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A stressz és szorongás

A stressz a mindennapi éltünk része

• Cannon-féle vészreakció – válasz a stressz helyzetre :
remegés, gyorsabb szívverés, pirulás, légzésszám nő, gyomor 
összeszűkül, a szervezet felkészül: támadj vagy menekülj!

• ez a reakció egészséges, a baj az, ha nem tud megküzdeni, és 
ez az állapot sokáig fennmarad

 A tartós meg nem küzdés vezet a szorongáshoz!



A megküzdés típusai
• problémafókusz – ha sikeres, akkor a stressz/szorongás oka is 

megszűnik
• érzelmi fókusz – nem tudja az okot megszűntetni, ezért érzelmileg 

élhetővé teszi
• elkerülés – ez is érzelmi, kilép a helyzetből – alkoholizmus, drog



Stressz űzők



Stresszel való megküzdés lépései

1. felmérjük, hogy mekkora a baj
2. felmérjük a lehetőségeinket
3. döntés – melyik stratégiát válasszuk?
4. megküzdés
5. újraértékelés – sikeres volt?

 
ha nem, újra indul a kör, és újra, és újra, és újra…

BEAVATKOZÁSI LEHETŐSÉG: MINDEN EGYES PONTON!
MIT GONDOL A HELYZETRŐL, A LEHETŐSÉGEIRŐL, A 
KÉPESSÉGEIRŐL, A MEGKÜZDÉS VÁRHATÓ KIMENETÉRŐL



Szorongás vagy patológiás szorongás

• Szorongásos zavar, ha
– Tartósan fennáll
– Megzavarja a mindennapi működést, a társas 

kapcsolatokra, a munkavégzésre kihat
– elkerül helyzeteket, beszűkíti az életteret
– Szomatikus tüneteket, betegségeket okoz



Szorongás kognitív felfogása

A szorongás tanult helyzet – átírható
– nem a helyzet szorongat, hanem az, amit gondolok 

róla!
– automatikus gondolatok, mögötte hiedelmek
– meg kell tanítani tudatosítani az utat, ami a 

szorongáshoz vezet
– mi szól mellette, mi ellene? tényleg akkora a baj? mi a 

reális?
– meg kell nézni kívülről, átírni a gondolatot
– mi segítene, ha mit gondolnék a helyzetben?
– tanulás: alternatív gondolat, ami alternatív viselkedéshez 

vezet
– A LÓ MELLETT MEGJELENŐ SZORONGÁS, MINT 

TANULÁSI MODELL HELYZET!



Szorongás analitikus felfogásban

ID = LÓ-val kapcsolatban megjelenő szorongás
neurotikus szorongás – ösztönén, fél, 
hogy az ÉN nem tudja kontrollálni az ösztöneit
• énvédő mechanizmusok működnek

EGO = LOVAS/KLIENS a helyzettel kapcsolatos szorongása
reális szorongás, ÉN-hez kapcsolódik, külső világ valós fenyegetései, 
adaptív
• coping, problémamegoldás, elkerülés

SZUPEREGO=LOVAS OKTATÓ/TERAPEUTA-val kapcsolatos 
szorongásai
morális szorongás – felettes én – lelkiismerettől való félelem



Hatásvizsgálatok: szorongás és lovasterápia

• Pendry és mtsai (2014) 131 gyerek
Cortizol szint mérés 90 perces 11 üléses Lovasterápia várólistás 
kontrollcsoporttal
Cortizol szint szignifikánsan alacsonyabb a lovasterápia után

Patricia Pendry, Ph D., Annelise N. Smith, and Stephanie M. Roeter, Randomized Trial Examines 
Effects of Equine Facilitated Learning on Adolescents' Basal Cortisol Levels, Human-Animal 
Interaction Bulletin 2014, Vol. 2, No. 1, 80-95



Hatásvizsgálat 2.

