
Wykaz książek  

dla poszczególnych poziomów szkoleń JNBT: 

Rekomendowane po Level 1 

 
Robert Miller: 

Jeździectwo naturalne bez tajemnic 

Książka Roberta M. Millera odsłaniająca w przystępny sposób psychologiczne 

aspekty sukcesu jeździectwa naturalnego. 

(..) Dr Miller całe swoje życie poświęcił studiowaniu zachowań zwierząt                

(i ludzi), a jego pasja dla koni jest praktycznie namacalna. ''Jeździectwo naturalne 

bez tajemnic'' to lektura tyleż pouczająca, co i przyjemna, wyjaśniająca naukowe 

podstawy efektywności metod szkoleniowych coraz bardziej dziś popularnych. 

Zmysł obserwacyjny Millera, dekady doświadczenia zdobytego w jeździe i pracy z 

końmi podczas praktyki weterynaryjnej, wspaniałe poczucie humoru, oraz 

obsesyjna potrzeba zrozumienia zachowań końskich sprawiają, iż książka ta 

będzie niezwykle użyteczną pozycją                                                                          

w bibliotece każdego miłośnika koni, zarówno profesjonalisty jak                          

i początkującego, starającego się poprawić swoje umiejętności                              

w odczytywaniu zachowań koni, komunikowaniu się z nimi, czy też po prostu samym obcowaniu     z nimi. 

http://hippika.pdm-promo.pl/sklep/product_info.php?cPath=5_72&products_id=53 

 

Robert Miller: 

Sekrety końskiego umysłu 

Dr Robert M. Miller jest lekarzem weterynarii i ekspertem w dziedzinie zachowań 

koni. Jego techniki wczesnego szkolenia źrebaków                                                   

są stosowane przez hodowców na całym świecie. Prowadzi wykłady na całym 

świecie, przekazując swoją wiedzę lekarzom weterynarii, trenerom                        

i zawodowym jeźdźcom. Wraz z żoną Debbi mieszka w Thousand Oaks                   

w Kalifornii na farmie pełnej koni i mułów. 

W swojej książce dr Robert M. Miller wyjaśnia, w jaki sposób można przewidzieć 

zachowanie konia. Podpowiada co zrobić, by uzyskać pożądaną reakcję 

zwierzęcia i jak eliminować jego złe nawyki. 

Jeśli wiesz jakimi torami biegną myśli konia, jesteś w stanie kontrolować jego 

zachowanie. 

"Poświęcam tym jeźdźcom z przeszłości i teraźniejszości, którzy ujrzeli światło              

i podjęli się szkolenia koni za pomocą delikatnych, niekonfrontacyjnych metod, 

opartych na perswazji, i którzy uczynili wysiłek opublikowania swej wiedzy. Bez 

ich mądrości nigdy nie byłbym w stanie za jednego życia dowiedzieć się tak wiele na temat koni.' 

- Robert M. Miller 

http://hippika.pdm-promo.pl/sklep/product_info.php?cPath=5_72&products_id=54 

 
Monty Roberts:  

Człowiek, który słucha koni (2 edycja) 

Monty Roberts, urodzony w Kalifornii, całe swoje życie poświęcił pracy                 

z końmi. Osiągnął bezprecedensową umiejętność porozumiewania się z tymi 

zwierzętami za pomocą języka ciała - umiejętność przekładalną także                    

0 w jakimś sensie  na relacje z ludźmi. Wypracowywał ją obserwując najpierw 

jako nastolatek życie dzikich mustangów w Newadzie, a potem buntując się 

przeciwko stosowanym przez ojca metodom "łamania" koni. Monty Roberts 

opowiada czytelnikom niezwykłą historię swojego życia, które układa się w fabułę 

godną najlepszej powieści. 

 http://hippika.pdm-

promo.pl/sklep/product_info.php?cPath=5_14&products_id=74 
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Fennell Jan 

Zapomniany język psów; wstęp MONTHY ROBERTS 

 Psy zawsze odgrywały ważną rolę w moim życiu. Na przestrzeni lat, wraz               

z moją żoną Pat mieliśmy ich kilka, a wszystkie były nie tylko niezrównanymi 

kompanami do towarzystwa, ale też ważnymi członkami całej naszej rodziny. 

Jednakże to nie pies, ale inne wspaniałe zwierzę zadecydowało o mojej 

profesji. Całe swoje życie poświęciłem bowiem opracowaniu - a często też 

obronie przed atakami - metody komunikowania się z końmi. Przez cały czas 

miłośnicy psów wykazywali duże zainteresowanie moimi pomysłami. 

