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Túto knihu venujem mojim nebohým rodičom. 
Ukázali mi svet čarovnej prírody a aj to, ako sa dá spolu pekne žiť. Radi

sme sa o všetkom rozprávali aj filozofovali. A vždy mi vraveli, že by som
raz mala napísať knihu. Sama som si na knihu ešte netrúfla a tak som

prizvala ďalšie ženy. Verím, že by ich naše slová potešili.

Daniela Tejkalová



Predslov

Verím, že v živote každého človeka raz príde deň, keď si povie „teraz! už viem, čo
chcem“. Žiaľ, častokrát sa to stane až na smrteľnej posteli. Mne sa to stalo tiež,
avšak nie na tej  mojej.  Sedela som pri  mojej  zomierajúcej  mame a videla som
všetku tú bolesť, ktorú mala v očiach. Veľa sme sa rozprávali a ja som z jej príbehu
pochopila, čo všetko vo svojom živote nestihla a už ani nestihne. Rovnako som
sedela  na smrteľnej  posteli  môjho otca  a držala  ho za ruku.  Cítila  som to isté.
Bolesť a smútok z toho, čo nestihli a čo neurobili.  A tak som si povedala, že ja
takto zomierať nechcem. V tej chvíli som sa rozhodla nasledovať svoje sny a opäť
do svojho života vniesť  Môj  život.  Bol to sen o priateľstve na Zemi a o živote
s koňmi. Až neskôr som si uvedomila, že som vlastne len potrebovala nasledovať
motto,  ktoré  som  vybrala  na  maturitné  oznámenie  našej  triedy:  „Ak  chceš
realizovať svoje sny, prebuď sa!“

A tak som sa jedného dňa prebrala a začala som hľadať informácie, miesto i ľudí,
ktorí by mi v tom mojom sne pomohli. Tým mojim snom boli KONE. Nevedela
som prečo  a ako  to  urobiť,  ale  jednoducho som vykročila.  Túžila  som im byť
nablízku a vniesť ich do môjho života aj keď som nemala predstavu,  čo s nimi
chcem  vlastne  robiť.  Surfovala  som  po  internete,  kupovala  som  si  knižky,
navštevovala som rôzne kurzy aj jazdecké školy, ale stále to nebolo „ono“. Nemala
som úplne jasnú predstavu čo hľadám, ale cítila som, že to mám s koňmi nejako
„inak“, ako som bežne vídavala. Nemala som až takú veľkú túžbu jazdiť na koni,
ale nevedela som, ako inak sa im môžem priblížiť. Možno som len ešte nebola
dostatočne naladená, ale v mojom okolí som nevedela nájsť ľudí, ktorí by to cítili
podobne ako ja. Jednoducho som sa nedokázala prispôsobiť tomu, čo som zažívala
všade  kam som prišla  „učiť  sa  jazdiť“.  Nerozumela  som tomu,  čo  mám robiť
a hlavne prečo a cítila som sa zmätená z toho, čo som zažívala, pretože som často
videla  bolesť v očiach koní a čosi mi tam stále chýbalo. 

Jedného  dňa  som  v jednej  z jazdeckých  škôl  nanútený  bičík  treskla  o zem
a povedala som si, že musí predsa existovať aj iná cesta ako preťahovanie oťaží,
kopanie do slabín a dokazovanie si kto z koho. Nechcela som byť otrokárom, ktorý
len využíva kone ako nosiče svojho bremena, športové náčinie, náplasť na ego či
symbol  prestíže.  Inšpirovaná  knihou  Lindy  Kohanov  Tao  koně,  zážitkovým
seminárom  Horsense  Outdoor  v Čechách  a posilnená  vierou  v krajší  svet,  som
vykročila za volaním srdca. Bezhlavo a bez väčšej prípravy. Dnes viem, že to bolo
veľmi nerozumné a nie nasledovaniahodné rozhodnutie. Mohla som ešte počkať,
viac hľadať a lepšie sa na to pripraviť. Ale kto vie, čo je správne?



Kráčala  som aj  stále  putujem na  svojej  ceste  s veľkou dávkou  šťastia  a vďaka
ľuďom, ktorí sa ne-náhodne objavili a objavujú v mojom okruhu. Pomáha mi aj
zdedená ochota učiť sa a pár skúseností z vlastného života. Ale hlavne kone mi sú
mi na tej ceste oporou, inšpiráciou i motiváciou. Naučila som sa už od nich a pri
nich neuveriteľne veľa a neustále sa učím. Nie som žiaden expert na kone a občas
mám pocit,  že  ozaj  nič  neviem.  Z pohľadu ľudí,  ktorí  sú pri  koňoch niekoľko
desaťročí, viem toho naozaj podstatne menej. Ale pravda je aj taká, že veľa vecí
cítim, aj keď na to nemám vysvetlenie a ani roky skúseností.  Posilňuje ma nielen
moja  filozofická  povaha  a túžba  vidieť  veci  v súvislostiach,  ale  hlavne  slová
skúsených  horsmenov  Toma  Dorrance  a Marka  Rashida.  Obaja  sa  zhodujú
v jednom  -  ak  chceš  nadviazať  s koňom  spojenie,  musíš  to  jednoducho  cítiť
a vedieť používať silu spolu s citom.  

Netrúfam si v nasledujúcich stránkach poučovať ani radiť, ako to má byť s koňmi
„správne“.  Je  to  len  môj  uhol  pohľadu,  určený  zväčša  širokej  verejnosti  na
rozšírenie obzorov. 

Zažila som a uvedomila som si na tej ceste všeličo a bola by podľa mňa škoda sa
o to nepodeliť. Čo keď zomriem skôr, ako moja dcéra pochopí, čo som tie roky pri
koňoch vlastne  robila?  Aj  ľudia,  ktorých  stretávam sa  často  zaujímajú,  ako  to
s tými koňmi vlastne je a ako som sa ku koňom dostala a prečo som vymenila
pohodlie  kancelárie  a počítač  za  neistotu,  konské  chlpy  a  lopatu.  A hlavne  –
stretávam ďalších a ďalších ľudí, ktorým kone učarovali a zatúžili ich vniesť do
svojho  života,  ale  netušia  kde  začať  a čo  robiť.  Podaktorí  z nich  boli  alebo  sú
rozhodnutí si koňa napokon aj kúpiť, pre seba, či svoje neodbytné dieťa. A možno
aj podobne ako ja - bez skúseností a bez hlbšieho poznania súvislostí, pravidiel
živočíšnej  ríše,  len s túžbou v srdci  a peňaženkou  plnou možností.  Aby ten ich
príbeh nemusel byť taký kostrbatý, ako ten môj a aby viac ľudí „videlo za horizont
možností“ a kone získali vedomejších majiteľov, rozhodla som sa o ten môj príbeh
a postrehy podeliť. 

Počas posledných 4 rokov som pri koňoch stretla rôznych ľudí, a zväčša to boli
ženy, ktoré zažili  niečo podobné alebo sú pri koňoch oveľa dlhšie ako ja a tiež
majú svoje skúsenosti. Podaktoré zanechali vo mne hlboký dojem a niektoré som
aj oslovila s prosbou, aby prispeli svojim uhlom pohľadu či vlastným príbehom a
oni s nadšením súhlasili. Vedeli prečo a ja som im nesmierne vďačná. Podobných
úžasných žien je (nielen okolo mňa) verím omnoho viacej, ale všetky by sa sem asi
ani nezmestili. 

Príbehy, ktoré tu nájdete nie sú podľa mňa len o týchto konkrétnych ženách a o ich
koňoch. Sú o hľadaní spoločnej cesty pre všetky bytosti na tejto planéte, o hľadaní
a využívaní skutočného potenciálu nás všetkých a o našich vzájomných vzťahoch.
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Ich „ženský uhol pohľadu“ (dôraz na cit, empatiu, prispôsobivosť a spoluprácu) je
totiž v dnešnej dobe nadmieru potrebný. Svet sa v posledných storočiach dostal do
slepej  uličky  a ja  som  presvedčená  (podobne  ako  mnoho  iných  filozofov
a mysliteľov), že je to práve nerovnováhou, ktorú spôsobil prílišný dôraz na to, čo
je racionálne,  teda typické viac pre mužský spôsob nazerania na svet (dôraz na
fakty, štruktúry, pravidlá a silu). Ak sa tieto dva pohľady dostanú do rovnováhy
a začnú sa viac prepájať, na svete opäť zavládne harmónia a súlad. Ženy, ktoré sa
naučili  spolupracovať  s koňmi  svojim  „ženským  spôsobom“,  sú  teda  pre  mňa
inšpiráciou, ako „sa to dá“. 

Dnes viem, že „iná cesta“ s koňmi existuje. Respektíve tých ciest je veľa a toto je
len jedna z nich. Cieľom tejto knižky je pomôcť rozšíriť obzory, aby mohlo viac
ľudí  uvidieť,  že  kone nemusia byť len na jazdenie  a že  existuje aj  iný rozmer
a význam života s koňmi. Taký, ktorý okrem partnerstva s koňmi pomáha obnoviť
spojenie s celou prírodou a tým aj sami so sebou.. alebo vlastne naopak.

***

V prvej časti knihy, s názvom PRÍBEHY – CESTA K SEBE, nájdete môj príbeh
(v presnom znení z môjho denníčku, tak ako sa odvíjal počas 4 rokov) a príbehy
iných žien, ktoré sa podujali podeliť o svoje zážitky a skúsenosti. Zámerom tejto
časti je inšpirovať iné ženy (aj mužov), ktoré hľadajú vlastnú cestu a povzbudiť ich
k vytrvalosti a ochote učiť sa prekonávať svoje „komfortné zóny“. 

V druhej  časti  knihy, s názvom ROZPRÁVANIE O KOŇOCH, nájdete zhrnutie
základných, ale aj málo známych poznatkov o koňoch, ktorých cieľom je rozšíriť
povedomie  o potrebách,  schopnostiach  a možnostiach  spolupráce  s  koňmi.
Nakoľko  sa  nepovažujem  za  odborníka  na  kone  (som  len  kdesi  na  začiatku),
kapitoly  revidovala  a časť  z nich  aj  sama  pripravila  skúsenejšia  a  vzdelanejšia
koniarka Hanka Šišková.

Fotografie  použité v knihe vznikli  počas našich obyčajných dní či pri aktivitách
s koňmi  (fotené  mnou  alebo  niekým,  kto  bol  práve  po  ruke,  s dovolením
zúčastnených  strán),  s výnimkou  fotografií  uvedených  v príbehoch  jednotlivých
žien (tie sú z ich vlastných archívov). 

Daniela Tejkalová
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Časť prvá: PRÍBEHY - CESTA K SEBE
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Úvod k príbehom

Kým  ľudia  vymysleli  počítačové  hry,  bavili  svoje  deti  (aj  seba)  čítaním,
rozprávaním a počúvaním príbehov, skutočných aj tých vymyslených. Deti, ale aj
dospelí, v príbehoch iných ľudí mohli nájsť poučenie, zábavu aj spoločne strávený
čas. Mohli cítiť, že v tom nie sú sami, pretože aj niekto iný sa bojí, padá, víťazí,
raduje sa a vidí svet podobne ako oni, hoci témy môžu byť rôzne. A to im dodávalo
odvahu a ochotu prekonávať prekážky či tešiť sa zo zdieľanej krásy. 

To, prečo  príbehy fungovali  kedysi,  funguje aj  dnes.  Preto sú kiná plné a kníh
neubúda. Ľudia jednoducho stále potrebujú spoznávať svet a vedieť, že sú „ok“, aj
keď sa im nedarí, cítia sa osamelí, zradení a neistí. A o to viac potrebujú počuť, že
„sa to dá“ prekonať, že cesta k cieľu existuje, aj keď to tak spočiatku nevyzerá. Aj
vtedy, ak príbeh nedopadne „dobre“, môže byť užitočnou inšpiráciou ako veci ne-
robiť, kde hľadať kľúč k rozlúšteniu záhad života a dáva možnosť prijať seba či
iných aj vtedy, ak sa veci nevyvíjajú očakávaným spôsobom. 

Ideu tejto knihy som nosila v srdci  od momentu, keď som si prvýkrát  sadla na
vlastného koňa. Na ten pocit nikdy nezabudnem. Chcela som ho zakričať do sveta
a ukázať všetkým, aké je to nádherné splniť si sen, aká som šťastná a silná. Až
neskôr  som  pochopila,  že  rovnako  „hore“,  viem  byť  aj  „dolu“,  teda  cítiť  sa
absolútne  neschopná,  nešťastná  a slabá.  O tom  sa  mi  spočiatku  až  tak  veľmi
hovoriť nechcelo. Hanbila som sa za svoje nezdary a za svoju trúfalosť kúpiť si
koňa bez väčších znalostí. Čím viac som však dokázala priznať to, ako sa skutočne
cítim a čo neviem, tým menej som sa bála a o to viac mi ľudia pomáhali alebo
chceli počuť, ako sa mi darí. Dnes sa už nebojím priznať „mýlila som sa“ alebo „to
bola fakt hlúposť“ či „urobila by som to znovu“. Po 4 rokoch zoči – voči sebe som
veľa vecí pochopila – o sebe, o koňoch, o svete – a tak som sa rozhodla konečne
o môj príbeh podeliť, slovom aj obrazom. Som síce len na polceste... ale kto vie,
možno  práve  preto  môže  byť  pre  vás  môj  príbeh  inšpiráciou  a  užitočným
spestrením všedných dní. Aby som zostala čo najpresnejšia, prinášam autentické
zápisky z môjho denníka. Je preto aj dlhší ako ostatné príbehy.

A prečo som požiadala aj ďalšie ženy o príspevok do tejto knihy? 

Možno som už ako tie  kone. Lepšie sa cítim v spoločnosti  iných, ktorí  to cítia
podobne. A ženy, ktoré som oslovila s prosbou o spoluprácu, mi ten pocit bezpečia
poskytli.  Našla  som v nich oporu  a láskyplnú inšpiráciu  a som presvedčená,  že
nebudem jediná.  Všetky ženy osobne poznám, ovplyvnili  ma a navyše  majú aj
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niečo spoločné. Nielen lásku ku koňom, ale aj lásku k sebe a k svetu okolo nich
a k Matke  Zem pod našimi  nohami.  Všetky majú v sebe  čosi,  čo  im umožňuje
vidieť veci v širšom kontexte a majú schopnosť pretaviť svoje ciele do reality. Tým
sú mi tak veľmi sympatické. Keď som si ich príbehy prečítala, častokrát som mala
slzy na krajíčku alebo mi srdce poskočilo radosťou. 

Tak nech sa vám dobre číta a naše príbehy nech pomôžu dopísať aj ten váš príbeh.
Nie sú to totiž len príbehy o koňoch. Sú to príbehy hlavne o ceste k sebe. 

V nasledujúcej časti sa vám bude prihovárať týchto 10 žien:

Z môjho denníka a Lekcie od koní: 

● Daniela  Tejkalová -  filozofka,  blogerka  a  koučka  (sprievodkyňa  svetom

emócií a koučing s asistenciou koní) 

Príbehy iných žien:
 Hana Šišková – hipologička, psychologička a koučka (terapie  a  koučing s

asistenciou koní), hlavná autorka knihy a odborný garant
 Karolína Čapková – trénerka jazdectva, táborová vedúca a lektorka osobného

rozvoja s koňmi
 Andrea Žemberová – detská lekárka a terapeut holistickej medicíny
 Helena  Pokorová –  veterinárka,  chiropraktička  a  lektorka  seminárov

transformačnej komunikácie
 Anita  Ingebriktsvold –  lektorka  osobného  rozvoja  s  asistenciou  koní

(EPONA,  EAGALA),  učiteľka  OneHorseLife,  akupunkturistka  koní,
terapeutka Animal Assisted Therapy, učiteľka jogy Kundalini

 Eva Bálizsová – realitná maklérka a motivačná blogerka
 Zdeňka  Jordánová –  spisovateľka,  maliarka  a  lektorka  osobného  rozvoja

(Poznej svůj cíl)
 Lenka  Kňazovická –  špeciálna  pedagogička,  hipoterapeutka  a  terapeutka

bilaterálnej integrácie
 rozhovor s Lindou Kohanov – spisovateľka,  lektorka osobného rozvoja a

zakladateľka  vzdelávacieho  centra  EPONA (terapie  a  aktivity  s  asistenciou
koní)
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Daniela Tejkalová – z môjho denníka

4 roky zoči-voči sebe
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29. júla 2015

Na tento  darček  od mojej  6  ročnej  dcérky  sa  denne pozerám v práci...  zavretá
v presklennom mrakodrape,  bez čerstvého vzduchu, čumím do počítača a riešim
nekonečné a často nezmyselné korporátne úlohy. Ešte 30 dní. Dala som výpoveď.
Ďakujem Miška!:-)

31.august 2015

Posledný deň v práci. Pred dvoma mesiacmi som dala výpoveď. Bolo to len mesiac
potom, ako mi zvýšili plat a ponúkli viac možností na realizáciu a pár dní potom,
ako mi  došlo,  že sedím vo vlaku,  ktorý ide opačným smerom. Bolo to  mesiac
potom, ako za otcom odišla do večnosti aj moja mama a ja som vďaka nim uvidela
celý môj život ako na dlani.  Uvidela som, že večer  padám do postele  únavou,
nemám už chuť toľko smiať sa s dcérou, milovať sa s mužom, starať sa o bylinky
vo vlastnej záhrade, čas na priateľov, na to, čo mám rada, ani silu naplno tešiť sa z
toho  všetkého,  čo  mám.

Odchádzam dobrovoľne, s balíčkom nových skúseností, inšpirácií i priateľov. Bez
istoty budúcej práce a obživy. Nejdem na Úrad práce ani do žiadnej novej práce.
Na účte mám len pár peňazí. Možno som sa zbláznila, ale viem, že teraz je to to
najlepšie, čo môžem urobiť.

Odchádzam  s  víziou  nového  života,  bez  stresu  a  naháňania  sa  za  cudzími  či
nezmyselnými cieľmi. Mám už len vlastný cieľ. Načúvať svojmu srdcu a využívať
myseľ, aby mi to pomohla zrealizovať. Byť prítomná v každom okamihu svojho
života, pretože každá sekunda sa ráta a zostáva mi ich čoraz menej. Nehrať sa na
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niečo, čo nie som a nerobiť nič, čo nie je v súlade s mojou cestou. Ďakovať za
každý deň, že môžem byť prejavom Života...

Október 2015

Keď som mala 5 rokov, posadili ma prvýkrát na koňa. Veľkého, ťažného. Nikto
iný si netrúfol. A spadla som. A namiesto toho, aby som zanevrela na toto tajuplné
stvorenie, zamilovala som sa. Detskú izbu neskôr zdobili plagáty koní, ktoré mi
otec nosil zo zahraničia a debničky v izbe tvorili imaginárneho koňa, na ktorom
sme so sestrou cválali prériami. S básničkami o koňoch a s obrázkami koní som
vyhrávala všetky školské súťaže a mala som ich jednoducho všade. Potom som
niekoľko letných prázdnin trávila tým, že som vyhľadávala každú možnú chvíľu,
ako byť reálne  pri  nich.  Mali  sme drevenicu  v Belianskych Tatrách,  kde život
začiatkom 80-tych rokov plynul pomaly a štátne traktory sa všade nedostali. A tak
sme mali to šťastie, že sme s koňmi orali, zvážali seno, nechali sa voziť na ich
spotených  chrbtoch  alebo  sme  sa  so  sestrou  s  nimi  len  tak  túlali  tatranskými
lúkami. 
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Nestačilo mi to a tak som si od rodičov vydupala jazdecký klub a každý víkend
som s nadšením trávila čistením koní, tréningami, upratovaním stajne a kydaním
hnoja. Poctivo sme trénovali a tak sme sa stali majstrami Bratislavy aj Slovenska v
súťaži voltížnych družstiev. 

Tešila som sa, že už som pripravená do sedla a budem môcť poriadne jazdiť a že
takto budem žiť  ďalších  veľa rokov a stanem sa  veterinárkou,  aby som mohla
koňom a  iným zvieratám  byť  nablízku.  Jedného  dňa,  krátko  po  mojich  10tich
narodeninách, prišli po mňa rodičia a povedali "zbaľ si veci, tu končíš. Nemáme
čas  voziť  ťa  po pretekoch."  Šokujúcu  správu  som prijala  bez  dupania  a  kriku,
zostali mi len slzy a diera v srdci.

Ďalších  30!  rokov  som  skúšala  všetko  možné  -  spoločenský  tanec,  gitaru,
keramiku,  hádzanú,  motorku,  tai-chi,  nadčasy  v agentúre,  kariéru  v korporáte,
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rozvod,  stavbu  domu,  sťahovanie,  horský  bicykel,  skok  s  padákom,  tvorivé
dielne... 

Keď som už vyčerpala svoje zásoby náhradnej energie, keď som pochopila, že si
chytám vlastný  chvost  a točím sa  v kruhu  dávno nepotrebných  programov  a že
možno  zomriem  skôr,  kým  dokončím  to,  čo  som  chcela...  podobne  ako  moji
rodičia,  ktorí  podľahli  bolesti  a  rakovine...  rozhodla  som sa  konať.  Dala  som
v práci výpoveď a bez zjavnej logiky, bez porady so skúsenými a bez vlastných
skúseností som párkrát otvorila Bazoš... a kúpila som si koňa. 

3. november 2015

Doviezli mi ju pred pár týždňami. Volá sa Nina, má asi 6 rokov a väčšinu času
prežila v stáde koní alebo v stáde oviec a kôz a trochu s nejakými ľuďmi. Je to
kríženec haflinga, quatera, fjorda a welsha. Vraj chcel nejaký „chovateľ“ poskladať
nové, nenáročné, plemeno. Vyšiel z toho nízky koník s veľkým zadkom a krátkymi
nohami.  Posledných  pár  mesiacov  strávila  táto  malá  blonďavá  kobylka  v
"prestupnej stanici" priekupníka koní, ktorý čakal na niekoho, kto ju vyplatí a bolo
mu jedno, kto to bude. Pri predaji zdôraznil, že kobyla má "vlastnú hlavu" a treba
na ňu tvrdo, čo bolo zrejmé aj z jeho spôsobu komunikácie s ňou. Pozrela som sa
jej  do  očí  a  nezaváhala  som ani  chvíľu.  Neriešila  som jej  vzhľad,  zdravie  ani
chovanie.

Nedáva to logiku - neskúsená tvrdohlavá kobylka a neskúsená tvrdohlavá žienka.
Obe citlivé a vnímavé, no s kýblom starých zranení v duši. Ochotné bojovať za
svoje práva a nevzdať sa za žiadnu cenu.

Čo len z tohto bude? Nuž, uvidíme...
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20. november 2015

Uff!  Tak toto som nečakala.  Vyzeralo to tak jednoducho! Ja viem, nebola som
dobre pripravená, ale asi som to potrebovala zažiť „takto“. 

6 týždňov s Ninou ubehlo ako voda. Dalo mi to celkom zabrať, ale už sa cítim ako
znovuzrodená. Zdá sa mi, že to, čo som sa mala naučiť vtedy, keď som mala 10
rokov...  mi  došlo  teraz.  Za  tých  pár  týždňov  mi  môj  kôň ukázal,  čo  znamená
ROZHODNÚŤ  SA,  CHCIEŤ,  VYTRVAŤ  a  POUŽIŤ  SVOJU  SILU  aj
ODHODLANIE.  To poznanie  prišlo  v jeden večer,  keď som sa svoju kobylku
snažila dostať z neďalekej lúky do stajne. Trvalo to viac ako hodinu, okolo chodili
jazdci na poslušných koníkoch a Nina tam stála ako somárik so zaťatými nohami
do zeme. Cítila som sa ako úplné nemehlo a blbec. Použila som všetko - vodítko,
bičík, prosby i slzy. Nakoniec sa asi zľutovala alebo ju to už omrzelo a išla so
mnou. Až na druhý deň mi to docvaklo. Pomohla mi aj jedna žena, Michaela, ktorá
koňom  rozumela  a  dala  mi  len  jednu  otázku,  ktorá  mnou  pohla  až  k  slzám.
Uvedomila som si, že ak CHCEM mať toto nádherné zviera pri sebe a spolu s ňou
žiť  na  tejto  nádhernej  planéte  zvanej  Zem,  musím  jednoducho  rešpektovať
podmienky a  pravidlá,  aké  tu  vládnu.  Bola som tak ponorená  do sebaľútosti  a
strachu, že som nedokázala zo seba vydať vôbec nič, čomu by kôň rozumel. Kôň
(ako každé zviera a aj dieťa), rozumie len tomu, čo je TERAZ... ako sa aktuálne
cítim a na čo myslím. Ale vyššie spomínané stavy sa týkajú minulosti  (Bola to
hlúposť kúpiť si koňa! Ako som to mohla urobiť?) alebo budúcnosti (Nezvládnem
to! Čo si o mne pomyslia?), takže som tam v tej chvíli vôbec nebola. 

