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Struktura programu Akademii Jeździeckiej JNBT
Program Akademii Jeździeckiej JNBT jest wielostopniowym, kompleksowym programem szkoleniowym
jeździectwa stworzonym przez trenera Andrzeja Makacewicza we współpracy z międzynarodowymi
autorytetami jeździeckimi.
Obejmuje wykłady z teorii jeździectwa naturalnego wraz
z projekcjami multimedialnymi oraz praktykę z ziemi i siodła.
Program oparty jest o najnowsze osiągnięcia dotyczące
behawioryzmu oraz treningu naturalnego łącząc nurty kilku
największych szkół jeździectwa z uwzględnieniem
realiów
jeździectwa polskiego.
Daje on
gruntowne podstawy teoretyczne i praktyczne
zastosowania metod naturalnych w treningu koni w dowolnej
dyscyplinie jak skoki, wkkw, ujeżdżenie , powożenie, west czy
rekreacja zmieniając zasadniczo relacje koń/jeździec.
Program przeznaczony jest dla wszystkich osób mających w taki czy inny sposób do czynienia z końmi ale
koncentruje się na doprowadzeniu studentów do poziomu L6, w którym są oni gotowi uzyskiwać skupione, ufne,
oddane, bezpieczne, przepuszczalne, dobrze skomunikowane konie zarówno w wysokim sporcie, pokazach czy
w rekreacji, na wędzidle lub na wolności, osiągając wysokie wyniki w znacząco krótkim czasie.
Program zbudowany jest w oparciu o najnowszą wiedzę behawioralną, techniki komunikacji międzygatunkowej
i uznany już w Polsce i poza granicami autorski, nowatorski Model Leadership JNBT ® bazujący na treningu
opartym o Zaufanie, Szacunek i Dominację.
Wykłady prowadzą członkowie kilkunastoosobowego JNBT TEAMU.

Program obejmuje zagadnienia z zakresu anatomii, psychologii koni, behawioryzmu, budowaniu zaufania,
szacunku i dominacji, nauki czytania koni, systemu komunikacji i języka Equus, bezpieczeństwa, kontroli nad
własnym ciałem i emocjami, operowania energią, pomocy naturalnych oraz klasycznych, habituacji i
uwrażliwiania na pomoce, imprintingu, technik motywacji, zapobiegania i likwidacji narowów, precyzji,
miękkiego ustępowania, przejść, lekkich rąk, impulsu,
pracy balansem i dosiadu oraz ćwiczenia z ziemi i trening
w siodle uwzględniający elementy różnych dyscyplin
jeździeckich o wysoko zaawansowanym poziomie.
Program podstawowy podzielony jest na 3dniowe
szkolenia - Relations L1, L2, L3, Zaufanie, Szacunek,
Dominacja oraz L4 Liberty-Wolność, L5 Harmonia,
L6 Triki i program L0 dla dzieci.

Poziomy Relations - L1, L2 i L3 skoncentrowane są na budowaniu
prawidłowych RELACJI jeźdźca i konia. Każdy z nich skupia się
bardziej na ZAUFANIU, SZACUNKU lub DOMINACJI omawiając
zagadnienia teoretyczne i ucząc wykorzystania kolejnych ćwiczeń
i technik pracy z ziemi oraz w siodle, od jazdy na jednej wodzy na
kantarku
we
wszystkich
chodach po pracę na wędzidle.
Poziomy te dają gwarancję
szybkich, zmian w szkolonych
koniach i jeźdźcach, budując
właściwe relacje pomiędzy
człowiekiem a koniem co przyśpiesza cały proces szkoleniowy i daje
lekkość w przejściu na pracę na wędzidle na L3.Każdy ze studentów
uzyskuje efekt przyklejenia się konia do człowieka jako przywódcy
stada, a w siodle dochodząc do pracy w zebraniu na ufnym i skupionym
na pomocach koniu.
Poziom
L4
Wolność
poświęcony jest trenowaniu
konia bez kontaktu zarówno z
ziemi jak i z siodła. Prowadzi do
bezpiecznego
powodowania
koniem np. bez ogłowia, dając jeźdźcom nie porównywalną z niczym
lekkość i skupienie konia na odgadywaniu naszych pomocy. (L4 Film)
Poziom L5 Harmonia - poświęcony jest zaawansowanym technikom
treningu w pełnej harmonii w zaawansowanym sporcie.
Poziom L6 Triki – przygotowuje do pokazów z wykorzystaniem trików jak krok hiszpański, piaff, galop przy
ramieniu, kładzenie, pokłon, przywołanie lub sadzanie koni dając poczucie niezwykłej jedności z koniem. (Film)
Niezależnie szkolić się można
na
warsztatach,
obozach,
seminariach i konferencjach oraz
programach specjalizowanych jak:
Przygotowanie Młodych Koni,
Szkolenie Imprintingowe Źrebiąt
czy Załadunek do przyczepy,
Balans i Dosiad, Lotna Zmiana,
Zaawansowane
Zatrzymania,
Pasowanie wędzideł, Lonżowanie I
i II stopnia, L0 Naturalne
Dzieciaki, Kopyta – Werkowanie a żywienie, Warsztaty obsługi koni, Likwidacja Narowów, Habituacja
a Bezpieczeństwo (Film Habituacja), obozy dla dzieci i Juniorów L0-L3/4 (film), obozy dla dorosłych, czy
naszych imprezach jak Myśląc o Koniu(Film), BBC, Cavaliadach .
Szkolenie Imprintingowe jest specjalizowanym, jednodniowym szkoleniem poświęconym
technice wczesnego szkolenia źrebiąt skierowanym do właścicieli klaczy, hodowców
i wetów.
Przygotowanie Młodych Koni to 3 dniowe szkolenie dla osób , które chcą sami układać
młode konie i będą chcieli korzystać z metod naturalnych programu
JNBT. Po 3 dniach jeźdźcy przywożący swoje młode konie
wyjeżdżają na nich pod siodłem.(Film PMK)W ramach tego programu prowadzimy
unikalne szkolenia z dzikimi końmi. (Film1, Film2, Film3,)