Gdziekolwiek na świecie pojawiałem się ze swoimi pokazami, trenerzy koni 

stanowili jedynie czwartą część widowni. Pozostali byli właścicielami psów                  

i osobami  je szkolącymi, a każdy z nich zawsze z wielkim uznaniem wyrażał 

się o mojej metodzie. Gdybym jeszcze raz miał zaczynać wszystko                        

od początku, z pewnością pokusiłbym się o zastosowanie swojej metody także 

do psów. W obecnej chwili jest to jednak niemożliwe, jako że jestem zbyt 

zajęty stałym rozwijaniem i upowszechnianiem swojej metody. Szczęśliwym 

zbiegiem okoliczności kilka lat temu usłyszałem o utalentowanej instruktorce 

szkolenia psów, która zainspirowana moją metodą, podjęła się takiej próby. Poczułem wielką radość, kiedy 

po raz pierwszy usłyszałem o pracy Jan Fennell. Miałem to szczęście, że udało  mi się spotkać ją osobiście 

kiedy przebywałem w Anglii, a nasza rozmowa przypominała mi moje własne doświadczenia. Jan, 

podobnie jak ja, uważa, że człowiek bardzo często wyjątkowo źle traktuje zwierzęta, które tak chętnie 

nazywa swoimi przyjaciółmi. Równie mocno jest przekonana, że w naszych relacjach  ze zwierzętami nie 

powinno być miejsca na żadną przemoc. Jej marzeniem, podobnie jak moim, jest świat, w którym 

wszystkie stworzenia żyją z sobą w zgodzie i harmonii.  

http://hippika.pdm-promo.pl/sklep/product_info.php?cPath=5_14&products_id=209 

101 Ćwiczeń z ziemi 

Cherry Hill 

Każda chwila, którą spędzasz z koniem, stanowi okazję, żeby nauczyć                  

go dobrych nawyków i rozwinąć jego szacunek do ciebie, zaufanie i chęć                

do współpracy. Wszystkie konie potrzebują nauki i treningu w postaci pracy              

z ziemi, która ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo zarówno w stajni, 

ujeżdżalni i na padoku, jak  podczas jazdy w terenie. 

Kolekcja 101 ćwiczeń z ziemi autorstwa Cherry Hill poprowadzi ciebie                       

i twojego konia od schwytania przywołania go na padoku  przez lonżowanie, 

ustępowanie od nacisku, skręcanie, odczulanie, cofanie,  pracę na długich 

wodzach z ziemi po pracę na przeszkodach i wiele innych czynności.  Wszystkie 

ćwiczenia są przedstawione krok po kroku, żebyś mógł do nich wrócić podczas 

pracy z ziemi.  Każde ćwiczenie ma jasno określone cele, warianty i opis 

problemów, które mogą często występować przy jego wykonywaniu,                       

do każdego jest też zestaw ilustracji, ułatwiających jego wykonanie. Znajdziesz 

tu też zestawy ćwiczeń, sprawdzające postępy w szkoleniu. 

http://hippika.pdm-promo.pl/sklep/product_info.php?cPath=5_72&products_id=408 
 

Silversand Horsemanship 

 Program Basic 1, 2, 3 (dvd) 

Jest to uniwersalny materiał dla osób, które mają cokolwiek do czynienia         

z końmi - a więc dla jeźdźców początkujących  i zaawansowanych, dla 

instruktorów i trenerów, bez względu na uprawiane dyscypliny.  

Program szkolenia naturalnego SNH oparty jest o psychologiczny model 

zachowań koni. Jest  on najświeższym spojrzeniem łączącym koncepcje Monty 

Robertsa z osiągnięciami Pata Parelli'ego, Marka Rashida, Billa Dorrance'a                 

i Philipa Nye, często nazywanych potocznie 'zaklinaczami koni'. 

W zestawie znajduje się podręcznik z opisem poszczególnych ćwiczeń                      

i zadań się oraz 3 szkoleniowe dvd (łącznie ponad 244 min.), na których 

pokazana jest praca z młodym, zielonym koniem oraz   z koniem ujeżdżonym. 

Obejmuje ona pracę  z ziemi na linie i na wolności, ćwiczenia w siodle z jedną 

wodzą, wprowadzanie konia do przyczepy, przygotowanie do skoków oraz 

przygotowanie do jazdy na dwóch wodzach.  

http://hippika.pdm-promo.pl/sklep/product_info.php?cPath=5_72&products_id=57 
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Rekomendowane po Level 2 

 

Dessa Hockley:  

Czy twój koń jest gwiazdorem? 

Ta książka powinna znaleźć się w każdej stajni. Wykorzystując dowolne 

kombinacje takich cech jak: dominujący/uległy,  energiczny/leniwy, 

ciekawski/bojaźliwy, przyjazny/zdystansowany, autorka w zabawny                 

i przystępny sposób omawia szesnaście typów osobowości końskich. 

Nie jest to nauka ścisła, ale co z tego? Każde z połaczeń, które 

przypasowywałam wraz z przyjaciółmi do znanych nam koni było zaskakująco 

trafione – czasami wręcz zastanawialiśmy się skąd autorka tak dużo wie                

o naszych koniach! Wielokrotnie ze zdumieniem kręciliśmy głowami – „tak, to 

dokładnie mój wałach, a to jest kobyła przyjaciółki”  lub „właśnie tak 

zachowuje się twój trzylatek” 

Kiedy już wytypujemy określony rodzaj osobowości końskiej, możemy   się 

dowiedzieć jaki rodzaj treningu jest najbardziej efektywny i do jakich 

dyscyplin jeździeckich najlepiej nadaje się dany koń. Te uwagi są często 

wyjątkowe i mogą się przydać w urozmaiceniu treningów jeździeckich lub podejściu do nich z zupełnie 

nowej perspektywy. Będą też bardzo pożyteczne kiedy rozważamy zakup nowego konia.  

http://hippika.pdm-promo.pl/sklep/product_info.php?cPath=5_14&products_id=153 

 

 

Metoda Mastersona. Terapia manualna koni 

Nowy sposób uwalniania napięć i ograniczeń ruchomości konia  

w zgodzie z jego naturalnymi instynktami. 

