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háziállat, akik despotaként tart
ják sakkban a családtagokat, és 
mások kedvenceit sem kímélik. 
Pedig a szeretettel és értelem
mel nevelt állatban igazi lelki 
társra lelhetünk. Ezt bizonyítja 
a kutyás önismereti tréning is, 
ahol ráadásul azt is megtanul
hatjuk, segítségükkel hogyan 
vetkőzzük le álarcainkat, kilép
ve megszokott szerepeinkből. 

hasonlót 
a hasonlóhoz
„A módszer lényege, hogy az 
állat segítségével szembesü
lünk azzal, miként viselkedünk 
a mindennapokban, a családi  

és baráti kapcsolatainkban,  
a munkahelyünkön, illetve ho
gyan viszonyulunk önmagunk
hoz és másokhoz” – mondja 
Bánszky Noémi pszichopeda
gógus, aki kutyás tréningekkel 
és terápiákkal foglalkozik. 
Munkáját Shaco, a bölcs és fa
lánk zsemleszínű labrador,  
Artúr, az „időzített szeretet
bomba” angol cocker spániel, 
valamint Oszkár, a bohém és 
játékos fekete uszkár segíti. 
A három kutya körbeszaglász 
minket, majd Noémi műanyag 
csirkét dob közéjük, hogy játsz
szanak. Önfeledt ugrándo
zásba, szaladgálásba kezdenek, 

A kutyák őszintén és kíméletlenül tükrözik vissza személyiségünket. 
Ha van elég bátorságunk a szemükbe nézni, megtudhatjuk, 
milyenek is vagyunk valójában. Shaco, Artúr és Oszkár 
közreműködésével izgalmas lelki felfedezőútra indultunk. 

Kiss Henrietta írása 

Bánszky Noémi
pszichopedagógus

Ebadta
életleckék

Kíváncsian lépek a bu
dai pszichológiai ren
delőbe, ahol két fiatal 

nő, Ildi és Viki, illetve 
egy pár, Anett és Jocó 
várakozik. Arról kez
dünk el beszélgetni, mi
lyen élményeink kap
csolódnak a négylábúak
hoz. Én kicsit tartok az 
idegen ebektől, mert 
évekkel ezelőtt kutya
sétáltatás közben ránk 
rontott egy hatalmas jó
szág, és majdnem átha
rapta a francia bulldo
gom nyakát. Tapasztalatom 
szerint sok az elkényeztetett 
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fújtatva harcolnak a gumiszár
nyasért. Hamar kiderül, milyen 
a természetük, mi pedig kivá
lasztjuk, melyikükhöz hasonlí
tanánk magunkat. Hárman 
Shacót szemeljük ki, mert  
megfontolt vezéregyéniségnek, 
megbízható társnak tűnik. Ar
túr, a csupa szív spániel sem 
marad pártában, ketten is szim
patizálnak vele. Például Jocó, 
akit kisgyerekként meghara
pott, és húsz méteren át von
szolt egy kuvasz, így nem cso
da, hogy fél a kutyáktól. De  
Artúr – mintha csak tudná ezt – 
kedvesen a férfi ölébe pattan, 
és addig fészkelődik, míg eléri, 
hogy Jocó simogatni kezdje. 
Csak a kis hebrencsnek tűnő 
uszkár nem kel el. 

Érzelmi 
motiváció
Az ismerkedés után 
Noémi bemutatja  
a kutyusok „tudo
mányát”, feladato
kat ad nekik, ame
lyeket ők vezény
szóra vagy akár 
egyetlen ujjmozdu
latra képesek végre
hajtani. A terapeuta 
azt kéri, mi is vé
geztessük el velük 
ugyanezeket, elő
ször jutalomfalat
kákkal ösztönözve 
őket, majd próbál
juk meg anélkül is. 
Elsőként Ildi kezd, 
aki egyébként peda
gógus és nagy állat
imádó. A finomsá
gok bűvöletében 
Shaco készségesen 
ül, fekszik, pacsit 
ad, láb mellé igazo
dik, még körbe is 
forog. De ha nincs nasi, azon
nal rakoncátlankodni kezd. Ildi 
hol határozottan szólítja, hol 
engedékenyen kérleli az álla
tot, de nem sok sikerrel. 
„Nehéz megtalálni az egyen
súlyt, miként legyek egyszerre 