Spomenula som si hneď aj na kurz Já chci I. na ranči u Zdenky Jordánovej, ktorý
som absolvovala pred dvomi rokmi, v čase keď sen o živote s koňmi bol ešte len
sen. Kurz je doplnkovým modulom trojročného sebapoznávacieho kurzu Poznej
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svůj  cíl,  ktorý práve  ukončujem. Kurz  Já chci  vedie Zdenkina dcéra  Michaela,
koniarka telom i dušou, takže sme si získané uvedomenia na kurze mohli overiť
nielen cez kinezku (svalový test), ale aj prostredníctvom koní. V jednej chvíli som
stála v kruhovke s čiernym krásavcom a mojou úlohou bolo pohnúť ho na diaľku
vpred,  tak  aby  klusal  po  obvode.  Mala  som  v ruke  len  „mávatko“  v podobe
vlajočky. Zdalo sa to jednoduché, veď aj tým predo mnou to išlo tak ľahko. Ale
keď som vstúpila do kruhovky a začala som na koňa mávať a poskakovať tam, len
tam stál a pokojne na mňa pozeral. Na moje výskoky a trepotajúcu sa vlajku vôbec
nereagoval. Ako to!!!??? Bola som zúfalá, ale v tej chvíli mi došlo, o čom sme sa
celý deň bavili. Až keď som sa rozhodla, že naozaj CHCEM, aby sa pohol a bola
som s tým v súlade, zmenila sa aj moja energia a on jej začal rozumieť. Musela
som len prijať, že je to súčasť cvičenia a nie jeho naháňanie a „buzerácia“, s čím
som mala  pôvodne  problém.  Môj  odpor  k  tomu,  keď  niečo  ja  sama  „musím“
a nevidím v tom zmysel, sa tu ukázal jasnejšie ako slnko na oblohe. Všetko, čo sme
v ten deň preberali a odblokovávali v rámci kurzu, začalo dávať zrazu zmysel.

Nuž, keďže som si svoje spolužitie s koňom takto nepredstavovala musela som sa
rozhodnúť. Budem musieť KONAŤ podľa aktuálneho pocitu a reagovať okamžite,
byť  naplno  prítomná  v  danom okamžiku  a veľmi  dobre  vedieť,  čo  CHCEM....
alebo sa koňa vzdať.

6. december 2015

Ešte sme spolu a ide nám to čoraz lepšie. Má so mnou trpezlivosť:-) Už viem, čo
od nej chcem a vytrvám, kým to nedostanem. Nebojím sa použiť svoju (duševnú i
fyzickú) silu a ona to vie! Učíme sa základy slušného správania sa (aby ma ona
neprišlapla) a aby som jej ja rozumela. Chodíme spolu na prechádzky a "pasieme
sa". Ja dýcham čerstvý vzduch, ona chrumká šťavnatú trávičku. A je mi jedno, čo
si myslia okoloidúci jazdci na vznešených a poslušne vyzerajúcich tátošoch.

Ale...priznávam... nie je to veru vôbec také jednoduché, ako to vyzerá. Predvčerom
ma napríklad skoro hryzla, respektíve zahnala sa na mňa, ale odniesol to našťastie
len rukáv zimnej bundy. Chcela som, aby sa pohla vpred, ale ona tam stála ako
somárik s nohami vrytými pevne do zeme. Ťahala som ju a ťahala, no nič. Stála
ďalej. Tak som natiahla pravú ruku vpred, smerom pred hlavu a dlhým vodítkom
som ju „štipla“ smerom k zadku. Tak mi to ktosi ukázal. Au! to sa jej nepáčilo
a úder mi vrátila. Tak som sa od strachu roztriasla, že som ju vrátila späť do stajne.
Bála som sa, že mi ublíži ešte viac. Skúsený koniar by povedal „chyba“! Teraz sa
naučí, že vyhrala a môže sa vrátiť späť k senu a susedom v stajni a mať od teba
pokoj.  To si  nemôže dovoliť!“ Lenže  ak nemáte skúsenosti  s  „nevychovaným“
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koňom alebo máte tajné bolesti v duši (napr. zo zlých skúseností z minulosti), čo 
iné vám zostáva? Jedine učiť sa, učiť sa, učiť sa...

14. december 2015

Jeden z najkrajších pocitov môjho života. Sedím na vlastnom koni a kráčame spolu 
zimno-jesennou prírodou. Po dvoch mesiacoch budovania dôvery...  a rešpektu... 
naša prvá riadna vychádzke v sedle:-) Prišlo mi to tak dôverne známe - ísť spolu 
lesom a  vnímať  svieži  vzduch,  počuť  zvuky  konských  kopýt,  stretávať  srnky, 
vidieť  tajuplné  stromy  plné  príbehov,  cítiť  súzvuk...  a  usmievať  sa  radosťou. 
Ďakujem! Ďakujem aj vám, čo pri nás stojíte - Ingridka, Mišo a Deniska. Bez vašej 
pomoci by sme to určite nezvládli. 

24. december 2015

Vianoce 2015 - a môj sen pokračuje. Už nesnívam. Žijem! Dva dni pred Štedrým 
dňom sme s priateľkami osedlali naše tátoše a vybrali sa cez hory a cez doly, cez 
dedinu i po ceste, za deťmi do školy, ktorú som si vysnívala pre moju dcéru. Bola 
nám taaak krásne!

Dnes,  na  Štedrý  deň...stojím  na  lúke  vedľa  svojho  koňa,  cítim  svieži  vzduch, 
hľadím na okolité kopce Malých Karpát a slzy mi tečú po lícach. Sú to slzy radosti 
a nemajú konca.

Vravím si.. priatelia, nebojme sa snívať. A nebojme sa žiť svoje sny. Svet je zrazu 
taký krásny a dobroprajný! Stojí za to tu na Zemi žiť:-) 

20. január 2016

Nuž veru, počasie býva vrtkavé a život občas tiež. Ale aj keď to občas "škrípe", 
nevadí.  Aspoň viete,  kde to  treba premazať,  čo robiť inak a čo sa ešte  musíte 
doučiť. Ja sa učím každým dňom. Sú dni lepšie a sú dni horšie. Občas ma moja 
kobylka vystraší svojou nespútanou energiou a ja sa zľaknem, že to nezvládnem. 
Začnem mať strach, že tá krása raz predsa len skončí a ja budem opäť lapená v 
beznádeji života. Bojím sa, že mi dojde chuť učiť sa, energia alebo peniaze. A tak 
musím  neustále  dávať  dobrý  pozor  na  to,  aby  ma  moja  myseľ  nezahlcovala 
hrôzostrašnými predstavami o budúcnosti a nehádzala na mňa smutné spomienky
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na minulosť. Našťastie, keď sa pozriem koňom do očí, vidím len a len ten jeden
prítomný okamžik. A z neho mám vždy dobrý pocit:-)

Február 2016

Už viem, čo znamená „prítomný okamžik“, ale aj dôvera a rešpekt a prečo musí
byť všetko v rovnováhe. Dobrovoľne priznávam, že som akosi precenila svoje sily
a schopnosti a môj kôň mi začína prerastať cez hlavu. Snažím sa a učím, ale furt
ten vysnívaný pokoj a pohoda s vlastným koňom nie a nie prísť. Neviem sa s ním
občas ani prejsť, bez toho, aby sme spolu nebojovali a nenaťahovali kto kam chce
ísť. Zrazu si uvedomujem, že tých 600 kg sa nedá len tak ľahko vypnúť ani oprieť
o stenu ako bicykel. 

A tak žiadam o pomoc. Okrem Miša a Ingridky prichádza na pomoc napokon aj
Martin - koniar telom a s dušou indiána. S koňmi má bohaté skúsenosti a ovláda
viacero  metód,  ktoré  využíva  presne  podľa  toho,  čo  ktorý  kôň či  jeho  majiteľ
potrebujú.  Usilovne spolu trénujeme,  smejeme  sa a učíme sa  zároveň  s  Ninou.
Stalo sa mi však to, čo som potrebovala o koňoch pochopiť a zažiť „na vlastnej
koži“. Lebo inak by som to asi nepochopila.
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Po pár tréningoch som si začínala veriť a tešila som sa, ako nám to spolu pekne
ide. Vedela som ako bez násilia pohnúť koňa dozadu či dopredu, ako ho bezpečne
vodiť a otočiť "okolo predku a zadku" a ako ho prinútiť behať či stáť v kruhovke aj
bez lonže. Bola som hrdá na to, že viem "ovládnuť" svojho koňa aj na voľno a ako
si navzájom dôverujeme, no dostala som riadnu príučku.

Trénovali  sme zrovna v kruhovke a ja som sa chcela tak trochu predviesť pred
ľuďmi, ktorí tam práve boli. Pustila som koňa na voľno do kruhovky a nechala ho
behať i zastavovať okolo seba. Kôň ma krásne nasledoval, až do chvíle, keď zbadal
iné,  nové  kone  a  okoloidúceho  žrebca.  Kôň začal  behať  dokola  a  vyhadzovať
kopytá k nebesám, až som musela z kruhovky ujsť. Mávanie bičom mi bolo nanič.
Keby vtedy nebol Martin nablízku, asi by som jednu schytala. Nemala som toľko
sebadôvery a odvahy, aby som koňa ukľudnila sama. Martinovi stačilo pár sekúnd
a kôň pokojne  stál  po  jeho  boku.  Nebolo  to  násilím ani  plieskaním biča.  Kôň
potreboval len jeho sebadôveru a pocit bezpečia, aby sa ukľudnil.

Stalo sa to, že som svojmu koňovi verila až príliš a zabudla som pritom sledovať
okolie a jeho jemné signály, že sa deje niečo nežiadúce. Verila som, že ma bude
počúvať,  ale  neverila  som  sama  sebe,  že  to  zvládnem.  Preto  ma  môj  kôň
nepočúval. A hlavne, chcela som sa predviesť, ukázať! Nebola som „prítomná“...
bola som zase len v predstavách, ako ma budú ľudia obdivovať za to, ako nám to
pekne spolu ide. Fuuu... nuž mám sa veru ešte čo učiť! 

Neľutujem však ani minútu! Toto všetko okolo koní je pre mňa úžasné a lepšie ako
čokoľvek čo som doteraz zažila. Je mi ľúto len toho, že som sa na toto celé lepšie
nepripravila. Vôbec som nevedela, že kôň sa môže správať takto rôznorodo. Keď
som chodila na kone ako dieťa a aj pred pár mesiacmi, keď som navštevovala pár
jazdeckých škôl a kurzov, nikto mi nepovedal, že kôň je mojim zrkadlom. A že
každý kôň sa bude správať presne podľa toho, ako sa mám ja, ako sa cítim a čo
mám v hlave. Alebo to tam niekde bolo... medzi riadkami... a len ja som to nebola
schopná vnímať a pochopiť?

2. apríl 2016 

Po piatich mesiacoch sa sťahujeme zo športového areálu.  Do svojho. Nina a jej
nový priateľ, hafling Merlin, dostali výbeh s krásnym výhľadom, uprostred čistej
prírody, s prístreškom proti vetru i dažďu a my - ľudia, maringotkou na oddych a
čítanie kníh. Ja som navyše získala skvelú parťáčku Lucku, s ktorou nikdy nie je
núdza o dobrú náladu. Nedá sa opísať slovami tá krása bytia. 
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Ten pocit je taký nádherný a oslobodzujúci, že aj nečakané rodinné udalosti popri 
tom strácajú svoj strašidelný nádych. Môj partner mi práve oznámil,  že sa 
zamiloval  do inej  ženy a nevie s tým už nič urobiť.  Že je jednoducho  úžasná  a 
chce  byť  s ňou.  Mám  pocit,  že  som  v predchádzajúcich rokoch do udržania 
nášho vzťahu už dala naozaj všetko, čo bolo v mojich silách. A tak s tým nerobím 
nič ani  ja.  Len dýcham a vnáram tvár  do bielej  hrivy mojej vernej spoločníčky. 
Počujem ako mi vraví: „To zvládneš! Ver, že nie si sama“. Snažím sa, ale keď 
prší a fúka a stromy sa ohýbajú vo vetre, cítim sa naozaj sama... bez rodičov, bez 
partnera, bez istoty budúcej práce... sama na dieťa, sama na kopci, na všetko okolo 
farmy, na nové výzvy aj prekážky. Nezostáva mi nič, len veriť, že spojenie a silu 
opäť nájdem.
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Jar a leto 2016

Jar a leto ubehli ako voda. Pokojná a priezračná, plná krásnych zážitkov a stretnutí.
Bolo nám s koňmi taaak krásne...  že sa to ani nedá opísať slovami. Nemám na
písanie ani čas. Jednoducho Žijem. Možno pár fotiek napovie...

Okrem  Martina,  ktorý  tu  na  nás  dohliada  a učí  nás  konskému  remeslu,  prišla
pomôcť aj Karolína a prišli k nám aj deti. Začali sa motať okolo výbehu a pýtať sa,
či môžu prísť na kone aj ony. Že budú kľudne pomáhať a aj kydať hnoj a nevadí ak
nebudú jazdiť. Stačí trošku, len aby tam s koňmi mohli chvíľu byť. Tak sme zrazu
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mali poobedný Klub priateľov koní a denný detský tábor. Prišli aj dospelí, ktorí
zatúžili po dotyku s koňmi. Nemali sme pieskovú jazdiareň, ani halu, len ohradu s
koňmi a malú drevenú kruhovku, ktorú sme si sami vyrobili uprostred výbehu. Ale
deti  chodili  a dospelí  tiež.  Stačilo im len tam „byť“. Nikomu nechýbali  hodiny
v sedle, elektrina, záchod ani tečúca voda. Pitnú vodu sme si doviezli a tú pre kone
sme  ťahali  ručne  zo  studne.  Aspoň  sme  sa  pri  tom veľa  nasmiali,  zohriali  či
ovlažili.  Hrali  sme sa  s koňmi  prevažne  zo  zeme  a  učili  sme sa  „pekne  spolu
dohodnúť“. Sem tam sme sa išli  okúpať do potoka alebo si natrhať ringloty na
okolité lúky. 
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A hlavne,  počas leta som stihla zažiť to, o čom som vždy snívala - len tak si vyjsť
na prechádzku s  koňom "na ruke",  bez uzdy a sedla si  len tak kráčať  lúkou a
lesom.. a keď sa mi zachce, vyskočiť na jeho chrbát a rozbehnúť sa cestičkou... v
spojení, keď stačí pomyslieť a kôň odpovedá. Dotýkať sa dušou hviezd a nohami
koňa zeme. Vidieť tiene počas mesačného splnu a nechať sa niesť na jeho chrbte
nočným lesom. To, že nemám partnera, ani oporu rodiny, mi už vôbec nevadilo.
Cítila som sa silná, milovaná a v bezpečí.

Život s koňmi mi však ukázal  aj druhú stranu mince - starosti  o výbeh i kone,
fyzickú prácu,  neočakávané udalosti...  a to dennodenne.  Kôň sa nedá odložiť a
trochu ťažko sa sťahuje. Kôň má tiež "svoje dni" a občas s ním nie je reč a sú dni,
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keď sa kvôli počasiu ani nič nedá. Občas máme "svoje dni" my a vtedy zase kone 
nerozumejú  nám.  S  parťáčkou  Luckou,  Merlinovou  majiteľkou  a  trénerom 
Martinom sme počas leta zažili  toľko vtipných chvíľ, koľko som sa nenasmiala 
hádam za posledných 10 rokov. 

19. november 2016

Zdá sa, že som sa asi nasmiala aj dopredu, pretože jeseň a zima budú pre nás veru 
zaťažkávacou skúškou. Všade je už teraz blato, vyhnojovanie výbehu trvá trikrát 
tak dlho, lebo sa šmýka a všetko je ťažké, mrznú mi ruky a z nosa kvapká. Kone sú 
neustále mokré a od blata, voda zamŕza a seno je zvlhnuté. Fúka ľadový vietor a 
začínajú mi mrznúť už aj myšlienky. Riešim dopravu vody a sena a zábavu pre 
kone,  aby  sa v  zime neunudili.  Indiánské  típí,  ktoré  sa  u nás  objavilo  ako  dar z 
nebies,  mi už dvakrát  odfúkol severák a ja nemám síl ho znovu postaviť. No, 
bude to ešte zábavné!

Marec 2017

Áno,  zima  si  vypýtala  svoje.  Keď  koncom  roku  2016  zadula  Meluzína  svoju 
pieseň... došlo mi to. Nebude to ľahké a bude to trvať dlhšie, ako budem vládať... 
Fučalo, mrzlo a snežilo a voda vo vani zmŕzala okamžite. 

Aj konské bobky je potrebné rozbíjať čakanom, aby sa vôbec dali vyzbierať. 2x 
denne  pumpujem  vodu  z  blízkej  studne  a  dopĺňam krmivo  vo  dne  v  noci.  Aj

o polnoci,  aby  som  stihla  cez  deň  brigádu  v meste.  Keď  sa  vraciam  z mesta
a potom od koní, padám od únavy a ruky sa mi trasú. To bol fakt blbý nápad mať
farmu na kopci, bez elektriny a bez tečúcej vody!!!! Občas už naozaj nevládzem
a začínam prosiť  Vesmír  o pomoc. Chýba mi mama,  otec aj  partner,  čo by ma
objali a uistili, že to bude všetko dobré a že zima raz skončí. Jediné, čo mi vlieva
teplo do žíl, je moja úžasná dcéra. Hoci má len 8, môžem sa na ňu vo všetkom
spoľahnúť a dobiť si pri nej stratenú nádej.
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Koňom zima nevadí, no už sa nudia a majú prebytok energie, pričom tej mojej 
každým dňom ubúda. Našťastie nie som úplne sama a Silvester môžem osláviť 
prácou. Aby nám vydržalo seno kým poľaví ľad a sneh, rozhodli sme sa vyrobiť 
koňom poriadne kŕmidlo. Bolesť v krku aj teplota mi síce stúpa rovnako rýchlo ako
teplota vonku klesá, ale „keď musíš, tak musíš“. Chlap dirigoval a dve žienky 
zabíjali klince. Ale veruže.. veselo nám bolo a kone mali o zábavu postarané tiež. 
Zvládli sme to rovnako dobre, ako stavbu druhého prístrešku. 
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Nuž,  život  na  farme nie je  rovnako pohodlný ako sedieť  v čistej  kancelárii  za
počítačom a nad čerstvou kávičkou debatovať o včerajšom projekte. Toto bol život
TU a TERAZ. So všetkým, čo k nemu patrí. Tak nejako NAOZAJ... na vlastnej
koži. Dostal sa mi vlastne až pod kožu, úplne „na dreň“. V tej chvíli som skutočne
zacítila pulzovať Život vo svojom srdci.

Oblaky leteli oblohou a slnko sa striedalo s dažďom a snehom. A mne došlo, že je
úplne jedno aké je počasie (vonku aj v našom vnútri)... všetko je presne tak, ako
má byť. 
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Jar a leto 2017

Jar a leto 2017 boli plné slnka, ale aj osobných výziev. Ku koňom opäť prišli deti
aj pár mojich priateliek a spolu s nimi sme sa učili novému a užívali si to, čo sme
sa dovtedy naučili. Bolo nám opäť spolu nádherne a aj detských táborov bolo viac.
Túlali sme sa krajinou, tešili sa prítomným okamžikom a užívali si slnko a nebo
nad hlavou. 

No začali sme aj premýšľať ako ďalej. Čaro nového a nadšenie začiatočníka sa
postupne začalo vytrácať a práca na farme sa zdala byť čoraz ťažšia a ťažšia. Aj
nasporených peňazí  „z minulého života“ značne ubudlo a aby sme seba aj kone
uživili, došlo nám, že budeme potrebovať viac priestoru a lepšie podmienky. Našla
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som aj vhodný pozemok, no jeden z mobilných operátorov sa rozhodol postaviť
vysielač priamo tam. No neporazilo by vás?! 

Vzdávam to. Po zmenách v rodine, sťahovaní a hľadaní nového miesta pre život,
nastal  čas  nájsť  aj  koňom  nové  miesto,  dopriať  im  viac  priestoru  a nových
kamarátov. A tak sme sa presťahovali.

November 2017

Keď koncom leta 2017 prišla Nina na farmu Vištuk, trvalo jej niekoľko týždňov,
kým si v stáde našla svoje miesto. A chvíľami to vyzeralo celkom dramaticky. Keď
sme ju po pár dňoch v samostatnom výbehu vpustili k ostatným koňom, dali jej
jasne najavo, že to také jednoduché mať nebude. Musí ukázať kým skutočne je!
Keď som svoju  malú  kobylku  videla  trieliť  sem a  tam v  snahe  ujsť  zubom a
kopytám jej nových kamarátov, až sa mi roztriasli kolená. Uvedomila som si, na
akej neskutočnej sile som sa vozila len tak.. bez uzdy a sedla. Bola fakt rýchla!
Spočiatku nechápala rovnako ako ja. Veď sa chcela len pridať do stáda a oni ju
naháňali, hrýzli a kopali! A tak len stála opodiaľ a chodila piť a žrať len ak boli
ostatní ďaleko. Nevedela sa vôbec brániť a jedinou jej taktikou bol útek. A veru raz
aj ušla poriadne ďaleko. 
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Jednej noci sa predrala pomedzi kríky a zmizla ako dym. Nikto v celej dedine ju
nevidel. Hľadali sme ju celý deň a len dúfali, že niekde sa musí objaviť. Našli ju
dobrí ľudia až na druhé ráno, pri ceste za dedinou.

Nechali  sme  ju  pár  dní  potom  vydýchnuť  vo  vedľajšom  výbehu,  ale  musela
nakoniec  naspäť  ku  koňom.  Chvíľami  som sa  veru  bála,  ako  to  dopadne.  Ale
skúsení koniari vraveli "neboj sa, všetko sa urovná". Vraj aj kôň, ktorý jej vtisol
tých pár kusancov, mal rovnako ťažkú cestu do stáda. A tak som čakala. Vlastne
som vďaka  nej  uvidela  aj  samú  seba.  Tiež  som sa  nevedela  dobre  presadiť  a
namiesto  spravodlivej  obrany  som  častokrát  utekala.  Možno  práve  na  tom
stroskotali aj moje predchádzajúce vzťahy. Keď mi to došlo, povedala som jej, aby
nerobila rovnakú hlúposť ako ja a aby sa už konečne prestala báť siahnuť po svoje
rezervy. Posmeľovala som seba aj ju. Trvalo to ešte pár týždňov, ale kým nastala
zima, žrala aj spala už s ostatnými hlava pri hlave. 
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Apríl 2018

Dnes je Nina plnohodnotnou súčasťou 6 hlavého stáda a užíva si spoločné chvíle,
novú jarnú pastvu aj teplé slnečné lúče. Je omnoho spokojnejšia, veselšia aj živšia.
Až sa miestami obávam, čo všetko sa budem musieť opäť učiť, aby som jej stíhala!
Mám úplne nového koňa!

Ale nebojím sa toho, čo ma čaká. Počas posledných mesiacov a nedávneho výletu
do  ďalekého  Karibiku,  som nabrala  nové  skúsenosti  aj  inšpirácie.  Stretla  som
nielen lektorky Eponaquest, nasledovníčky Lindy Kohanov (Tao koně), ale aj Stinu
Herberg,  zakladateľku  eko  centra  Richmond  Vale  Academy  a trénerku  práce
s koňmi  navoľno (liberty).  A tak  nejako  sa  mi  otvorili  nanovo  oči  a v  duši  sa
rozjasnilo. 

To, čo som zažila počas nezvyčajnej cesty za tajomstvom divokých koní (Secret of
Wild Horses  /  Epona Introductory  Workshop),  mi  vlialo novú nádej  a odhalilo
ďalšiu vrstvu môjho detského sna „o priateľstve na Zemi a liečivej energii koní“.
Neviem to ešte uchopiť ani popísať, ale už tuším, kam až môže siahať tento môj
sen.  