Metoda Mastersona jest innowacyjną formą pracy z ciałem konia, służącą 

jego rozluźnieniu, a także usuwaniu bólu i napięć, nagromadzonych w 

mięśniach i w tkance łącznej. Stosując delikatny dotyk w punktach 

rozluźniających, poruszając luźnymi stawami lub połączeniam i w ramach ich 

zakresu ruchomości oraz uważnie obserwując reakcje konia (które 

przekazują jego odczucia), poprawisz jego zdrowie i wyniki sportowe,               

a jednocześnie wzmocnisz porozumienie z koniem i wzajemne relacje między 

jeźdźcem                   a koniem. 

http://hippika.pdm-

promo.pl/sklep/product_info.php?cPath=5_72&products_id=407 

 

 

Jakub Gołąb 

Kopyta Doskonałe 

Książka „Kopyta doskonałe” to kompendium niezbędnej wiedzy dotyczącej 

pielęgnacji i rehablilitacji kopyt dla każdego prawdziwie odpowiedzialnegi,                

a zarazem wrażliwego właściciela i miłośnika koni. Jest także odpowiedzią            

na oczekiwania uczestników prowadzonych przez Jakuba Gołąba autorskich 

warsztatów o tym samym tytule. 

"Kopyta...", entuzjastycznie przyjęte przez czytelników, są pierwszą                     

na naszym rynku pozycją o tej tematyce, zgodną z aktualnym stanem 

światowej wiedzy i napisaną przez polskiego autora. Autor dokładnie                         

i przystępnie wyjaśnia funkcję kopyta - anatomię i mechanikę - oraz wpływ 

żywienia i ruchu na jego zdrowie i prawidłowe działanie. 

Książka bogato ilustruje każde zagadnienie związane z pielęgnacją                           

i rehabilitacją. 

http://hippika.pdm-

promo.pl/sklep/product_info.php?cPath=5_72&products_id=351 
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Jakub Gołąb 

Rząd doskonały 

Pierwsza na rynku tak wyczerpująca pozycja o tej tematyce, napisana przez 

polskiego autora. 

Czytelnik znajdzie w niej rzetelnie omówione wszelkie zagadnienia dotyczące 

poszczególnych rodzajów i funkcji ogłowi i siodeł, a także innych elementów 

rzędu. Opisy uzupełniają liczne fotografie i rysunki wykonane specjalnie                      

na potrzeby tej książki. Jakub Gołąb bezkompromisowo, ale przede wszystkim 

merytorycznie rozprawia się tu jednocześnie z wieloma mitami dotyczącymi 

rzędu i jego wpływu na zdrowie i psychikę konia. Podpowiada, jak należy 

używać jego poszczególnych elementów, by były zarówno bezpieczne                             

i komfortowe dla zwierzęcia, jak i użyteczne dla człowieka.  

http://hippika.pdm-

promo.pl/sklep/product_info.php?cPath=5_72&products_id=163 

 

 

 

Nic Baker, Sarah Braithwaite 

Bez kopyt nie ma konia 

Bez kopyt nie ma konia. Rehabilitacja kopyt. Bose konie w sporcie                       

i rekreacji 

Od bardzo dawna milcząco zakładano, że podkowy chronią kopyta. Książka 

podważa opinię o konieczności kucia koni oraz udowadnia, że kopyta bez 

podków mogą sprostać poważnym wyzwaniom stawianym im przez każdy 

rodzaj podłoża. 

Ta przełomowa praca analizuje przekonania większości jeźdźców, że konie 

potrzebują podków i w wyważony sposób bada dostępne dla właścicieli koni 

możliwości i korzyści, jakie dla konia niesie praca boso. 

Opierając się o wyniki badań naukowych, książka w praktyczny sposób 

przedstawia wpływ diety, środowiska, ruchu i rozczyszczania na kopyta oraz 

pokazuje jak bardzo poruszanie się boso poprawia ich stan i możliwości. 

http://hippika.pdm-

promo.pl/sklep/product_info.php?cPath=5_72&products_id=124 

 

Uwe Lukas 

Zdrowe kopyta nie są przypadkiem 

Książka napisana przez mistrza podkuwnictwa z kilkudziesięcioletnią praktyką 

kowalską, jak również z dużym doświadczeniem jeżdzieckim. Uwe Lukas 

współpracuje z wieloma renomowanymi klinikami weterynaryjnymi                           

w Niemczech, aby lepiej poznać zależności między biomechaniką konia                            

a ortopedią. W książce autor opisuje zarówno tradycyjne, jak i nowatorskie 

formy kucia. Podręcznik przeznaczony jest zarówno dla osób zainteresowanych 

tym zagadnieniem, jak i profesjonalistów na codzień zajmujących się końskimi 

kopytami. 

Tematy omówione w książce: 

Podstawy anatomiczne kopyta, Nieprawidłowa postawa kończyn i kopyt             

u źrebiąt i młodych koni, Warunki chowu mające wpływ na rozwój kończyn, 

Pielęgnacja kopyt: czyszczenie i pielęgnacja kopyt kutych i niekutych, 

Szczególne zabiegi, Unikanie wypadków w czasie pielęgnacji, Współpraca 

podkuwacza i właściciela konia, Różne rodzaje kucia, Kucie ortopedyczne, 

Ochrona konia przed poślizgiem, Choroby kopyt, Wwpływ żywienia na jakoś 

rogu kopytowego, Pierwsza pomoc - urazy kopyta    i oderwania podkowy 

http://hippika.pdm-

promo.pl/sklep/product_info.php?products_id=157+ 
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Mary Bromiley 

Urazy u koni, ich leczenie i rehabilitacja 

Zawarte w niej informacje umożliwiają zrozumienie i właściwy wybór 

odpowiedniej pielęgnacji i terapii po rozpoznaniu rodzaju urazu.  

