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Célcsoport, terápiás keretek

 Heti rendszerességű egyéni terápia

 Asperger-szindróma + ADHD diagnózis

 6-9 éves kor

 Verbális területen átlagon felüli képességek, szimbolikus játékuk életkorilag 
megfelelő

 Súlyos érzelemszabályozási nehézségek, indulatkezelési problémák, sorozatos 
dühkitörések, auto – és heteroagresszió fizikai és verbális síkon is

 2 óvodás, 3 speciális iskola magántanulója

 Jellemzően 3 éves koruktól kapnak fejlesztést, de a terápiás kapcsolataik nehezen 
vagy nem épülnek ki

 Hosztilitás és folyamatos opponálás jellemzi őket

 Szociális készségfejlesztő csoportban nem voltak benntarthatóak



 Tünetileg leginkább a dühkitörések nehezítik meg a mindennapi életvitelüket

 Önértékelésük rendkívül alacsony

 Nem hiszik, hogy lehet rajtuk segíteni („Elmebeteg vagyok.” „Nincs hatalmam 

a saját testem felett, olyanokat teszek, amiket nem is akarok megtenni.”)

 Fokozott szorongásérzés, depresszív jegyek megjelennek



Megérteni a dühöt

 A negatív érzések „fekete doboza”: a düh mint helyettesítő érzés (pl. 

szomorúság, félelem helyett) is felléphet, mivel többnyire nehezen értik meg 

a komplex érzelmeket (saját érzésekben való tájékozódás fejlesztése)

 Félreértésekből fakadó indulatok: mivel általában nehezen birkóznak meg a 

többi ember megértésével (mentalizációs készségek fejlesztése)

 Meg nem értettnek, el nem fogadottnak élik meg saját magukat („szörnyeteg 

vagyok”, „selejt vagyok”, „mindenkinek az lenne a legjobb, ha megölném 

magamat”) (feltétel  nélküli szeretet és elfogadás)

 Düh saját magukra, amiért nem képesek rendezni a viselkedésüket, nem 

képesek az előre eldöntöttekhez tartani magukat, és „önhibájukból” egyre 

mélyebbre süllyednek (magántanulóság, otthoni folyamatos feszültségek) 

(impulzuskontroll fejlesztése)



 A mindennapi nehézségeik miatt fokozottan jellemző lehet rájuk a szorongás, 

feszültség  gyűlnek az indulatok, de még nem érik el a kritikus fázist 

lefojtási szakasz  elég egy kis szikra is, hogy berobbanjanak az indulatok

(relaxációs technikák rendszeres alkalmazása, indulatkiélésre rendszeres, 

kontrollált lehetőség)



Hogyan segíthetnek ezekben az állatok?
 Ha a gyermek szereti az állatokat, jelentősen könnyebb a terápiás kapcsolat kiépítése

 Relaxációs technikák elsajátítása

 Relaxáció tengerimalaccal: a spontán létrejövő állapot berögzítése, elmélyítése)

 Kuckózás a kutyával vagy a malackával

 Folyamatos, felfokozott arousal szint csökkentése

 Mesével, zenével, fantáziajátékkal, igény szerint illóolajjal kiegészülve kiegészítve  saját 
önmegnyugtatási lehetőségek tudatosítása

 „Úgy látom, ettől a zenétől nyugodtabb lettél.”

 Az elemek függetlenítése a terápiás tértől a fantázia segítségével

 „Otthon is elképzelheted, hogy az öledben fekszik a malacka. Ha most jól megfigyeled, otthon is felidézheted, 
milyen a szőre puhasága, és milyen meleg a pocakod, ahogy átmelegíti a malacka teste.”

 Szülő bevonása, hogy otthon ő is segíthesse ezt a fantáziajátékot

 Feltétel nélküli szeretet és elfogadás = „De jó, hogy itt vagy!”

 Sikerélmény, énhatékonyság megtapasztalása

 Akadálypálya, trükktanítás, malacképzés, akár verseny

 Fontos, hogy valós kompetenciafejlődésen alapuljon a sikerélmény!