Počas  piatich  dní  sme mali  možnosť  zažiť  sami  seba  a kone uprostred  divokej
karibskej  prírody.  Pozorovali  sme ich,  meditovali  sme,  prepájali  sa  s koňmi na
diaľku aj zblízka. Učili sme sa vnímať seba, svoje vlastné telá aj ich jemné signály,
ktoré naznačovali, či „sme prítomní“ alebo je naša myseľ kdesi úplne inde. Prišlo
mi to také prirodzené a krásne, prechádzať sa s koňmi pod palmami a nechať ich
vybrať  si  cestičku,  v dôvere  a vzájomnej  pozornosti.  Nikto  nikoho  neviedol
a pritom  sme  išli  spolu  a v pokoji.  Netušila  som,  koľko  jemnosti  kone  v sebe
ukrývajú a že dokážu cítiť našu energiu aj na desiatky metrov. 

Počas stretnutí s koňmi aj počas meditácií sme mali možnosť nahliadnuť do svojho
vnútra,   prepojiť sa s múdrosťou Matky Zeme a nájsť pre seba odkaz od Epony,
bohyne  a ochrankyne  všetkých  koní.  Kone,  ktoré  nám  robili  spoločnosť,  boli
ústretové, vnímavé a na moje počudovanie veľmi galantné. Nikdy neprekračovali
naše  osobné  hranice.  Možno  preto,  že  Stina  a ľudia,  ktorí  sa  o ne  starali,
neprekračovali  tie  ich.  Správali  sa  k nim  s úctou  a rešpektom,  rovnako  ako
k ostatným ľuďom aj k celej prírode. Vďaka koňom a lektorkám EPONY, Anite
Ingebriktsvold a Cal Burrow, sme sa mohli dotknúť svojich tajných miest a objaviť
nové  možnosti  našej  vlastnej  existencie.  Odniesla  som si  odtiaľ  odkaz  „gentle
power / jemná sila“. Hoci tuším, čo znamená, neviem ešte čo s ním v praxi. Ale
aspoň viem, čo hľadám.
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Máj 2018

Do Vištuku prišli za nami aj "naše" i nové deti a tak môžeme pokračovať s Klubom
priateľov koní. Vďaka ústretovosti domácich z farmy Vištuk máme viac možností,
viac priestoru i viac koní, s ktorými sa môžeme navzájom učiť. A keďže je pri
koňoch stále čo učiť sa, už viem, že krásnych zážitkov bude stále dosť.
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Učím sa ale nielen o koňoch a s koňmi, ale aj „životu naruby“. Uvedomujem si, že
všetko je zrazu naopak. Za tri roky čo som odišla z „Matrixu“, sa zmenilo v mojom
živote naozaj veľa. Namiesto sedenia za počítačom a v presklených zasadačkách,
trávim takmer všetko svoj čas  na nohách,  vonku, pod holým nebom. Namiesto
nekonečných mítingov s manažérmi v košeliach, debatujem s obyčajnými ľuďmi
o ich  obyčajných  dňoch,  radostiach  i  trápeniach.  Namiesto  plnej  skrine  šiat
a topánok a premýšľania vhodných kombinácií, mi stačí pár vecí, ktoré striedam
dokola až sa deti  pýtajú, prečo nosím stále tú istú sukňu. Namiesto šetrenia na
dovolenku pri mori či na horách, mám pocit, že som na dovolenke vlastne neustále
a moja pleť pripomína snedú indiánku aj bez hodín opekania na lehátku. Namiesto
vyberaných  jedál  či  fast  foodov  a stráženia  kalórií  mi  stačí  chlieb  s cibuľou  a
slaninou a ani váhu či zdravie už neriešim. Zaspím hneď ako si líham a vstáva sa
mi ľahko. Môj nový priateľ ma zahaľuje láskou a namiesto priestranného domu so
záhradou sa cítim doma v 48m2 útulného bytu, hoci je nás tu s deťmi a so psom
dokopy  6.  Na  malom  mieste  sa  nič  nové  už  nezmestí  a mne  vlastne  ani  nič
nechýba. 

Pravdou  zostáva  ale  aj  to,  že  namiesto  plnej  peňaženky  a istoty  pravidelného
príjmu na účte, tam dnes zíva prázdnota a neistá budúcnosť. Zásoby sa minuli a to,
čo mi prinášajú aktivity s koňmi aj mimo koní, je leda tak na seno a bývanie pre
koňa, na naftu do starého auta, topánky pre dcéru a „suché rožky“ pre mňa. Stále
mám však všetko, čo potrebujem. Je mi vlastne záhadou, ako som dokázala žiť
inak.

Jún a leto 2018

Práca s koňmi a ľuďmi ma začína baviť čoraz viac. Tu, vo Vištuku vládne zvláštna
atmosféra.  Akoby tu  zastal  čas.  Ľudia,  ktorí  sem prídu,  vravia,  že  sa tu  dobre
oddychuje  a tak  sa  im  často  ani  nechce  odchádzať.  S Martinom  pokračujeme
v našom Klube priateľov koní pre deti a ja sa popri tom pripravujem aj na prácu
asistenta  hipoterapie.  Kurz  SHA  (Slovenskej  hipoterapeutickej  asociácie)  mi
pomáha dopĺňať si  skladačku ďalších  zručností  a ja  sa  teším,  že  spoznávam aj
ďalších ľudí, ktorí nemajú kone len na jazdenie. 

Deti, ktoré navštevujú naše krúžky, majú na farme dosť príležitostí učiť sa nielen
o koňoch, ale aj čo znamená poctivé farmárčenie, spolupráca a trpezlivosť. Každý
si  svoj  pohľad  na  svet  z konského  chrbtu  a čas  strávený  s nimi  musí  zaslúžiť.
Konských bobkov je tu dosť, ale nik nefrfle a niekto je ochotný cestovať za nami aj
30  km.  Nina  aj  ostatné  kone  trpezlivo  a  ochotne  spolupracujú,  ale  rozľahlý
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pozemok umožňuje stádu  žiť  aj  svoj  konský život.  Pracujem aj  s inými koňmi
a stále sa učím novému. Všetko je tak, ako má byť.
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Leto opäť ubehlo ako voda a veru, tento rok sme si tú vodu stihli vychutnať dosýta.
Vištucká priehrada nemá síce vodu vhodnú na kúpanie, ale nechať sa v nej ovlažiť
spolu s koňmi je zážitok na celý život. Deti z letných táborov sa nevedeli vody a
zábavy i učenia s koňmi nabažiť a aj Nina zistila, že sprchovať deti kopaním do
vody je zrejme tá najlepšia zábava pod slnkom. O krásne zážitky a momenty, keď
„čas zastal“ nebola núdza a my sme sa spolu s koňmi mohli dotknúť večnosti a
seba navzájom.

Čím viac sa ponáram do života s koňmi a pátram po kľúči k ľahšej komunikácii
medzi ľuďmi a koňmi, tým viac ma ich svet fascinuje. Počas stretnutia s deťmi
a ich  rodičmi,  či  s ďalšími  dospelými,  ktorých  pri  koňoch  stretávam,  si  ale
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uvedomujem, ako málo ľudia o koňoch vlastne vedia. To, čo sa dá naučiť z bežne
dostupných kníh o koňoch alebo v jazdeckých školách, je len vrchol ľadovca. Na
detaily  a jemné  odtiene  ich  tajuplného  bytia  väčšinou  nezostáva  čas.  A tak  sa
odhodlávam pozdielať aspoň to málo, čo cítim a píšem článok o Liečivej energii
koní (vydal časopis Vitalita, 9/2018) 

Zopár viet z článku O liečivej energii koní:

S koňmi je to podobne, ako s prírodou samotnou. Ich energia, resp. vibrácie, sú vo
svoje podstate dokonalé, také, aké ich Matka Zem vytvorila za niekoľko miliónov
rokov. Na rozdiel od našej "civilizovanej" energie, ktorá je veľakrát chaotická a
plná pretvárky. 

Keď sme v prírode, alebo pri koňoch, tak sa naše vibrácie automaticky ladia na
vibrácie, ktoré sú pre nás prirodzené a tým aj liečivé. 

Kone ani príroda nás totiž nehodnotia a nekritizujú. Je im jedno ako vyzeráme,
koľko toho vlastníme, či sme úspešní manažér alebo predavačka v obchode. Berú
nás takých, akí sme a my sa pri nich cítime prijímaní a nehodnotení. Môžeme byť
sami  sebou.  So  všetkými  svojimi  bolesťami,  ne-dokonalosťami,  skúsenosťami  či
tajnosťami. A práve tento "obyčajný pocit" má obrovskú liečivú silu. Ale ak sa pri
koňoch  snažíme  na  niečo  hrať  alebo  nám  čosi  naozaj  chýba  alebo  prevyšuje,
pomôžu nám vyladiť sa a nastoliť rovnováhu. Ak sme voči nim vnímaví a ochotní
ich  počúvať,  môžeme  vďaka  nim  spoznať  lepšie  aj  sami  seba  a  objaviť,  akej
energie máme priveľa, alebo naopak primálo a kde len míňame svoju drahocennú
energiu na pretvárku.

Napríklad za strachom z koní sa môže ukrývať strach z vlastnej sily alebo strach
prejaviť navonok svoje túžby či pocity. Za prehnaným obdivom krásy koní môže byť
ukrytý pocit menejcennosti z vlastných schopností či vzhľadu a túžba po úspechu a
obdive.  Jemnocitné  a vždy  poslušné  dieťa,  ktoré  nesmierne  túži  jazdiť  na koni,
môže v sebe skrývať silu, ktorú len nevie prejaviť. A rázna sebavedomá žena, ktorá
vždy vie čo chce a nemá problém to dosiahnuť, naopak v hĺbke duše možno len túži
po nežnosti a pevnom objatí svojho muža.

Každý,  kto  pracuje  s  koňmi  a  záleží  im na  ich  dobre  vie,  že  život  s  koňmi  je
nekonečný  proces  učenia  a  hľadania  rovnováhy  i  zmysluplnej  medzidruhovej
komunikácie. Kone majú vlastný spôsob dorozumievania a záleží len na nás či im
chceme rozumieť. Majú celý rad pocitov a prejavov, ktorý im pomáha rozumieť
tomu, čo sa deje. Na rozdiel od ľudí, kone ale žijú prítomnosťou, reagujú okamžite
a tak hneď vedia, na čom sú. A chcú to aj od ľudí. Kone vnímajú svet v obrazoch,
neanalyzujú a neriešia veci stále dokola tak, ako ľudia. Nemajú v hlave nekonečnú
búrku myšlienok, očakávaní a predsudkov, všetečné ego a chaos v srdci. To koňom
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na ľuďoch príšerne vadí. Cítia ten nesúlad a reagujú na neho. Chcú, aby opätovne
zavládla harmónia. Podobne ako deti. Problém je len v tom, že dospelí ľudia to
často chápu ako "zlo" a opečiatkujú svoje kone alebo deti za "zlé". A pritom tým
koňom (aj deťom) ide len o jedno - chcú, aby ste im rozumeli a aby oni rozumeli
vám. Chcú, aby sme boli pravdiví a aby sme znovu nastolili  súlad a rovnováhu
medzi tým, ako sa cítime a čo hovoríme, ako sa prejavujeme navonok. Nevadí im,
ak sme smutní a privítajú ak aj dáme najavo svoju energiu, strach či hnev, ak je
autentický a spravodlivý. Potrebujú len vedieť, ako to máme naozaj... vo vlastnom
srdci. A my môžeme byť len a len vďační, že nám nastavili zrkadlo, vďaka ktorému
sa vieme posunúť ďalej.

Celý článok nájdete tu:

https://www.danielatejkalova.sk/l/lieciva-energia-koni/

Jeseň a zima 2018

Ale aj toto leto pominulo a modrú oblohu opäť vystriedali oblaky, dážď a blato.
Nina  stihla  riadne  pribrať  (už  je  ako  guľka!)  aj  prekonať  svoju  prvú  infekciu
a dostať pár injekcií na povzbudenie imunity. Injekcie aj antibiotiká zvládla bez
mihnutia  oka,  ale  vystrašila  ma  teda  riadne.  Keď  sa  vám kôň  nechce  pohnúť
z miesta a ráno ho nájdete ležať na zemi, prvé čo vám zíde na myseľ je obávaná
kolika. Našťastie to nebol ten prípad a lieky hneď zabrali. 

Ako tak pribúdalo blata a nič moc sa už robiť s koňmi nedalo, nabrala som jedného
jesenného dňa odvahu a rozhodla sa nielen písať, ale aj rozprávať nahlas. Počas
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posledných mesiacov sa vo mne zbierali pocity, ktoré som objavila na cestách, až
sa  z nich  vyzbieral  nápad  na  stretnutie  pre  ženy.  Posilnená  úspechom  môjho
minuloročného kalendáru venovanému ženám a koňom, som pripravila pre ženy
párhodinové stretnutie Kúzlo žien a koní. 

Vedela som len zhruba, čo chcem robiť, ale zvyšok som nechala na kone, Vesmír
a moju intuíciu. Neviem presne, čo sa vtedy udialo. Ale každá žena, ktorá v tom
mrznúcom dni  pristúpila  ku  koňom,  zažila  niečo  výnimočné.  Stádo  im  svojou
energiou  a tichou  prítomnosťou  otvorilo  akúsi  „tajnú  komnatu“  a dovolilo  im
bezpečne  vstúpiť  do neprebádaných vôd.  Otvárali  sa  dávno uzamknuté  príbehy
a nachádzali  súvislosti.  Mám  pocit,  že  ja  som  tam  „len  bola“.  Posilnená
skúsenosťami z koučingu a zážitkami z kineziologických odblokov, som sa nebála
sĺz, hĺbky ani bolesti a tak som tam len stála a „držala priestor“. Podobný scenár sa
opakoval  aj  na  ďalších  stretnutiach,  plánovaných  aj  neplánovaných.  Boli  to
prevažne ženy, ktorých lákala prítomnosť koní a boli ochotné „vidieť nevidené“.
Odchádzali dojaté, posilnené, obohatené o nové pohľady a s novou iskrou v očiach.
A vtedy som si uvedomila, že ak toto dokážu kone z ľudí dostať, tak musia byť
jednoducho ČAROVNÉ. 
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Jar 2019

Je jar a slnko opäť rozjasňuje Zem. Vtáky mi tu štebocú nad hlavou a Nina sa pasie
opodiaľ. Na chvíľu sa pripojí ku mne a mne opäť tečú slzy radosti, ako môže byť
na Zemi krásne. 

Spomínam na zimu a stretnutia, ktoré sa mi podarilo zrealizovať. Uvedomujem si,
že  čím  viac  som sa  nechala  viesť  tou  neznámou  tajomnou  silou  a dovolila  si
„nevedieť“  čo  sa bude na stretnutiach s  koňmi diať,  tým viac  som to začínala
chápať. Zrazu to všetko začalo dávať zmysel. Stačilo trochu viac vnímať, všímať si
detaily a dôverovať, že nejaký súvis a zmysel to má. Že niečo väčšie ako ja vie
lepšie ako ja,  čo sa má diať. Každé jedno nové stretnutie ma viac a viac začali
utvrdzovať  v tom,  že  ak  necháme  veciam  voľný  priebeh  a nebudeme  všetko
a všetkých „znásilňovať“, ukáže sa podstata v jej čistej pravde. 
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To, o čom som doteraz snívala, sa začalo diať. Kone ukazovali ľuďom presne to,
čo  potrebovali  vidieť,  aby  sa  ich  život  dostal  do  rovnováhy  a pochopili
„zákonitosti“ Života. Napríklad to, že ak sa mi niekto (hoci aj kôň) otočí zadkom,
neznamená to nutne, že ma nemá rád... ale len to, že tam, na druhej strane, je niečo
oveľa  zaujímavejšie  ako  ja.  Ak  však  zostanem  sama  sebou,  bez  postranných
úmyslov, tak mi začne opäť venovať svoju pozornosť. Musím tam však „BYŤ“
plným mojim  bytím a nesnažiť  sa  „zapáčiť“  alebo  „motivovať“  k niečomu „za
niečo“. 

Zrazu som uvidela kone v úplne novom svetle a nabrala presvedčenie,  že sú to
ďaleko múdrejšie, vyspelejšie a inteligentnejšie bytosti ako my, ľudia. A pochopila
som,  že  majú  pre  nás  ľudí  oveľa  viac  múdrosti  a odkazov,  ako  si  dnes  vieme
predstaviť. To, čo sa skrýva v ich energii, ktorá nás priťahuje, je oveľa dôležitejšie
a silnejšie ako to, čo vidno navonok. 

Ale  čo  s tým?  Ako  preniesť  to  poznanie  do  reálneho  života,  kde  potrebujeme
nejako  „fungovať“?  Napríklad  vtedy,  keď  s koňom  potrebujeme  niečo  robiť..
trénovať, pracovať, učiť sa a to aj v podmienkach nie úplne ideálnych. Čo robiť,
keď kone zrovna nemajú svoj deň a ani chuť pridať sa do spoločnosti ľudí. Alebo
vtedy, keď majú kone iný názor na požadovanú činnosť a chcú dať najavo, že sa
im to nepáči,  niečo ich bolí alebo len majú strach z potenciálnej  hrozby. Prečo
majú kone plniť priania ľudí, nechať sa česať, chodiť hore dolu po jazdiarni, voziť
ľudí  a tváriť  sa  pritom ešte  aj  nadšene  a zhovievavo  voči  ľudským nezdarom?
Prečo  mám svoju kobylu nútiť  behať  do kruhu alebo  nechať  deti  cvičiť  na jej
chrbte, keď jej to vôbec radosť nerobí? 

Takéto a podobné otázky mi začínajú čoraz častejšie prúdiť hlavou a oslabujú moju
chuť čokoľvek robiť.  O to viac  mi  začínajú  dávať  zmysel  aktivity,  pri  ktorých
môžu byť kone koňmi a ich prirodzené inštinkty a spôsoby komunikácie sa môžu
stať príležitosťou ako sa učiť väčšiemu porozumeniu medzi ľuďmi. 

Keď má kôň možnosť prísť alebo odísť od človeka a reagovať na jeho vnútornú
energiu, ukáže človeku oveľa viac, ako keď tam „musí“ stáť a plniť jeho priania.
Dá sa to aj „na vazáku“ (vodítku) či v sedle, ale čosi sa tam už stráca. Komunikácia
s koňmi „na voľno“ a v stáde, tak ako to zažívam najradšej, sa však dá robiť len ak
je stádo zohrané a kone bezpečné aj pre ľudí neznalých konskej rétoriky. Tu sa to
našťastie  dá.  Pomáha  mi  doterajšia  skúsenosť  s koňmi,  ale  hlavne  inšpirácie
získané  z práce  Lindy  Kohanov  a zvedavosť  pri  hľadaní  súvislostí.  To,  čo  sa
odohráva v duši človeka, ktorý stretnutie „zoči – voči“ koňom a sebe zažije, sa dá
len ťažko opísať. Ale ten pohľad do jeho očí, vhľady a slová vďaky stoja za to!
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Opäť mám chuť vložiť aspoň časť z toho do slov a tak vzniká nový článok na tému
„ženy a kone“. Zopár viet z článku „Prečo ženy milujú kone?“ (uverejnil aj portál
Ženy v meste, 6.4.2019):

Čo sa môžu ľudia a hlavne ženy naučiť od koní a ako prebieha také "doučovanie"? 

Jednoducho.  Začne  vás  to  "ťahať"  ku  koňom.  Začne  sa  vám o  koňoch  snívať,
zatúžite na nich jazdiť alebo len tak byť v ich prítomnosti  a ani neviete prečo.
Alebo po nich začnú túžiť vaše deti. Deti totiž veľmi dobre vedia čo potrebujú pre
svoj harmonický vývoj. A to, čo nedostanú od svojich rodičov, začnú hľadať inde. A
tak sa vám stane, že sa kone "votrú" do vašej priazne cez vaše vlastné deti tým, že
im kupujete hračky, obrázky či ich len vozíte na hodiny jazdenia. Niekto si to ani
nemusí všimnúť, ale niekomu to začne vŕtať hlavou a hľadá ďalej...

Kôň je symbolom energie, sily, rýchlosti a krásy. Stelesňuje slobodu, vznešenosť,
pokoj  a  dynamiku  zároveň.  Predstavuje  rovnováhu,  súhru  a  spolupatričnosť.
Nemusíte  byť  odborník  na  kone,  aby  ste  rozumeli  odkazu  koní.  Toto  máme  v
podvedomí jednoducho všetci. 

Ich skutočná príťažlivosť však spočíva v tom, že kone z vás "vytiahnu" vašu pravú
podstatu a dostanú vás do rovnováhy. Ak ste ochotná uvidieť ju a učiť sa od nich,
vaša kráľovská koruna s harmóniou na duši je na dosah.

Ako zistíte, „prečo“ vás to ťahá ku koňom? 

Vnímajte  to,  čo  sa  skrýva  "po  povrchom",  vo  vašom vnútri.  Napríklad  tak,  že
vyhľadáte prítomnosť koní a ak vám to majitelia dovolia, buďte tam s nimi chvíľu
len tak. Nemusíte ísť hneď jazdiť! Pozorujte svoje pocity a všímajte si reakcie koní
pred sebou. Nemusíte ich hneď hladiť a dotýkať sa ich, buďte skôr len svedkom
toho, čo sa deje medzi nimi a vo vás. Ak zacítite túžbu dotýkať sa, vnímajte, čo "je
za  tým",  hlbšie  a  hlbšie.  Možno vás  rozruší  ich  komunikácia,  možno túžite  po
blízkosti, pretože máte málo nehy vy sama. Možno máte túžbu starať sa o druhého
a nemáte o koho. A možno vás naozaj len láka vyskúšať, aká hebká je konská srsť
na dotyk. Možno vás láka predstava tej nespútanej konskej energie a vy len túžite
opäť  cítiť  "vietor  vo  vlasoch"  a  zbaviť  sa  okov  povinností.  Ak  zacítite  strach,
pozorujte či sa bojí vaše telo, alebo len vaša myseľ. Telo je múdre a reaguje na
aktuálnu situáciu a možno vám niečo skutočne hrozí, tak si dajte pozor a ustúpte.
Ale ak má strach len vaša myseľ, môže to byť spomienka na skúsenosť, ktorá sa
odohrala kdesi v minulosti. V tomto prípade vám v skutočnosti nič nehrozí, ale aj
tak je dobré venovať jej pozornosť. Je to príležitosť ako odhaliť skryté podvedomé
procesy, ktoré vás môžu blokovať aj v iných situáciách.
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Pri stretnutiach s koňmi stretávam rôzne typy žien. Niekedy sú to odvážne ženy, z
ktorých  sála  sebaistota,  cieľavedomosť  a  rozhodnosť.  A  stretávam  aj  jemné  a
citlivé ženy, vnímavé na drobné odtiene života, starostlivé a pokojné, odhodlané
slúžiť iným. Keď sa tieto ženy stretnú zoči voči s koňmi, odrazu uvidia svoju silu, i
svoje skryté miesta a nerovnováhy. 

Tie prvé,  odvážne a priebojné, sú aj  pri  koňoch schopné mať hneď všetko pod
kontrolou a udávať tempo. Často však ale prehliadnu jemné signály a odpovede
koní a nakoniec ich bojovná komunikácia navzájom vyčerpá.  Všetko sa im síce
navonok darí, ale vo svojom vnútri sa cítia čoraz prázdnejšie a možno ani druhá
strana sa nemusí s nimi cítiť dobre. Vytúžené spojenie na oboch stranách a pokoj v
duši nie a nie prísť. 

Tie  druhé,  jemné  a  starostlivé,  sa  chcú  s  koňmi  hlavne  po  dobrom dohodnúť,
netlačiť na ne a získať si ich zároveň na svoju stranu. A tak od nich často ani nič
nechcú. Nakoniec potom robia len to, čo chce kôň (napríklad pásť sa či stáť) a
snažia sa presvedčiť samé seba, že to tak vlastne chceli. A nikam sa nedostanú. 