W książce tej autorka:   

- opisuje podstawową anatomię konia, 

- przedstawia ewolucyjne różnice między człowiekiem a koniem, 

- omawia często występujące urazy jeźdźców, 

- wyjaśnia w prosty sposób procesy zdrowienia, 

- opisuje konieczność i zastosowanie właściwych metod                                         

do ponownego - przyuczania ruchu konia. 

To nowe wydanie przedstawia także ostatnie postępy technologiczne                

w możliwościach diagnostycznych, jak również fizjologiczny wpływ światła, 

pola magnetycznego i prądu elektrycznego na tkanki ciała. 

 Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla właścicieli i trenerów koni, 

udostępniając           im wiedzę, której nie uzyskają u weterynarzy a dzięki 

której mogą zarówno przywrócić zaburzoną sprawność swoim podopiecznym, 

jak i uniknąć wielu urazów.  

http://hippika.pdm-promo.pl/sklep/product_info.php?cPath=5_72&products_id=134 

Rekomendowane po Level 3 

Cesar Millan 

Jak wychować idealnego psa 

Tym razem najsłynniejszy trener psów na świecie i gwiazda programu 

„Zaklinacz psów” emitowanego w stacji National Geographic Channel 

opowiada o wszystkim, co powinieneś wiedzieć, by wychować szczęśliwego, 

zdrowego                                  i zrównoważonego psa: 

- Czego oczekiwać w kolejnych etapach rozwoju psa  
- Jak szybko i skutecznie nauczyć psa załatwiania się na zewnątrz 

- Niezbędnik na temat zasad zdrowego żywienia psów 

- Kiedy i dlaczego należy szczepić psa i jak nie przesadzić z liczbą szczepień 

- Jak – poprzez ustanowienie zasad, granic, ograniczeń i spokojnie 

asertywnego przywództwa  –  uczyć psa posłuszeństwa już od pierwszego 

dnia 

- Jak uniknąć większości błędów często popełnianych przez właścicieli 

wychowujących szczenięta                 i młode psy 

- Jak korygować niepożądane zachowania, zanim staną się poważnym problemem 

- Jakie stosować ćwiczenia i zabawy, by kształcić najbardziej pożądane cechy psów każdej rasy 

W tej książce Cesar w przyjazny, przystępny sposób odpowiada na najczęściej zadawane pytania                  

i radzi, jak zbudować satysfakcjonującą, opartą na miłości relację na całe życie z najlepszym przyjacielem 

człowieka – psem. 

http://hippika.pdm-promo.pl/sklep/product_info.php?cPath=5_72&products_id=309 

 

Cesar Millan 

Jak zostać przywódcą stada 

„Jak zostać przywódcą stada” to już druga książka słynnego psiego 

behawiorysty – Cesara Millana - gwiazdy programu National Geographic 

Channel „Zaklinacz psów”. 

 Niezależnie od tego kto jest właścicielem psa, maksyma Cesara brzmi zawsze 

tak samo: „Rehabilituję psy, ale szkolę ludzi”. Dzięki jego pomocy właściciele 

niesfornych psów uczą się, jak spojrzeć na świat oczami swoich czworonogów, 

a same psy zyskują spokojnych                           i opanowanych właścicieli. 

 W najnowszym poradniku Cesar radzi co zrobić, aby przenieść relację  psem 

na wyższy poziom oraz jak rozwijać w sobie umiejętności niezbędne do tego, 

by stać się spokojnie asertywnym właścicielem. 

http://hippika.pdm-promo.pl/sklep/product_info.php?cPath=5_72&products_id=134
http://hippika.pdm-promo.pl/sklep/product_info.php?cPath=5_72&products_id=309


Książka zawiera mnóstwo praktycznych porad i technik dotyczących: 

- używania energii spokojnie asertywnej w kontaktach z psem i otaczającymi ludźmi; 

- utrzymania dyscypliny psa, jego karania i nagradzania; 

- narzędzi służących do wpływania na zachowanie psa, począwszy od smyczy i szelek, a kończąc na 

klikerach i e-obrożach; 

- zaspokajania potrzeb psa, w zależności od jego rasy; 

- radzenia sobie w różnych sytuacjach, takich jak: pierwsze spotkanie z psem, wychodzenie na spacer, 

czy wizyta u weterynarza; 

- postępowania w przypadkach najczęstszych problemów z zachowaniem psów. 

http://hippika.pdm-promo.pl/sklep/product_info.php?cPath=5_72&products_id=156 

 

Gerd Heuschmann 

Gdyby konie mogły krzyczeć 

Autor Gerd Heuschmann – renomowany lekarz weterynarii opisuje ścisłe 

zależności, jakie występują między sposobem jazdy, treningu,                                      

a zdrowiem konia. Zasady obowiązującej szkoły jazdy omówione                                 

są w powiązaniu budową anatomiczną i fizjologią. Lektura dla każdego jeźdźca, 

któremu zależy na dobrym zdrowiu swojego wierzchowca. 

