
vettek részt, az ország minden
pontjáról érkezteklovasterapeutá}
ésa lovasterápia iránt érdeklődők' Ázok' akik
eljöttek ésvégigkövettéka 13 előadást felölelő szakmai pÍogramot nem csalódtak, hiszen
a konferencia tartalmas, jól előkészítettelőadásai felértek egy szakmai továbbképzéssel.
A Sarlóspuszta Club Hotel Konferencia és
Szabadidőközpont pedig méltó helyet biztosított a rendezvény számára.A lovasterápia
minden ága képviseltette magát, így több
előadást hallhattunk gyógypedagógus-lovasterapeutáktól, hippoterapeutáktól és a lo.
vas pszichoterápia is megjelenhetett. Külön
öröm, hogy a lovasterápiához kapcsolódó határterületek is helyet kaptak, így hallhattunk
kutatásmódszertanról, lovasetikáról és a természeteslókiképzésbeis kaptunk betekintést.
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Gerliczkiné dr. Schéder Ve161ika, nyelvész,
pszicholingvisztikus pedig a lovasterápiás
foglalkozásokon
megjelenő
szimbolikus
kommunikáció terápiás felhasználásának lehetőségeitmutatta be, esetekenkeresztül.
Baumhakl Éva, ryógypedagőeus előadásából
pedig megtudhattuk, hogy a lóháton történő beszédfejlesztés
nem csupán a ló motiváló
szerepénekköszönhetően hatásos, de a mozgás, ésa ritmus beszédrendezőhatása míatt is
kiváló alaphelyzet a beszédfejlesztéshez.
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játékokból' feladatokból, amelyekkel hatékonyan fejleszthetőek az autista gyermekek.
Úgy tíínt, hogy szakmai eszköztára kimeríthetetlenül gazdag, a bemutatott fejlesztő
helyzeteknek csupán az előadás időkerete
szabott határt. Előadásában kiemelte, hogy
az autista gyerekek könnyebben kerülnek
kapcsolatba a lovakkal, mint más emberekkel
ésa lovasterápiás foglalkozásokon megtanult
készségeket
át tudják ültetni a valódi szociális
helyzetekre.Az eredményeknem láwányosak
ugyan' de a családok számára mégisjelentősek, hiszen hatására részttudnak venni a gye.
rekekkel szociális eseményeken.

Kissné Hatvani Er.lka', gyógypedagógus,
lovasterapeuta Áutista g1ermekeh uizudlis
megsegítésea louastertipitis foglalkozásokon,,
című előadásában azoloól a únyezőI<ről
beszélt, amelyek a lovasterápiás helyzetben
Dr. Edvi Péter, a Magyar Lovasterápia
biztonságosan át|áthatóvá teszik az autista
Szövetség Alapíwány elnökének megnyi- gyermekek számára a lovardai helyzetet. Ezetója után, Sipos Stella, gyógypedagógus, ket a gyerekeket láwa a környezet sokszor azt
lovasterapeuta,,tnismeret, szocilíliskészségebgondolja, hogy elnevelt gyerekekről van szó,
pedig valójában nem felelős a szilő a gyerfejlesztése autizmussal élő g1ermekek, f'atalok szímára a louastertípia segitségéuel',
címíi mek állapotáért.Ahhoz azonban, hogy megelőadásában összegyújtött egy nagy csokor. teremtsiik számukra a biztonságos környenyit, azokból a terápiás helyzetben használt zetet, átláthatóvá kell tennünk számukra a
világot. A szakember a térésidő szervezéseés
vizuális segítségekáltal a lovardai környezetet
a gyermek speciális igényeinek megfelelően
formália számukra.
L győgypedagógiai lovasterápiás munka egy
másik fontos szeletébe vezette be Bozori
Gabriella, a Magyar Lovasterápia Szövetség
szakmai vezetője, ,Á téri tájékozídásfejksz.
tési lebaőségei a gtógypedagógiai louaglds és
louastorna dltal'' cíníi előadásával a halleató-
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von Lieshout,
holland
lovas
pszichoterapeuta' a maryaÍ pszichológus.lo.
vasterapeuták képzője' ,,A h ésa lelek szen'
uedélyei,'címűelőadását egy mély érzésekkel
telt spanyol zenével vezette be, amelyen ke.
resztüI mindannyian átélhettük a szenvedélyt,amelyet a lovak bennünk, emberekben
képesekfelébreszteniésegyben arról is képet
kaptunk, milyen méIy érzésekkerülhetnek
felszínrea lovas pszichoterápia által. Betekintéstkaphattunk abba is, ahogyan a pszichote.
rápiában a gyógyilás a kapcsolaton keresztül,
a lóval való ésa terapeutával való kapcsolatban megtörténik. Áz előadó kiemelte annak
a szinte telepatikus kommunikációnak a jelentőségét,amely ló ésember között a terápia
során megjelenik, ésamely ahhoz hasonlatos,
mint amikor az anya teljesen ráhangolódik
érzelmileg a gyermekére,éstudja, étzi' hogy
annak mire van sziiLksége.
A konferencia másik külftjldi vendége, a
Spanyol Lovasterápia Szövetség (ÁEDEQ)
elnöke, Lorenzo Lucarelli volt, aki a nem.
zetközi kapcsolatok jelentőségérőlésjövőbeli lehetőségeiről beszélt, felvázoIva azokat a
tefvezett együttműködési formákat, amelyek
a lovasterápiával foglalkozó szakemberek tapasztalatcseréjét
segítikmajd.
A lovasterápia teriiletén, sajnálatos módon
még nagyon kisszámú tudományos kutatást
gyarapítómunkákba kaphattunk betekintést,

