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Wiadomość od użytkownika Gabriela 

 

Wysłano dnia 21.04.2013 o godzinie 19:5 

 

Dzień dobry! 

 Nie jestem pewna kwestii dotyczącej lizania u mojego kuca. Trenujemy 

od zaledwie 3 dni, tylko przez godzinę. Podczas takiej sesji koń przelizuje 

może 2 razy, ale robię mu przerwy co jakieś 5-10 minut na jedzenie 

trawy. Co zauważyłam, po takiej przerwie kiedy wracam do ćwiczenia (nawet jeśli przed nią koń nie do 

końca pewnie wykonywał ćwiczenie), robi je jakbyśmy trenowali nie od 3 dni ale co najmniej 3 tygodni. 

Czy takie częste przerwy mogą być pomocą dla konia, żeby wszystko poukładał sobie w głowie, nawet jeśli 

podczas pracy nie lizał? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam! :) 

 
 
Jasne Gabrielo, 
 
Bardzo cenne spostrzeżenie. Lizanie to komunikacja i nawet jeśli koń nie odpowiada ci za często (to się szybko 
zmienia jeśli korzystamy z systemu JNBT) to i tak takie przerwy są podstawowymi elementami treningu w JNBT. 
Konie potrzebują duuuużo więcej czasu aby zapisać nowe informacje i poukładać je sobie w łebku. Zatem każda 
taka przerwa dla nich to z jednej strony nagroda i motywacja ( ale nagradzanie w treningu to temat rzeka i przewija 
się na wykładach od L1 do L5) a z drugiej czas na zapisanie informacji i zrozumienie naszych oczekiwań. Na L1 
przypominam, że koniom ciężko o utrzymanie długiego skupienia  i dlatego działanie impulsowe z odpowiednio 
długimi przerwami daje lepsze efekty szkolenia.  
 
Niedawno na L1 w górach 
w ośrodku Panderoza 
jedna z uczestniczek 
zawzięcie na krosie starała 
się przecisnąć konia 
pomiędzy przeszkodą a 
ogrodzeniem. Koń 
odmawiał przejścia. 
Zamierzałem jej 
podpowiedzieć aby zdjęła 
presję ale sama odwróciła 
się do mnie i zawołała o 
pomoc. Koń właśnie wtedy 
za jej plecami sam pokonał 
przeszkodę. Trzeba było 
widzieć jej minę z 
pytaniem ”A jak to się 
stało?” 
 
Na kursach uczestnicy z 
końmi nie wiedzą , że 
czasami na treningu proszę 
ich o skupienie się na mnie i słuchanie tego co mówię. Często opowiadam dowcipy i przeciągam tłumaczenie 
kolejnego ćwiczenia właśnie po to aby wydłużyć moment kiedy oni nie skupiają się na koniach. Podarowuję wtedy 
czas koniom i wiem że jeźdźcom za chwilę trening będzie lepiej wychodził. To taka mała tajemnica mojej a teraz i 
twojej „kuchni” . Tak trzymaj) 
 
Pozdrawiam 
Andrzej Makacewicz JNBT   