• Michaela Scheidhacker és Melani Kupsch 2010
176 fő krónikus szkizofrén 

Már a 3. alkalom után javulás! Az alábbi területeken:
ü SZORONGÁS
ü depresszió 
ü szociális készségek
ü Énhatékonyság
ü élettel való szubjektív elégedettség 
ü szubjektíven megélt testi deficitek 
ü mentális állapot 

A kezelés végére a pszichoticitás is javul!

Scheidhacker, M., Kupsch, M. (2010) Die Wirksamkeit von Psychotherapeutischem
Reiten als stationäre Kurzzeitgruppenpsychotherapie. Schizophrenie 2010



Hatásvizsgálatok 3.
•  Semsey Zsófia (2009) 
Gyerektáborok 
hatékonyságvizsgálata – 
lovasterápiás - lovas – mozgás 
táborok összehasonlítása
STAI –C, Wartegg-teszt
Szorongás szignifikáns 
csökkenése lovasterápiás 
táborokban
• Pázmándi Kata (2014) 59 fő
Pszichológiai lovasterápia és 
megküzdés - PIK kérdőív 
A stresszel való megküzdés főbb 
mutatóban – önszabályozó és 
monitorozó-megközelítő rendszer 
szignifikáns javulása



Pszichofiziólógiai szinkronizáció
• Okos Hans csodaló esete  - 

Oskar Pfungst megfejtése -  
láthatatlan jelekből (légzés, 
izomtónus, arc rezdülései) 
olvasott

• Esernyő kísérlet
Linda Keeling (2009)
pulzusmérés – szinkronizáció 
ember és ló között – átveszi a 
feszültséget

• Cristina Wilkins (2016) 
szívritmus összehangolódása ló 
– ember találkozások során 

 Forrás: Tóth Bettina: A LÓ AZ LÓ
 



Arcfelismerő kísérlet

• Lovaknak emberi érzelmeket mutató arcokat 
vetítettek

• Közben mérték a pulzusukat
• És a „tekintet-lateralizációt” (a negatívnak 

ítélt stimulusokat a lovak mindig bal szemmel 
nézik

• A lovak 28-féle emberi 
érzelmet tudtak 
megkülönböztetni – képről!

Smith et al (2016). Biol. Lett. 12: 20150907.
http://dx.doi.org/10.1098/rsbl.2015.0907



Munkamód lehetőségek
• Bármilyen szemléleti keretbe 

helyezhető
– A páciens szükségletei és 

a terapeuta beállítódása, 
képzettsége mentén

• Munka a jelenben – fókusz a 
valós térben történő 
eseményeken

• Munka a mintha térben – 
kapcsolati párhuzamok

• Munka a mélyen meghúzódó 
kapcsolati mintázatok szintjén, 
kötődés, bizalom, elakadások, 
korrekciós élmény



Terápiás helyzetek:
• Ló ellazítása – saját test ellazítása
• Érintés, bizalom pontok
• Visszacsatolás – biztonság megtapasztalása
• Figyelem fókuszának váltakozása
• Légzés-technikák, progresszív relaxáció
• Közös mozgás 
• Összhangban együtt mozogni
• Kontrollálhatóság, együttműködés megtapasztalása
• Figyelem fókusza vándorol – feladaton- lovon – saját testen
• Munka szabad lóval
• Csatlakozás
• Energia kontroll - önszabályozás a ló mozgásának szabályozásán keresztül
• Stressz pálya 
• ló feszültségoldása saját feszültség oldásán keresztül
• Lovaglás lépésben vezetett lovon: ringatás - bizalom, biztonság
• Voltizshevederben, futószáron való lovaglás: 
• Lovastorna – határok feszegetése, kilépés a komfortzónából
• ügetés, vágta: ritmus, energetizálás – ellazulás
• Önálló lovaglás: kontroll és elengedése – hosszú száron és nélküle



Lovakkal való munka várható 
eredménye

• ellazult, összeszedett, 
dinamikus egyensúlyi 
állapotot

• Pszichológiai 
immunrendszer erősödése

• Impulzuskontroll, érzelmi 
önszabályozás javulása

• Szinkronképesség
• aktív meditatív jelenlét
• Optimalizált energiaszint 



Köszönöm a figyelmet!

www.lovasterapia.com