Rajz Katalin

Jrímbor Pétet,,Louak testalakullsának hatdsa
a lineáris éshippoterdpiás szen?zntból léry)eges
kinemati kai uáltozj kra szabad lépés
ben,, címii
előadrísával.A kutatás célja a hippoterápiás
ló tudatos kiválasztásának elősegítéseazátal,
hory kidolgozzák a kiiltéri viszonyok köztitt
(nem futószalagon) is alkalmazható kinematikus tárgru mozgáselemzésmódszerét lovak.
ra.
Rétháti Györgyi ésKalina Katalin' kutatá.
suk eredményekénta hippoterápiás foglalkozássorozatok hatásfua bekövetkező életminőségmérhető javulásáról sziímolt be.
Dr. wagner Kinga pedig ''4 gógypedagógiai
louagl,is éslouastorna komplex hatásának ijsszehasonlító uizsgdkta tanulÁsban akad.ályozott
gyermekek csoportjaiban', címíí előadrísában
egy igen komplex, jóI felépített'mégfutó kutatásba engedett betekintést.

lá-1ópárhuzammal élt,amely szerint a ló pont
annyira cserélhető fel a lovaglógéppel, mint
azanyu ringatás a bölcsővel.
És,ha most űgy éreznéa cikk olvasója, hogy
ennyi információ bele sem ferhet egy napba,
téved,mégmindig nem értünk végéremindannak amit Sarlóspusztán kaptunk.

mégsem elégszermegfogalmazott értékeket,
igazán hitelesen fogalmazott meg számunkra.
A sok fajsulyos előadás közön pedig üdítő
színfolt volt Csontó zn|tÁn előadrísa ésgyakorlati bemutatója a ftildi munka jelentőségéről és lovasterápiás használati lehetőségeiről.

Rajz Katalin' lovasedző éslőI<lképző,,Ámi.
kor a ló rabul ejt minket,, címíi átfogó eIőadá.
sában a lovak viselkedéséről,életmódjáról,
etoló giájár ő| kaptunk hasznos ismereteket.

A hosszú, tartalmas nap végénkövetkezett
a kötetlen eszmecsereés természetesena la.
zítás. Mindannyian egyetértettünk abban,
hogy nem szabad újabb öt évigvárni a következő Lovasterápiás Konferenci ára. Így azoknak' akik idén nem lehettek velünk már csak
egy évetkell várni a folytatásra.
Kardos Edina
p szic hológus, louastera1leuta

Elgondolkodtató volt Kövy Ándrrís, a Kaposvári Egyetem, Lovasterápia ésHippológia
Tanszék egyetemi docensének lovas etikáról
szóló előadrísais, amelyben ugyan jól ismert,

zn|tánn'é,
gyógytornlsz,
a
GyörgJrPál
hippoterápia szakág jeles képviselője a
biomechanika és a lovasérzésösszeftiggéseibe vezetett be minket. Előadásából többek
között megtudhattuk, miért jó, ha vannak
biomechanikai ismereteink, hogyan segít
hozzá, a teljesebb összhanghoz lovunkkal.
Rétháti
Gyöngyvér'
gyóg1notnász.
hippoterapeuta egy civí|izációs (mellék)termék kapcsrín felmeriiLlő kérdésre kereste a
választ. Nevezetesen, vajon helyettesíthető.e
mechanikus szerkezettela terápiás ló.
Megnyugtató
választ kaptunk,
osztrák
hippoterapeuták vizsgálataival aJátátnxzwa'
E szerint az éIőB mozgása nem hasonlítható
a lovaglógép mozgá'sih'oz, utóbbi amellett,
hog;r nem jelLemző mozgásvariáció' akír tul
is terheli a testet. Az előadő azzal a nagyon taWi||emvon Lieshoutés Kövesi Eszter
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