Väčšina zo žien nakoniec priznáva, že presne tak to má aj vo svojom osobnom
živote.  Tie "silné a nezávislé" ženy sa často cítia vyčerpané a slabé, pretože si
nedovolia  niečo cítiť a byť aj "zraniteľné" a nie sú ani ochotné požiadať o pomoc
a preložiť svoj náklad na niekoho iného. A tie "starostlivé a nežné" majú už často
starostí o iných plné zuby, ale nedokážu si odhryznúť trochu času a energie aj pre
seba a  vziať  "opraty"  do  vlastných  rúk.  Kone to  rozpoznajú  okamžite,  pretože
reagujú na nesúlad medzi tým, ako sa ľudia cítia a tým, ako sa správajú. Akonáhle
si človek pred nimi uvedomí, ako sa naozaj cíti  a prizná si svoju nerovnováhu,
nastáva  uvoľnenie  a  oslobodzujúci  výdych...  na  oboch  stranách.  A  toto
"zvedomenie"  seba  skutočne  niekedy  stačí  na  to,  aby  aj  žena  nabrala  odvahu
zmeniť niečo vo svojom živote a aby sa aj kôň či iný človek, cítil pri nej lepšie.

Do  našich  životov  potrebujeme  dostať  ROVNOVÁHU  a  poznať  celý  náš
POTENCIÁL.  Pretože  žena nie  je  "len starostlivá"  alebo  "len múdra".  Žena v
rovnováhe plynie....  mení  sa  a je  neustále  v  pohybe.  Ako  rieka...  ako  Príroda.
Menia  sa  jej  energie,  menia  sa  jej  prejavy  aj  zámery.  Niekedy  sa  obetuje  pre
druhých a inokedy ide len za svojim vlastným cieľom. Niekedy je divoká a dravá,
inokedy nežná ako jarný vánok. Dokáže byť prijímajúca a vie byť aj oporou. Raz je
jej telo pevné ako skala a raz vláčne ako olej. Vie bežať s vetrom o preteky, ale aj
spomaliť a byť svojim dychom. Ale až keď žena rozpozná svoj stred, bod nula,
miesto v tele i na duši kde je "doma", môže sa cítiť v bezpečí a nekonečnom spojení
so svojou silou múdrej kráľovnej. Aj kone to tak majú. Preto ich to k sebe tak ťahá.
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Zadná strana lunárneho kalendáru Kúzlo žien a koní, 2017.
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Máj 2019

Včera  bol  nádherný  slnečný  deň,  na  ktorý  len  tak  ľahko  nezabudnem.  Modrá
obloha žiarila nad hlavou a kone sa v pokoji pásli opodiaľ. Najradšej chodievam na
farmu v čase, keď tam nik iný nie je. Vtedy mám kľud a možnosť robiť to, na čo
mám chuť, bez zbytočných otázok a poznámok. Občas to býva aj náročné, pretože
ten vidiecky pokoj dokáže uspať nielen mňa, ale aj môjho koňa. Presne ako včera. 

Chcela som trochu prevetrať  naše zručnosti  a tak som zobrala Ninku z pastviny
a priviedla ju na jazdiareň. Mala som v pláne robiť zo zeme, ale chcela som aj do
sedla a tak som pripravila čistenie. Česanie si vždy užívame, aj keď možno trochu
viacej ja ako ona. Nina totiž nie je to zrovna ten „mojkací“ a hladkací koník. Keď
zrovna nemá náladu,  alebo jej  niekto vadí svojou roztrieštenou energiou,  dá to
jasne najavo. Aj pri práci s deťmi musím dávať pozor, lebo osobný priestor je pre
Ninu nanajvýš dôležitý. Ale keď nájdem to „jej miesto“ a odovzdám je trochu aj
z mojej  energie,  vždy je potom ochotnejšia.  Včera  však stála  bez  pohnutia ako
plyšový koník a privierala oči. Všimla som si, že pospáva aj zvyšok stáda stojaci
opodiaľ. To jarné slnko v zelenej tráve, ticho a štebot vtákov uspávali veru aj mňa.
Ale – prišla som trénovať, tak som sa presvedčila,  že jednoducho „treba“. Keď
som však prešla s Ninou pár krokov do stredu jazdiarne, dala mi jasne najavo, že
veľká aktivita to asi nebude. Zastavila sa a úprimne odolávala mojej snahe pohnúť
ňou  čo  len  pár  krokov.  Ponorila  hlavu  k piesku  a  začala  si  hľadať  miesto  na
váľanie. Práve som ju zbavila prachu a predstava novej vrstvy piesku mi vôbec
nebola príjemná,  ale...  keď ona to váľanie tak miluje!  Dám prednosť jej,  alebo
môjmu pôvodnému plánu? Alebo len môj plán trochu odložím? 

Mám rada rovnováhu a tak som si povedala, že môže byť spokojná ona a potom aj
ja.  A tak som počkala,  kým si  nájde to  svoje miesto a nechala  ju užiť  si  teplý
piesok. Keď už bola ováľaná z každej strany, zdalo sa mi, že sa jej akosi nechce
vstávať. A tak som si čupla k nej, aj preto nech si zvyká, že môže byť niekto pri
nej, napríklad keď ju budem učiť ľahnúť si na povel. Ako tak leží a ja popri nej,
cítim, že má chuť zostať  na zemi. Ale ja chcem pracovať!  Vravím si.  Musíme
predsa trénovať. Môžem jej dovoliť robiť si čo chce? Opäť tie otázky v hlave...
Obzerám sa,  či  je tam niekto okrem nás,  no nevidím žiadne kritické hlasy, len
pokojné spiace stádo. Cítim, že sme toho súčasťou a tak ju nechávam na zemi.
Zatváram oči spolu s ňou a nechávam slnko hladiť naše telá. O chvíľu jej na piesok
klesá aj hlava a telo sa uvoľňuje hlbokým výdychom. Zaspáva. Klesám vedľa nej
a už len dýcham a usmievam sa. Čas zastal. 
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Po dvadsiatich minútach Nina zdvíha hlavu a vzápätí aj telo. Otrasie zvyšky piesku
a pokojne na mňa hľadí.  V jej  očiach vidím otázku: „tak čo si  to chcela robiť?
Poďme na to!“ Zvyšok nášho spoločného času venujeme pokojnému tréningu a
opakovaniu toho mála, čo už vieme a ja si vravím ako krásne môže byť na svete.
Ten nádherný pocit spolupatričnosti sa nedá opísať, no navždy zostane v mojom
srdci. 

Leto 2019
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Robiť  s koňom práve  to,  na  čo  máte  obaja  chuť alebo nechať  koňa rozhodnúť
o tom, čo sa bude diať (vo chvíľach, keď je na to priestor) je podľa mňa úžasné.
Ako  to  však  skĺbiť  s letom  a príležitosťou  „doplniť  si  kasu“  napríklad

prostredníctvom detských táborov? O deti pri koňoch nikdy nie je núdza, tak prečo
to nevyužiť?  Nechcem ale  brať  deťom možnosť zažívať  ten čas  bez  času  a tie
nádherné spojenia a možnosť učiť sa neučením. Ale tam musia byť predsa kone
ukáznené, bezpečné a „vždy k dispozícii“. Baví nás to, a má to podľa mňa veľký
zmysel.  Deti  sa naučia  veľa potrebného nielen o koňoch,  ale  aj  do praktického
života. Ale aby sa tábory „oplatili“, musí byť detí viac ako koní a to je na kone .. aj
na nás... častokrát viac ako dosť. A do toho sa nám už moc nechce. Hľadám preto
spôsob ako sa viac naladiť na vízie, čo mám v duši a verím, že sa to ukáže. 
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Napokon to jediné, čo mi napadá je vzdať sa pár dní s deťmi a urobiť niečo pre
dospelákov,  kde  budú mať kone viac  voľnosti  a príležitostí  „byť  sebou“.  A tak
namiesto detí ubytovávame v chatičke pri koňoch namiesto detí pár žien. Takmer
každá chce aspoň na chvíľku aj „na koňa“, ale nie je to to, po čo sem prišli. Chcú
byť jednoducho s nimi a pri nich. Chcú vedieť, prečo ich to ťahá ku koňom a čo sa
môžu od nich a pri nich naučiť. Každá zo žien je ochotná nazrieť aj hlbšie pod
povrch a odhaliť pár nevyriešených otáznikov. 
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Stojíme pri koňoch na pastvine a vnímame jemné signály duše. Učíme sa s nimi
„rozprávať“  aj  zaobchádzať  ešte  aj  na  jazdiarni  a napokon  sa  ideme  s  koňmi
okúpať do priehrady. V jednu chvíľu stojíme uprostred lesíka a držíme sa všetky
v kruhu za ruky,  aj  spolu s koňmi.  Nina sa pridáva a užíva si  takmer  posvätnú
blízkosť žien, ale Aurel, zástupca chlapov v našom kruhu, to vydrží len chvíľku
a púšťa  sa  na  výzvedy  ďalej  od  nás.  Všetky  ženy  si  napokon  odnášajú  nielen
spomienky na kone, ale aj hlbšie prepojenie zo sebou, so svojim telom aj s okolitou
prírodou. Juj bol to veru krásny čas čo sme zažili s Mari a so Ženou v pohybe!
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September 2019

Lesy menia kabát a farby jesene oživujú zem. A aj v nás opäť nastal čas na zmenu.
Opäť to náročné rozhodovanie! Opäť zvažovanie možností, nových príležitostí aj
prípadných chýb. Tentokrát je dôvodom pre zmenu Nina a jej zdravotný stav. Na
prvý pohľad sa má výborne a v stáde kamarátov jej  nič nechýba.  Jediné, čo jej
chýba je podľa veterinára a ľudí od koní poriadna práca a menej zelenej trávy na
pastvine.  Keď si  ju  koniarka  z cudziny  fotí  ako „exemplár“  príkladnej  tučnoty,
veterinár odporúča okamžitú diétu a okoloidúci sa pýtajú či čaká žriebä, dochádza
mi, že asi fakt treba niečo robiť. 

Oddelenie od stáda neprichádza do úvahy, niet ako. Kupujem jej náhubok, ale po
vytiahnutí z krabice ho hneď aj odkladám späť. Nedokážem jej ho ani nasadiť. Ani
podľa veterinára by nepomohol. Treba konať, aby tie tukové vankúšiky neprerástli
do nevratného  procesu  a nohy tú  váhu uniesli.  Hlavou mi  víria  otázky...  prečo
musím zrovna ja mať koňa, čo nesmie na pastvinu? A nemá mať trvalý prístup
k jedlu?  Spomínam  si,  že  mi  to  vravel  aj  ten  priekupník,  od  ktorého  som  ju
kupovala. Prečo len som mu neverila?! A prečo som si vybrala koňa, ktorý musí
málo žrať a veľa robiť, keď som chcela „niečo pohodlné a nenáročné“?

Je to náročné a ťažké rozhodovanie. Toľko krásnych chvíľ a zážitkov, také silné
priateľstvá v stáde... ako môžem odtiaľto odísť? Ako jej to môžem urobiť – odísť
z pastviny  do  stajne?  A čo  ľudia,  ktorí  za  nami  chodili  takú  diaľku?  A čo  ja?
Konečne  som našla  TO moje...  ako  v tom budem môcť pokračovať  na  novom
mieste, kde nie je nič z toho, čo som konečne našla?

Nuž uvidím. Spolieham sa na intuíciu a nechávam sa viesť. Koncom mesiaca letím
do Francúzka,  načerpať  inšpirácie  aj  silu  nestratiť  smer.  Vydávam sa  na  cestu
a opäť raz prekračujem svoje komfortné zóny. Čaká ma seminár v angličtine, na
ktorý  si  navyše  musím požičať  peniaze.  No  príležitosť  stretnúť  osobne  Lindu
Kohanov,  stráviť  s ňou  týždeň  a učiť  sa  priamo  od  nej  čo  znamená  „sentient
communication“ je príliš lákavá, aby som sa jej vzdala len preto, že neviem, ako to
dopadne. Viem, že seminár bude stáť za to a že to stretnutie ovplyvní moje ďalšie
smerovanie. 

Október 2019

„Beyond words“ bol názov semináru s Lindou a ja skutočne nemám slov, ako to
opísať. Doniesla som si len jedno. Pocit a vieru, že „to“ existuje. Že komunikácia
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a spojenie  s inými  bytosťami  bez  slov  a techník  je  naozaj  možná  a úplne
prirodzená.  Nič  viac  nepotrebujem.  Už  len  dýcham...  z  hĺbky  mojich  pľúc
a z hĺbky duše... pretože viem, čo hľadám. 

O čom to celé bolo? O tom, čo sa nedá vložiť do slov. Linda toto stretnutie nazvala
"Beyond  Words"  a  mala  pravdu,  pretože  vysvetliť  a  opísať  "Sentient
Communication©"  slovami  je  vlastne  nemožné.  Treba  to  jednoducho  zažiť  a
zacítiť.  Nie som oprávnená vysvetľovať čo to vlastne je,  ale pokúsim sa aspoň
zhrnúť to  najpodstatnejšie,  čo mi  tento víkend o komunikácii,  spojení  a  živote
pripomenul:

Dychom  sa  prepájam  s  ostatnými  svetom.  Dýchanie  nie  je  len  prostriedok
umožňujúci prežitie na tejto planéte. Je to prostriedok komunikácie a spojenia s
ostatnými bytosťami.  Je  prepojený s  našim srdcom a  jeho tepom. Veľa  som o
dychu počula aj čítala. Ale že sa dá vďaka nemu aj komunikovať, som na vlastné
oči uverila až vtedy, keď obyčajný, ale vedomý dych spôsobil viditeľné reakcie
koňa stojaceho pár metrov od nás. Chce to trochu cviku, ale stojí to za to... pretože
sa to netýka len koní. 

Vďaka  pocitom  môžem  komunikovať  s  vlastným  telom  a  získavať  tak  cenné
informácie z hlbín duše, potrebné pre moje rozhodovanie (niečo ako kompas pre
ďalšie kroky). Namiesto "relaxácie" a snahy dostať telo do stavu pokoja a pohody,
je užitočné vypočuť si jeho potreby a odkazy. V každom pocite sa skrýva odkaz.
Aj v strašidelnom pocite strachu a v boľavom smútku sa môže nachádzať kľúč k
rozuzleniu situácie, rovnako ako v spravodlivom hneve chrániacom naše osobné
kráľovstvo.

Vďaka telu môžem vnímať aj neviditeľnú sieť energie okolo nás a komunikovať s
ostatnými "na diaľku". Za predpokladu vyššie uvedených bodov, mám k dispozícii
úžasnú možnosť "dotýkať sa" iných nielen telesne a fyzicky, ale aj energeticky.
Magnetické  pole  človeka  a  iných  žijúcich  bytostí  je  už  dávno  zmapované  a
potvrdené aj vedecky, stačí sa ho len naučiť používať. 

Používam svoje telo a konám (v možnostiach fyzického sveta). Už aj moja učiteľka
Zdenka  Jordánová  mi  prizvukovala,  že  ak  niečo  chceš  dosiahnuť,  musíš  to
jednoducho  "robiť".  Možno  to  ide  spočiatku  neobratne  a  ťažko,  ale  úspech  sa
časom dostaví. A aj Stina Herbert, ktorá tancuje s koňmi "len tak na lúke" a vedie
ekologické centrum na karibskom ostrove, vraví, že aj do krásnych myšlienok a
ušľachtilých pocitov, treba vniesť "akciu". Nestačí čakať, že TO spadne z neba len
tak. Veď aj tí najväčší boháči alebo spisovatelia museli pre svoje výsledky niečo
urobiť. Možno len to, že vstali z kresla a vstúpili do neznámych vôd alebo napísali
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niekomu  list.  Pri  koňoch  to  znamená  usmerniť  energiu  tela,  pohyb,  pretkaný
neviditeľnou  vibráciou  spojenou  s  dychom.  Jednoducho,  ak  chcete  tancovať...
musíte sa začať hýbať. 

Načúvam  odkazom  z  hlbín  tela  a  duše  a  nasledujem  volanie  intuície.  Je  to
jednoduché  a  zároveň  ťažké.  Odkazy  prichádzajú  znenazdajky,  ale  aj  na
vyžiadanie. Neustále s nami naše telo, ostatné bytosti aj samotný Vesmír a Príroda
komunikujú.  Stačí  tým  odkazom  len  načúvať  a  komunikáciu  opätovať.  Oveľa
ťažšie  je  však  tomu uveriť.  Pridlho  nám vštepovali,  že  to,  čo  sa  nedá  zmerať
prístrojmi resp. overiť vedecky a objektívne, to nie je pravda a nedá sa tomu veriť.
Ak ti však vonkajší, "merateľný", svet prestane dávať zmysel, začneš viacej hľadať
v hlbinách a nazerať "pod hladinu"... tam, kde nevidí nik iný, len ty. A keď nájdeš
odvahu nasledovať to volanie zvnútra a vytrváš, dôkaz sa časom zaručene objaví.
Kto sa raz na tú cestu vydal, vie, že to stojí za to.

Čo s tým všetkým v bežnom živote? Načo mi to bude dobré? Nuž na to, aby sme
mohli vymeniť boj za spoluprácu a hádky za dialóg. Aby sme mohli žiť viac v
súlade so sebou aj s celkom a mohli naplniť dary tejto nádhernej planéty. Aby sme
prestali  Prírodu a  všetky  jej  bytosti  zneužívať  a  podmaňovať  si  ich,  ale  začali
medzi sebou spolupracovať. Pretože Príroda Zeme je múdra a nič tu nie je len tak,
bez významu. 

A ak máme telo a nevieme ho používať, je  to ako odparkovať Rolls-Royce v
stodole a nechať ho zapadnúť prachom či mať telo Avatara a nevedieť čo s ním.

Bolo toho omnoho viac "medzi riadkami", ale je zbytočné o tom siahodlho písať.
Ja o tom píšem len preto, že hneď prvé stretnutie s koňmi a s Lindou mi ukázalo,
že ja písať jednoducho potrebujem. Inak ma začne opäť bolieť pravá ruka a v duši
cítim pretlak. Písanie mne osobne pomáha ukladať si myšlienky a dostať zážitky a
pocity do fyzickej podoby. Hoci je ťažké vložiť zážitky do slov a cenu majú hlavne
pre mňa, verím, že to zmysel má. Pretože ak sa o svoje zážitky a postrehy delíme,
môžeme tak vidieť za horizont našich bežných dní a inšpirovať sa navzájom.
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November 2019

Presťahovali sme sa. Mesiac a pol ubehol ako voda a Nina sa v novom domove
udomácnila  skôr  ako  ja.  Zvykáme  si  na  náš  prechodný  domov  v exkluzívnej
športovej stajni a stihli sme už všeličo: stretnúť nových ľudí, nové kone, pochodiť
staro-nové miesta aj  nájsť nový spôsob našich aktivít, opraviť potrhané ohrady,
získať aj poliečiť zranenia a hlavne Nina trochu schudnúť - čo bol hlavný dôvod
nášho sťahovania.  Ešte si doliečuje neprimeranou váhou a nešťastným pohybom
oslabené väzivo v kopyte a šľachu na nohe, ale aspoň máme viac času na seba.
Musí zatiaľ chodiť len pomaly a rovno a tak chodíme a chodíme... a trénujeme si
pevnú vôľu i dôveru – obe.

Je to tu síce tak trochu ako v Matrixe, ale aspoň mám čas opäť premýšľať a vidieť
ako funguje bežný svet. Za tie 4 roky na farme a len medzi koňmi a deťmi, som na
tú absurditu moderného sveta takmer zabudla. Opäť vidím pre mňa úplne zbytočné
súboje, nedorozumenia a smútok v očiach koní. Stajňový box a boj o moc naozaj
nie je to, čo kôň potrebuje. Ale.. už nebojujem. Viem, že dnes s tým nič neurobím.
Nie je v mojej moci zmeniť prístup ľudí k sebe a tým aj vzťah ku koňom. Jediné čo
viem urobiť,  je robiť  všetko najlepšie  ako  viem a  zostať  sama sebou.  Zhlboka
dýchať a nestrácať  spojenie.  Hľadať možnosti  a nebáť sa prekážok aj  vlastných
komfortných zón, a to aj napriek tomu, že sme tu pre niekoho obe za divné – moc
toho nenajazdíme a furt sa len prechádzame a ja „naturalistka“,  čo sa nemaľuje
a nefarbí si vlasy a Nina „malá, tučná a škaredá“ (toto onálepkovanie ma včera fakt
nesmierne pobavilo a už sa len smejem:-).

A tak pokračujem a učím sa ďalej. Z môjho koňa sa totiž zmenou prostredia stal
zrazu úplne iný kôň, akého som spoznala tam vonku, pod holým nebom. Opäť
mám nového koňa. Oveľa viac sa bojí, neustále rieši svoje okolie a napäté kone
a nevie  čo  s energiou.  Vystrkuje  rožky,  občas  aj  kopytá  a tak  sa  musíme  opäť
zladiť a začíname vlastne úplne nanovo. Možno viac ja ako ona. Takže tentokrát je
lekcia  opäť  jedna  z najťažších.  Musím  načrieť  do  svojho  najhlbšieho  vnútra,
vydolovať  odtiaľ  svojich  ďalších  „kostlivcov“  a tiene  v duši  (priznať  si  svoje
nedostatky,  strachy,  neistotu  a  očakávania)  a  dokázať  prijať  to,  čo  nedokážem
zmeniť. Pretože bojom boje naozaj nezastavíme.

Nuž  ale  aj  keď  toto  miesto  nie  je  pre  nás  úplne  to  "pravé  orechové"  ako  si
predstavujem, tak neprestávam veriť, že aj to raz príde! Viem už čo chcem a ako a
aj  s kým.  A nestrácam  nádej,  že  ak  má  človek  pri  sebe  skvelých  priateľov,  s
ktorými mu to ladí, aj Vesmír sa naladí na jeho priania😊
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December 2019

4  roky  a dva  mesiace  od  chvíle,  čo  Nina  vošla  do  môjho  života.  Priznávam,
obrátila ho úplne na ruby. Som to stále ja, ale úplne iná. Čosi sa vo mne zlomilo
a niečo iné dorástlo aj ďalšie rastie. Môj pohľad na kone aj na život sa radikálne
zmenil tiež. 

Od môjho detského sna ubehlo 40 rokov! Dnes som sa prehrabávala vo veciach po
mojej mame a našla hárok, ktorý si odložila. Bol to opis rodiny a mňa. Mohla som
byť prváčka či druháčka, súdiac podľa hrubiek. Medzi riadkami stojí aj „Ja chcem
biť jastkinou“. Je zaujímavé, že si moja mama odložila práve tento jeden jediný
popísaný list a ešte jeden obrázok. Tiež je na ňom kôň a ja. 

Dnes  už  jazdkyňou  nechcem  byť,  jazdenie  ma  vlastne  až  tak  nebaví.  No
uvedomujem si, že moja kobylka pohyb potrebuje, aby sa udržala vo forme. Takže
hneď ako si plne doliečime svoje rany (ona poškodenú šľachu na nohe a ja srdce)
a obnovíme postrácanú seba-dôveru, budeme poctivejšie trénovať.  Ale už viem,
prečo ma to ku koňom tak ťahalo a prečo som s nimi chcela tráviť toľko času. 

Potrebovala  som  ich  prítomnosť,  aby  som  sa  „doučila“  pár  vecí,  pochopila
súvislosti a mohla vďaka nim objaviť úplne nový svet. A hlavne SEBA. Prípadne
dopomôcť k tomu aj iným ľuďom.

To podstatné, čo mňa osobne kone naučili a stále učia, som zhrnula v nasledujúcej
kapitole. Podľa ľudí, ktorých pri koňoch stretávam, ale aj z článkov a kníh celého
sveta, sa mi zdá, že nebudem jediná. 