Samozaładunek do przyczepy to jednodniowe warsztaty z bezstresowych technik
załadunku i przewozu koni. (Film)
Pasowanie Wędzideł to jednodniowe warsztaty
dla osób, które mają problemy z lekkością
pracy na wędzidle. Jesteśmy wyłącznym
przedstawicielem nowej generacji wędzideł
Myler Bits http://mylerbits.pl/ pozwalające na
dopasowanie właściwego wędzidła dla każdego z koni.
Lonżowanie I i II stopnia uczy właściwego budowania atletyki konia w mądrej
pracy na lonżach.
Warsztaty balans i dosiad - celem tego szkolenia jest
podniesienie jakości komunikacji i działania pomocy jeźdźca
związanych z biomechaniką ruchu. Szkolenie uwzględnia
ćwiczenia oraz zajęcia z końmi w sporcie i rekreacji
rozbudowujące komunikację z koniem z używaniem przez jeźdźca balansu i dosiadu
zgodnego z biomechanika ruchu konia..
Warsztaty obsługi koni - celem tego szkolenia jest
podniesienie kwalifikacji osób na co dzień zajmujących
się obsługą koni. Osoby uczestniczące otrzymują imienne
certyfikaty potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Warsztaty werkowania kopyt i żywienia - mają na
celu lepsze zrozumienie funkcji kopyt, sposoby
optymalnego ich utrzymania lub poprawy uwzględniając
podstawowe kryteria wpływające na ich budowę. Uczestnicy pracujący z koniem maja też
praktykę naturalnego werkowania kopyt.
Lotna zmiana – trening poświęcony jest prawidłowemu
wyszkoleniu jeźdźca i konia do wykonania jednej
z ważniejszych ewolucji jaką jest lotna zmiana nogi w galopie.
Zaawansowane Zatrzymania - Czy Twój koń zatrzymuje się
jak tylko o tym pomyślisz? Czy angażuje całą swoją energię
jeśli powiesz mu w galopie stop? Czy musisz go tego uczyć
latami? Podczas tych 1-dniowych warsztatów podpowiemy
wam jak można poprowadzić trening uczenia konia zaangażowanych zatrzymań.
W szkoleniach JNBT uczestniczy aktualnie ponad 10 000 osób. Prowadzone są w ponad
120 zaprzyjaźnionych ośrodkach, stajniach i stadninach w Polsce i za
granicą a także na wyższych uczelniach, szkołach, ośrodkach
badawczych. Zajęcia odbywają się na salach wykładowych, maneżach,
halach, roundpenach i w terenie. Kursy rozpoczynają się od
ugruntowania wiedzy i umiejętności z poprzednich poziomów a kończą
podsumowaniem, uzyskaniem certyfikatu zaliczenia określonego
poziomu oraz otrzymaniem zadań do pracy samodzielnej. Można w
nich uczestniczyć jako słuchacz lub jeździec z koniem własnym lub z
ośrodka
Studenci JNBT mają też zapewnioną ciągłą opiekę i pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów oraz system
pomocy on-line w udzielaniu odpowiedzi na zadane pytania FAQ .

Nasz sklep internetowy prowadzi też bogatą ofertę naszych
wydawnictw i sprzętu naszej produkcji a na stronie
www.mylerbits.pl znajdziecie informacje o anatomicznych
wędzidłach Myler Bits. Kalendarz szkoleń i pozostałe informacje
dostępne są na stronie www.jnbt.pl oraz na facebooku
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