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Користење на ЗООТЕРАПИЈА при третман на деца со аутизам 
 

 
Научните истражувања покажуваат 
дека интеракцијата со животните може 
да има голема здравствена корист за 
аутистичните деца.Присуството на 
животните кај децата со аутизам ја 
поттикнува социјалната интеракција, 
вели авторката на студијата Маргерит 
О’Хер од Универзитетот во Квинсленд 
во Австралија.Во истражувањето 
учествувале 99 деца од пет до 13 
години од четири основни училишта во 
Бризбен. Следени се нивните реакции 
додека си играле со играчки, но и со 
некои помали животни.Децата со 
аутизам дури во 55 проценти од 

случаите покажале поголема социјална активност во играњето со животните, 
отколку кога играле со играчки.Експертите велат дека родителите забележале кај 
нивните деца поголема активност во друштво на домашните миленичиња. 
Цел еден дел од науката го изучува влијанието на животните врз нас. Според 
специјалистите нашата врска со животните е силна и нивното био- поле може да 
влијае на нашето. Нашиот контактот со нив е посебен. Тие не полнат со многу 
позитивни емоции, ни ја даваат онаа безусловна љубов, не прифаќаат такви, какви 
што сме, не спасуваат од тагата и осаменоста и секогаш се до нас. Но меѓу другото 
тие можат и да лекуваат. 
Нејзиниот почеток е поставен на крајот на 18 век во психијатриска клиника во 
Англија. Основниот популаризатор на анималотерапијата е американскиот детски 
психијатар Борис Левинсон. Во 1964 година тој лекувал дете болно од аутизам. 
Еднаш тоа замолило наместо еден час сеанса да си игра со кучето на лекарот. Па 
игрите со четириножниот пријател му помогнале многу повеќе отколку различните 
видови на терапии. Детето се чувствувало се подобро и подобро.Следбеници на 
Левинсон станале и психијатријата Сем и Елизабет Корсон од Охајо. Тие барале од 
пациентите во блиските болници да си изберат животно со кое ќе поминуваат по 
неколку часа секој ден. Само по десетина дена луѓето почнале да се чувствуваат 
покомотно и станале посигурни во себе.Несомнено зоотерапијата постигнува 
најдобри резултати во областа на болестите поврзани со нервниот систем – 
депресија, нервни растројства, посттрауматски стрес, аутизам и сл. За нејзините 
цели може да се користат различни животни: 
 
 



Коњи (хипотерапија)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
– комуникацијата со коњи носи многу смиреност и некаква длабока мудрост. Овој 
вид на терапија е официјално признат метод на лекување. Тој дејствува во две 
насоки: од една страна е комуникацијата и односот со коњот, која носи мир и 
сигурност, од друга е јавањето. Таа дава слобода, сила, исто така е уникатна 
масажа, која што ги раздвижува сите мускули во телото. Јавањето успешно се 
користи во третманот на детска церебрална парализа, повреди на ‘рбетот-
моторниот апарат, атеросклерозата, черепот-мозочни трауми, аутизам, агресивни и 
депресивни состојби и многу други. 
 
Делфини (делфинотерапија)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– да се плива заедно со делфини е неверојатно искуство. Комуникацијата со нив ја 
враќа емоционалната рамнотежа, носи спокојство и душевен мир. Тие точно го 
чувствуваат расположението на човекот кон нив и за секој посебно имаат 
индивидуален пристап.Според научниците позитивното влијание врз луѓето се 
должи на нивниот ултразвук. Уште еден плус во играта со делфини е и 
хидромасажата.  
 
 



Мачки (фелинотерапија) 
 
– тие се докажани исцелители. Научниците го објаснуваат 
овој феномен на следниов начин: кога во организмот се 
одвиваат некакви прекршувања или има било какви болки 
се менува енергетскиот потенцијал на ова место. Мачките 
поседуваат моќно био- поле и преку него се регистрира 
токму тоа. 
 
 
 
 

 
Кучиња (канистерапија) 

 
–Комуникацијата со кучиња помага 
исклучително многу при заболувања на 
нервниот систем. Докажано е дека 
кучето го задоволува недостатокот на 
човекот од комуникација, го сака и 
прифаќа домаќинот таков каков што е. 
 
 
 

Анималотерапијата при која се користат специјално обучени животни и 
терапевтска сесија се одржуваат под надзор на лекарите, се нарекува насочена.  
 

 
 
 
 
Но сепак секој може да си дозволи терапија преку 
домашно милениче или едноставно преку контакт со 
животни- овој начин се  нарекува ненасочен. 
 
 
 
 

 
 
Тоа би можело да биде краток престој во 
фарма(активности во кои можете да го вклучите 
своето дете-контакт со животните,хранење на 
животните ,одржување на хигиена на животните). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Посета во зоолошка градина и контакт со животните во неа. 
 Активности во зоолошка градина за вашето детенце 
 
 

јавање на слон                    хранење на лемури                                близок контакт со влечуги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            хранење на животните                        галење на животни 
  
Анималотерапијата е чисто задоволство и забава, при што од неа човекот може да 
има само бенефиции. Затоа не пропуштајте ја секоја можност да разговарате со 
животните. Ќе се чувствувате подобро и посреќно, а кој знае можеби и поздраво. 
 
 


