
% Testtudat es idozftes
konnyeden, belso energiakbol

A HOSSZU ES FORRO NYAR UTAN A KOZELGO OSZ HUVOS REGGELLEL AjANDEKOZTA MEG A GODRE, FLORIAN
OBERPARLEITER SZABADIDOMITO KURZUSARA IGYEKVOKET. FLORIAN PATAKY KATA MEGHIVASARA ERKEZETT

HAZANKBA KATA SZERVEZTE, KOORDINALTA AZ ESEMENYT ES FORDITOTTA A TRENER INSTRUKCIOIT.

A reszrvevok nagy resze az esemenynek otthont ado lovarda
Joallomanyabol" kapott lotarsat, s ez meg erdekesebbe tet-
te szamukra az okulast, leven, hogy az ismeretlen joszaggal

meg kell ismerkedni, ossze kell csiszolodni, kevesebb a ,,melle besze-
les" es tobb a befektetett ,,tiszta munka"es eredmeny. Otthon es sajat
loval minden konnyebb, mint idegenben, idegennel.
A lovarda tarsalgojaban leadott elmeleti kepzes alatt Florian szeme-
lyeben megismerhettiink egy nyilt es baratsagos, jo kedelyti es kisu-
garzasu, nyugodt es hatarozott, konnyed es erzekletes mozdulatokkal
gesztikulalo, kulturalt fiatalembert. Ezen (nelkiilozhetetlen) tulajdon-
sagok elorevetftettek azt a hozzaallast, ahogy Florian a lovakkal es a
resztvevokkel bant.
Az elmelet anyaga a loviselkedestan es a lokikepzes, loval valo fog-
lalkozas osszefuggeseit taglalta. Bar a jelenlevok tisztaban voltak az
elhangzottakkal, megis jo volt atismetelni az alapveteseket.
Rovidesen a kezdo csoport setalgatott szetszortan a lovaspalyan
Florian keresere, aki igy felmerte a lovasparosokat. Ezutan sajat cso-
mozott kotofekjeire es az altala kitalalt specialis vezeto szarra cserel-
tette a lovakon levo felszerelest, majd elkezdodtek a bizalomrol, a
tiszteletrol es vezetesrol szolo alapgyakorlatok.
Florian boseges magyarazattal kiserve, mas es mas lovakon mutatta be
az egyszeru gyakorlatokat, majd megkoveteke az aprolekosan kidol-
gozott korrekt vegrehajtast, valamint a kovetkezetesseget. Korbejarva,
orokke mozgasban segitette a lovasokat, lijra meg lijra megmutatva a
feladatot. Kiemelte ezen alapgyakorlatok fontossagat, melyeket sem
kihagyni, rajtuk atsiklani, vagy oket ,,hanyaveti" modon vegrehajtani
nem erdemes! Azert alapgyakorlatok, mert ezeken alapszik minden:
a gyakorlatok kozbeni kedves, pozitiv kisugarzassal adott dicseretek,
atsimogatasok novelik a 16 belenk vetett bizalmat, a hatarozott, nyu-
godt - de sosem durva - vezetes, a 16 labainak mozgatasa tisztazzak
helyiinket, helyzetiinket a ,,duoban". Hal'istennek mar regota felbuk-
kant, utat tort maganak es egyre nagyobb nepszerusegnek orvend a
termeszetes lokikepzes, igy modunkban all sokfele modszert, stilust,
kikepzot megismerni.

