Line Free Connection
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„Line Free Connection – Niewidzialna Więź” szkolenie oparte na pracy z koniem z ziemi
Komunikacja z koniem bez użycia środków przymusu i presji – praca samą energią
- czy jest możliwa?
Jak osiągnąć wzajemne porozumienie?
Co to jest „język ciała”?
Jak mogę nauczyć się tego języka?
Jak mogę przekazać mu swoje emocje?
Jak pracować z koniem aby skutecznie realizować wspólne zadania?
Jak wzmocnić wzajemne relacje aby koń mi zaufał i podążał za mną bez liny?

Dla kogo jest to szkolenie:
Dla tych, którzy poszukują drogi, do prawdziwej i niewymuszonej relacji z koniem,
opartej na wzajemnym zaufaniu i szacunku.
Dla tych, którzy chcą mieć konia radosnego i chętnego do pracy.
Dla tych, którzy chcą nauczyć się bawić i „tańczyć z koniem”.
Dla tych, którzy pragną przygotować młodego konia jako wierzchowca.

Wyszkolenie młodego konia na wierzchowca, oznacza: całkowite przygotowanie go
przez pracę z ziemi oraz pracę w ręku, do tego stopnia, żeby przy pierwszym
wsiadaniu mieć wrażenie, że koń był już wcześniej jeżdżony.
Zasady komunikacji za pomocą języka ciała, bardzo łatwo dają się przenieść na
jazdę. Jeżeli będziesz je stosował, bardzo szybko zdasz sobie sprawę, że
rozciągając konia, zginając go, czy też ustawiając go w prawidłowej pozycji,
mechaniczne użycie wodzy nie jest konieczne i koń wszędzie podąży, odczytując
Twoje sugestie.
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Warsztaty 2021:
Praca z koniem w hali lub na padoku.
Praca z użyciem lonży ale kluczowym w tej pracy, która nie ma nic wspólnego z

lonżowaniem jakie znamy jest to, że zadania stawiane przed koniem są jedynie
sugestiami, które koń może wykonać na swój własny, wolny i nieskrępowany
sposób.
Praca z koniem na wolności, gimnastykując go, rozwijając równowagę, ugięcia
boczne oraz poziome rozciągnięcie, bez stosowania pomocy mechanicznych.
Zmiany tempa oraz kierunku, zatrzymania na kole, tylko z użyciem subtelnych
sygnałów mowy ciała.
Zajęcia praktyczne oraz teoretyczne – wymiana doświadczeń.

Program ogólny – szczegóły do uzgodnienia:
Zajęcia odbywają się w sobotę i w niedzielę i powadzone są w grupach od 2-4
osób.
Pierwsza sesja: 10.00 – 12.00
Druga sesja: 14.00 – 16.00
Wszyscy Uczestnicy aktywnie biorą udział w zajęciach, korzystając z koni, które są
do dyspozycji na miejscu.
Nasze konie:
czysta krew arabska, szlachetna półkrew, rasa holsztyńska
Koszty:
Uczestnik z koniem z naszej Stajni: 200,- zł / osobę / dzień
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Zakwaterowanie Uczestników:
We własnym zakresie.
Można korzystać z pobliskich, prywatnych pensjonatów,
np. „U Grażynki”, Kasinka Mała, tel. 18 331 31 38
Wyżywienie:
We własnym zakresie.
Napoje ciepłe/zimne - oferujemy w kosztach kursu.
Jeżeli warsztaty spodobają się, istnieje możliwość przyjazdu na kolejny
kurs z własnym koniem, w terminie późniejszym – do uzgodnienia.
Oferujemy boksy w stylu angielskim, ścielone słomą, zaopatrzone w automatyczne
poidła, lizawki z solą. Siano – do woli, pasza treściwa – owies – do uzgodnienia,
trawiaste padoki, infrastrukturę z krytą halą, o wymiarach 16 x 40 m.
Karmienie koni/sprzątanie boksów/wyprowadzanie na padok – we własnym
zakresie, ewentualnie, do uzgodnienia na miejscu z właścicielem Stajni.
Koszt zakwaterowania konia wraz z korzystaniem z infrastruktury:
80 zł / dobę
Cena za uczestnictwo w szkoleniu z własnym koniem - wg. indywidualnych
ustaleń.
Terminy szkoleń dla Uczestników:
Do ustalenia – w zależności od obecnej sytuacji i możliwości korzystania z
pensjonatów. Wkrótce przedstawimy propozycje.
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