http://hippika.pdm-

promo.pl/sklep/product_info.php?cPath=5_72&products_id=119 

 

Gerd Heuschmann 

W poszukiwaniu równowagi 

W poszukiwaniu równowagi  to owoc wielu lat pracy autora jako lekarza 

weterynarii i prelegenta. Książka ukazuje związek między wyszkoleniem konia              

a sposobem jego użytkowania, jezdnością i zdrowiem. Znajdziemy                            

w niej, podbudowane cytatami z dzieł najważniejszych mistrzów jeździeckich, 

biomechaniczne wyjaśnienie skali treningowej. Podstawowe zasady szkolenia 

koni stanowią jej logiczne rozwinięcie. 

Szczególną uwagę przykłada autor do dosiadu jeźdźca i wpływu,                      

jaki  za jego pośrednictwem wywiera na konia. 

Lekarzom weterynarii specjalizującym się w ortopedii książka umożliwi szersze 

spojrzenie na kulawizny, a jeźdźcom wskaże metody pracy                                       

z zepsutymi końmi. 

To książka o dobrostanie i drodze do satysfakcji w siodle, którą pokonując 

jeździec nigdy nie powinien zapominać, że in dubio pro equo. 

http://hippika.pdm-promo.pl/sklep/product_info.php?cPath=5_72&products_id=349 

 

Gillian Higgins, Stephanie Martin 

Jak porusza się Twój koń 

W książce obrazowo przedstawiono współdziałanie kości i mięśni podczas 

ruchu, za pomocą rysunków ukladu mięśniowo-szkieletowego naniesionych 

bezpośrednio na ciało konia. Za pomocą szczególowych opisów mechaniki 

ruchu konia wyjaśnia, w jaki sposób poprawne techniki jazdy i szkolenia 

pomogą koniowi osiągnąć maksimum jego możliwości poprzez zwiększenie 

jego sprawności, siły i równowagi. Prezentuje praktyczne ćwiczenia 

gimnastyczne            i rozciągające, które pozwalają poprawić elastyczność 

konia, zmniejszyć ryzyko urazów, podnieść pewność siebie jeźdźca oraz pomóc 

mu nawiązać głębszą więź ze swoim koniem 

http://hippika.pdm-

promo.pl/sklep/product_info.php?products_id=136 
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Sarah Widdicombe 

Jeździec w świecie koni 

Książka sygnowana przez British Horse Society opisująca m.in.                          

jak zachowywać się, jak postepować, wręcz jak poruszać się i oddychać              

aby twój koń traktował ciebie jako członka-przywódcę stada. Stada,                     

w którym czuje się pewnie i bezpiecznie. 

Niniejsza książka to proste i przystępne spojrzenie na zachowania            

i interakcje koni ze światem ludzi, a także najskuteczniejsze metody 

panowania nad ich naturalnymi reakcjami życiowymi, zarówno tymi 

pozytywnymi, jak i negatywnymi. 

Książka przedstawia konia w jego „naturalnej odsłonie”, wyjaśniając 

specyficzną budowę jego ciała oraz warunkowane nią sposoby postrzegania, 

rozumienia i wykonywania zadań stawianych mu przez człowieka. 

http://hippika.pdm-promo.pl/sklep/product_info.php?cPath=5_72&products_id=355 

 

Karen Pryor  

Kliker - skuteczne szkolenie psa 

Dzięki tej książce dowiesz się, że każda interakcja z twoim pupilem stanowi 

szansę na naukę. 

Przekonasz się także, dlaczego pomyłki najlepiej jest ignorować, dlaczego 

karanie nie przynosi pożądanych efektów i dlaczego twój pies rozumie język 

„kliknięć” lepiej niż jakikolwiek inny. 

Karen Pryor wprowadza czytelnika w tajniki szkolenia klikerowego –            

od nauki precyzyjnych kliknięć po pełne wdzięku sztuczki. Obojętne,                

czy masz szczeniaka, czy dorosłego psa, możesz trwale nauczyć go takich 

umiejętności, jak: 

• chodzenie na luźnej smyczy i spokojne witanie gości 

• zachowania wymagane względami bezpieczeństwa, na przykład przywołanie 

w domu i na dworze 

• wesołe zabawy i nowatorskie sztuczki, na przykład noszenie przedmiotów              

w pysku lub zabawa w chowanego 

Na załączonej płycie DVD doświadczeni trenerzy prezentują szkolenie 

klikerowe i pokazują, jak za jego pomocą nauczyć psa podstawowych umiejętności. Prosta i pozytywna 

metoda klikerowa pomaga w radzeniu sobie z kłopotliwymi nawykami psa i pozwala, w przyjemny dla 

opiekuna i dla psa sposób, uczyć go sztuczek, którymi zadziwi całą rodzinę. 

Do książki dołączona jest płyta DVD z filmem prezentującym szkolenie (czas trwania filmu: 84 min). 

http://hippika.pdm-promo.pl/sklep/product_info.php?cPath=5_14&products_id=356 

 

 

Rekomendowane po Level 4 

Monty Roberts 

Ode mnie dla Was 

To książka długo wyczekiwana, wyjaśniająca techniki i filozofię Monty 

Robertsa.  