Mivel minden - egeszseges - kikepzesi metodus egyfele mutat, nyil-
vanvalo, hogy az alapgyakorlatok teriileten oriasi kiilonbsegek nincse-
nek. Az apro elteresek inkabb a kikepzo egyenisegebol (hitebol, szel-
lemisegebol) adodnak. Azert erdemes tudasunkat orokke fejleszteni,
hisz ezek az aprosagok mind bovitik eszkoztarunkat! Peldakent irom,
ha ,,szembejon" veliink egy problemas 16, mely sok minden egyeb
mellett retteg a palcatol (vagy akar kiilonfele modszerek idomito bot-
jaitol) akkor meghalalja magat, ha remekiil banunk a hosszii vezeto-
szarral, amit tortenetesen egy kurzuson tanultunk meg.
Nos, ez a massag Florian eseteben is rogton kideriilt, hisz egesz kur-
zusat athatotta, hogy mennyire lenyegesnek tartja a legmelyebb ben-
sonkbol kiindulo testbeszed alkalmazasat a foldi, es a lohatrol vegzett
idomitas soran egyarant. Ami pedig a legbensonkbol Jon, az az ener-
gia. De ne higgyiik, hogy ez tiil volt misztifikalva a kurzuson, epp
ellenkezoleg! Egyszeru gyakorlatok soran ,,hivatta elo" a resztvevok-
bol a kivant hatas elerese erdekeben a megfelelo energiat, amely hoi
latvanyosabban, hoi epp kevesbe, de a lora vonatkozoan megfelelo
mertekben inditotta el testbeszediinket.
Ezen egyszeriinek ttino feladatok megvalosftasaban altalaban min-
denkit visszafog az a fajta ,,gatlasossag", melyet inkabb a tarsadalmi
megfelelesi kenyszerbol hordozunk es melyet levetkozni, elhagyni
nem konnyti. A jelenben feloldodni konnyeden es elvezettel atadni
magunkat egy tevekenysegnek, igen, ez a Jelenlet. Nem konnyu ezt
megfognunk, megkapnunk, pedig lovaink csakis igy gondolkodnak,
igy fogadnak el minket, ebben segitenek! Azert, hogy ezt sajat boriin-
kon is aterezhessiik, a masodik nap reggelen, volt egy feladat, amikor
is 16 — lovas beosztasban kellett egymast vezetgetni, es a ,,16nak" el kel-
lett mondania, hogy milyen energiat erez. ,,Lovasa" valoban vezeto?
Eleg hatarozott? Keves, vagy tiil sok a helyzetbe vitt energia?
Az a ket szelsoseg, amit Florian elvart, hogy tudjunk vegteleniil nyu-
godtak, lelazultak es kedvesek lenni, ezzel szemben pillanatok alatt
tudjuk ,,felszivni" magunkat egy hatarozott, eroteljes, iranyito - vezeto
allapotba. A tiirelmetlenseg, duh, tettlegesseg kizarva! Mindezt gon-
dolati szinten kellett elindftani es hagyni segiteni testiinket reagalni.
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Florian szembetiino nilzasokkal bemutatta, majd csiszolta a testbe-
szedet, bar mozgasa igy is vegig kiegyensiilyozott, kifejezo es a lovak
szamara azonnal ertheto - ezert igencsak hatekony — volt.
De gyakoroltuk ennek epp az ellenkezojet is, ami mar figyelmes lova-
inkon kivaloan miikodott. Ezt pedig ligy, hogy el kellett kepzelniink
valamit, mondjuk, hogy szarnyalunk, repiiliink lovunkkal, s hagyni,
hogy az erre utalo kis mozdulatok elotorjenek es csodak-csodaja, lo-
vaink atvettek ,,rezgeseinket" es mini mozdulatainkra iigetni, vagtazni
kezdtek mellettiink kezen. Ezt szinkronizacios gyakorlatnak hi'vta es
az ezzel kapcsolatos ,,erzekeink" sokat finomodtak a masodik napra.
Florian faradhatatlanul es minduntalan visszatert arra, hogy ne eszko-
zeinkkel, hanem kisugarzasunkkal es testbeszeddel tam'tsuk lovainkat.
Az eszkozhasznalatot - melyekbol lehet sok, vagy keves, ebbol a szem-
pontbol mindegy — hajlamosak vagyunk eltulozni, tul fontossa tenni,
isteniteni. Viszont kisugarzasunk ,,mindig nalunk van" es ha tudunk
vele banni, az - leven a 16 extra erzekeny allat - mindennel hatasosabb.
A halado csoport ugyanazon felepitmeny menten kapta a mar kisse
osszetettebb gyakorlatokat, de a trener pontosabb, eredmenyesebb
vegrehajtast kovetelt. A gyakorlatok kapcsan mindig a legproblema-
sabb, vagy ket kiilonbozo karakterii loval mutatta be a helyes megol-
dast, kiterve arra, hogy a 16 fajtaja, habitusa, kepzettsege, vagy epp
pillanatnyi erzelmi allapota hatalmas mertekben befolyasolhatja, sot
megvaltoztathatja a feladat megvalositasat. Peldaval illusztralva: mas
energiaval kell korre kikiildeni es ott mozgasban tartani egy erzekeny,
rebbenekeny, nagy amplitiidon rezgo lovat, mint egy nyugodtabb,
kicsit lustabb egyedet. Ezzel sugallta, hogy a lokikepzes soran nem
erdemes ,,egy kaptafara felhiizott" szabalyokra, megoldasokra ha-
gyatkozni, hanem erzekenyen meg kell fejteni a lovat es ugyanolyan
erzekenyen a megfelelo lepeseken keresztiil kell kerni tole a feladat
megoldasat. Florian felhfvta figyelmiinket arra, hogy a bonyolultabb
gyakorlatokat - de igazabol barmilyen lohoz intezett kerest - erdemes
reszekre bontva jol atgondolni, egymasra epiilve vegrehajtani es ez
vonatkozik az egymas utan kert, folyamatosan nehezedo, egymasra
epiilo feladatokra is.