szeretetteljes és szigorú – 
mondja Ildi. – Ez általában  
jellemző rám, nemcsak a saját 
kutyámmal, de a diákjaimmal 
való kapcsolatomban is.” 
Anettnek látszólag könnyeb
ben megy a feladat, egyértelmű 
parancsokat ad Oszkárnak, aki 
pár percig élénken figyel és 
készséges, de aztán elkalando
zik a figyelme, és már nem is 
lehet újra bevonni. 
„Ez a feladat a motiváció erejé
ről szól, vagyis arról, elég hatá
rozottak vagyunke, és meny
nyire szeretnénk, hogy az állat  
elvégezze a feladatot – mondja 
Noémi. – Az eb ugyanis meg
érzi, valóban élvezzüke a játé
kot, vagy nem. Ha igen, akkor 
ő is szívesebben, precízebben 
és elszántabban dolgozik, de 
azonnal elveszíti a lelkesedé
sét, amint azt észleli, hogy 
nincs kedvünk a feladatokhoz. 
Arra is tanácsos figyelni, hogy 
önmagában a szigor és a magas 
elvárás nem vezet jó eredmény
re sem az állatokkal, sem az 
emberekkel való közös tevé
kenységben. Óriási szerepe van 
az érzelmi motivációnak, azaz 
nemcsak feladatorientáltnak 
kell lennünk, hanem tudnunk 
kell mások szívére is hatni.”

„Míg embertársainktól  
nehezen fogadunk el kritikát, 
a kutyák őszinte visszajelzé-
seire jól reagálunk.”

Sokrétű segítség
„A kutyás terápia nem csak a fogyatékkal 
élők gyógyításánál jöhet szóba, hiszen  
a fizikailag vagy szexuálisan bántalmazot-
tak, továbbá a szenvedély betegek szá-
mára is gyógyírt jelenthet – mondja  
Veress Anna állatasszisztált terápiákkal 
foglalkozó klinikai szakpszichológus je-
lölt, lovasterapeuta és tréner. – Az egész-
ségesek számára fejlesztett egyéni coa-
ching vagy a csoportos önismereti tré-
ning kiválóan alkalmas az önkép, az asz-
szertivitás, a határozottság felmérésére.  
A terápiás állattal jól lehet modellezni a 
kapcsolatainkat, a szülő-gyermek kötő-
dést, a családban betöltött szerepeinket. 

S e g í t s é g é v e l 
könnyű felismer-
ni és feloldani az 
elakadást. Szinte 
valamennyi pszichiátriai kór képnél be-
vonható a terápiába, építhető rá relaxá-
ció, gyermekeknél segíthet a beszéd-
indításban, az intellektuális, a mozgásos 
és a finommotoros fejlesztésben, de  
be illeszkedési zavarok kezelésében is.  
A bántalmazott, a társadalom perifériájá-
ra szorult, magányos emberek sokszor 
az eb őszinte és melegséget árasztó ter-
mészetének köszönhetően válnak ké-
pessé a bizalomépítésre.”

Ha jól motiváljuk  
a kutyusokat, akkor 

egyetlen vezény-
szóra vagy 

ujjmozdulatra 
képesek végrehaj-
tani a feladatokat

Veress Anna
terapeuta
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Egymásra utalva
Agilitypálya építése a második 
feladat, ahol végig kell majd 
vezetnünk a kiválasztott kutyát. 
Elszántan hordjuk a terem  
közepére a székeket és a zöld 
vászonhernyót, amin az álla
toknak át kell bújniuk, de elő
kerül a hulahoppkarika is. Tisz
tázzuk a szabályokat, és izga
tottan állunk a rajthoz, mert 
mindenki győzni akar. 
Szemezek Oszkárral, a bohó
kás uszkárral. Vonz a bohémsá
ga, és az, hogy minden játék
ban benne van. Shaco helyett 
ezúttal őt választom. A bútorok 