Jest ona podsumowaniem jego życiowego dorobku, całokształtem wiedzy, 

którą Monty pragnie przekazać kolejnym pokoleniom. 

Książka porusza też zagadnienia szkoleniowe - począwszy od urodzin źrebaka, 

poprzez budowanie wzajemnego zaufania, po uzyskanie partnerstwa                              

i podstawowych umiejętności wierzchowca. 

To nieodzowny podręcznik dla każdego, komu marzy się obcowanie                          

w jakiejkolwiek formie z końmi. 

http://hippika.pdm-

promo.pl/sklep/product_info.php?cPath=5_72&products_id=55 
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Rekomendowane po Level 5 

Karin Blignault 

Biomechanika ruchu konia dla jeźdźców 

Karin Blignault, doświadczona trenerka, jeździec i sędzia międzynarodowy,               

w przystępny i zwięzły sposób przybliża Czytelnikowi najnowszą wiedzę                   

o sposobie poruszania się koni oraz jak tą wiedzą należy się posługiwać, by 

szkolenie stało szybsze a jazda konna bezpieczniejsza, efektywna                             

i przyjemniejsza - zarówno dla jeźdźca jak i konia. Kolorowe fotografie, 

rysunki i schematy a także wskazówki dla samych jeźdźców, ich trenerów a 

także sędziów dotyczące biomechanicznych uwarunkowań ruchu ułatwiają 

zrozumienie dlaczego np. koń opiera się pyskiem, wystawia język, jak 

automatyczne reakcje równowagi i wzorce ruchu wpływają na jego 

zachowanie, dlaczego przeprostowuje szyję lub grzbiet czy wreszcie w jaki 

sposób jeździec biomechanikę konia zaburza. Autorka kładzie olbrzymi 

nacisk                                 na efektywność komunikacji jeźdźca i konia 

udowadniając, że to zwykle ten pierwszy ponosi odpowiedzialność za jej 

brak. Cała klasyczna wiedza jeździecka poparta najnowszymi zdobyczami 

nauki.  

http://hippika.pdm-

promo.pl/sklep/product_info.php?cPath=5_72&products_id=350 
 

Karen Rohlf 

Ujeżdżenie, naturalnie! ...prowadzi do harmonii 

 Karen Rohlf jest trenerem i zawodnikiem ujeżdżenia na poziomie Grand 

Prix, a także akredytowanym przy programie Parelli Natural Horsemanship 

trenerem ujeżdżenia w sposób naturalny. W obu tych dziedzinach odnosi 

znaczące sukcesy. 

 Często zadawano jej pytanie, jak naturalne jeździectwo ma się do 

ujeżdżenia. Otóż Karen, rozpoczynając naukę PNH, także nie sądziła, że 

zdobyte wiadomości będą miały jakikolwiek wpływ na trening ujeżdżeniowy. 

Przekonała się jednak, że tak jak klasyczny trening ujeżdżeniowy pozwala 

jej doprowadzić do niewiarygodnych zmian w fizycznych możliwościach 

konia, tak trening naturalny powoduje niesamowite zmiany w jego stanie 

umysłowym i emocjonalnym. Połączenie tych dwóch światów jest więc 

możliwe, a w dodatku wzbogaca ono zdolności jeźdźca i konia. 

Książka oferowana wraz z płytą dvd 

http://hippika.pdm-

promo.pl/sklep/product_info.php?cPath=5_72&products_id=58 
 

Sally Swift  

Harmonia jeźdźca i konia.  

Centered Riding 

Sally Swift jest pionierką w nowej filozofii nauczania jazdy konnej 

opierającej się przede wszystkim na świadomosci własnego ciała, jego 

równowadze oraz stosowaniu wzroku rozproszonego.  

Jej metody, zebrane w formie książki, umożliwiają jeźdźcom i ich koniom 

uzyskanie harmonii we wspólnej pracy, bez uczucia bólu i niewygody.            

Ta mądra i inspirująca trenerka uczy prawdziwych jeźdźców, jak się 

pozbyć starych nawyków i osiągnąć naturalną pozycję, jak przełamać 

frustrujący stan niemocy i osiągnąć kolejne cele - z poczuciem wygody, 

energii                                i precyzji. 

Niezwykle dokładne ilustracje i fotografie bardzo trafnie tłumaczą 

anatomię                i przedstawiają wyobrażenia, pomagające naszemu 

umysłowi i ciału                    w odnalezieniu nowego, wewnętrznego 

podejścia do jazdy konnej. 

To książka zarówno dla początkujących, jak i zaliczających się do 

światowej klasy jeźdźców. 

http://hippika.pdm-promo.pl/sklep/product_info.php?cPath=5_72&products_id=63 
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Sally Swift 

Dosiad naturalny.  

Harmonia jeźdźca i konia 2 

Dosiad naturalny nie jest stylem jazdy, jak na przykład ujeżdżenie                 

czy western. To raczej sposób reedukacji umysłu i ciała jeźdźca nastawiony             

na uzyskanie równowagi duchowej i cielesnej, która jest podstawą efektywnej 

komunikacji z koniem. 

Autorka tej nowatorskiej teorii - Sally Swift - zrewolucjonizowała dotychczasowe 

podejście do jeździectwa, udowadniając jak ogromny wpływ na jakość jazdy 

konnej ma prawidłowe użycie ciała człowieka. 

