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Dzien dobry, 

 

czy JNBT organizuje szkolenia o przygotowaniu mlodych koni tez dla 

ludzi, ktory do tej pory nie brali udzial w waszych szkoleniach? Gdzieś 

czytalam o takim szkoleniu z zeszlego roka i bylam zachwycona. 

Tematem zaczelam sie interesowac po kupne nie ujezdzonego starszego 

konia- chcialam sie nauczyc jak najwiecej o koniach. Wiadomo jak sie kupuje starszego taniego konia, co 

prawie nic nie umie, to kdzies sa klopoty i zanim ma sie swojego konika, to tak naprawde nic i nic sie o 

koniach nie wie i bardzo kiepsko cos widzi. Nie interesuje sie tematem z powodu problemow- wszelkie 

napotykane udawalo nam sie do tej pory rozwiazywac, ale cala ta podroz mnie zauroczyla i chcialabym 

nabrac jak najwiecej doswiadczen tez z innymi mlodymi konmi. Z reguly nie mam problem z opanowaniem 

emocji ani ze stanowczoscza (ale wiadomo rozne moze sie zdarzyc i zawsze da sie byc bardziej spokojnym i 

zrownowazonym), z moim konikiem mamy dobre relacje. Jak jestem, sama przychodzi, jest ufna, stara sie, 

czasami zgaduje o co mi chodzi i duzo radosci mamy razem. Caly czas to sa ale bardzo skromne blizsze 

doswiadczenia wylacznie z jednym koniem  i kazdy kon 

jest inny. Na wszelkich przygodach z konmi nabardziej mi 

sie podoba ta podroz, ktora ja musze przejsc i praca nad 

soba- malo ktore sytuacje w normalnej codziennosci 

zacisna czlowieka na jego "granice", zeby ich uczyc i 

konie to dla nas bardzo chetnie robia :-). 

. Caly czas szukam na roznych miejscach, jedynym 

warunkiem dla mnie jest, zeby osoba cokolwiek uczaca, 

miela wiez z swoim koniem i kon mial mieciutkie oczy. 

Tez mi sie bardzo podobaja artykuly na waszej stronie i 

bardzo chetnie bym pojechala na wasze szkolenie o 

mlodych koniach, przynajmiej jak obserwator. Najlepiej 

na slasku, ale moge pojechac, gdzie bedzie trzeba. 

Czy przy moich doświadczeniach jest cos takiego możliwe?  

Pozdrawiam, 

 

Lucja (spoza Polski) 
 
Witaj Lucju, 
 
Bardzo mnie ucieszył twój mail  związany z treningiem młodych koni bo wiele w nim fajnych, pozytywnych emocji i 
mądrego podejścia do koni.  
Super , że uczysz się z wielu źródeł. To polecamy 
gorąco w JNBT bo dopiero wiedza z wielu źródeł 
pomaga nam stworzyć własną drogę do koni. Tak 
my jak i każdy koń jest osobowościowo inny. To 
buduje mądrość i szeroką wiedzę o koniach bo nie 
ma jednej, wyłącznej, najmądrzejszej szkoły czy 
wiedzy. Koń i człowiek to zawsze para dwóch 
różnych krańcowo zwierząt i z jednym koniem ja 
sam stosuję bardziej techniki związane z 
szacunkiem jakie poznałem u tego trenera a z 
innym koniem inne poznane u innego trenera a w 
jeszcze innym przypadku stosuje te które 
wypracowałem sam budując program JNBT i 
uważam za najlepsze dla mnie i danego konia w 
danej sytuacji.  
 
Tak jak ten obok dziki, silnie dominujący ogier Jumper wymagał mojego skupienia na pracy związanej z dominacja 
zanim stał się bezpiecznym dla człowieka wierzchowcem tak z innym skupiam się bardziej na zaufaniu. 



Świetnie też opisałaś to, że konie zabierają nas tak 
naprawdę w podróż, która poszerza nasze granice 
postrzegania świata wokół nas i uczą bardzo wielu rzeczy. 
Nie wszyscy są gotowi na taką przygodę aby konie ich 
uczyły ale ty jak widzę dostrzegasz to co w nich jest 
pięknego dla nas. 
Hempfling to dość odległa koncepcja od JNBT ale go 
szanuje tak jak i innych trenerów z kręgu naturalu.  
W JNBT staramy się uczyć o tym co podpowiada nam 
najnowsza wiedza behawioralna o tych zwierzętach i 
opieramy szkolenie o komunikację międzygatunkową 
oraz zachowania stadne.  
 

Oczywiście, że możesz być na szkoleniu młodych koni. To 
szkolenie tak jak Level 1 daje podstawową wiedzę o tych 
zwierzętach i pod nadzorem naszych trenerów przygotowuje 
konia do kariery wierzchowca czy tez pracy w zaprzęgu.  
 
Pierwsze siodło i jeździec to duże wyzwanie dla młodego konia i 
zostaje mu w głowie na całe życie dlatego koncepcja JNBT nie 
zmienia się ale używamy innych technik dopasowanych do 
młodych koni. Dlatego na to szkolenie nazywane PMK 

Przygotowanie  Młodych Koni  można przyjechać z własnym 
młodym koniem. Po 3 dniach uczestnicy wracają z koniem 
wstępnie przygotowanym metodami JNBT do niesienia jeźdźca i 
mogą go szkolić dalej już pod siodłem. Można też być jako 
obserwator. Są to na przemian 2 godziny wykładów i 2 godziny 
pracy z końmi. Brakuje nam czasu na ten typ szkolenia ale właśnie 
rozważamy ustalenie terminu i lokalizację.  
Niezależnie możesz być jako słuchacz na szkoleniu dzikich koni bo 

to jest właśnie 
pokaz i trening 
zajeżdżania nie zepsutych przez człowieka, młodych dzikich koni w 
terminie 30.05-2.06 gdzie w tym roku będziemy dzień wcześniej 
robili spęd stada ogierów pod siodłem .  
Można tam przywieźć własnego konia i pracować z nim pod 
naszym nadzorem, ponieważ są tam idealne warunki do 
zajeżdżania młodych koni ( 2 roundpeny z galeriami, hala, boksy, 
wybiegi, piękne tereny). Zdjęcia znajdziesz na naszym facebooku a 
opis znajdziesz tu  – 

http://www.pdmpromocja.pl/jnbt/public/cache/uploads/JNBT%20Dzikie%20Konie%2030%2005%2013%20sm.pdf 
 
 Znajdziemy też termin na PMK w Polsce centralnej – może w lipcu, bo sporo osób pyta o ten kurs. Jest też możliwość 
przywiezienia konia na obóz letni gdzie także mamy świetne warunki 
w tygodniowym szkoleniu ale tam są duże grupy już z końmi 
zajeżdżonymi. Ale jeden z takich młodziaków w ubiegłym roku już po 
3 dniach dołączył do zajęć w terenie z całą grupą. Przyjmujemy też 
takie konie w trening prywatny . Trwa to 1 tydzień i właściciele mogą 
obserwować jak zajeżdżamy te konie. Przyjmujemy je w trening pod 
Bydgoszczą i koło Nadarzyna (30 km od Warszawy).  
Tak czy inaczej miło cię będzie poznać na jakimś naszym szkoleniu. 
 
Pozdrawiam 
Andrzej Makacewicz JNBT   

http://www.pdmpromocja.pl/jnbt/public/cache/uploads/JNBT%20Dzikie%20Konie%2030%2005%2013%20sm.pdf