közötti kanyarokat szépen 
vesszük, de a hernyónál elaka
dunk. Oszkár hol ki, hol visz
szaszalad a vászonalagútba, 
mintha direkt szórakozna ve
lem. Kedves pofiján még némi 
vigyort is felfedezek. Amikor 
elemezzük a helyzetet, mind
annyian arra a következtetésre 
jutunk, hogy túl sokat kapkod
tunk, és nem fogalmaztunk 
meg egyértelmű célokat a ku
tyáknak. Azt gondoltuk, ha 
meglátják a pályát, ők úgyis 
tudják, mit kell tenniük. 
„Felhőtlen, felszabadító él
mény a versenyzés. Ember és 
állat is élvezi a megmérettetést, 
ráadásul az önbizalmunk nö
vekszik, amikor sikerül átve

zetnünk a kutyákat a pályán – 
folytatja a szakember. – De 
bármennyire is bízunk bennük, 
muszáj nekik segítséget adni 
vezényszavakkal vagy test
beszéddel. Ha ezeket nem kap
ják meg, olyan helyzetbe hoz
zuk őket, amilyennel mi ma
gunk is sokszor szembesülünk. 
Például egy munkahelyi feladat 
elvégzésekor, amikor nem tud
juk, mit kellene csinálnunk, 
mert nem kapunk konkrét uta
sításokat és célokat.” 

Nem adom, az enyém! 
A következő megmérettetésnél 
arra kell gondolnunk, ami na
gyon fontos az életünkben, 

csak a miénk, és bármi áron 
megvédenénk. Közben tíz juta
lomfalatka izzad a tenyerem
ben, amiket szépen sorban  
a kutyusok elé kell dobnom. 
Ők csorgó nyállal, epedező te
kintettel várják a finomságokat, 
izmaik ugrásra készen feszül
nek. Nekem azonban azt kell 
elérnem, hogy miután a falat
kákat leteszem a földre, azok 
érintetlenül maradjanak. Még
hozzá úgy, hogy sem szavakat, 
sem egyértelmű utasító moz
dulatokat nem használhatok.  
A testtartásommal, a belső el
szántságommal kell határozot
tan azt sugallnom, hogy a cse
mege az enyém. A többiek felé 
is demonstrálnom kell, meny
nyire erős és tekintélyt paran
csoló vagyok. A kutyák körü
löttem ugrálnak, várják a finom 
falatokat. Dobbantok egy na
gyot, és határozottan elindulok 
feléjük. Hátrálnak. Ledobom  
a csemegéket. Kihúzott felső
testemmel jelzem, hogy nem 
mozdulhatnak, így az ételdara
bokat csak messziről szugge
rálják. Diadalittasan vonulok  
a helyemre, de amint lehuppa
nok a székre, nekiindulnak, és 
felfalják a csemegét, holott erre 
nem adtam engedélyt. 
„Ügyesen megzaboláztad őket, 
de elengedted a feladatot – 
mondja Noémi. – A kutyák, 
akárcsak az emberek, megérzik, 
ha megszűnik a személyes hatá
sod, és azonnal áthágják a sza
bályokat. Az életben is meg kell 
húznunk és fenn kell tartanunk  
a saját határainkat, és kedvesen, 
intelligensen, de határozottan 
meg kell védenünk az érdekein
ket. Méltók vagyunk a tisztelet
re, nem szabad hagynunk, hogy 
átgázoljanak rajtunk. Mutassuk 
ki az érzéseinket, de soha ne  
veszítsük el az önuralmunkat.  

„Óriási szerepe van az érzel-
mi motivációnak, tudnunk  
kell mások szívére is hatni.”

Az agilitypálya izgalmas feladato-
kat kínál, mindenki győzni akar.  
De konkrét és határozott 
utasítások híján ez lehetetlen

A jutalomfalat kiváló 
csali a szlalom 

pontos és gyors  
elvégzéséhez
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A farkasoknál a falkavezér 
azonnal jelez, odakap vagy ha
rap, ha dominanciájában meg
sértik, de soha nem indulatból 
reagál. Nyugalmának elvesztése 
a gyengeség jele lenne. Próbál
junk tanulni tőlük!”