W swojej pierwszej książce na ten temat zdefiniowała cztery elementy 

podstawowe, które tworzą fundament i doktrynę dosiadu naturalnego.  

http://hippika.pdm-

promo.pl/sklep/product_info.php?cPath=5_72&products_id=64 

 

 

Mary Wanless.  

RWYM Świadoma jazda konna 

Celem tej książki jest przedstawienie w prosty sposób metod Mary Wanless 

oraz dostarczenie czytelnikowi podstawowych narzędzi niezbędnych                      

do osiągnięcia niezależnego dosiadu w stępie i kłusie, zarówno w przejściach 

jak i w jeździe po prostej, na zakrętach oraz po kole. Jeździec znajdzie w niej 

również wskazówki co robić, jeśli coś nie do końca udaje mu się tak, jak by 

chciał. Mary Wanless wyjaśnia jak używać swojego ciała, nóg i rąk                          

w prawidłowy sposób oraz opisuje części składowe idealnego kontaktu. Każda 

sesja zawiera instrukcje, zadania do samodzielnego wykonania umożliwiające 

sprawdzenie siebie, ćwiczenia oraz pomysły na uporanie się z błędami 

występującymi podczas procesu uczenia się – dzisiaj i w przyszłości. Taki 

układ umożliwia skuteczne uczenie się. 

Korzystając z przedstawionych w książce strategii jeździec odkryje jak 

połączyć się z koniem w sposób dla konia zrozumiały i umożliwi mu poprawne 

poruszanie się w samoniesieniu. Przedstawione techniki dają jeźdźcowi 

równocześnie bezpieczeństwo, stabilność i skuteczność w siodle – często 

umożliwiając osiągnięcie poziomu, o którym nawet nie marzył. 

http://hippika.pdm-promo.pl/sklep/product_info.php?cPath=5_72&products_id=215 

 

Niezależnie 

Robert Miller 

Ależ oczywiście, że leczymy mrówniki  

Podtytuł tej pogodnej książki to "Opowiadania z niezwykłej praktyki 

weterynaryjnej". Dr Miller z wrodzoną sobie swadą wprowadza nas              

w świat, w jakim spędził większość swego życia - niosąc pomoc różnym 

zwierzętom, a często także              i ich opiekunom. 

Tym razem dr Miller opowiada o swoich doświadczeniach w pracy nie tylko 

z końmi, ale i innymi zwierzętami. I choć w książce znajdziemy także 

chwile smutne, których nie da się uniknąć w zawodzie weterynarza, to 

jednak całość jest bardzo ciepła i pełna humorystycznych 

spostrzeżeń, z których słynie autor. To książka pełna miłości do świata 

przyrody i do ludzi. To książka, która wywołuje uśmiech (a czasami nawet napady śmiechu..) i nastraja 

niezwykle optymistycznie!  GORĄCO POLECAMY, nie tylko na jesienno-zimowe wieczory. 

http://hippika.pdm-promo.pl/sklep/product_info.php?cPath=5_14&products_id=406 
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Kevin Richardson, Tony Park: 

Zaklinacz lwów 

Na kartach książki Richardson usuwa się w cień i pozwala zaistnieć przede 

wszystkim swoim przyjaciołom. Czytając książkę, poznacie Napoleona                             

i Tau, dwa lwy nazywane przez Kevina jego braćmi, niesamowitą Meg – lwicę, 

która nauczyła się pływać, i walecznego Tsavo, który ciągle ma                              

z autorem na pieńku.  

Kevin Richardson jest opiekunem zwierząt i znawcą ich zachowań – samoukiem. 

Pracuje w rezerwacie Kingdom of the White Lion. Występował           w programach 

telewizji CBS oraz NBC i jest producentem filmu fabularnego Biały lew, w którym 

występują prawdziwe lwy. Mieszka w Republice Południowej Afryki. 

http://hippika.pdm-promo.pl/sklep/product_info.php?cPath=5_14&products_id=310 

 

Cornelia Wittek 

Medycyna naturalna dla koni 

W książce autorka opisała 70 roślin znanych i cenionych, choć dotąd niezbyt często 

stosowanych w leczeniu koni. Każdy środek leczniczy zaprezentowano na dwóch 

ilustrowanych stronach. Delikatna pomoc natury również koniom okazuje się przy 

datna do mobilizacji sił organizmu, w czasie rekonwalescencji, aby zapobiec 

przedwczesnemu starzeniu, czy też poprawić fizyczne                                      i 

psychiczne samopoczucie. Przejrzysty układ książki oraz wiele interesujących 

informacji i rad lekarza weterynarii mają na celu podniesienie witalności                     

i układu odpornościowego konia. - działanie, stosowanie i dawkowanie 70 

domowych i naturalnych środków leczniczych - najlepsze receptury herbatek, 

zdrowe oleje roślinne i owoce nadające się dla koni - metody zachowania zdrowia 

odpowiednie do pory roku - porady lekarza weterynarii. 

http://hippika.pdm-

promo.pl/sklep/product_info.php?cPath=5_72&products_id=158 

 

Andrea Kutsch 

Zaklinaczka koni 

'Zaklinaczka koni' to pełna emocji, fascynująca opowieść odsłaniająca historię starań 

Andrei o zdobycie zaufania i porozumienia z końmi. Poznając jej drogę do sukcesu w 

naturalnym treningu koni, od dzicięcych fascynacji kucykiem, poprzez pierwsze próby 

jeździeckie, spotkanie z Monty Robertsem,  aż do otwarcia własnego ośrodka 

szkoleniowego, odkrywamy, jak prawdziwa pasja prowadzi do spełnienia 

największych marzeń. 