Práve v čase, keď som dopisovala tento svoj denník a začínam spisovať, čo mám
už  dlho  v hlave  aj  v  poznámkach,  stretávam  Hanku  Šiškovú –  koučku
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z rovnakého  výcviku  ICF  koučov  (Business  Coaching  College),  dlhoročnú
koniarku  (aj  so  vzdelaním  hipológa)  a navyše  psychologičku,  ktorá  mi  dodala
nádej a silu pokračovať na začatej  ceste. Prišla „ako na zavolanie“.  Vlastne...  aj
som si priala niekoho, kto to bude cítiť rovnako a pomôže doplniť skladačku. Tak
sa opäť oplatilo požiadať „tam hore“ o pomoc! Vďaka nej som mohla do knihy
vniesť nielen príbehy, ale  aj  užitočné a odbornejšie informácie o koňoch, za čo
som jej nesmierne vďačná a hlavne Vesmíru, že umožnil, aby sa naše cesty stretli.
Jej  príspevky  nájdete  v druhej  časti  knihy  a plne  odzrkadľujú  aj  môj  postoj
k prístupe  ku  koňom,  hoci  zatiaľ  nemám  toľko  skúseností,  aby  som to  všetko
mohla aj realizovať.
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Lekcie od koní - čo ma kone naučili (a stále učia) 

Všetko to, čo som sa doteraz naučila počas života s koňmi, viem dnes použiť aj
v bežnom živote. Absolvovala som za život veľa rôznych kurzov osobného rozvoja
a veľa som sa na nich aj naučila – o sebe, o svete, o iných ľuďoch. Ale až kone mi
ukázali,  či  to,  čo  som sa  naučila,  viem aj  aplikovať  v reálnom živote.  Ono  je
niekedy jednoduché mať vízie, žiť sám v lese, meditovať, cvičiť jogu, debatovať,
maľovať, spievať či tancovať a nechať tak svoju dušu prejaviť sa.  Ale vedieť to
previesť  do akcie  v interakcii  s inými  bytosťami,  s  ľuďmi  alebo  aj  s iným
živočíšnym  druhom...  je  podľa  mňa  to  úplne  najviac.  Len  tak  môžeme
pochopiť podstatu života na tejto planéte a znovu objaviť stratený „Raj na
Zemi“.  Ak by som to všetko vedela skôr, určite by bol môj život jednoduchší,
menej kostrbatý a ušetrila by som si veľa nedorozumení, sklamaní a bolesti v duši. 

Veľakrát sa pristihnem pri tom, že svojim klientom vravím, že základné lekcie s
koňmi by mali absolvovať všetci rodičia. Pri koňoch sa totiž môžu naučiť základné
princípy,  ktoré  uľahčia  starostlivosť  o  deti  aj celý  rodinný  život
a komunikáciu  s  inými. Pri  koňoch  totiž  nestačí,  že  niečomu  porozumiete

52



rozumom a budete sa usmievať,  že  chápete,  alebo  že na to  dostanete  „papier“,
alebo cítite, že to viete. Pri koňoch rovno vidíte, či ste to pochopili naozaj, v hĺbke
duše a cez telo, alebo „tam ešte nie ste“. Teda uvidia to hlavne tí, ktorí to chcú
vidieť a vtedy, ak je koňom umožnené reagovať podľa ich prirodzenosti.

Kone mi pomohli pochopiť, čo v praktickom živote znamená:

1. Byť tu a teraz
2. Dôverovať sebe - aj tomu druhému
3. Rešpektovať potreby – svoje aj toho druhého
4. Chrániť a zdieľať osobný priestor
5. Vedieť čo chcem
6. Spolupracovať a zdieľať vedenie
7. Trpezlivo vytrvať a nevzdávať sa
8. Komunikovať priamočiaro
9. Oceniť seba aj iných za ich prítomnosť, snahu či energiu
10. Využívať odmenu a postupný tlak namiesto trestov
11. Byť silná vo svojej jemnosti  
12. Cítiť radosť zo spojenia
13. Učiť sa neustále a byť ochotná vzdať sa starých a nefunkčných vzorcov
14. Byť autentická a hľadať odkaz mojich emócií 

Čo to znamená v praxi?

1. BYŤ TU A TERAZ

Pri koňoch nesmiem myslieť na včerajšiu hádku s partnerom, nedávny pád z koňa
alebo  premýšľať  nad  neistou  budúcnosťou.  Musím  tam  byť  celou  svojou
autentickou bytosťou,  vnímať  seba  aj  svoje  okolie  a priznať  si,  ako  sa  v danej
chvíli mám. 

Ak napríklad cítim strach, ale budem sa tváriť, že sa nebojím, kôň to aj tak cíti
a podľa toho sa bude aj chovať. A bude sa báť aj on. Čím viac proti strachu budem
bojovať a skrývať ho, tým viac tlaku vo mne bude a tým bude napätejší aj kôň. Je
na mne, čo s mojim strachom urobím. Preto musím byť k sebe úprimná a zistiť, či
strach pramení z aktuálnej  situácie (hrozí  mi reálne nebezpečie)  alebo pochádza
z iného času (vidím súčasnosť cez filter zlej skúsenosti z minulosti). Ak mi hrozí
reálne nebezpečie,  tak musím prevziať zodpovednosť a urobiť všetko čo v danej
chvíli viem. Ak mi nič teraz nehrozí, ale ja stále pociťujem neidentifikovateľný
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strach, môžem ponechať hľadanie súvislostí na neskôr a nezaťažovať tým seba ani
koňa. 

Vedomá pozornosť a úprimnosť k sebe samému vedie k odstráneniu vnútorného
tlaku  spôsobeného  potláčaním  pocitov.  Hlboký  nádych  a výdych  a priznanie  si
toho „ako sa teraz mám“ a „o čo mi ide“, je často tým najdôležitejším, čo vnímavé
bytosti  (zvieratá,  kone,  deti  aj  dospelí)  odo mňa potrebujú,  aby mi  porozumeli
a cítili sa v mojej prítomnosti dobre, rovnako ako ja v ich prítomnom bytí. Toto mi
umožní vyhnúť sa „zaneseniu“ našej komunikácie balastom minulých zranení či
očakávaní.

Byť tu a teraz znamená sústrediť sa na aktuálne dianie a svoje vlastné pocity,
čo zabráni zbytočným očakávaniam a úniku vlastnej energie smerom k tomu,
čo  sa stalo  „kedysi“ alebo čo  sa  stane „potom“.  Znamená to  vnímať bez
príkras, obáv, očakávaní a filtrov to, čo daný moment alebo vzťah ponúka.
Takto  tam  môžem  byť  „celá  ja“,  so  všetkým,  čo  mám teraz  k dispozícii,  bez
pozitívnych či negatívnych očakávaní od seba či o od iných.

2. DÔVEROVAŤ SEBE - AJ TOMU DRUHÉMU

Kôň, ktorý mi dôveruje je skvelým parterom aj učiteľom a ja sa na neho môžem
v každej chvíli spoľahnúť, pretože viem, čo od neho môžem čakať. Rovnako tak
verí on mne – a pre mňa je to záväzok byť autentická v každej chvíli.

Dôvera je niečo, čo sa nedá kúpiť (napríklad za pamlsok) ani vynútiť (napríklad
trestom  či  mocou).  Pramení  zo  srdca  a rastie  so  skúsenosťou.  Je  základom
vzájomného vzťahu postavenom na skutočnom partnerstve.

Dôvera v seba znamená nasledovať ten úplne najhlbší pocit, kdesi uprostred mňa,
ktorý mi dáva istotu a vedomie toho, kto som, kam idem a o čo mi v živote naozaj
ide a prečo robím to, čo robím. Nie sú tam žiadne skryté úmysly – predviesť sa,
zapáčiť sa, dokázať si niečo, zavďačiť sa a pod.

Dôvera  v toho  druhého  pramení  z rovnakej  hĺbky  ako  dôvera  vo  mňa
a nedokáže  ju  naštrbiť  ani  zlá  skúsenosť  z minulosti.  Dôverovať  inému
znamená veriť, že ani on nemá žiadne skryté úmysly, ale zároveň byť schopný
„byť tu a teraz“ a reagovať podľa aktuálnych okolností, napríklad nenechať si
(znovu) ublížiť a chrániť svoj osobný priestor / svoje vlastné „kráľovstvo“.
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3. REŠPEKTOVAŤ POTREBY – SVOJE AJ TOHO DRUHÉHO

Ak kôň odmieta spolupracovať, možno mi nerozumie alebo ho niečo bolí a tak ho
nebudem nútiť k činnosti. Ak viem, že napríklad potrebuje prítomnosť iného koňa,
aby sa cítil v pohode, vynasnažím sa to pre neho urobiť alebo nájdem iný spôsob,
ako  mu  pomôcť  (napríklad  mu  ten  pocit  bezpečia  poskytnem  vlastnou
sebadôverou). Ak však len „vymýšľa“, podobne ako pubertálne dieťa, ktorému sa
nechce utierať prach, nájdem spôsob ako mu pomôcť či ho zmotivovať k tomu, čo
je naozaj teraz potrebné.

Rešpektovať  svoje  potreby,  znamená  byť  pozorná  voči  svojim  aktuálnym
potrebám  fyzickým  aj  duševným  (uvedomiť  si,  čo  cítim  a čo  naozaj
potrebujem) a neprekračovať hranice únosnosti.  

Predpokladom  rešpektovania  mojich  potrieb  a  potrieb  iných  ľudí  či  zvierat  je
uvedomenie, že nejaké potreby (telesné aj duševné) vôbec máme. 

Keď som „v jednom kole“, často si ani nevšimnem, ako na tom som, ja alebo iní
a fungujem ako taký robot. Kedysi to u mňa vedelo vyústiť až do toho, že som sa
cítila ako taký frfľajúci tlakový hrniec. Dnes, keď začínam cítiť v sebe viac tlaku
ako sa mi páči, tak sa zastavím, precítim a popremýšľam, čo vlastne v danej chvíli
naozaj potrebujem a rozhodnem sa podľa toho. Napríklad keď moje telo odmieta
vstať z postele a moja duša túži po pokoji, nebudem ho nútiť tráviť čas na večierku
a usmievať  sa  na  kolegov a zostanem radšej  doma.  Ale  ak  sa  mi  nechce  vstať
z postele,  lebo som po Vianociach  prejedená,  budem musieť  na  seba  aj  trochu
zatlačiť a prinútiť sa ísť prebytočné kilá niekam vybehať. 

Podobne je potrebné všímať potreby tých druhých. Ak sa napríklad moje dieťa bojí
tmy, tak si nebudem z neho uťahovať alebo si to nevšímať (a tým popierať jeho
potrebu cítiť sa v bezpečí), ale bude lepšie zistiť prečo má strach a potom hľadať
spôsob, ako mu pomôcť sa so strachom vysporiadať. 

4. CHRÁNIŤ A ZDIEĽAŤ OSOBNÝ PRIESTOR

Pre kone je osobný priestor veľmi dôležitý. Je to taká „osobná bublina“, siahajúca
aj  pár  metrov od tela.  V prirodzenom prostredí  kone do svojej  bubliny púšťajú
iných až  po vzájomnom zoznámení  sa a zistení  „kto je  kto“.  Niektoré  kone sú
veľmi citlivé a chvíľu im môže trvať kým iného koňa vpustia do svojej bubliny, iné
kone sú priateľské hneď. Podľa okolností a sympatií. Podobne, ako to máme my,
ľudia. 
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Keď pristupujem ku koňovi, je odo mňa zdvorilé rešpektovať jeho osobný priestor
a to isté platí aj opačne. Nebudem sa preto na neho zbytočne tisnúť, neustále ho
hladkať a „mojkať“ ako plyšovú hračku (je to neúctivé voči nemu a pre mňa signál,
že asi potrebujem dotyk od niekoho iného). Zároveň však nedovolím, aby niečo
podobné robil kôň mne. Pri jeho veľkosti a váhe to môže byť aj nebezpečné. Preto
svoj osobný priestor chránim a nenechám koňa, aby sa mňa tlačil, prehľadával mi
vrecká,  či  mi  stúpil  na  nohu.  Chrániť  svoj  priestor  viem  robiť  jemne,  cielene
a zároveň dôrazne, ak je to potrebné. Ideálne skôr, ako bude neskoro.

Ak túžim po skutočnej blízkosti a kontakte s koňom, je vhodné to robiť vtedy, ak
má  kôň  slobodnú  vôľu  tieto  moje  prejavy  prijať,  alebo  neprijať.  Ak  pri  mne
zostáva,  hoci  môže  slobodne  odísť  (nie  je  uviazaný)  a pritom  rešpektuje  môj
osobný priestor,  môžem jeho prejav priateľstva prijať a opätovať. Tie momenty
milujem a niekedy sú najsilnejšie práve tie, keď môžeme spolu len tak byť... stáť
vedľa seba, vnímať jeden druhého a cítiť sa súčasťou nekonečnej Lásky. A to sa
nemusíme ani dotýkať. Presne tak, ako s blízkymi ľuďmi.

Dokázať zdieľať osobný priestor  v čistom prijatí  a láske (bez  manipulácie,
podplácania či sily) a vedieť ho zároveň aj chrániť (nenechať iných aby mi
„šľapali po hlave“), je kľúčové pre harmonické spolužitie nielen medzi koňmi,
ale aj medzi ľuďmi. Pre mňa osobne je táto lekcia od koní jedna z najdôležitejších
v živote.

5. VEDIEŤ ČO CHCEM

Ak neviem, čo chcem, môžem sa stať ľahkou hračkou v rukách iných. V prípade,
ak sa to týka koňa, môže to byť hra značne nebezpečná. 

Kôň väčšinou vie veľmi dobre, čo chce. Napríklad stáť, pásť sa, odbočiť doprava,
behať, alebo sa ísť porozprávať s iným koňom. Je to v poriadku, pokiaľ to nie je
v priamom rozpore s tým, čo chcem a potrebujem ja, napríklad aby ma neohrozil,
pohol sa, nežral, odbočil doľava, šiel pomaly a podobne. Ak ja neviem, čo chcem,
kôň  ma  svojou  600  kg  váhou  vie  veľmi  ľahko  „presvedčiť“  o jeho  pravde  (a
pretiahnuť ma na jeho stranu).  A to môže byť nebezpečné pre mňa, alebo dosť
nepríjemné pre koňa, pretože namiesto osobnej sily a jasného zámeru tak zostáva
použiť už len hrubú silu. 

Vedieť čo chcem ale neznamená egoistické presadzovanie mojej vôle na úkor
iných. Je to len „východzí bod“ pre ďalšiu komunikáciu. Pretože to, čo chcem
ja, sa nemusí zhodovať s tým, čo chce ten druhý. 
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Ak  viem  čo  chcem  a som  plne  v súlade  aj  s mojou  dušou,  energia  je  silná,
jednoznačná a ľahko čitateľná. Ak však môj zámer prekryjú filtre očakávaní, hry
ega,  neistota  a podobne,  moja  energia  sa  triešti  a nik  jej  nerozumie.  A z  toho
vznikajú nedorozumenia, súboje, bolesť a sklamania.

Ako  v bežnom živote  zistím,  čo  chcem,  keď  neviem,  čo  chcem?  Zavriem  oči
a s rukou na srdci  zhlboka dýcham a načúvam čo mi  vraví.  Ideálne  je  zájsť  do
prírody alebo sa aspoň obklopiť tichom. Tam môžem počuť najviac – samú seba.

Alebo zájdem ku koňom, vypnem rozum a načúvam telu, jeho jemným signálom
a pocitom. Ak zachytím správnu správu, tak napätie v tele zvyčajne povolí. Chce to
len trochu cviku😊

6. SPOLUPRACOVAŤ A ZDIEĽAŤ VEDENIE

V prirodzenom stáde koní vedie „ten, ktorý vie“ alebo pre koho je daná záležitosť
dôležitejšia, čo v praxi znamená „každý chvíľu, ťahá pilku“ alebo slovami Lindy
Kohanov „shared leadership“. 

V umelých podmienkach to síce občas vyzerá, že niektorý kôň je dominantný, t.j.
má snahu ovládnuť druhých svojou silou (žrať či byť na mieste ako prvý a pod.),
ale pri bližšom pozorovaní je možné vidieť zároveň aj jeho úplne odlišné správanie
v iných  situáciách  (láskavosť  voči  priateľovi  či  rešpekt  voči  staršiemu  alebo
dokonca  pri  komunikácii  s  deťmi).  To  naznačuje,  že  používa  svoju  silu
a dominanciu len ako spôsob dostať sa k niečomu pre neho dôležitému, nie že je
dominantný svojou povahou.

Spolupráca a spolužitie sú pre kone, ale aj pre iné sociálne žijúce bytosti, životne
dôležité. Bez svojich druhov by jedinec neprežil. Preto je ich prvoradým záujmom
dohoda  a snaha  o zmier  a to  aj  napriek  navonok  sa  prejavujúcim  šarvátkam  či
súbojom. 

Spolupracovať je jednoduchšie a aj múdrejšie, ako bojovať o „jednu pravdu“.
Ušetrí  sa  tak  nielen  množstvo  energie,  ale  môžu sa  tak  naplniť  potreby  a
vyniknúť  talenty  všetkých  zúčastnených  a navzájom  sa  dopĺňať  aj
zveľaďovať, čo je aj v záujme prežitia celku.

V prípade koní, či domácich zvierat, je dohoda a pravá spolupráca s ľuďmi niekedy
ťažko dosiahnuteľná vzhľadom na odlišné potreby zvierat  a ľudí, ale to nebráni
zodpovednosti a vnímavosti zo strany nás, ľudí. Stačí načúvať a nasledovať zámer
dohody a celku.

58



59



7. TRPEZLIVOSŤ VYTRVAŤ A NEVZDÁVAŤ SA

Keď sa učím komunikovať s koňom, jazdiť na ňom, alebo učím svojho koňa nový
prvok, je fajn uvedomiť si, že to asi nebude zo dňa na deň. Telo aj psychika si musí
privyknúť na nové podmienky a to chce čas, dôveru a vieru, že raz to pôjde.

Navyše  kôň nie je  bicykel.  Nemá brzdy  a nedá  sa  len tak  oprieť  o múr  alebo
tresknúť o zem, keď som unavená alebo mi to nejde. Je to živá bytosť, rovnako ako
ja alebo moje deti,  kolegovia či  partner.  Potrebujem značnú dávku trpezlivosti,
pokojnú myseľ, jasný zámer aj ochotu počúvať a učiť sa z vlastných chýb. 

Zároveň  potrebujem ochotu cibriť svoje zručnosti a vôľu pokračovať aj napriek
prvotným nezdarom. Dobrý zámer bez vytrvalosti alebo schopnosti ísť ďalej aj
napriek  prekážkam,  je  ako šálka bez  čaju  -  síce  pekná,  ale bez  naplnenia
(svojho osudu).

Odhodlanie vytrvať a sila, ktorú vložím do akcie, je známkou toho, ako veľmi je
pre  mňa  daná  aktivita  dôležitá.  Niekedy  stačí  naozaj  málo  a zrazu  sa  všetko
rozbehne tak, ako má. Len sa netreba vzdať pred vrcholom.

8. KOMUNIKOVAŤ PRIAMOČIARO

Ak sa chcem dohodnúť s koňom, je oveľa jednoduchšie povedať to na rovinu, tak
ako to je, „od srdca k srdcu“. 

V ľudskom svete často priamočiaru komunikáciu meníme za rôzne „obchádzky“.
Aby  sme  dosiahli  cieľ,  používame radi  rôzne  techniky  –  manipuláciu,  pozíciu
moci, podplácanie, prehováranie, výčitky, vyhrážky či rovno trest.

Kone „obchádzky“ nepoznajú. Je im úplne jedno, či im prinesiete mrkvu, kúpite
krajšiu ohlávku alebo ich zavriete za trest do boxu či im dáte o dve rany bičom
naviac.  Ak mi kôň nerozumie (lebo ani  ja napríklad  neviem čo naozaj  chcem)
alebo nemám  jeho  dôveru,  môžem  použiť  aj  „modré  z neba“,  aj  tak  sa
k požadovanému cieľu nemusím dostať. Nemám teraz na mysli tréning pozitívnou
metódou  a odmeňovanie  za  požadované  správanie  –  to  fungovať  pri  učení
samozrejme môže. Ale snaha „kúpiť si“ dôveru a pozornosť koňa za pamlsok, či
silnejšie kopance do koňa, sú len zbytočným mrhaním energie. A ak zafungujú, tak
len s krátkodobým efektom a za cenu straty dôvery, či bolesť toho druhého.

Predpokladom  priamočiarej  komunikácie  je  okrem  absencie  rôznych
obchádzok hlavne „čistý štít“, t.j. komunikácia bez filtra minulých zranení,
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sklamaní, očakávaní a pod., ktoré vedia komunikáciu poriadne zamotať. Je to ale
to najviac, čo vieme pre kone aj pre druhých ľudí a hlavne deti, urobiť.

9. OCENIŤ  SEBA  AJ  INÝCH  ZA  ICH  PRÍTOMNOSŤ,  SNAHU
ČI ENERGIU

Vo svete koní sa môže stať, že kôň, ktorý len plní rozkazy a jedinou jeho odmenou
je  neprítomnosť  bolesti,  je  ako  otrok,  ktorého  nebijú.  Navonok  sa  mu  nič  zlé
nedeje, ale vo vnútri sa cíti neprijatý ako rovnocenná bytosť. 

Ak chcem,  aby môj  kôň zostal  koňom a nie iba  „nástrojom na vozenie“  alebo
plnenie mojich požiadaviek, aby sa cítil v pohode, dôveroval mi a spolupracoval
ochotne a rád,  je  prirodzené dať mu pocítiť,  že  „je  správne“.  Samozrejme,  pri
dodržaní  základných  pravidiel  slušného  správania,  teda  že  neubližuje  on  mne.
Nejde o odmenu vo forme pamlskov či potľapkanie po krku, ale o môj úprimný
pocit uznania jeho existencie a ocenenie jeho snahy komunikovať so mnou a
vyjsť mi v ústrety či splniť požadovanú úlohu.

Cítiť sa prijatý a milovaný je základná potreba všetkých živých bytostí. Od
nej  sa  odvíjajú  všetky  naše  snahy,  aktivity  aj  sny.  Ak  sa  cítime  prijatí  a
„správne“,  cítime  sa  silnejší  a  nemíňame  energiu  na  dokazovanie  si
opodstatnenosti vlastného bytia a sme aj ochotnejší počúvať, spolupracovať
a dávať celého seba.

Hoci je mi už jasné, že predpokladom prijatia inými, je seba-prijatie a seba-láska,
tak  je  zrejmé  aj  to,  že  bez  prijatia  svojich  súkmeňovcov,  sa  jedinec  cíti
nekompletný  a stráca  svoju  prirodzenú  silu.  V tomto  sme  si  s koňmi  veľmi
podobní. 

10. VYUŽÍVAŤ ODMENU A POSTUPNÝ TLAK 

Pri koňoch som sa naučila čo znamená odmena, trest aj postupný tlak a ako ich
môžem používať a kombinovať, keď potrebujem dosiahnuť želané správanie.

Nemám rada, keď na mňa niekto tlačí alebo ma trestá. Tak ani ja to nerada robím
druhým. Ale za objavenie metódy „postupného tlaku“  som nesmierne vďačná.
Moje dieťa, kôň aj pes tak vedia, kedy to myslím rozhodne vážne a že viem použiť
silu s intenzitou 1, ale ak je to nevyhnutné, tak aj s intenzitou 10. Takže si svoje
trucovité  odvrávanie,  frfľanie  a nevšímanie  mojich  požiadaviek  už  pri  štvorke
často rozmyslia. Predpokladom účinnosti tohto spôsobu bolo moje uvedomenie si
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vlastných potrieb, osobnej sily a oprávnenia „chrániť moje kráľovstvo“, teda to, čo
je pre mňa naozaj  dôležité (napríklad poriadok, harmónia,  čas pre seba, zdravý
kôň, cítiť sa v bezpečí  a pod.). Dôležité je dodržiavať „postupnosť“ a nie to, čo
som robila predtým, že 1-1-1-2-2-2 a potom rovno 10).

Naučila som sa, že odmena napomáha princípu partnerstva, je motivujúcejšia
ako trest a že napomáha učeniu a ochote k spolupráci. Nemusí byť vo forme
hmotnej, často má väčšiu silu slovo a pocit (viď vyššie). 

Odmena je v mojom ponímaní niečo, čo má hodnotu pre toho, kto je odmenený
a je to niečo „dobré navyše“, nie „menej zla“. 

Ak chcem napríklad moje dieťa naučiť niečo nové, tak veľa chválim a odmeňujem
(niečím, čo má rado). 

Ak  však  chcem  zamedziť  opakovane  neželanému  správaniu  a dohovor  ani
odmena nefunguje,  používam aj trest (odobratie  niečoho,  čo má dieťa rado).
Vždy s ohľadom na situáciu.

11. BYŤ SILNÁ VO SVOJEJ JEMNOSTI  

Kôň je symbolom sily a rýchlosti. Má mocné telo, pevné zuby a tvrdé kopytá. Ak
by chcel,  môže aj zabiť. No nerobí to. Jeho primárnym cieľom je dohoda. Silu
použije len vtedy, ak už nevie ako ďalej. 

Mojim cieľom je tiež dohoda, nie boj. Boj ma vyčerpáva a oslabuje. Ak sa chcem
dohodnúť s koňmi, a vlastne aj  s inými zvieratami či  ľuďmi, bude jednoduchšie
dohodnúť sa s nimi „po dobrom“, jemne a bez násilia. Inak by muselo byť tej sily
stále viac a viac a možno by napokon vyhral len jeden z nás. Čomu by to prospelo?

