JNBT FAQ 1.04.15
Witam ;) próbowałam z moją klaczą (8 lat ) pracy na roundpenie
technika join up , jestem w stanie odesłać konia na koło ,
występuje sygnał skierowania wewnętrznego ucha w moją stronę ,
następnie pochylenie głowy . Kon podchodzi do mnie , podąża za
mna lecz np po zatrzymaniu ok 5 min , wszystko zanika , tak samo
po wyjściu z roundpenu. Byłabym wdzięczna za pomoc co robić
dalej ... Pozdrawiam Aleksandra

Witaj Aleksandro :)
Technika Monty Roberts'a Join Up,
którą stosujesz jest w programie JNBT
obowiązkowa na poziomie L2. Jest
bardzo praktyczna i pozwala nam na
odnalezienie
balansu
zaufania,
szacunku i dominacji, ale oprócz tego
jest także czytelnym obrazem na to,
jakie właściwie relacje mamy z koniem.
Czasem nie wychodzi połączenie i
follow up, albo koń nie opuszcza
głowy, nie żuje, nie komunikuje się.
Można wtedy łatwo ocenić czy koń nie
ma do nas zaufania nie szanuje nas lub
jest zamknięty na rozmowę z nami, a może pracuje na schemacie. Sposób przeprowadzania
Join Up jest także uzależniony od wieku konia i od rasy, ze względu
na zróżnicowaną koniobowość i nasilenie cech.
Napisałaś, że twoja klacz ma 8 lat - w tym wieku konie są już dość ustabilizowane
psychicznie ale także mają wiele różnych wspomnień z człowiekiem. Aby rozpoznać gdzie
leży problem potrzeba odpowiedzi na kilka pytań:
1. Ile razy robiłaś już ze swoją klaczą Join Up?
Join Up powinno się robić za każdym razem, kiedy jest taka potrzeba... ale nie więcej niż 3-4
razy. Dlaczego? Jak wiemy konie uczą się na 3, o czym często zapominamy. Po którejś próbie
z kolei można zaobserwować
ciekawą
sytuację,
kiedy
wchodząc na roundpen koń
przebiega 3 kółka w lewo, 3
kółka w prawo, opuszcza głowę
i przychodzi z zapytaniem "Już
zrobiłem to ćwiczenie, możemy
stąd iść?" Koń wpada w schemat
i nie wygląda to jak dialog
i wymiana informacji lecz
bardziej
jak
recytowanie
wierszyka na przedstawieniu.

2. Jak tak na prawdę wyglądają sygnały wysyłane przez konia?
Podczas przeprowadzania techniki Join Up czekamy na 4 podstawowe sygnały, takie jak:
- skierowanie ucha na człowieka, które oznacza skupienie uwagi i jest już pewnym obrazem
szacunku.
- zmniejszenie promienia okręgu, czyli koń biega bliżej nas po kole. Jest to jego zapytanie,
czy może trzymać się bliżej i jest to oznaka zwiększenia zaufania.
- żucie i lizanie - jest to sygnał, który mówi nam, że koń rozumie i akceptuje to, co się dzieje
- opuszczenie głowy - jako podporządkowanie naszym wymaganiom. Jest to bardzo ważny
element jednak warto zwrócić uwagę, czy jest to opuszczenie głowy na zasadzie "może jak
na chwilę schylę głowę to dasz mi spokój?" czy widać w tym faktycznie szczery przekaz.
Bardzo ważna jest spójność tych
sygnałów. Brak żucia może oznaczać
nieodpowiednie żonglowanie energią,
zbyt duże spięcie konia, pracę na
schemacie lub po prostu brak chęci
komunikacji. Brak skierowania ucha na
nas - brak zainteresowania nami, brak
zaufania, szacunku. Koń nie zmniejsza
okręgów - może wcale nie chce przy nas
być albo nie wie, czy może się zbliżyć.
Opuszczenie głowy od niechcenia,
"dziubnięcie", lub nie opuszczenie wcale
- brak zaakceptowania nas jako
przywódcy, brak komunikacji, albo brak zaufania, ponieważ wtedy koń ma ograniczone pole
widzenia.
3. Jak wygląda twoje zarządzanie energią?
Czy "odesłanie na koło" jest rozumiane przez konia jako wyrzucenie ze stada, czy może
prośba do "lonżowania" lub małej przebieżki, która kończy się w momencie opuszczenia
głowy?
4. Pamiętaj też, że to, że koń za nami podąża przez chwilę nie oznacza, że będzie chodził przy
nas już zawsze i wszędzie. Konie widzą świat slajdami i to, że podążał za tobą na roundpenie
wcale nie oznacza, że poza nim efekt będzie ten sam - to już jest dla niego inne miejsce
i zupełnie inna sytuacja. Próba nauczenia konia chodzenia za nami poprzez powtarzalność czy
marchewkę także nie jest oparta o relacje a raczej jest tylko sztuczką.
Także jak widzisz, jest wiele
elementów, które mogły stanąć na
drodze takiego efektu Join Up, jakiego
oczekujesz. Pamiętaj, że nie jest to
jedyna technika na zbudowanie relacji
z
koniem.
Relacje
oparte
o
przywództwo i w efekcie podążanie
konia na wolności, czyli bonding
uzyskują już wszyscy studenci na L1
dzięki pracy na linie. Na L4 uczymy
technik round penningu, który polega
na komunikacji z koniem na wolności i
także buduje relacje.

Także nie martw się, jeśli Join Up ci nie wychodzi - może inna technika rozmowy z koniem
będzie dla was bardziej czytelna i pozwoli wam na spacery na wolności :)
A w linku wklejam film, aby spojrzeć jak dobrze z końmi komunikują się dzieciaki!
Miłego oglądania :)
JNBT - Kids and wild stallions Join Up - Would You believe?

Powodzenia!
Ola Najman JNBT

