JNBT FAQ 28.01.2015
Witam,
od początku grudnia dzierżawię młodą klacz 3 letnią która była zajeżdżana w
tegoroczne wakacje, niestety właściciel w obawie że "popsuje konia" nie pracował z
klaczą jedynie czyścił ją i uwiązywał na podwórku by wyczyścić padok na którym klacz
przebywa. … Czytałam sporo o Państwa metodach treningowych i pracowałam z
paroma końmi tą metodą jednak w tym wypadku mam problem z odsyłaniem klaczy na
koło ,gdy chcę ją nakłonić do ruchu naprzód cofa się lub ustępuje zadem. Czy mogę
liczyć na jakąś podpowiedź z Państwa strony.
Pozdrawiam serdecznie Marta Tuesday, December 09, 2014 5:12 PM
Witam,
dowiedziałam się, że tutaj mogę napisać jeżeli mam problem z koniem. W takim razie piszę ponieważ nie wiem już co mam
robić. Chodzi o 10 letnią klacz rasy konik polski. Kiedy wchodzę do stajni od razu słyszę jej rżenie. Patrzy na mnie a kiedy
podejdę do zagrody w której stoi równolegle ze mną podchodzi ona. Wchodzę do niej, głaszcze po głowie, ona ją opuszcza,
jest rozluźniona i zadowolona. Chodząc po zagrodzie ona chodzi za mną z rozluźnioną szyją. Czyszczę ją, jest grzeczna.
Biorę ją na lonże, zmiany tempa w stępie i kłusie super. I po około 15 min pojawia się pierwszy problem. Albo ustawia się
do mnie przodem, a kiedy chcę ją odprowadzić na koło staje dęba odwraca się i biegnie prawidłowo, lub odwraca się
przodem do mnie i mimo moich gestów skierowujących na koło zmienia
stronę. Wtedy muszę ją zatrzymać i na nowo naprowadzać na koło na
poprawną stronę. Dodam, że kiedy już ją skieruję przebiega bardzo
blisko mnie prawie mnie przewracając. Niestety nie mamy w stajni
lonżownika i czasami kiedy robi pierwszą z opisanych wcześniej sytuacji
zamiast wrócić na koło ucieka na drugi koniec placu. Jest bardzo silnym
koniem i nie jestem w stanie jej utrzymać. Dziwne jest to, że kiedy mi już
ucieknie i zatrzyma się przy płocie ja idę w jej stronę a ona podchodzi
do mnie i bez problemu daje się chwycić i znowu wyprowadzić na koło.
Czasami ma takie dni, że chodzi idealnie i nie zrobi nic z
przedstawionych wcześniej sytuacji. Niestety często jest też tak, że kiedy
prowadzę ją normalnie na lince, na placu, kiedy się zatrzymuję ona
przechodzi jeszcze 3-4 kroki i zatrzymuję się kiedy jestem na wysokości
jej brzucha. Wtedy stojąc z boku cofam ją jedną ręką aby była łopatką lekko za linią moich nóg. Mimo tego sytuacja za
każdym razem się powtarza. … Kiedy odchodzę od zagrody cały czas mnie obserwuje niezależnie jak daleko od niej i pod
jakim kątem jej widzenia bym się znalazła.
Dodam, że często chodzę z nią na spacery bez innych koni i jest rozluźniona w moim towarzystwie. Była ona do 5 roku
życia w stadzie koników polskich ,,dziko żyjących" dopiero mając 6 lat ludzie zaczęli z nią coś robić. Zaczęłam się nią
zajmować 3 lata temu kiedy była ,,zajeżdżona" czyli panicznie bała się bata, ręki, uciekała przed wędzidłem, ponosiła i
brykała. Dotychczas w zasadzie tylko czyściłam, wsiadałam i odstawiałam. Od pół roku pracuję z nią z ziemi w sensie
chodzimy po foliach, przechodzimy przez kałuże, oswajamy się z piłkami, chodzimy na spacery itp. Konik bardzo się zmienił
nie ponosi, nie bryka, akceptuje wędzidło, nie reaguje paniką na widok bacika, da się z nią wyjechać w teren. Zajmuję się
nią tylko ja i nie mam pojęcia jak powiedzieć jej żeby nie robiła tych nieprawidłowych powyżej opisanych rzeczy.
Pozdrawiam Kinga. Saturday, December 13, 2014 9:13 PM
Witajcie,
Mam od jakiegoś czasu klaczkę 1.5 roczną, która mnie nie szanuje, i uważa się za lidera w naszym (ja i ona) stadzie.
Prowadząc są na lonży wyprzedza mnie bądź tratuje. Próbowałam robić z nią Join Up ale nie wyszło to nam. Klaczka w
żadnym wypadku nie chciała opuścić głowy i oddać mi przywództwa. Zatrzymywała się w rogu ogrodzenia (robiłam to na
kwadracie bo nie mam warunków na roundpen) i odwracała się do mnie zadem nie reagując na żadne sygnały. Całe
ćwiczenie wykonuje machając batem gdyż klacz się mnie nie boi. Co mam zrobić żeby w końcu się poddała i zaakceptowała
mnie na przywódcę, gdyż rodzice grożą mi że jak dalej nie będzie się nikogo słuchała to po prostu ją sprzedamy.
Julka
Wysłano dnia 13.12.2014 o godzinie 17:26
Witajcie,
Ciągle otrzymujemy od was zapytania związane z problemami odesłaniem konia na koło oraz z lonżowaniem. Są to 2
odrębne problemy ale źródło jest podobne. Brak relacji i komunikacji. Po pierwsze brak relacji powoduje, że koń po prostu
nie widzi powodu aby ulegać naszym pomocom. Tu kluczem jest szacunek a to trzeba sobie wypracować aby uzyskać
lekkość pomocy i ustąpień ( w szkoleniach JNBT to L1 i L2). Oczywiście , że można wyposażyc się w sklepie w arsenał
narzędzi , które miałyby zmusić konia do określonego ruchu czy ustąpienia. Ale wiem , że większości z nas nie o to chodzi
a po prostu brakuje nam często wiedzy i albo kopiujemy nie najlepsze wzorce , albo ktoś nam coś doradza, albo idziemy na