Aby som sa vedela „dohodnúť po dobrom“, musím vedieť čo chcem, veriť si aj
dôverovať  tomu  druhému,  byť  trpezlivá,  poznať  potreby  oboch  strán  a hlavne
zostávať „v láske“ (ktorá je prijímajúca, jemná a podporujúca).  Vtedy môže byť
moja sila tvorivá, ochraňujúca a prospievajúca celku aj keby bolo potrebné použiť
fyzickej sily viac. 

Ak však vo mne prevládne túžba po moci, obdive či závisť, alebo môj zrak zakryje
filter minulých zranení, moja sila môže byť deštruktívna, únavná a vyhovujúca len
jednej strane. 

Aby som tú tvorivú silu vedela použiť, musím si byť vedomá svojej vlastnej
sily  (fyzickej  a duševnej)  a pritom  konať  z lásky,  zostať  jemná
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a spolupracujúca  –  jednoducho  láskavá.  Ako  keď  levica  vychováva  alebo
bráni svoje mladé. 

12. CÍTIŤ RADOSŤ ZO SPOJENIA

Stáť alebo kráčať vedľa koňa, či na ňom sedieť a cítiť sa súčasťou jeho bytia... cítiť
sa prijatá, vypočutá a rešpektovaná takou nádhernou a zároveň mocnou bytosťou...
tvoriť  spoločne  a navzájom  sa  dopĺňať...  nie  bojovať  a dohadovať  sa  „kto
z koho“....   je jeden z najkrajších pocitov, aké  poznám. Je to  ten moment,  keď
zastane čas a zároveň všetko plynie v jednom rytme. Je to ako nádherný  tanec,
v ktorom nik nevedie a zároveň vedú obaja... až splynú v jedno dokonalé krásne
bytie.

Byť s koňom a necítiť ho v celej  jeho kráse,  jemnosti a plnosti, je ako tancovať
s partnerom na vlastnej svadbe a myslieť pritom na ranné klebety v novinách. Načo
sme potom spolu? O čo nám obom v tejto chvíli  ide? Pýtam sa seba vždy, keď
strácam spojenie, nedarí sa mi a cítim sa akosi „mimo“. 

Nadviazať  spojenie  s inými  je  jednoduché  a ťažké  zároveň.  Je  to  ako
dýchanie. Netreba k tomu nič mimoriadne, ale je potrebná odvaha vdýchnuť
do seba to „iné“ a opäť to vedieť vydýchnuť von. Pochopiť a prijať inakosť i
potreby toho druhého, vniesť ho celého do seba a zároveň vedieť pustiť von.
Len  tak  sa  môže  udiať  skutočné  spojenie  a nadviazať  pravdivá
obojstranná komunikácia. 

Cítiť to jemné spojenie s inými až kdesi hlboko vo mne a radosť z toho, že sme
jednoducho spolu... že sa navzájom počúvame, nasledujeme... že sa spolu môžeme
rozprávať,  hrať a učiť sa jeden od druhého, zdieľať spoločný čas a tvoriť spolu
nové... je pre mňa to úplne najviac čo môžem a chcem zažívať na tejto planéte. 

 

13. UČIŤ  SA  NEUSTÁLE  A BYŤ  OCHOTNÁ  VZDAŤ  SA  STARÝCH
A NEFUNKČNÝCH VZORCOV

Život s koňmi je pre mňa jedno veľké dobrodružstvo. Neustále objavujem nové
a nové súvislosti a skutočnosti a mňa to neprestáva fascinovať a napĺňať údivom
k dokonalosti zvieracej ríše. Stálo ma to však už veľa energie aj prerazenia mojich
komfortných zón, zmien názorov aj postojov.

„Pred  koňmi  sa  neschováš“  vravela  som  raz  jednej  mojej  priateľke  a ona  mi
navrhla urobiť z toho heslo mojich aktivít. Asi to tak raz aj urobím, pretože tak to
jednoducho je. Všetko, čo si myslím, že už viem (načítala som si z kníh, alebo sa
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dozvedela na kurzoch, alebo si myslím, že už viem), si viem overiť v praxi pri
koňoch. 

Kone totiž naozaj vedia, ako sa cítim, či si verím a či viem, čo chcem. Sú zrkadlom
mojej ľudskej existencie na tento planéte a vďaka nim mám pri sebe aj dokonalý
kompas napĺňania vízií moje duše. 

Vďaka koňom môžem lepšie uvidieť čarovný svet  prírody a spoznať lepšie
Matku Zem, kvôli ktorej som sem vlastne prišla. Čo viac si môžem do života
priať? 

Hanka Šišková, ktorá napísala niekoľko kapitol v ďalšej časti knihy a pomáhala mi
revidovať všetky texty, navrhla k vyššie uvedeným lekciám pridať ešte jednu a ja
s ňou môžem len súhlasiť:

14. BYŤ AUTENTICKÁ A HĽADAŤ ODKAZ MOJICH EMÓCIÍ 

Ak chcem, aby ma môj kôň vnímal a počúval, musím vnímať a počúvať samu seba
najprv ja. Nie je to len o uvedomení potrieb, či nadviazaní spolupráce. Vnímať a
počúvať samu seba, znamená aj rešpektovať svoje aktuálne emócie alebo duševné
rozpoloženie.

Kone sú veľmi citlivé na autenticitu prejavu. Ak ma niečo trápi alebo bolí, alebo ak
pristupujem ku koňovi  s  hnevom alebo strachom, kôň to rozpozná,  a  odmietne
rešpektovať moje požiadavky, alebo v lepšom prípade ich s nevôľou poslúchne.

Namiesto „vytesňovania“, „odkladania“ alebo „potláčania“ emócií ma kôň pozýva
emócie vnímať, uvedomiť si ich a spracovať ich odkaz tak, aby som ho vedela
použiť k lepšej komunikácii s ním i v bežnom živote.

Kôň je mojim zrkadlom. Ak ma dnes nahneval šéf a moje  jazdenie alebo práca s
koňom je netrpezlivá a tvrdá, stačí si svoj hnev uvedomiť, a vnímať jeho pravý
odkaz o tom, že som pravdepodobne nechala šéfa prekročiť niektoré moje hranice.
Do budúcna budem vedieť, že si mám svoje hranice lepšie strážiť. A pri práci s
koňom viem tento odkaz efektívne využiť a s kľudnou mysľou „zastať seba samu“.

Každá  emócia  má  svoj  odkaz.  Je  dôležité  od  nej  neutekať,  dať  si  čas
preskúmať  ju  a  vyvodiť  z  nej  dôsledky. Okrem  všetkých  vyššie  uvedených
bodov, aj toto je cesta k spojeniu so sebou, cesta k vlastnej autenticite. 
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Príbehy iných žien
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Hana Šišková

Počas písania tejto knihy som sa len utvrdila v tom, že Vesmír má s nami určité
plány a posiela nám do života ľudí, ktorí nám majú pomáhať na našej ceste. Hanka
je  presne  tou  osobou,  ktorú  som  si  priala  stretnúť  a ona  sa  mi  sama  ozvala.
Úžasné, nie? Spája v sebe vedomosti a skúsenosti študovaného psychológa, kouča
a koniara. Keď som ju videla robiť s koňmi a ľuďmi - ústretovo, rozhodne, vnímavo
aj múdro - povedala som si „presne toto je to, čo mi tu na Slovensku chýba a kam
aj  ja  smerujem“.  V súčasnej  dobe  Hanka  dokončuje  svoj  psychoterapeutický
výcvik, venuje sa svojim dvom koňom a zároveň aj koučingu (s koňmi aj bez koní).
Verím, že naša spoločná cesta len začína.
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Celý život  žijem v Bratislave  a jej  blízkom okolí.  Detstvo som často  trávila  u
starých  rodičov na Záhorí  a  tam som zistila,  že život v meste nie je úplne „to
moje“.  A  tak  som  hľadala  cestu,  ako  kompenzovať  bytovkový  a  neskôr
kancelársky život. „To svoje“ som nakoniec našla v čase ranej puberty pri koňoch
a  odvtedy  je  môj  život  s  nimi  viac,  či  menej  prepojený.  Hoci  som  nikdy
nezávodila, jazdectvu aj koňom som venovala takmer celý voľný čas a neskôr aj
časť pracovného života.

Jazdiť som začala v 11 rokoch, v jednom známom športovom klube, kde som pod
vedením svojich trénerov  dostala solídne základy jazdectva,  drezúrnej  a hlavne
parkúrovej  práce  s  koňmi.  Na  vlastného  koňa  vtedy  nebolo  v  mojej  rodine
pomyslenie, tak som si svoje oddrela na „školských“ koňoch. Tí, ktorí sa jazdectvu
venujú, vedia,  že školské kone bývajú často kone, ktoré sa „nehodia“ na šport,
prípadne nechcené alebo zachránené kone. Tak to bolo aj tu, hoci sem tam sme
mali k dispozícii aj koníky vyradené zo športu. Tie si však bolo treba vyslúžiť.
Spätne viem, že učiť sa parkúr alebo základy drezúry na takýchto koňoch, bolo
„požehnaním“, nie „kliatbou“, ako som to vnímala vtedy.

Trénoval ma zapálený mladý tréner, ktorý mi odovzdal všetko, čo o jazdení vedel.
Vždy ma čakala neľútostná drina na koni aj mimo neho (za „trest“ boli napríklad
drepy alebo beh po jazdiarni  v jazdeckých čižmách).  Tam som dostávala svoje
prvé lekcie húževnatosti, vytrvalosti, odhodlania i pokory. Od neho, ale hlavne od
koníkov.  Tvrdohlavej  arabky  Nadi,  ktorá  radšej  cválala  dozadu  (áno,  aj  to  je
možné), akoby mala robiť, čo som žiadala; lenivého Diora, ktorý ledva docválal na
prekážku;  silného,  nadaného,  ale  náladového  Aramisa;  poloslepej  Duelany,  s
ktorou  skákať  bola  hra  na  dôveru;  traumatizovaného  Bóra,  ktorý  bol  schopný
zhodiť  človeka  5  krát  na  jednej  vychádzke;  ex-voltižáka  Piráta,  tvrdého  z
neustáleho cválania na jednu stranu či ex-drezúrneho koňa Kuba s asi najvyššou
akciou na svete, ktorý ma učil vysedieť pracovný klus aj bez strmeňov. A tvrdé
jazdecké pravidlá. Nikdy nezavadzať závodným jazdcom pri tréningoch, čo ma v
ranom veku naučilo odhadovať prácu ostatných jazdcov a mať dokonalý prehľad o
celej jazdiarni. Po páde z koňa ihneď vysadnúť a ísť znovu na skok napriek strachu
a bolesti.  S  koňmi  presne,  ale  nie  tvrdo  -  mať  bič  v  ruke  a  používať  ho  ako
pomôcku, nie trest, mať šporne (ostrohy) na nohách, hoci za ich neúmyselné alebo
nevhodné použitie bolo 100 drepov, a nakoniec na stihle (zubadle), bez prevlečiek
a iných pomocných oťaží robiť všetko, čo tréner povedal.

Skrátka, mala som šťastie na trénera, kone a celé nastavenie, aké tam vtedy vládlo.
Najväčšie uznanie som si nevyslúžila dokonale preskákaným parkúrom, ale vtedy,
keď som na divokej Nadi usedela jej 10 minútové akrobatické kúsky. Podarilo sa
jej zhodiť ma až vtedy, keď si to cvalom namierila na mantinel krytej jazdiarne,
predné kopytá zapichla tesne pred neho a zadkom ma katapultovala tak, že som sa
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zviezla po ňom na zem. Uznala som jej  šikovné víťazstvo a s kľudom som ju
pohladila po krku, so slovami rešpektu. Vedúci klubu, ktorý to videl, sa zasmial a
skonštatoval, že zo mňa „asi niečo bude“. A Naďa mi odvtedy už nikdy neurobila
jeden krivý krok. Zavládol medzi nami mier a hlboký rešpekt. A deň pred svojou
smrťou ma k sebe zavolala,  vložila mi hlavu do rúk, oprela sa o moju hruď a
pozerala na mňa svojimi hlbokými očami. Ďalší deň bolo jej stojisko prázdne.

Ľudia aj kone sa v mojom živote menili celkom často. V 16. rokoch som prežívala
veľké  sklamanie,  keď  som  si  uvedomila,  že  bez  vlastného  koňa  sa  ďalej  v
jazdectve nepohnem. Dala som si od koní pauzu a vrátila sa k nim úplne iným
spôsobom,  o  dva  roky  na  letnej  dovolenke  s  mojou  najlepšou  priateľkou,  na
jednom agroturistickom ranči  skoro  na východnom Slovensku.  Prišla  som tam,
strávila tam dva týždne a odvtedy som sa tam vracala niekoľkokrát ročne. Kone
tam žili úplne inak. Nie boxoch, ale na slobode. Cez deň celé stádo v jednej ohrade
a  spoločných  maštaliach.  A  v  noci,  alebo  počas  voľných  dní  na  rozľahlých
pasienkoch, takmer v divokej prírode. Bežnú jazdeckú prácu nepoznali, vychádzky
do prírody boli ich „jazdiarňou“. Zmenili môj pohľad na kone i  jazdectvo. Zmenili
mňa,  vstúpili  hlboko  do  môjho  srdca.  Začala  som  jazdiť  v  rifliach  miesto
jazdeckých  nohavíc,  na  prvú  vychádzku  som  si  doniesla  aj  bičík,  ktorý  som
vymenila za halúzku a potom už ani tú nie.

Jazdenie sa zrazu zmenilo na slobodu, splynutie mojej a konskej duše. Rozšírilo sa
mimo jazdiarní, do prírody, na pasienky. Pochopila som celú tvrdú prácu okolo
koní, keď sme chodili ručne zbierať seno z hektárov lúk a z vlečky ho hádzali do
senníka, hnojili spoločné výbehy a maštale, vodili kone z pasienkov každé ráno do
maštale,  aby  boli  pripravené  na  zaslúženú  jazdu.  Toto  miesto  sa  stalo  mojim
druhým domovom. Jedno leto i veľa víkendov som strávila vodením iných klientov
na vychádzky a starostlivosťou o kone.

Najcennejšie  lekcie  som  dostala  pri  práci  v  stáde.  Na  „mojej“  Megane,
arabohuculke, s dušou pracovného quartera z amerického ranča. S ňou som zháňala
bez  sedla  celé  stádo  koní  z  niekoľkohektárovej  lúky,  viedla  ich  hore  i  dolu
kopcami do maštale.  Naučila  sa komunikovať s koňmi do hĺbky,  rozumieť ich
pohnútkam a správaniu, odhadovať ich zámery. Prestala som cítiť, kde končí moje
telo a začína konské, moje nohy sa stali jej nohami, moje oči a uši boli jej očami a
ušami. Pochopila som do hĺbky osobnosti a potreby koní, ktoré tam žili, našla som
individuálnu cestu ku každému z nich. Megana bola moja blízka priateľka, vždy
keď som sa po čase  vrátila,  čakala  pri  ohrade  na zvítanie,  alebo mi  ukazovala
ohlávky, lebo chcela ísť so mnou na vychádzku. Bola tiež jazdeckým orieškom a
nikdy viac som nezažila koňa, ktorý mal v sebe humor. Bola schopná si strieľať z
našich jazdeckých schopností. Zľakla sa 100x toho istého pňa, keď šlo okolo auto,
chcela ho nakopať, keď videla kravu, pustila sa do trysku … ale inokedy, keď
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cítila, že potrebujem jej podporu alebo sa mi podarilo dosiahnuť potrebný kľud v
duši i mysli, prešla okolo týchto podnetov „bez mihnutia oka“.

Pochopila som, že kone cítia našu dušu. A zistila som, že čas pri koňoch nie je len
o jazdení na nich, ale aj sedení na lúke v ich spoločnosti, stávaní sa súčasťou ich
života.  Chrúmanie  trávy  sa  stalo  rovnakou  piesňou  pre  moju  dušu,  akou  bola
dovtedy jazda na ich chrbtoch. Trávila som tam skoro 10 rokov svojho života, hoci
som žila  stále  v  Bratislave,  utekala  som tam tak často,  ako  sa  dalo.  Tam som
pochopila,  čo  chcem od seba,  od  života  i  ľudí  v  ňom.  Zažila  som tam drinu,
magickosť i slobodu, ktorú som inde nežila. Svoju dušu som nenávratne upísala
koňom.
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Medzitým som začala postrádať „svoje“ kone aj  tu v Bratislave. Viazala ma tu
práca  v  marketingu  a  manažmente.  Chcela  som si  oddýchnuť  aj  bežne,  počas
pracovných dní. Kamoška našla možnosť jazdenia v Bratislave. Moja cesta viedla
do  hobby „maštale“,  kde  bolo  vtedy  5  koní.  Jednou  z  nich  bola  Lady.  Nikdy
predtým  som  nemala  koňa,  ktorý  by  bol  akoby  môj  –  dostala  som  možnosť
prenajať si ju spolu s ďalšími dvomi ľuďmi. To znamenalo viac starostlivosti  i
driny, ale i viac jazdenia a času iba s jedným koňom. Zamilovala som si ju.

Poznala nielen dobré, ale aj zlé zaobchádzanie a predtým aj hodiny školy každý
deň. Mala zlé skúsenosti s ľuďmi aj svoju tvrdohlavú povahu, vďaka ktorej som
musela  tvrdo  zapracovať  na  svojich  jazdeckých,  ale  hlavne  ľudských
schopnostiach. Bála sa uzdenia,  sedlania,  na vychádzkach chcela iba tryskovať,
bola  ťažko  zvládnuteľná  aj  na  jazdiarni,  v  boxe  bola  niekedy  ohrozujúca.
Všeobecne,  k  ľuďom  pociťovala  hlbokú  nedôveru,  nemala  veľa  dôvodov  ich
rešpektovať. Bol to prvý, skutočne problémový koník v mojom živote. Kríženec
plnokrvníka, po ktorom zdedila rýchlosť i divokosť a chladnokrvníka, po ktorom
má silu, vytrvalosť a nezdolnosť. Náročná kombinácia. Ľudia s ňou ľahko strácali
trpezlivosť,  aj  jazdecky  bola  ťažko zvládnuteľná,  niektorí  sa  jej  vyložene  báli.
Avšak mala veľké srdce, chcela dať šancu. K deťom a úplným začiatočníkom bola
ako baránok. Akonáhle človek prejavil silu, bránila sa, ako mohla, úmerne použitej
ľudskej sile.

Po ani nie roku som ju kúpila. Prirástla mi k srdcu. Odplakala som si pri nej toľko,
ako pri nikom na svete.  Zlomila aj  posledné známky mojej  jazdeckej  i  ľudskej
„hrdosti“, naučila hlbokej pokore a rešpektu k druhému i tomu, ako „to v živote
chodí“. Zmenila moju osobnosť navždy. Keď som ju chcela napraviť, chcelo to iný
prístup. Pri nej som si prvý krát vyskúšala prácu „zo zeme“. Horsemanship vtedy
iba začínal byť na Slovensku trošku známejší. A tak som s ňou veľa času strávila
nielen v sedle, tiež aj na zemi, a snažila ju preučiť všetko od znovu. Musela som
byť trpezlivou učiteľkou, viesť ju osobným príkladom a nespúšťať ciele z mysle,
hoci niekedy som strácala nádej.

Chcela som poznať ešte viac, preto som si urobila kurz učiteľa jazdy v Nitre, kde
ma môj ľudský učiteľ a konský učiteľ Jack (arabo-fjord) podučili ešte jemnejším
nuansám jazdectva. Prvýkrát som si vyskúšala western, ktorý mi otvoril dvere do
úplne iného sveta. Jack bol rýchlostkársky kôň, no ja som sa rozhodla na ňom robiť
základné  skúšky  jazdca.  Nič  zložité,  pokiaľ  nemáte  koňa,  ktorý  pri  vstupe  na
jazdiareň hľadá tyče alebo sudy, s cieľom prebehnúť trať čo najrýchlejšie. Tak som
ho učila novým pomôckam, kľudu a sústredeniu sa na základné drezúrne cviky a
skákaniu základnej skokovej kombinácie. Vzájomné učenie sa bolo veľmi úspešné,
v skúškach sme si vyslúžili okolo 98% v hodnotení.
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Nasledoval  kurz  cvičiteľa  koní  pre  hipoterapiu  a  niekoľkoročná prax  učiteľa  v
jednom  jazdeckom  klube  v  Bratislave.  Tu  som  trénovala  dospievajúcich  a
dospelých, učila som ich, čo som vedela. A pochopila, že výuka jazdy je nemenej o
psychológii  jazdcov.  Neriešili  sme  len  „čo“,  ale  hlavne  „ako“.  Bola  to  cesta
poznania ľudských slabostí  i  silných stránok.  Zistila  som, že  kone majú aj  iný
potenciál, ako učiť ľudí jazdu na nich. Po piatich rokoch som sa rozhodla dať si
pauzu od ľudských očakávaní v jazdectve a Lady som presídlila na pastvinu pri
Bratislave, kde sme obe našli svoju zaslúženú slobodu.

V súčasnosti som s ňou 12 rokov. Je z nej už staršia dáma, ale v dobrom zdraví.
Dnes fungujeme úplne inak. S harmóniu, s rešpektom. Hoci predtým jazdila na
pelhelme,  dnes  zvládame  vychádzky  na  ohlávke.  Reaguje  na  najjemnejšie
pomôcky v sedle, aj mimo neho. V kruhovke, zo zeme ju viem ovládať svojim
dychom a  jemnučkými  zmenami  v  pozícii  tela.  Pri  nej  sa  mi  podarilo  odhaliť
tajomstvá „zaklínačov“ koní, ktoré spočívajú v precíznej neverbálnej komunikácii,
presnom pochopení  jazyka  koní,  jemne  načasovaných  signáloch,  ale  hlavne  vo
vnútornom kľude, pevnom zámere a emočnej vyrovnanosti horsemana.

Pred nedávnom k Lady pribudol Anakin. Kríženec hucula a quartera. Poznám ho
od prvého dňa jeho života. Mám ho od kamošky z lužných lesov Dunaja. S ním
pracujem od základu inak. Používam hlavne pozitívnu motiváciu, trénujeme cviky
aj vo voľnosti, učím ho tajomstvám jemnej komunikácii s ľuďmi. Je to kôň, ktorý
keď ma na pastvine zbadá, ide za mnou až dolu, na zavolanie ako pes, lebo sa teší,
keď budeme pracovať. Zatiaľ má dva a pol roka a vie toľko, koľko mnohé iné kone
nevedia vo svojich najlepších rokoch. Zatiaľ nie pod sedlom, počkám si, keď bude
fyzicky aj psychicky pripravený. Trávime spolu čas prácou so zeme, drezúrou na
ruke, hrami alebo iba tak, prechádzkami po okolí. Verím, že prácu pod sedlom sa
bude, aj vďaka tomuto všetkému, učiť rýchlo a ľahko. Otvára mi stále ďalšie, nové
obzory, ako každý kôň, ktorý mi bol blízko. Učím ho byť citlivým voči ľudskej
komunikácii,  a aj  on má veľa možností  prejaviť sa.  Náš vzťah je postavený na
ochote k spolupráci a rovnocennom partnerstve. Obaja však vieme, čo a koľko si
môžeme k sebe dovoliť. Dnes viem, že rešpekt koňa je možné zaslúžiť si aj inak,
ako dominantný vodca. Vieme byť jeho lídrom, ktorého si zvolí sám. A zdá sa mi,
že tento prístup by mohol byť prospešný aj mimo jazdeckého sveta.