 Andrea Kutsch ponad cztery lata poświęciła na studiowanie moich metod. Jestem 

bardzo dumny, że zdecydowała się nauczać zgodnie  z moimi założeniami. Świat 

miłośników koni na pewno z tego skorzysta  i stanie się dzięki temu lepszy. Andreę 

charakteryzuje niezwykła wrażliwość w podejściu do koni – potrafi znakomicie z nimi 

pracować. Jestem jednak przekonany,  że jej prawdziwym powołaniem jest uczenie 

innych ludzi. Jej studenci szybko zauważą, że Andrea ma tylko jeden cel: najwyższą jakość nauczania. 

Monty Roberts  

http://hippika.pdm-promo.pl/sklep/product_info.php?cPath=5_14&products_id=70 

 

TURID RUGAAS 

Sygnały uspokajające. Jak psy unikają konfliktów. 

„Mój pies jest tak mądry, że tylko mówić nie umie” – jakże często zdanie to pada               

z ust ludzi, którym wydaje się, że doskonale znają swojego pupila. Tymczasem nic 

bardziej błędnego – nasz pies „mówi”! Posługuje się bardzo rozwiniętym systemem 

sygnałów mowy ciała. Znajomość sygnałów uspokajających, jak je nazwała Turid 

Rugaas, ułatwi nam wzajemne zrozumienie, nie tylko na placu szkoleniowym, ale 

przede wszystkim w życiu codziennym. 

http://hippika.pdm-

promo.pl/sklep/product_info.php?cPath=5_14&products_id=208 
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Dorota Sumińska 

Szczęśliwy pies.  

Wydanie rozszerzone i uaktualnione. 

Szczęśliwy Pies. Wydanie rozszerzone i uaktualnione to książka dla osób, które 

pragną po raz pierwszy przyjąć psa do swojego domu oraz dla właścicieli psów, 

którzy chcieliby w bardziej świadomy sposób zadbać o swojego pupila. 

Autorka w przystępny sposób przekazuje praktyczną wiedzę niezbędną do 

prawidłowego wychowania i utrzymania psa. Tematyka poruszana w książce 

obejmuje najważniejsze zagadnienia dotyczące: - wychowania - żywienia - 

rozmnażania i sterylizacji - profilaktyki - doboru rasy Celem książki jest 

podniesienie ogólnej wiedzy i wrażliwości właścicieli psów, co powinno zaowocować 

lepszym zrozumieniem psychiki i potrzeb psa, ułatwić rozwiązywanie codziennych problemów,                          

co w konsekwencji zwiększy zadowolenie właściciela oraz bezpieczeństwo domowników. 

http://hippika.pdm-promo.pl/sklep/product_info.php?cPath=5_14&products_id=207 

 

Dorota Sumińska 

Szczęśliwy kot 

Przeczytasz tu o tym, jak należy żywić kota, jak nauczyć go korzystać                                

z toalety. Nauczysz się czegoś o pielęgnacji swojego ulubieńca oraz zapoznasz                  

się z problemami związanymi z rują, rozmnażaniem  i odchowywaniem kociąt. 

Książka zawiera sporo niepublikowanych dotąd nigdzie informacji                                       

z dziedziny weterynarii, hodowli, a także dotyczących antykoncepcji                                   

i sterylizacji kotów. 

Książka polecana przez magazyn „KOT” 

http://hippika.pdm-

promo.pl/sklep/product_info.php?cPath=5_14&products_id=206 

Literatura dla dzieci 

Gerd Heuschmann 

Nos do przodu 

„Nos do przodu” to młodzieżowa wersja książki dr Gerda Heuschmanna „Gdyby 

konie mogły krzyczeć". Autor porusza identyczne tematy, posługując się jedynie 

językiem bardziej zrozumiałym dla młodszego jeźdźca.  

Jak zbudowany jest koń, jak powinno się szkolić konia, na czym polega klasyczna 

szkoła jazdy, Ty i Twoj koń - w każdym rozdziale autor w jasny          i 

przejrzysty sposób wyjaśnia młodym jeźdźcom w jaki sposob należy             od 

samego początku obcować z końmi, aby zarówno koniom jak i jeźdźcom 

sprawiało to przyjemność i zadowolenie.  

http://hippika.pdm-

promo.pl/sklep/product_info.php?cPath=5_72&products_id=171 

 

 

Jo Bird  

Hodowla konia zgodnie z naturą 

Praktyczny ilustrowany przewodnik, który pomoże wam zaspokoić potrzeby 

waszego konia, z przedmową Pata Parellego. 

Poruszane tematy: Jak zadbać o zdrowie i szczęście konia, Mnóstwo 

interesujących porad, Stajnia widziana oczami konia, Relacje człowieka                          

z koniem, Relacje między końmi, Opieka nad koniem przez całe życie, Wybieg                 

i pastwisko, Kiełzna, wędzidła i akcesoria, Naturalne żywienie, Tradycyjne                        

i niekonwencjonalne metody leczenia. 

http://hippika.pdm-

promo.pl/sklep/product_info.php?cPath=5_72&products_id=159 
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