 Mentalizációs készségek

 Az állatok és a gyermek érzéseinek, állapotainak folyamatos narrálása

 A gyermek érzéseit kihangosítjuk és fókuszba tesszük, hiszen pont arra akarjuk tanítani, hogy ismerje fel és 

élje meg őket adekvát módon

 Példa: Misi 6 éves, életében először jön kutyás foglalkozásra, anyukájával együtt vesz részt. Anyukája 

korábban azt mondta az interjún, Misi imádja a kutyákat, de most szemlátomást megretten, ahogy meglátja 

a labradort.

 Misi: (A fülére teszi mindkét kezét és a fal felé fordul, azt csapkodja ökölbe zárt kézzel.)

 Anya: Ne butáskodj, Misi, gyere simogasd meg, nem fog bántani! Látod, anya is megsimogatja.

 Terapeuta: Ó milyen ijesztő neked ez a nagy kutya! Megkérem, hogy menjen hátrébb. Így ni. Most ott áll a szőnyegen, és ott is marad, 

amíg szeretnéd. Még most is ijesztő, hogy ott van?

 Misi: (abbahagyja a csapkodás, odafordul a kutya felé) Maradjon a szőnyegen.

 Terapeuta: Nagyon jó, szóval ebből a távolságból már nem is annyira ijesztő. (stbstb)

 A továbbiakban strukturáljuk, megfigyeltetjük a kutyát a gyerekkel: milyen színű a kutya szeme stb. Hány ujja van? Közelebb tudunk-e 

menni, hogy jobban lássuk? Lépésről lépésre közeledünk, mindig csak annyira, hogy már ne féljen Misi. Távolról falatot dobálunk a 

kutyának, „megszeidítjük”, végül az óra végére odaülünk a szőnyeg szélére és közelről is megnézzük a kutyát.

 Honnan hová? Korábban, ha idegen érkezett Misiékhez, pl postás, futár, szerelő, akkor Misi agresszíven nekik esett, verbálisan 

fenyegette őket, többször tettlegességig fajult a helyzet.  3,5 hónap terápia után a konzultáción az édesanya meséli: „Jött megint a 

futár, hozta a csomagot. Én épp mosogattam, indultam rögtön, amint hallottam a csöngetést, de Misi nyitotta ki az ajtót, mert azt 

hitte, az apja jött érte, úgyhogy szaladt oda. Elfogott a pánik. Mikor odaértem, a következő beszélgetést hallottam:

 Misi: Azt hittem apukám jött. Ne gyere közelebb, maradj ott ahol vagy, mert félek tőled. Anya mindjárt jön, én pedig most visszamegyek a szobámba.



 Nagyon fontos az objektív valóságot közvetíteni („Nem a kutya haragszik 

rád, én nem engedem, hogy ma visszajöjjön.” „Shaco nem akar újra 

végigmenni az akadálypályán, mert már háromszor végigment, és egyszer 

sem dicsérted meg, ezért elment a kedve ettől a játéktól.” „Ezek a 

hirtelen mozdulatok nagyon ijesztőek egy tengerimalacnak, ezért van így 

ledermedve. Ha tovább szeretnél vele játszani, előbb meg kell 

nyugtatnunk.”)

 Egyszerű állapotoktól az összetett érzelmekig + párhuzamos példák 

keresése = általános megoldási módok megállapítása

 Az adott érzelem jelei, okai, mit tegyünk vele? 

 A párhuzam a legjobb, ha a gyerek felismerése, ennek hiányában a terapeuta 

hozza be (pl. Zsombor és a cica „fogócskázása” = „Alíz azt hazudta az 

óvónéninek, hogy kergetem, pedig együtt játszottunk!”)



A dühkitörések kezelése a terápiás 

térben

 Semmilyen körülmény között nem lehet az állat feladata, akkor sem, ha 

„önként jelentkezik rá”!!!