Cesta ku koňom je totiž  cestou  sebapoznania,  práce  na  sebe,  cesta stávania  sa
lídrom  pre  druhých  i  seba  samého.  Človek  musí  porozumieť  sebe,  svojim
motívom,  emóciám,  svojmu  telu  i  mysli,  ak  chce  spolupracovať  s  týmito
zvieratami tak, ako si zaslúžia – jemne, v harmónii, ale jasne a zrozumiteľne. Kone
sú zrkadlom nášho najhlbšieho ja, svetla aj tieňa v nás. Učia, že cesta spolupráce je
o vzájomnom porozumení, spoznaní, prijatí, napĺňaní potrieb oboch strán, ale aj o
stanovení jasných hraníc a pravidiel, vzájomnom rešpekte a pokore.
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Medzičasom som pochopila,  že kone majú aj liečivé pôsobenie. Ich prítomnosť
spúšťa, a aj lieči naše životné zranenia, sklamania i traumy. Kone vedia urobiť z
ľudí lepšie bytosti. Dodatočne som vyštudovala psychológiu, urobila si koučingovú
licenciu  a  som  frekventantkou  psychoterapeutického  výcviku.  Mám  svoj  cieľ
prepájať tieto oblasti rozvoja a vzdelávania ľudí s poznaním a možnosťami, ktoré
prinášajú kone. Posledné tri  roky skúmam možnosti  (a  uvádzam ich do praxe),
akými vedia kone pomáhať ľuďom s liečením svojej psychiky, so sebapoznávaním,
sebarozvojom,  či  už  individuálnym  alebo  tímovým.  Študujem  a  využívam
možnosti koučingu, terapie a vzdelávania sa pomocou koní a ponúkam koniarom aj
nekoniarom  možnosť  pracovať  na  sebe  a  pomáhať  si  inak,  ako  štandardnými
postupmi. 

Pomocou prítomnosti koní alebo hier s koňmi na mieru, pomocou zážitku, sa ľudia
dostávajú bližšie k sebe samým, nachádzajú iné možnosti vnímania, poznávania,
komunikácie,  spolupráce,  učia sa nové spôsoby vzťahovania sa k sebe, druhým
ľuďom  alebo  svetu  ako  takému.  Zážitok,  ktorý  kone  sprostredkúvajú  býva  až
transformačný. Slová nestačia, ale stačí zažiť. Kone sú čarovné.
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Karolína Čapková

Divožienka Karolínka by mohla byť vekom mojou dcérou. Najradšej sa túla českou
prírodou spolu so svojimi koňmi „naboso“, bez uzdy a sedla. Spoznali sme sa na
kurze Horsense Outdoor v Čechách (tento kurz inak vrelo doporučujem všetkým
začínajúcich  koniarom  aj  tým,  čo  prahnú  po  súžití  s prírodou  po  boku  koní).
Odvtedy  mi  prirástla  k srdcu  a sme  si  navzájom  oporou.  Aj  napriek  svojmu
mladému  veku  a nežnému  prejavu  je  pre  mňa  Karolína  stelesnením  odvahy,
neutíchajúcej  túžby  po  poznaní  a prepojení  s bytosťami  naokolo.  Svoje  znalosti
z konského sveta neustále obnovuje a vie ich aj úžasne odovzdávať ďalej, počas
detských táborov a seminárov pre dospelých. V súčasnej dobe jej aktivity sťažuje
náročná diagnóza, ale ja pevne verím, že je to len dočasný stav, kým opäť naberie
nový dych.
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Narodila jsem se v Brně ve znamení blíženců. V průběhu života jsem si vyzkoušela
být kdekým. Deset let jsem se učila znát zákony přírody i přátelství ve skautském
oddíle, v pubertě jsem tančila společenské tance a hrála plážový volejbal. Chtěla
jsem být po mámě a babičce učitelka, tak jsem studovala pedagogickou fakultu. Tu
jsem  (zatím)  nedostudovala.  Bude  mi  25  let,  mám  invalidní  důchod,  žiju  na
Vysočině v malé vesničce ve starém domě se třemi kočkami a fenkou. Ta se mnou
hlídá a venčí čtyři koně, kteří se pasou nedaleko v údolí na louce. To, co se stalo
mezi tím, povím dál v tomto příběhu. 

V létě, ještě než jsem šla do školy, jsme často s rodiči chodili sbírat houby do okolí
naší chalupy na Vysočině. Jednou jsme zašli trochu dál, než jsme původně chtěli a
najednou začalo ohromně pršet! Chvátali jsme se někam schovat, když se najednou
za lesem na louce k našemu vlastnímu překvapení objevily indiánské týpí. Ukázalo
se, že se jedná o letní tábor Jitky a Freda Bednářových. Tito vlídní lidé nám nabídli
azyl, později jsme se s nimi dali do řeči a spřátelili se. Až déšť přešel, zjistili jsme,
že venku nedaleko týpíček se popásá stádo koní různých barev a velikostí.

Bylo mi šest let a koně mě okouzlili. Rodiče mi zařídili, abych se k táboru mohla
přidat, a tak jsem další dny mohla být těmto zvířatům blíže. Se skupinou starších
děvčat jsem jezdila do vedlejší vesnice na nákup nebo koně vykoupat v rybníku.
Neměli jsme sedla, udidla, podkovy, ale ani strach, očekávání nebo obavy. Jednou
šel vedoucí pro dřevo do lesa a mě posadil na velkého tažného koně jménem Eta.
Bez ohlávky, otěží, čehokoliv. Pásla se vedle ohrady s ostatními koňmi a já neměla
nic lepšího na práci, než usnout. Po chvíli jsem se probudila a tuším, že někde tady
se stvořila má obrovská důvěra v dobré úmysly koní.

Mnoho podobných  či  neobvyklých  chvil  jsem mohla  zažít  každé  další  léto  na
těchto indiánských táborech. Zároveň jsem jezdila i na další jezdecké, kde jsem
okusila  ten  „pravý“  koňský  svět,  jezdit  na  jízdárně  se  sedlem  a  učit  se  části
uzdečky či drezúrní obdélník. Byly to dva odlišné světy, ale pro mě bylo důležité,
že mohu koně čistit, dotýkat se jich a poznávat jejich řeč, o které jsem si v té době
myslela, že je tolik odlišná od té naší. 

Když si můj bratr se ženou pořídili mladého pony hřebečka k domečku na zahradu,
nemohl zůstat dlouho sám. Tak přišel onen den D. Krátce po Vánocích jsem přišla
s tátou ke stodole a on mi řekl, že na mě uvnitř čeká dárek. Najednou vyšel rezavý
valach, ušmudlaný poník Redík. Bylo mi deset let a kousek, jemu čtyři a půl roku.
Tento „Šmudla“, jak mu někdy říkáme, je mým parťákem už 15 let. Ze začátku
jsme se sbližovali a chodili spolu jen na procházky, pak jsem začala jezdit a hlavně
padat. Byli jsme oba stejně neznalí a tvrdohlaví. On po matce hucul, já na pokraji
puberty. Postupně jsme se více poznávali a učili se, jak se spolu domluvit. Nejvíc

75



nám seděl  přístup přirozené  komunikace  a horse(wo)manshipu.  Jezdila  jsem na
kurzy Honzy Bláhy, Zuzky Prokopové a četla knihy od dalších autorů.

Při rozchodu mých rodičů a stěhování k tátovi s novou ženou byl Red důvod, proč
jsem se dál usmívala. Každý víkend jsem s ním trávila v lesích a povídala mu, co
mě trápí.  Moje máma onemocněla  roztroušenou sklerózou a její  stav se rychle
zhoršoval.  Napřed  jedna  hole,  pak  dvě  francouzské,  mechanický  vozík  a  pak
elektrický. Já stále vše před ostatními zvládala, ale s mým koněm jsem leckdy „na
koni“ nebyla. Záchvaty vzteku a lítosti jsem dávala najevo jen jemu. On mi však
vždy  naslouchal  a  nikdy  mne  nezradil.  Jeho  oči  jsou  dodnes  plné  lásky  a
pochopení. Když se do nich podívám, leckdy se dojmu k slzám.

Po  tom,  co  dal  bratr  hřebečka  pryč,  sháněla  jsem  Redovi  nové  ustájení  či
kamarády.  Já s ním všechny změny a opuštění  prožívala  velmi silně.  Nedaleko
našeho domu táta postavil malou ohradu a domeček na seno i věci, tak jsme měli
konečně svoje místo. Avšak to znamenalo nekonečné uklízení bobků, vlastoruční
sekání  a  sklízení  sena  nebo opravování  rozbitých  ohrad.  O víkendech  za  námi
jezdily moje kamarádky, společně s Redem jsme zažívali krásné časy. Jedné z nich
dokonce pořídili  rodiče také koně a měla ho u nás ustájeného.  Jezdily jsme na
výlety ve dvou jako v těch knížkách pro holky 😊

Jenže jsme se bohužel nedohodly a Red tam zůstal sám. Krátce před tím se mu stal
úraz, kdy ho jiný kůň pokopal a měl roztříštěné hlezno na zadní noze. Bylo velmi
nejisté, zda bude dobře chodit nebo jestli budu moci vůbec ještě někdy jezdit. V té
době  jsem  si  dělala  cvičitelský  kurz  a  blížila  se  plnoletost.  Období  nejistoty,
bolesti,  temnoty a strachu se zdálo být nekonečné.  Naděje svitla ve chvíli,  kdy
zkušený veterinář (zkušený opravdu byl, ale mou důvěru poněkud podrylo, když si
spletl  rentgenové  snímky a  chtěl  Redovi  operovat  druhou nohy)  usoudil,  že  je
operace  příliš  velké  riziko  a  ať  to  zkusíme  pomalu  rozchodit.  Částečně  se  mi
ulevilo.  Stav se zlepšoval a po půl roce jsem si na Reda dokonce znova sedla.
Veškerou energii jsem dávala jemu. Pak přišlo rozhodování, zda si mohu pořídit
druhého  koně,  aby  už  nikdy  Red  nebyl  sám.  Po  dlouhých  debatách  doma  a
vyjednávání s macechou, která měla obavu, že se o dva koně nebudu moci starat,
jsem  jela  vybírat.  Několik  výletů  do  Jeseníků  či  Orlických  hor  dopadlo  bez
úspěchu, s potenciálními kobylkami jsem si zkrátka „nepadla do oka“. 

Mnoho inzerátů  jsem prošla,  než  ta  pravá  přišla.  Blondýnka Bonie  odpovídala
mým představám, tak jsem jela k Olomouci rovnou s přívěsem a hotovostí v kapse.
Prošly jsme se po dvoře, bez problémů ji naložili a jeli. Až v autě mi došlo, co se
právě stalo. Euforie ale nepolevila ještě pár týdnů. Ona byla sice velká osobnost (se
zálibou v gymnastice a s tím, co je podle mě koňské kung-fu). Moc neznala hranice
od lidí ani koní, ale dalo se s ní domluvit.
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Nastavily  jsme  si  základní  tři  pravidla.  Cílem  bylo,  aby  mne  respektovala,
nezašlápla a nežrala, když spolu mluvíme. Po vysvětlení mého osobního prostoru
příliš nedebatovala o ustupování tlaku, tak jsem si na ni asi po měsíci poprvé sedla.
Nic moc proti nenamítala, po vyjasnění a přesunutí povelů ze země nahoru jsme se
domluvily na společném směru i rychlosti. Tak nějak to šlo snadno, že jsem se
příliš nepozastavovala a dívala jen vpřed. Po pár měsících jsme se s kamarádkou
sbalily  do  brašen,  naložily  je  na  koně  a  vyrazily  navštívit  mou  mámu  v
pečovatelském domě v Prostějově. Naše motto bylo “Cesta je cílem” a “dívej se
vpřed”. Dobrodružství to bylo obrovské. Už jen z toho důvodu, že jsme se s touto
kamarádkou ještě moc neznaly, a tak jsme se slaďovaly nejen s koňmi, ale i ve
společné komunikaci a představách. Spaly jsme po cestě u známých na zahradách
nebo jednou nedaleko dálnice u opuštěné vodárny, která měla tak akorát rozbitý
plot, takže jsme daly koně dovnitř a díry zavázaly otěžemi. Po cestě kdesi mezi
poli  u Vyškova jsem na Bonie poprvé cválala.  Až teď, po několika letech,  mi
dochází,  jak  jsem  byla  bláhová,  bezstarostná  a  naivní.  A  možná  proto  mi  to
všechno procházelo. Možná proto mě koně následovali tři sta kilometrů na cestě
tam a zase zpátky. Protože jsem neviděla obavy a důvody proč ne, ale cíl a srdce,
které chtělo nemocné mámě ukázat moje koně. A dokázali jsme to. Spaly jsme v
centru města, na zahradě ve vnitrobloku, vedle koní ve spacácích. Mohly jsme jít
dovnitř, ale my jsme se chtěly ráno probudit vedle našich parťáků a hlavně je i v
noci opatrovat, jako “oko v hlavě”. 
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O několik let později z Bonie vyrostla pravá “madam”, které jsem chtěla dopřát
krásný  čas  mateřství.  Tak  jsem  jí  našla  ženicha,  stejného  plemene,  prý  velmi
galantního <3 ;-) ;-). Dva dny pěšky za tímto dobrodružstvím stály za to. Myslím,
že si oba připouštění ve volnosti užili a hned napoprvé se zadařilo. Necelých 11
měsíců na to, pro mne nečekaně dva týdny před termínem, byli místo dvou koní v
ohradě tři. Tento zázrak, kdy nám malá Bětuška “spadla z nebe” stále obdivuji a
Bonie  oceňuji,  jak  skvělá  máma byla.  Vzorně  se o malou starala,  hlídala  před
ostatními. No a kojí dodnes, i když se dcera už musí hodně krčit, protože bude mít
za pár měsíců tři roky. Tato dušička mne každý den učí mít radost ze života. Její
odvaha, hravost a nebojácnost je neuvěřitelná. Už druhý den života, když jsme šli
na malinkou procházku na druhý konec louky, kde je brod, si do něj lehla. Sama od
sebe, jen tak. Vrhá se do každé nové situace po hlavě a moc ráda se učí nové věci.
Společně trénujeme zatím celkem málo, protože mě nejvíc baví dívat se, jak na
volno běhá kolem ostatních koní a má radost. Z pohybu, z každého nového dne a
jen bůh ví, z čeho všeho ještě…

Nadšení, které mi toto hříbě vneslo do života, má déletrvající následky a změny.
Když mě oslovili  kamarádi  organizátoři,  zda na Festivalu osobnostního rozvoje
mohu udělat workshop s koňmi, hned jsem souhlasila. Tak jsem s přáteli vymyslela
projekt jménem Na vlně koně, s  podtitulkem Na cestě k sobě. Dva tříhodinové
workshopy jsme vyzkoušeli na skupině dobrovolníků, kteří nám poskytli zpětnou
vazbu.  Festivalový  víkend  na  Vysočině  na  konci  dubna  byl  úžasný.  I  když
komplikace přišly, a ne malé. Tři dny před akcí, na kterou jsme měli jít pěšky, si
Redík zranil nohu tak, že ji měl celou pevně obvázanou, jakoby v sádře. Takže
jsme jeli přívěsem na dvakrát a Redík se statečně léčil za cesty. Dobré reference mi
pak poskytly několik zakázek  na přání,  třeba putování s  koňmi jako dárek  pro
novomanžele nebo den pro matku a dvě dcery, kdy každá měla svého koně a učily
se od nich společně. 

Když byl Bětušce rok a půl, kamarádka mně oslovila, že ve stáji, kam chodila, mají
mladého valáška, který je po úrazu a chtějí ho dát utratit. S kamarádkami jsem se
domluvila, že mi ho pomohou ošetřovat a uspořádaly jsme sbírku financí na jeho
operaci a léčbu. Krátce před Vánoci jsem si ho převzala do péče a ihned jsme jeli
na veterinární kliniku. Odstranili mu kus mrtvé kosti z čelisti, který mu téměř rok
způsoboval bolest a zánět. Dannyho mi veterinář přivezl hned po operaci domů,
abych se o něj mohla starat. Část cesty jsem jela už svým vlastním autem před
dodávkou s přívěsem a po chvíli mi přišlo, že se auto chová divně. Až po dvaceti
kilometrech v naší vesnici mi došlo, že nebrzdí. Byla jsem tak vyčerpaná, že jsem
zapla autopilota a dojela bez brzd díky podřazování. Později mi došlo, že se mi
pomocí  auta  asi  snažil  vesmír  naznačit,  ať  konečně zpomalím.  A já  jela  dál…
Kromě opravy  auta  mne  doma čekalo  léčení  pacienta,  který  zůstal  ve  stodole,
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abych  mu  mohla  ránu  několikrát  denně  čistit  a  dávat  léky.  Ze  začátku  jsem
zkoušela  všelijaké  kaše  a mrkvičky a jablíčka,  aby  si  léků nevšiml  a  snědl  to.
Stejně mu to ale nechutnalo. Moc ho to bolelo, ale snažil se to vydržet co to šlo.
Viděla jsem na jeho očích, že mi nechce ublížit. Měl takový strach, že jen, co přijel
pan doktor na kontrolu, odmítal dát hlavu dolů. Většinou jsme ho museli přispat a
já pak ve stodole čekala, než se probere, aby zase mohl žrát. Bylo to neuvěřitelně
náročné a vyčerpávající. Ošetřováním jsem strávila celé vánoční svátky a pak ještě
pár měsíců, neboť když bylo Dennymu lépe, dala jsem ho k ostatním do stáda na
louku a jemu nachladla záda. Takže pro změnu dostal deku a léky na bolest. Začala
jezdit chiropraktička, protože začal špatně chodit na zadní nohy, dostal diagnozu
ataxie, tedy špatné nervové spojení mezi míchou a zadními nožkami.

Do toho jsem měla zkouškové ve třetím ročníku pedagogické fakulty a první rok
sama v domě, kam jsem se na podzim přestěhovala.  Za koňmi jsem chodila asi
kilometr přes louky pěšky. Batůžek starostí už byl asi moc velký, protože jsem
začala špatně chodit. Do schodů na fakultě, ale i domů večer od koní. Nohy byly
těžké, nedaly se zvednout silou vůle, někdy jsem musela pomoct rukou nebo si
sednout a odpočívat. Na jaře přišly bolesti zad, tak jsem se nechala od lékaře poslat
na rehabilitace.  Přece jenom jsem často nosila těžké věci  a snažila se ošetřovat
velkého koně, který se někdy dost bránil. Pro lepší stanovení problémů mne lékař
poslat  také  k  neurologovi.  A  ten  na  vyšetření  očí  a  magnetickou  rezonanci.
Problémy s chůzi už byly lepší, ale po výsledcích přišla diagnóza, kterou jsem si
přála ze všech nejméně, a to roztroušená skleroza. 

Moje máma tou dobou už byla trvale upoutána na lůžko a už i mentálně se dost
vzdalovala. Dokonce jsem začala chodit ke stejnému lékaři do nemocnice, který se
mne snažil  podpořit,  že je můj stav poměrně  dobrý a vůbec se nemusí zhoršit.
Poslal mne hned na várku infuzí kortikoidů, které jsem však nastoupila o několik
dnů později, protože mne čekalo putování s koňmi pro rodiny s dětmi, které jsem
organizovala. Sice byla chůze někdy horší, ale dodalo mi to sílu zvládnout další
dny v nemocnici. Pár měsíců jsem se rozhodovala, do jaké léčby půjdu a začala se
ozývat  psychika.  Začalo  mi  docházet,  že  mám údajně  nevyléčitelnou  nemoc  a
velký strach z invalidity a neschopnosti. Přišly deprese a panické ataky, nechuť do
života.  Díky  koním jsem každý  den  vstala  a  šla  je  alespoň  zkontrolovat  nebo
nakrmit. Našla jsem skvělou psycholožku, ke které jsem začala pravidelně chodit a
po konzultacích s ní začala brát antidepresiva, aby se mi trochu ulevilo a mohla
jsem fungovat. Přerušila jsem studium i aktivity s dětmi a koňmi. Naštěstí jsem
dostala invalidní důchod, takže jsem mohla začít plně odpočívat a věnovat se sama
sobě. Od té doby lépe poznávám sebe a své opravdové touhy a potřeby, které jsem
upozaďovala kvůli druhým. Učím se nic nedělat a hledat radost z maličkostí, můj
stav se pomalu zlepšuje. 
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Především  díky  tátovi  to  všechno  zvládám.  Ze  začátku  mě  hodně  podporoval
materiálně, později hlavně tím, že mi pomáhal vozit seno, kutálet balíky do stodoly
či s krmením, když odjedu pryč. Kolikrát mi pomáhal hledat koně, když utekli z
ohrady si ani nepamatuju. 

Jednoho dne jsem se chystala na vyjížďku s dětmi, k mému překvapení ale koně
nebyli v ohradě. S tátou jsme sedli do terénního auta a objížděli okolí, abychom je
našli. Když už jsme nevěděli, kam dál, zavolala jsem na policii a útěk nahlásila.
Pán mi s úsměvným tónem do telefonu řekl, že jsou zavření ve věznici, která je tu
nedaleko.  Opravdu tam byli,  v  nejlépe  hlídané  “ohradě”  široko daleko.  Ještě  k
tomu  táta  musel  zaplatit  pokutu  dvě  stě  korun  za  to,  že  tam koně  narušovali
pořádek v sobotní návštěvní den. Já mezitím vzala tažné lano z auta, udělala z něj
Bonie ohlávku, sedla na Reda a jela domů. Dozorci a vězni jen koukali :)  

Bez přátel  bych nedokázala  to,  co jsem jednou viděla jako sen.  Přítel  Aleš  mi
pomohl zrealizovat dětské tábory, spočítat finance, uklidit ohrady… Starší sestra
vaří v kuchyni u potoka už několik let na táborech pro 30 dětí a 15 dospělých.
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Mladší sestra se teď (konečně, bude jí 12 let) nadchla do koní, chodí mi každý
druhý den pomáhat uklízet, statečně se učí jezdit a padat. 

V posledních pár měsících se situace zdravotní i životní nás všech docela uklidnila.
Jsme si navzájem podporou a přitom se stále učíme. Třeba s Bonie nám přestaly
fungovat základní věci, začala ode mne utíkat a občas mne i shodila. Motivace být
spolu najednou nějak vymizela, a tak se s pomocí trenérky vracíme zpátky tam,
kde jsem zapomněla na pevné hranice a jejich dodržování, uvolnění a hlavně radost
ze společného bytí. Vracíme se o pět let zpátky a je to náročné, ale stojí to za to.
Pokaždé, když se nám podaří napojit na společnou vlnu a nese mě lesem, cítím její
obrovskou sílu  pod sebou.  Když se moje kostrč  pohne při  každém pohybu její
páteře,  která  se  nese  na  neuvěřitelně  pevných  nohách,  mám  chuť  se  taky
rozběhnout. Dodává mi energii, abych znova zkoušela chodit delší úseky a nebála
se, že se nebudu moci vrátit zpátky. Cítím, že v té kobyle je tolik energie, která jen
čeká kam může vytrysknout. Někdy tryskají s ostatními koňmi v ohradě a to mi
přináší nesmírnou radost a nebo ji jen pozoruji, jak v roli vedoucí stáda zpozoruje
nebezpečí, pohne uchem a všichni ví, odkud jede turista na kole. 

Uvědomuji si že to, co jsem s koňmi zažila já, je nesdělitelné. Ale hned, jak jen to
bylo možné, jsem si udělala kurzy, abych mohla pořádat tábory a svět koní, který
se mi otevřel, mohla ukázat i dalším dětem. Aby mohly zažít ty chvíle, kdy vedle
nich stojí zvíře desetkrát těžší a kterému sahají sotva po břicho, ale stejně se spolu
domluví.  Děti  mají  dar  opravdovosti  a  já  se  od  nich  znova  učím  jej  v  sobě
probouzet. Stejně tak Danny, který se mnou prožívá nemoc a až neuvěřitelně se
shodují naše období zhoršení a zlepšení příznaků. Otázkou je, jestli mi pomáhá za
to, že jsem mu zachránila život a snaží se mi ulevit tak, že si bere část na sebe.
Nebo jsme tak propojení, že mi jen ukazuje, co se ve mně děje a pokaždé, když mi
položí tu velkou krásnou hlavu do dlaní, tak si uvědomím, že má velký smysl žít.
Už jen pro ně… čarovné koně. 
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Andrea Žemberová

Andrejku  poznám od roku  2018 a som presvedčená,  že  ju  tiež  za  mnou poslal
Vesmír. Vedel, že sa naše cesty majú stretnúť a hoci najskôr ona vyhľadala mňa
(na základe článku O liečivej energii koní), dnes je to práve ona, kto mi pomáha
liečiť môjho koňa a svieti mi na cestu. Andrejka je totiž nielen detská lekárka, ale
venuje  sa  energetickej  liečbe  biorezonanciou,  vyzná  sa  v homeopatii  a rôznych
iných spôsoboch návratu k zdraviu – telesnému aj duševnému. To, čo jej funguje
pri  ľuďoch,  s úspechom  vie  aplikovať  aj  pri  svojich  koňoch,  neustále  sa  učí
a vzdeláva a mňa posilňuje vo viere, že aj život po 50tke môže byť naozaj zábavný
a čarovný. 
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Moja brána  ku koňom sa otvorila,  keď dcéra začala  chodiť a prejavovať  svoju
vôľu.  Kedykoľvek  uvidela  niekde  akéhokoľvek  koníka,  musela  sa  ho  aspoň
dotknúť, ak už sa na neho nedalo vyliezť. Keď mala asi päť, zaviedla som ju na
ranč v blízkosti  mojej práce, ale tam jej povedali, že prijímajú deti až od sedem
rokov. Ak si niekto myslí, že ju to odradilo, tak sa mýli na celej čiare. Na siedme
narodeniny mala len jediné prianie, začať chodiť na kone…  

Najskôr  som ju tam len vodila  a  tak  som sa  o  ňu  bála,  že  som sa radšej  išla
poprechádzať, ako by som sa pozerala, ako sa učí jazdiť. Postupne som však začala
vnímať,  že  tá  konská  vôňa  a  zvláštna  energia  vyžarujúca   v  ich  blízkosti  ma
neodolateľne priťahuje. 