skróty albo opieramy się na tradycyjnych , przestarzałych koncepcjach. I tu
spotykamy się z kolejnym problemem typu „mój koń tego albo tamtego nie
robi” albo „robi to czego nie oczekujemy”. Często wtedy płacimy cenę, i to
wcale niebagatelną bo w wielu wypadkach zagrażającą naszemu zdrowiu.
Kolejnym problemem jest brak komunikacji. Często widzę osoby z koniem na
lonży lub linie stojące z batem przed koniem w strefie 1, z ciałem na wprost,
nogami i ramionami do konia, wpatrujące się w niego na dodatek często już ze
złością ciągnąc za lonżę w kierunku w którym chcemy aby koń ruszył i
wymachujące czymś w ręku w nieokreślonym kierunku. Z punktu widzenia
konia to kompletnie niezrozumiałe pomoce i w efekcie mamy konia cofającego
się, z podniesionym łbem, wybałuszonymi oczami, robiącego zwrot i uciekającego albo w najgorszym wypadku
ruszającego na nas,
Odesłanie konia na wolte jest proste jeśli rozumie się jak on widzi świat i jak reaguje na presje pomocy. Uczymy tego z jest
zgodne z ich rozumieniem komunikacji wśród koni,

Tego uczą się u nas wszyscy w ciągu jednego dnia na szkoleniach L1 lub warsztatach z lonżowania na 2 lonżach. W
odesłaniu wystarczy skoordynować nasze ciało aby pomóc koniowi zrozumieć naszą pomoc jeździecką. Wzrok, ramiona,
nogi, nasz ruch, lina lub lonża musi pokazywać oczekiwany kierunek ruchu bo to pierwsza , podstawowa składowa tego co
nazywamy pomocami złożonymi. To nadaje kierunek w pracy z ziemi i jest oparte o tzw „body language” a więc to jak
konie porozumiewają się ze sobą w stadzie. Tu uzyskujemy u konia błyskawicznie zrozumienie co do kierunku i
uzyskujemy nos i balans konia w gotowości do ruchu w określonym kierunku. Dopiero presja skierowana na łopatkę (nie
łeb,zad, piątą strefę ani kłodę!) daje nam uzyskanie podniesienia właściwej co do kierunku odesłania nogi konia i ruszenia
a użytą energią podpowiadamy koniowi oczekiwany chód i tempo.

Na organizowaną przez nas raz do roku ogólnopolska imprezę, konie dostarczają różni hodowcy. Zapytałem kiedyś
jednego z nich czy na kolejną edycję chce dać swoje konie. Skrzywił się i powiedział, że raczej nie bo miał potem problem.
Zapytałem jaki? No bo jego ludzie jak chcą zalonzować konia na kole mówią mu, że mają problem bo koń stoi przed nimi
do nich odwrócony jakby pytał co ma zrobić a na koło nie idzie. Uśmiechnąłem się mówiąc czy to problem konia czy
człowieka? Chyba większość z nas marzy o koniu pytającym „Co mam dla ciebie jeszcze zrobić?” Ale jeśli w odpowiedzi
uzyskuje od człowieka tylko wymachiwanie batem to trudno oczekiwać od konia aby domyślił się co mamy na myśli jeśli
„bełkoczemy” w jakimś nieznanym mu języku.