A masodik napon, elmeletben es gyakorlatban egyarant atismeteltiik
es osszefoglaltuk az elozo napon atvett dolgokat. Az emlitett egymast
vezetgetos gyakorlat utan, az altala technikai vezetesnek hi'vott feladat
kovetkezett. Ez esetben a vezetest es iranyftast a 16 valla mellol, 6t kl-
serve kellett megoldani. A lovat vezeto szar a lohoz kozeli keziinkben,
a Florian altal kifejlesztett bojtos palca pedig a masik keziinkben volt,
ez utobbi indftotta a mozgast. Mindig a lonak kellett elobb elindulnia
es a lovasnak kellett kisernie a 16 mozgasat. A megallitas fokozatai:
eloszor energia, testbeszed, ha nem allt meg, akkor palca emeles az
orra elott, es ha erre sem allt meg, akkor szar. Ha ez jol ment es a 16
figyelt a testbeszedre, akkor a vezetoszarat a 16 nyakaba kotve, kovet-
kezett a mozgas szarkapcsolat nelkiil, szorosan a fal mellett, mindket
kezre. Amennyiben ez is ment, akkor le kellett vagni a sarkokat, de a
lovat felvenni csak ligy lehetett, hogy visszamentiink palya szelere a
falhoz. Aztan egyre tobb sarkot kellett levagni, majd el lehetett jonni
a falrol. Ez a szabadidomi'tas alapgyakorlata.

A kurzus legvegen Florian lohaton is megvizsgalta a lovasokat, majd
a lovak nyakizmainak lelazitasara, hajlitasara, nyujtasara, kesobb tar-
kojuk hajlitasara vonatkozo feladatokat vegeztetett. Kiilon kitert a
,,lovaserzesre" es elvarta, hogy a resztvevok kizarolag iilesiikbol kozve-
titett erzeseik alapjan, le tudjak irni lovuk mozgasat.
Azt gondolom, hogy Florian egy nagy tudasii, nyiltszi'vii, az elole-
nyekhez (16 es lovasa) vegtelen tiirelemmel, kedvesseggel fordulo fia-
talember, aki tulajdonkeppen tancol a lovakkal! Belso energiait felfe-
dezte, s kivaloan hasznalva oket, testtudata magas szintu. A lovaserzes
mellett, a loval valo foglalkozas masik alapkove az idozftes: mit, mi-
kor, hogyan, milyen erosseggel, mennyi ideig. Nos, elmondhatjuk,
hogy Florian kiemelkedo tudassal es gyakorlattal bir e teren is. Azert
kiilon koszonet, hogy nem a ma oly divatos modon - ,,megvaltokent"
- erkezett, szerenysege peldamutato, ittlete gyiimolcsozo es tanulsa-
gos volt!
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friss. Omega3 zsirsavakban gazdag

Omega3 zsirscnrcrlr
a lovak egeszsegeert!
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