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Struktura programu JNBT
Program Jeêdziectwo Naturalne bez Tajemnic jest wielostopniowym, kompleksowym
programem szkoleniowym jeêdziectwa naturalnego powstaùym w Polsce we wspóùpracy z
miêdzynarodowymi autorytetami jeêdzieckimi.
Obejmuje wykùady z teorii jeêdziectwa naturalnego wraz z projekcjami multimedialnymi oraz
praktykê z ziemi i siodùa. Program oparty jest o najnowsze osi¹gniêcia dotycz¹ce
behawioryzmu oraz treningu naturalnego ù¹cz¹c nurty kilku najwiêkszych szkóù jeêdziectwa
naturalnego z uwzglêdnieniem realiów jeêdziectwa polskiego.
Daje on gruntowne podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania metod naturalnych w
treningu koni w dowolnej dyscyplinie jak skoki, wkkw, uje¿d¿enie , powo¿enie, west czy
rekreacja zmieniaj¹c zasadniczo relacje koñ/jeêdziec.
Program przeznaczony jest dla wszystkich osób maj¹cych w taki czy inny sposób do
czynienia z koñmi ale koncentruje siê na doprowadzeniu studentów do poziomu L5, w którym
s¹ oni gotowi uzyskiwaã skupione, ufne, oddane, bezpieczne, przepuszczalne, dobrze
skomunikowane konie zarówno w jeêdzie bez ogùowia , na kantarku czy wêdzidle w rekreacji
czy osi¹gaj¹c wysokie wyniki w sporcie lub pokazach.
JNBT jest pierwszym programem szkoleniowym, który ze wzglêdu na poprawê
bezpieczeñstwa konia i jeêdêca umo¿liwia uzyskanie prawa do specjalnego obni¿onego
ubezpieczenia hippicznego Naturally angielskiej firmy Catalin.
Program zbudowany jest w oparciu o uznany ju¿ w Polsce i poza granicami model szkolenia
koni bazuj¹cy na Zaufaniu, Szacunku i Dominacji.
0 % STRACHU – 100% SZACUNKU I ZAUFANIA

Program obejmuje zagadnienia z zakresu anatomii, psychologii koni, behawioryzmu,
budowaniu zaufania, szacunku i dominacji, nauki czytania koni, systemu komunikacji i jêzyka
Equus, bezpieczeñstwa, kontroli nad wùasnym ciaùem i emocjami, operowania energi¹,
pomocy naturalnych oraz klasycznych, habituacji-odczulania i uwra¿liwiania, imprintingu,
technik motywacji i kary, zapobiegania i likwidacji narowów, precyzji, miêkkiego
ustêpowania, przejœã, lekkich r¹k, impulsu, pracy balansem i dosiadu oraz ãwiczenia z ziemi
i trening w siodle uwzglêdniaj¹cy elementy ró¿nych dyscyplin jeêdzieckich.

Program podzielony jest na 5 Poziomów : Relations L1, L2, L3 - Zaufanie, Szacunek,
Dominacja oraz L4 Liberty-Wolnoœã i L5 Harmonia.
Poziomy Relations - L1, L2 i L3 skoncentrowane s¹ na budowaniu prawidùowych RELACJI
jeêdêca i konia. Ka¿dy z nich skupia siê bardziej na ZAUFANIU lub SZACUNKU lub
DOMINACJI omawiaj¹c zagadnienia teoretyczne i ucz¹c wykorzystania kolejnych ãwiczeñ i
technik pracy z ziemi oraz w siodle, od jazdy na jednej wodzy na kantarku we wszystkich
chodach po pracê na wêdzidle. Poziomy te daj¹ gwarancjê szybkich, niekiedy dramatycznych
zmian w szkolonych koniach i jeêdêcach, buduj¹c wùaœciwe relacje pomiêdzy czùowiekiem a
koniem co przyœpiesza caùy proces szkoleniowy. Ka¿dy ze studentów zaczyna czytaã i
komunikowaã siê z koñmi uzyskuj¹c efekt przyklejenia siê konia do czùowieka jako
przywódcy stada obdarzonego zaufaniem i szacunkiem.
Poziom L4 Wolnoœã poœwiêcony jest pracy pozwalaj¹cej na powodowanie koniem bez
kontaktu zarówno z ziemi jak i z siodùa z u¿yciem pomocy naturalnych jak wzrok, skupienie,
energia, jêzyk ciaùa, sugestia i inne pomoce. Prowadzi do bezpiecznego powodowania koniem
np. bez ogùowia, daj¹c jeêdêcom nie porównywaln¹ z niczym lekkoœã i skupienie konia na
odgadywaniu naszych sugestii.
Poziom L5 Harmonia - poœwiêcony jest zaawansowanym technikom treningu i komunikacji
z u¿yciem pomocy naturalnych i klasycznych do jazdy i wspóùpracy z koniem w peùnej
harmonii. Zarówno z wêdzidùem lub bez, w siodle lub bez, w skokach, uje¿d¿eniu czy terenie
a tak¿e uzyskiwaniu z ziemi zawansowanych ewolucji jak lotne zmiany, krok hiszpañski,
piaff, galop przy ramieniu, kùadzenie lub sadzanie koni daj¹c poczucie niezwykùej jednoœci z
koniem.
Niezale¿nie szkoliã siê mo¿na w programach specjalizowanych jak Szkolenie Imprintingowe
•rebi¹t, Przygotowanie Mùodych Koni , Rozwi¹zywanie Narowów oraz w toku
indywidualnym dla afiliowanych Instruktorów programu JNBT.
Szkolenie Imprintingowe jest specjalizowanym szkoleniem poœwiêconym technice
wczesnego szkolenia êrebi¹t i skierowane jest do hodowców, wùaœcicieli i wetów .
Przygotowanie Mùodych Koni to szkolenie dla osób , które zajmowaã siê bêd¹ ukùadaniem
mùodych koni i bêd¹ chcieli korzystaã z metod naturalnych programu JNBT
Rozwi¹zywanie Narowów to szkolenie dla osób, które borykaj¹ siê z narowami u koni jak
problemy z przyczep¹, niepokój przy wsiadaniu, pùochliwoœã, tkanie, odsadzanie, rzucanie
ùbem, odmowy, ci¹gniêcie do stada lub stajni, wspinanie, zrzucanie, ponoszenie, gryzienie,
kopanie oraz inne i chc¹ je rozwi¹zaã metodami naturalnymi.
Kursy rozpoczynaj¹ siê od ugruntowania wiedzy i umiejêtnoœci z poprzednich poziomów a
koñcz¹ podsumowaniem, uzyskaniem certyfikatu zaliczenia poziomu jako sùuchacz lub
jeêdziec oraz otrzymaniem zadañ do pracy samodzielnej. Studenci uczestnicz¹cy w kursie
jako sùuchacze mog¹ zaliczaã kolejne poziomy przesyùaj¹c film z opanowania zadañ
okreœlonego poziomu, co daje im szansê staùego, szybkiego rozwoju.
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