Odesłania o którym tu piszę, nie należy mylić z zalonżowaniem kiedy
zamykamy konia w trójkącie presji.
Niestety powszechnie widzę konie nadal lonżowane na jednej lonży choć nie
ma to żadnego treningowego uzasadnienia a buduje u nieświadomych jeźdźców
problem odwrotnego ustawiania łba na wolcie, wpadania łopatką, zaburzenia
naturalnej równowagi i biomechaniki konia, pracy ścięgien przeciw szkieletowi
i niestety szybkie utrwalania, zwłaszcza u młodego konia, ustawienia, w którym
zaczyna się pochylać, uślizgiwać tylna wewnętrzna noga, ciągnąć za
wewnętrzną wodzę, spieszyć i gubić tempo, nurkować, ścigać wewnętrznymi

kopytami, przepadać na przód etc. Lista jest bardzo długa i
na co dzień pomagamy wyprowadzać konie z tego problemu a są ich setki. I zawsze słyszymy w naszym zapytaniu
odpowiedź jeźdźca „tak, koń był lonżowany na jednej lonży”. Takie nienaturalne ustawienie możecie zobaczyć na obok
zdjęciu oraz efekt korekty w pracy na 2 lonżach. Pracując na kawecanie, pasie i 2 lonzach pokazujemy jak uzyskiwać
ruszanie i zatrzymania, ugięci poziome, prowadzenie łba i łopatek, ugięcia
pionowe, kontrole tempa i chodów, przejścia, prostowanie, chody boczne,
cofanie, podstawienie zadu, likwidację nienaturalnego ruchu i ustawień,
spieszenie i wiele innych Problem jest tak powszechny że w tym roku
rozszerzamy warsztaty z lonżowania mając nadzieję , że pomożemy wielu
koniom i jeźdźcom. I to kompletnie bez znaczenia czy tym idącym
treningiem klasycznym czy bardziej związanym z nurtem naturalnym. Koń o
tym nie wie ale albo pomagamy mu w wykształceniu wierzchowca marzeń
albo niepotrzebnie rujnujemy jego trening. I niestety ten problem buduje się
łatwo, zwłaszcza u młodych koni a odpracowuje długo. Warto poszerzyć
swoją wiedzę aby decyzje o pracy z tymi wspaniałymi zwierzętami były tym
co da wam dobre efekty, bezpieczeństwo i były fair wobec waszych koni.
Marto, obejrzyj zdjęcia z fb z L1 a tam zobaczysz jaka pozycja pomaga im zrozumieć czym jest odesłanie.
Kingo, koniki polskie to wspaniałe, dzielne zwierzęta i super przyjaciele na włóczęgi. Dopiero co pracowaliśmy w
Popielnie z dzikusami. Pokazywaliśmy jak budując zaufanie możemy je delikatnie zajeżdżać i jak szybko i chętnie się
uczą. Ale jedna z uczestniczek popełniła błąd prowadząc dziką 3 latkę i odwróciła się plecami przy wychodzeniu z
roundpenu. Nie wypracowała sobie jak i chyba ty szacunku w pierwszym treningu i spłoszony konik ruszył przewracając
ja. Podobnie może zdarzyć się i u ciebie. Ta grupa osobowościowa koni wymaga sporo pracy nad kontrolą przestrzeni i
szacunkiem. Wybierz się gdzieś posłuchać L1 a będzie i lepiej i bezpieczniej.
Julka, nie oczekuj nigdy poddania się konia! To dzieciak jeszcze! Jak się czujesz jak ktoś ci zagraża i oczekuje, że się
poddasz? Wtedy nikt nie wygrywa. My mówimy wtedy , że niczego
nie uczy się konia a co najwyżej daje mu nauczkę. Ale one potrafią
odpłacać też nauczkami i wtedy boli. Nie tędy droga. Musisz się
pilnie uczyć pracować z koniem bo albo znajdziesz się w zagrożeniu
albo utrwalisz w tym młodym zwierzęciu zachowania , które
zapamięta na całe życie. A wszyscy znajdziecie więcej w artykule
Monty Robertsa na naszej stronie pod tytułem Lonżowanie na
pojedynczej linie do którego przeczytania zachęcam.
pozdrawiam i powodzenia
A Makacewicz JNBT

