JNBT FAQ: 28.02.16

Dobry wieczór,
chciałabym prosić o radę. Pracujemy z Atamanem intensywnie, zarówno z ziemi
jak i z siodła. Myślę, że jest wiele momentów z których oboje jesteśmy
zadowoleni. Jedynak pojawił się problem z którym nie mogę sobie poradzić. Rudy ma momenty w
których jest wszystko okej ale czasami po
małym impulsie potrafi wpaść w amok. Z
ziemi mieliśmy jedną taką sytuację ale
udało nam się dogadać. Jednak z siodła
mam o wiele większy problem żeby go
opanować. Bywają sytuacje w, których za
nim wpadnie w panikę jestem go w stanie
uspokoić a są sytuacje w których przez 20
minut staram się pokazać mu, że nic się nie
dzieje. Jeżeli jest opcja to zsiadam i
pokazuje mu z ziemi, że to nie jest nic strasznego ale czasami nie jestem w stanie zsiąść bo zaczyna
się wspinać i galopować właściwie nie wiele dając mi do powiedzenia. Dlatego też nie odważyłam się
jechać w teren bo obawiam się, że taka sytuacja może być niebezpieczna. Czy jest jakiś sposób żeby
uspokoić go z siodła albo żeby wypracować u niego brak aż tak mocnej impulsywności?
Pozdrawiam, Emma od Atamana z L1 Karpacz

Emmo,
Na podstawie Twojego opisu jest mi trudno jednoznacznie określić przyczynę nadmiernej
impulsywności Atamana. Rozmawiałam
z Olą i Andrzejem, którzy prowadzili ten
kurs i poznali Twojego konia. Zawsze
zatem, przed poszukiwaniem metody
na rozwiązywanie problemów z
zachowaniami konia warto uważnie
przyjrzeć się charakterystyce sytuacji, w
której problem się ujawnia oraz historii
konia.
Postaram się rozważyć z mojego punktu
widzenia aspekty interakcji z koniem,
które mogą się wiązać z opisanymi
przez Ciebie reakcjami.

Z mojego wywiadu wynika, że to PPI a więc masz typowe zachowania dla tej grupy. Andrzej
opowiedział o tym jak nie można było
doprowadzić Atamana na trening na
halę, jak szalał prawie wywracając się
i jaka zmiana w jego zachowaniu była
po korekcie Andrzeja na wysokiej
energii. Na kursie koń wyrywał się z
liny przy nawet małej presji szukając
ucieczki
zamiast
ustąpienia
i
wykazywał dość niski poziom relacji
do człowieka. Był też trenowany
klasycznie sportowo i ma już ponad
10 lat. A to ważne, bo koń nigdy nic
nie robi bez powodu. Zatem na jego zachowania rzutuje głównie jego historia treningowa i teraz
kupując go masz wyzwanie jak zmienić jego nastawienie do człowieka i dawanych pomocy. W JNBT
uczymy, że granicą jest 10 lat konia powyżej których odbudowanie relacji jest już trudniejsze ale
zawsze, podkreślam, zawsze jest możliwe. Kosztuje to po prostu więcej cierpliwości, wiedzy i czasu.
A twój koń to zwierzę z dużym potencjałem.
Podane przez Ciebie informacje wskazują też na brak akceptacji przez Atamana większej energii i
presji z Twojej strony. Co powoduje, że trenowane w JNBT tysiące koni akceptują wyższą presję?
Relacje. Zatem na co powinnaś zwrócić uwagę? Odbuduj relacje odkładając treningi o charakterze
sportowym dopiero po zbalansowaniu Atamana.
Jedną z podstawowych metod uczenia koni, o których mówimy na wszystkich poziomach kursów,
jest zastosowanie faz. Być może fazy, które stosujesz przy określonym ćwiczeniu następują po sobie
zbyt szybko lub jest ich zbyt mało. Zwróć uwagę również, czy masz na sobie jego uwagę zanim
poprosisz o wykonanie jakiegokolwiek ćwiczenia ("Do something"). Jeśli uwaga konia nie jest
skoncentrowana na Tobie już przy zastosowaniu fazy "0", to podczas podnoszenia energii i
stosowania kolejnych faz,
dodatkowa presja z Twojej
strony nie jest dla niego
zrozumiałym komunikatem konsekwencją braku reakcji na
bodziec
o
mniejszej
intensywności,
lecz
nieoczekiwanym atakiem.
Ponadto, to
co przede
wszystkim gasi impulsywność u
koni
jest...
impuls.
Zaprezentowanie Atamanowi
skali Twojej energii. pomoże
mu rozróżnić kiedy prosisz o szybką, energiczną reakcję pod postacią startu do galopu a kiedy
jedynie o jeden, spokojny krok. Naucz go, że wysoka energia z Twojej strony nie jest atakiem a

jedynie zwiększeniem wymagań, innym sygnałem - być może do skoku, galopu, czy szybkiego zwrotu
na zadzie.
Pamiętaj także, że konie to zwierzęta uciekające, i to co robi Ataman jest też wyrazem jego
naturalnego instynktu, który
pozwolił
przez
lata,
przetrwać jego gatunkowi.
Przytrzymywanie,
uspokajanie
konia
w
momencie
gdy
włącza
kolejny bieg w reakcji na
jakiś bodziec zewnętrzny,
może być zatem nie tylko nie
skuteczne
ale
także
podkopywać Twoją relację z
koniem. Cóż więc innego
pozostaje? Zmiana taktyki o
180 stopni –„ chcesz
uciekać? Proszę bardzo. Nawet jak będziesz zwalniał to poproszę Cię jeszcze trochę o galop - to ja w
tej parze kontroluję tempo”. Może się okazać, że za jakiś czas ucieczka nie okaże się dla Atamana tak
kuszącym rozwiązaniem, w sytuacji percypowanego przez niego zagrożenia.
Jako ostatnią dodam refleksję, której przypomnienie może się okazać pomocne - nie ma końca
procesowi habituacji. Zastanów się jak, gdzie i w jakiej sytuacji możesz jeszcze Atamana odczulić na
wysoką energię. Zastanów się jakie przedmioty czy
ich ruch mogą taką energię wyzwalać i czy Ataman je
akceptuje. Nie zapominaj także o ważnych zasadach z
L1 m.in., że habituacji muszą podlegać wszystkie
zmysły a konie myślą obrazami - odczulenie na
różową piiłkę odbijaną przez Ciebie po prawej stronie
konia w obrębie maneżu na którym zwykle ćwiczycie
to nie jest odczulenie na żółtą piłkę odbijaną o ciało
konia...

Życzę powodzenia Tobie i Atamanowi i do zobaczenia
na kolejnych kursach JNBT!
Pozdrawiam, Asia JNBT