 Strukturálás, érzelmi nevelés

 A megnyugvási szakaszban az állat ismét szerepet kaphat

 „Akkor is szeretünk, ha így viselkedsz” – üzenete

 Szülők bevonása az otthoni gyakorláshoz: szülőkonzultáción elméleti alapok, 

foglalkozáson való asszisztálás során gyakorlati tapasztalatot szerezhet

 Érzelmi nevelés folyamatos gyakorlása otthon a megelőzés céljából

 Nagyon fontos eljutni a megnyugvás szakaszába, enélkül nem engedhető haza 

biztonságosan! 



 Dühkitörés alatt: A terapeuta holding és konténer funkciója a legfontosabb ebben a 

helyzetben

„Tart, ameddig tart, én végig itt leszek veled, ha szükséged van rám.” (Elbírni a gyermek 

indulatait!)

 További cél: visszaadni a gyermek számára a hitet, miszerint a viselkedése kontrollálható 

 A dühöt nem megtiltani kell, hanem megérteni és megszelidíteni, majd erre képessé tenni 

a gyermeket is. A foglalkozásokon mintát adunk neki arra, hogyan kell majd neki önállóan 

kezelni a az ilyen helyzeteket. 

 Fontos, hogy a terápiás (és később az otthoni) tér legyen számukra egy olyan biztonságos 

hely, ahol meg tudnak nyugodni (Szabit egy dühkitörése alkalmával bevitték mentővel a 

pszichiátriára -> „Út közben eszembe jutott, hogy csütörtök van, elég volt erre gondolni, 

és már meg is nyugodtam. Tudtam, hogy innen hozzátok jövök, és ott te úgyis meg fogsz 

nyugtatni és vége lesz ennek az egésznek. És amikor erre gondoltam, már nem is voltam 

ideges, úgyhogy mondtam a mentőnek, hogy szóljon apának, hogy jöhetnek értem.”) 

visszaadni a kontrollt: nem én csináltam, hiszen én ott se voltam, ő volt képes arra, hogy 

megnyugtassa saját magát! Elcsípni ezeket a megnyugtató gondolatokat és továbbépíteni.



Eredmények

 Az előadás során bemutatott 5 gyermek változásai a szülők, pedagógusok és a 
pszichiáter visszajelzése alapján, 1 tanév fejlesztés után

 A 3 magántanuló visszatérhetett szeptembertől az iskolába, 8-16 óráig ott vannak

 A 2 óvodás gyermek szeptemberben megkezdte az iskolát többségi iskolában, 
beilleszkedésük egyelőre gördülékeny, ráadásul a helyi sajátosságok miatt 
gyógypedagógiai megsegítésben sem részesülnek az iskolában!

 A dühkitörések jelentősen megritkultak (napi rendszeresség helyett, havi 2-3 alkalom, és 
ezekben sem történt kontrollvesztés az utóbbi 5 hónapban)

 A gyerekek egyre ügyesebben differenciálják a saját negatív érzéseiket. Megjelent a 
szomorúság és a félelem adekvát kifejezése, és ez minőségileg eltér a düh megélésétől

 Kudarctűrés jelentős fejlődése; már lehet velük társasozni is

 Kevésbé tulajdonítanak rossz szándékot a többi embernek, pontosabban észlelik mások 
állapotait

 Mindegyiknek lett legalább 1 barátja az iskolában. A 3 volt magántanuló mindegyikének 
lett legalább 1 olyan barátja, akivel az iskolán kívül is tartja a kapcsolatot. 

 A3 volt magántanuló közül heti rendszerességgel 2 jár sportközösségbe (úszás, judo), 1 
pedig külön csoportos angol órára neurotipikus gyerekek közé, és képesek a 
beilleszkedésre



Köszönöm a figyelmet!

Bővebben a módszerről és akkreditált képzési lehetőségekről a

www.kutyasterapia.com oldalon található bővebb információ!

http://www.kutyasterapia.com/