Változásra motiválva
Sok kérdés kavarog bennem  
a tréning végére. De legfőképp 
arra keresem a választ a tanul
tak kapcsán, hogyan hozzam 
egyensúlyba a szeretetet és az 
irányítást. A szülőgyermek 
kapcsolatban örök kérdés, 
meddig engedjünk, és mikor 
mondjunk nemet. Gyerme
keinket szeretjük kényeztetni, 
igyekszünk megadni számukra 
mindent, ugyanakkor határo
zott és támogató magatartással 
irányítanunk is kell őket. Ezen 
a tréningen azt is elsajátíthat
juk, mit kell tennünk, ha szeret
teink visszaélnek az érzelme
inkkel, gyengeségeinkkel, vagy 
miként válhatunk jó vezetővé. 
Ildi és Viki, a két pedagógus azt 
emeli ki, hogy a tanár és diák 
közötti határok felállítása  
korántsem egyszerű. Fontos, 
hogy a gyerek érezze, bármikor 
számíthat ránk, problémáihoz 

• www.kutyasterapia.com 

  Bővebben a témáról:

Így elhatározta, örömmel foly
tatja a lelki kalandozást. 
„Míg embertársainktól nehezen 
fogadunk el kritikát, a kutyák 
őszinte visszajelzéseire jól rea
gálunk, és sértődés nélkül tuda
tosítjuk, hol, miben kell változ
nunk vagy fejlődnünk – teszi 
hozzá Noémi. – Saját nyelvü
kön kedvesen, de kíméletlenül 
elmondják, ha alacsony az önér
tékelésünk, nincs elég önbizal
munk, szorongunk, vagy nem 
tudjuk kellőképpen érvényesíte
ni az érdekeinket. Az állatok 
nem haragtartóak, hamar átlen
dülnek az összetűzéseken, és 
bennünket is arra tanítanak, 
hogy legyünk megbocsátóak. 
Egy elhibázott döntés vagy  
a hozzánk nem méltó viselkedés 
nem életre szóló, ha mi is úgy 
akarjuk, kijavítható.” 

„Miközben próbálom 
kitartani a jógapózo-
kat, az egóm folyton 
cinikus gondolatok-

kal bombáz”

Kutyaiskola
Terápiás kutya csak abból a négy-

lábúból válhat, amelyik a gazdájával 
több vizsgát is letesz a Magyar Terápiás és 

Segítőkutyás Szövetség (MATESZE) etológu-
sai előtt. A legszigorúbb elvárás az, hogy az állat 
bármilyen körülmények között kiegyensúlyozott 
maradjon. Soha nem mutathat kontrollálatlan  
félelmet vagy nyílt agressziót, jól kell tűrnie  

az erős ingereket, hangokat, szagokat,  
a testi kontaktust és a hirtelen mozdula-

tokat. A gazdán is múlik, lesz-e  
a kutyájából terápiás állat. 

bizalommal és segítőkészség
gel fordulunk. Ugyanakkor 
pontos játékszabályok megfo
galmazásával és 
következetes be
tartásával azt is 
sugallnunk kell: 
nem a haverjaik 
vagyunk. 
Az életmódta
nácsadóként dol
gozó Anett jó 
mókának titulál
ja a foglalkozást, 
örömmel élte ki 
a játékos énjét, 
amiről az embe
rek többsége fel
nőtt korára meg
feledkezik. Jocó 
pedig azzal sum
mázza a találko
zást, hogy bár 
kételyekkel érkezett, a szak
emberrel és a kutyákkal töltött 
bő két óra meggyőzte a terápia 
személyiségfejlesztő hatásáról. 

„Mutassuk ki az érzéseinket, de 
ne veszítsük el az önuralmunkat.”

Jocó kételyekkel érkezett  
a terápiára, de az állatok 

minden félelmét eloszlatták