Raz som si tak sedela na dcériných pretekoch, ktoré sa stali pravidelnou súčasťou
môjho života, keď mi jej trénerka položila otázku, ktorá mi zásadne zmenila život.
Prečo to neskúsiš? Prečo si  nesadneš aj  ty do sedla? Prečo?  Mala som takmer
štyridsať rokov, žiadne skúsenosti s koňmi a dosť mizernú fyzickú kondíciu. Sama
neviem, ako som nabrala tú odvahu a na štyridsiate narodeniny som si darovala 10
jazdeckých hodín. 

Keď som prvý krát vysadla na koňa a pocítila pod sebou pohyb asi 600 kilovej
bytosti,  stiahol  sa mi  žalúdok,  ale  to  trvalo  len prvých pár  minút.  Potom som
zavrela oči a mala som pocit, že práve na toto som roky čakala. Sila, energia a
teplo, ktoré sálali z kobylky mi prenikli telom a stali sa mojou súčasťou.

Už sme teraz boli v rodine dve, očarené koňmi a tak som presvedčila môjho muža,
že  by  bolo  veľmi  praktické,  keby  sme  mali  vlastného  koníka  a  umožnili  tak,
samozrejme hlavne dieťaťu, plnohodnotne  tráviť voľný čas a chodiť na preteky.
Neviem či môj muž niekedy počul radu „ak sa chceš zbaviť ženy, kúp jej koňa“,
ale nijako zásadne neprotestoval.  

Dcéra  si vybrala čiernu kobylku z českého chovu a tak sme sa vybrali na “nákupy”
k susedom. Mali sme svoje predstavy aj rozpočet, ale ako sa hovorí človek mieni,
Pánboh  mení,  a  tak  sme  miesto  kobylky  priviezli  na  Slovensko  dva  mladé
dvojročné žrebce.

Kôň môjho života sa volá Jack. Keď som ho uvidela prvý krát cválať v obrovskom
výbehu v Kostelanoch, cítila som obdiv, rešpekt aj neodolateľnú túžbu, aby sa stal
súčasťou môjho života. Chodila som k výbehu niekoľko dní a on vždy prišiel ku
mne. Dnes viem, že to z jeho strany asi nebola tá láska na prvý pohľad, ale skôr
zvedavosť a chuť na mrkvu v mojom vrecku, ale vtedy som to pociťovala, ako
spriaznenosť našich duší. Dcérka si vybrala iného koníka a napriek tomu, že môj
rozpočet dva kone nezahŕňal,  nevedela som si vôbec predstaviť,  že odídem bez
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neho. Vtedy mi pomohol môj brat a tak sa mi splnil sen a zároveň život obrátil
naruby. 

Každá voľná chvíľa a väčšina peňazí,  ktoré som zarobila smerovala ku koňom.
Učila som sa porozumieť bytosti, ktorá myslí úplne inak ako človek. Čítala som
knihy, pozerala videá, filmy, počúvala skúsených koniarov a jazdcov a pritom som
sa  snažila  zachovať  si  vlastný  názor.  Nechcela  som  koňa  ovládať,  ani  s  ním
bojovať, chcela som sa dohodnúť. Túžila som po jemnej komunikácii, ale nebola to
jednoduchá cesta. Stála ma niekoľko pádov a potoky sĺz. 

Prostredie športových stajní kladie na kone aj jazdcov vysoké nároky a ja som sa
cítila ako exot. 

Chcela som byť s koňmi, ale nemala som potrebu súťažiť ani vládnuť. Ale ako
zabezpečiť, aby tvor minimálne 10 x ťažší ako ja, spolupracoval a nestal sa pre
mňa a okolie hrozbou? Kým som to ako tak zvládla,  naučila som jeho, aj seba
množstvo  zlozvykov  a  viem,  že  kým  budem  žiť,  stále  budem  mať  čo  riešiť,
vylepšovať  a  naprávať.  Naučil  ma  však  veľmi  dôležité  veci.  Upokojiť  myseľ,
urobiť si v hlave jasno, čo chcem a prečo a žiť v prítomnom okamihu. Zistila som
totiž, že jediné čo mi naozaj funguje, je pokoj, sústredenie a presný smer, že práve
tadiaľ chcem ísť. Ak to v hlave mám, nie je už také dôležité kam dám ruku, alebo
nohu, lebo ten kôň to cíti. Akoby medzi nami bolo spojenie našich myslí. Ak som v
strese a nesústredená, nič nefunguje… 

Dnes je to už viac ako dvanásť rokov, čo máme dva kone a zopár rokov už aj tri
poníky. Možno som za to obdobie mohla ušetriť na dom, alebo urobiť množstvo
iných, užitočných vecí, ale ak niečo v mojom živote neľutujem, tak je to práve čas
strávený v konskej blízkosti. Otvorili mi cestu k vnímaniu sveta energií a každý
deň mi pomáhajú prekonávať môj strach. Strach z pádu, strach z diviakov na lesnej
ceste,  ale  hlavne strach  byť sama so sebou,  lebo viem, že  keď zvládnem tieto
obavy, odmení ma pocit voľnosti, sily a slobody, ktorý sa nedá popísať, dá sa len
zažiť na konskom chrbte.

Kone  však  spôsobili  aj  zmeny  v  mojom profesionálnom  živote.  Tým,  že  som
spoznala, ako možno cez myseľ a sústredenie hýbať hmotou, pochopila som lepšie
aj  fungovanie  nášho  ľudského  tela.  Ako  detská  lekárka  som  veľa  študovala
anatómiu, fyziológiu, choroby a možnosti ich liečby a snažila som sa nájsť spôsob,
ako  pomôcť  mojím  pacientom  čo  najprirodzenejším  spôsobom.  Používala  som
roky homeopatiká aj bylinné extrakty, ale kone ma naučili vnímať vibrácie iných
bytostí a priviedli ma k rôznym formám energetického liečenia, ktoré sa snažím
využívať  aj  v  mojej  ambulantnej  praxi.  Otvorili  predo  mnou  cestu  nových
možností a neustáleho posúvania hraníc…
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Helena Pokorová 

O Helenke a jej prístupe ku koňom som sa dozvedela z jej vlastných kníh Drezura
se  svědomím  a Somatopsychologie  koní.  Zaujala  mam  jej  skromnosť  a  snaha
pomáhať  ako  koňom,  tak  aj  ľuďom.  Aj  neskôr,  keď  sme  sa  stretli  na  kurze
Transformačnej  komunikácie,  som sa presvedčila,  že  to  s tou ochotou pomáhať
myslí naozaj vážne. Hoci vyštudovala veterinu, pridala k nej a neustále pridáva
ďalšie  vzdelanie  a užitočné  znalosti,  ktorými  otvára  ľuďom  nové  obzory
a zvieratám  dodáva  viac  telesného  aj  duševného  zdravia.  Aj  napriek  neľahkej
rodinnej situácii, keď prišla o bábätko, sa nevzdáva a pokračuje na svojej jazde
životom.
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Jmenuji  se Helena Pokorová a bydlím v malebné vesnici  poblíž  Prahy. Mám to
štěstí, že v životě dělám to, co mě baví a peníze přicházejí jako vedlejší příjemný
bonus. Pořádám a učím různé semináře o léčení, léčitelství, o koních, o lidech, o
duši. Píšu knížky, ošetřuji koně, pomáhám lidem spojit se s hlasem v jejich srdci. 

V mém životě spatřuji tři základní milníky, které jasně dělí můj život na před a po. 

Za prvé, když jsem ve dvanácti letech začala jezdit na koni. Koně mě od začátku
fascinovali a já se o nich chtěla dozvědět co možná nejvíc, což mě dál vedlo ke
studiu veteriny, chiropraxe, cestování, hledání různých tréninkových a léčebných
metod až nakonec ke studiu lidského vědomí, psychiky, emocí a vlastního já. 

Za druhý mezník považuji svou účast na semináři osobní transformace před čtyřmi
roky, po kterém jsem o sobě i o světě začala smýšlet zase trošku jinak a zároveň
skončila s tréninkem, nikoliv však s léčením koní. 

Třetím mezníkem je úmrtí naší Johanky těsně před porodem, před třemi měsíci.
Ještě si nejsem jistá, kam mě tento třetí mezník zavede, nepochybuji však, že se
jedná o životní mezník. Bolesti, kterou prožívám navzdory, už teď cítím radost ze
vzrůstající sebelásky a sebepřijetí,  z prohlubujícího se spojení s Bohem, které mi
tato událost přinesla. 

Jak to mám s koňmi?

„Kůň nás bude hrdě nosit,  když mu to umožníme.“ Věta,  která zazněla v jedné
z mých knížek a kterou, zdá se, nikdy zcela nepochopím. Před dvěma měsíci jsem
začala  zase  jezdit.  Po téměř  čtyřleté  pauze.  Od svých dvanácti  let  jsem trávila
veškerý čas u koní, fyzicky, a když to nešlo, tak alespoň ve své mysli. Babička –
češtinářka – o mě prohlašovala, že bez koně bych nenapsala ani jeden sloh. Asi na
tom  něco  bude.  Vzpomínám,  že  jednou  jsme  dostali  zadáno  slohové  téma
„monolog ze  života  hmyzu.“  Psala  jsem monolog tasemnice  sídlící  v  koňském
střevě. Moje maturitní slohová práce se proměnila v pětistránkovou ódu na Ramíka
s pravidelným jedenáctislabičným veršem. Sešity z předmětů, do kterých se koně
prostě  nehodili,  jsem  zaplnila  pokusy  o  jejich  umělecké  ztvárnění,  v rámci
výtvarné výchovy jsem Ramíka namalovala ve všech uložených slozích, včetně
impresionismu, kubismu a expresionismu. Vyryla jsem jeho jméno do lavice, ve
které jsem osm let seděla.  Zasněně koukala z okna a čekala,  až zazvoní,  abych
mohla  nazout  boty  od  hnoje  a  běžet,  a  tím  skutečně  myslím  běžet,  do  5  km
vzdálené stáje. Doopravdy zazvonilo až s ukončením vysoké školy, kdy jsem si u
rodičů pomyslně odškrtla povinnost vystudovat a mohla se začít koním věnovat
naplno. 
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Trávila jsem celé dni s koňmi, čtrnáct, šestnáct a někdy i více hodin denně, sedm
dní v týdnu. Můj sen se stal skutečností a já dostávala zaplaceno – a dokonce dobře
zaplaceno – za to, že na koních jezdím, že s nimi prostě jsem, za to, že dostávám
jejich blahodárně léčivou a poučnou společnost. A najednou - po transformačním
semináři - jako když utne a já omezila čas s koňmi na pár dní v týdnu a aktivity
s nimi pouze na různé druhy povětšinou alternativního léčení. Na otázku, proč jsem
po šestnácti  letech  přestala  jezdit  jsem neuměla  dost  dobře  odpovědět  osobám,
které  se  dotazovali,  a  ani  sobě.  Našla  bych  nespočty  logických,  etických  a
filozofických důvodů, a domnívám se, že než byste dočetli do konce, unudila bych
vás k smrti. Proto se prosím spolu se mnou spokojte s vágním „asi to tak mělo
být.“

Ačkoliv jsem nejezdila, tušila jsem, že se ke koním – a tedy hlavně k  bytí s nimi –
jednou vrátím, ale nevěděla jsem kdy a jak. Věděla jsem jenom, že až se to stane,
bude to jinak.  Jako bych si  musela dát  pauzu,  abych zapomněla  různé hluboce
zakódované pohybové vzorce pro jízdu na koni i pro soužití s nimi. Jako bych si
musela dát pauzu, abych zapomněla na to, že kůň „musí“ a „nesmí.“ Během těch
uplynulých čtyř let jsem si párkrát na koně sedla, párkrát jsem někoho trénovala –
čemuž  obvykle  předcházelo  dlouhé  přemlouvání,  ale  pokaždé  jsem  odcházela
zklamaná. Zklamaná ze sebe. 

V přítomnosti osedlaných koní se ve mně probouzela zažitá trenérská nátura, což
v mém pojetí sebe znamená potřeba, aby kůň dělal to, co já chci. A i kdyby metody
přesvědčování  koně  k tomu,  aby  se  podrobil  mé  vůli,  byly  sebecitlivější  a
sebepozitivnější, a i kdyby se mnou kůň spolupracoval sebeochotněji, v srdci jsem
věděla, že tohle už nechci. Přála jsem si, abych – až si zase sednu na koně –  po
něm nechtěla,  aby dával hlavu dolů, klenul hřbet a vůbec mě nějak poslouchal.
Přála jsem si, abych to nebyla já, kdo koni říká, co má dělat. 

Ramíka převzala do své péče moje mladší sestra  Leonka a oni dva spolu vytvořili
takovou bublinu radosti, spontánnosti a lehkosti. Při mých vzácných návštěvách
jsem mívala pocit vetřelce, Ramík milostivě přijal lahůdky, které jsem mu vozila,
ale ve chvíli, kdy jsem měla prázdné kapsy, otočil se na kopýtku a odcházel. Jeho
chování jsem si  interpretovala jako ostentativní vyjádření,  že se ségrou je  větší
volnost  a  zábava.  Bezesporu  byla.  Možná  ale,  že  byl  i  uražený,  že  jsem  ho
odstrčila, že jsem za ním nejezdila častěji. Situace se změnila a Leonka odjela na
studijní stáž do zahraničí. V tu dobu jsem nevěděla, že se tři měsíce protáhnou na
dva roky, a nechtěli jsme Ramíka na tak krátkou dobu stěhovat. Ramík zůstal sám.
Nijak  jsme  si  to  nevyčítali,  protože  setrvával  ve  společnosti  svých  koňských
kamarádů a bylo o něj  řádně postaráno.  Nepovažovala jsem ho za nějak zvlášť
pracovitého koně, který by toužil po naší společnosti, naopak, předpokládala jsem,
že  si  od  nás  rád  odpočine.  Navíc  –  čekali  jsme  miminko,  byla  jsem v šestém
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měsíci, a protože moje dvě předchozí těhotenství skončily potratem, dost jsem se o
sebe bála – a přiznávám, v tu dobu jsem si netroufla ani mezi koně do výběhu. 

Těhotenství  skončilo  porodem  mrtvého  miminka,  tentokrát  na  konci  devátého
měsíce  a  já  se  zase  vydala  na  jednu  ze  svých  ojedinělých  cest  za  Ramíkem.
Tentokrát jsem si vůbec nepřipadala jako vetřelec, ba co víc, když jsem odcházela,
Ramík mě doprovázel podél ohrady a když už to dál nešlo, dlouze za mnou hleděl.
A já si uvědomila, že se mu stýská. Velmi mě svou změnou dojal. Když jsem za
ním kdysi jezdila denně, bral to jako samozřejmost, a nijak neprojevoval radost nad
tím,  že  jsem  se  objevila  ve  stáji.  A  najednou  zůstal  sám  a  vyhlížel,  kdy  ho
přijedeme navštívit. Vždycky jsem mu slibovala, že ho neopustím, že až zestárne,
že ho nedám nikam „na dožití“ na pastvu, že se o něj budu starat. A najednou se
z něj stal přesně ten kůň, o kterém jsem mu slibovala, že se z něj nestane.  
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Rozhodla  jsem se,  že  za  ním  začnu  zase  pravidelně  jezdit.  A  tak  to  dělám –
poslední  dva  měsíce.  Jezdím  dvakrát  týdně,  hodinu  čistím,  a  pak  5-10  minut
jezdím. Jen tak,  na ohlávce,  vodítku, bez  sedla.  A dějí  se  divy.  Když jsem na
Ramíka vyskočila po porodu poprvé, bála jsem se. A Ramík, kterého znám jako
divocha, se mnou chodil tak opatrně, jako nikdy dřív, celou dobu se klenul (i když
nemusel), nesl mě na hřbetě co nejpohodlněji, co nejopatrněji. Osmělila jsem se ke
cvalu a Ramík vyrazil. Vypískla jsem „Ramí nééé, já se bojím.“ Takové vypísknutí
by  ho  dřív  ještě  více  pobídlo,  tentokrát  však  okamžitě  –  avšak  ne  překotně  –
zastavil. Slezla jsem a Ramík se tvářil zaraženě, jako by říkal „já bych tě byl ještě
rád vozil.“ 

Přijela jsem podruhé a Ramík mě zase nosil s bravurní opatrností, a přestože foukal
silný vítr, nikam neuskakoval. Cítila jsem, jak se celým svým bytím soustředil na
mě.  Znovu jsem se  pokusila  o  cval  a  Ramík nacválal  drezurně  shromážděným
cvalem, opatrně, pomalu, příjemně, vznosně. To bez uzdečky ještě nikdy neudělal.
Při další jízdě jsem cítila, že by chtěl piaffovat,  snad mě pro potěšení. Přenesla
jsem váhu – tak jak jsem to dělávala do piaffy a Ramík piaffoval. Na ohlávce a
jednom vodítku. A jak krásně… 

A pak mi začal nabízet různé další drezurní cviky a já je přijímala, chválila ho a
výskala nadšením jako malá. Cítila jsem, jak moc pyšný na sebe Ramík je, když
má příležitost se o mě starat, mě podporovat a pomáhat mi, když je důležitý a je
mu přenechána iniciativa. Při posledních dvou jízdách zase trochu divošil, jenže to
už  jsem  neměla  strach,  naopak,  cítila  jsem  společnou  radost  z nespoutaného
dovádění. Jak kdyby ty naše dvě srdce volaly „Jupí!!!“ Rosí se mi oči, když to
píšu. Jako bych ho konečně po dvaceti letech pochopila. Jako bych poprvé mohla
sebevědomě říct „Ramík je můj kůň.“ To označení jsem nikdy neměla ráda. Kůň je
přece svůj. Nemůže být ničí. Ale ne, Ramík je můj a je na to hrdý. Hrdě mě nosí,
když jsem mu to konečně umožnila. 

Ramíkovi letos bylo 21 let  a  já už nemám žádné ambice,  žádnou touhu ho do
něčeho nutit, psát knížky, natáčet instruktážní videa. To, co spolu máme je jen pro
nás dva, takové naše malé tajemství. Ramík mě léčí a já mu umožňuji dělat to, co
naplňuje jeho srdce spokojeností a radostí. Vím, že to tak je, cítím to. On nechce,
abych  mu říkala,  co  má  dělat,  protože  on  to  ví.  A  to  může  znamenat  mnoho
různých věcí – včetně toho, že třeba nebude chtít, abych na něj sedala, že třeba
bude chtít klusat se zvednutou hlavou, nebo se vrátit zpátky do výběhu za koňmi.
A  já  jsem  poprvé  v  životě  připravená  to  respektovat  a  mít  z něj  skutečně
rovnocenného partnera. Svaly pro ježdění na koni vybudované roky dřiny dávno
opadly, jezdím se špičkami dolů a nemám ani sílu ani vůli ani chuť ho do něčeho
nutit. 
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Cítím se volně, konečně. 

Nevím, jestli vám psaním těchto řádek mohu předat alespoň trochu toho zázraku, té
radosti, kterou spolu máme, a pokud ano, velmi mě to těší. Jednou bych chtěla být
schopná zprostředkovat lidem léčbu jejich bolavých srdcí prostřednictvím koní, ale
nevím, kdy a jak a jestli se to stane. Učím se být více trpělivá a méně proaktivní.
Všechno má svůj čas, i návrat zpátky do sedla. 

Děkuji, za to, že jste přečetli můj příběh, i Dance za to, že vznikl projekt čarovní
koně. Čarovní koně, to oni opravdu jsou 😊.
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Anita Ingebriktsvold 

Anitu  som  spoznala  ako  lektorku  na  5  dňovom  základnom  kurze  vzdelávacej
organizácie  EPONA,  s názvom  Magic  of  Wild  Horses,  ktorý  sa  uskutočnil
v ekologickom centre Richmond Wale Academy na malom karibskom ostrove St.
Vincent  and  Grenades  začiatkom  roku  2018.  Keď  som  sa  započúvala  do  jej
príbehu,  prišiel  mi  rovnako  čarovný,  ako  spôsob  života,  ktorý  si  zvolila  po
náročných  životných  udalostiach.  Dnes  táto  skromná  a nenápadná  žena  žije
v nórskej  divočine,  gučí  vzájomnému  porozumeniu  medzi  prírodou  a ľuďmi
a sprevádza jednotlivcov aj skupiny na ceste k sebe. Raz sa za ňou určite vyberiem!
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Som  koniarka  z  Nórska.  Pôvodne  som  vzdelaním  Vodný  a  environmentálny
inžinier (M.Sc., International Technology Planning). Prvýkrát som sa dozvedela o
globálnom  otepľovaní  a  environmentálnych  výzvach  koncom  80.  rokov  a  ako
milovník koní a prírody som chcela prispieť k spoločensky spravodlivejšiemu a
ekologickejšiemu svetu.  Pracovala  som v mnohých vzdialených  krajinách,  veľa
som cestovala a mala som veľa náročných, ale zároveň obohacujúcich skúseností.
Z nejakého dôvodu, takmer všade vo svete, kam som išla, som vždy stretla kone.
Aj  na  tých  najnepravdepodobnejších  miestach.  Zdalo  sa,  že  sa  objavujú  úplne
neočakávane, ale často vo vypätých pracovných obdobiach, keď som potrebovala
priateľa  a  podporu.  Toto stretnutie  s  koňmi mi  vždy pomohlo cítiť  sa  lepšie a
dodávalo mi odvahu.

Bohužiaľ s veľmi rušnou prácou a životným štýlom som sa dostala do bodu, keď
som začala  byť takmer  chronicky nepokojná a stresovaná.  Okrem toho som sa
ocitla vo veľmi chladnom, toxickom a egocentrickom pracovnom prostredí, ktoré
vyčerpalo moju silu. Moje krídla sa cítili pošliapané a takmer rozbité. Potom, keď
som sa takmer stratila  vo veľmi devastujúcom chaose,  ktorý ma obklopoval zo
všetkých uhlov, kone ma priviedli naspäť. Späť k mojej duši, späť k mojej ceste a
späť  k  sebe.  Takmer  ako  životný  kompas.  K  tomu sa  vrátim  neskôr  v  tomto
príbehu.

V súčasnosti sa na plný úväzok venujem lektorovaniu a vzdelávaniu s koňmi ako
certifikovaný Equine Guided Educator. Bývam v divokom lese v nórskom meste
Hedmark so svojimi štyrmi koňmi, dvoma aljašskými huskymi, mojím partnerom,
nevlastnými deťmi a pár tisíckami včiel. Okrem krásnych zvierat ako los, jeleň a
jazvec  tu  vedľa  nás  žijú  aj  všetci  veľkí  nórski  predátori.  Krásne  majestátne
zvieratá, ale aj bohužiaľ ohrozené zvieratá ako medveď, vlk, rys, rosomák (zviera
pripomínajúce kunu), jastrab a orol. S mojím partnerom máme to šťastie, že ich
môžeme všetkých stretávať, vždy so vzájomnou úctou, počas našich pravidelných
týždenných výletoch do lesa.

Popri práci s koňmi vo voľnosti / liberty (prepájanie sa s koňmi bez pomôcok alebo
výstroja na základe vzájomnej komunikácie), je jazda na koňoch v teréne jednou z
aktivít, ktoré s koňmi robím najradšej. Hlavným zmyslom aktivít, pre mňa a môjho
partnera,  nikdy nie  je  jazdiť  tak ďaleko,  ako  je  to  len  možné,  alebo  vysoko a
rýchlo.  Ide  hlavne o spojenie,  spojenie s  prírodou,  s  koňmi,  so sebou a  medzi
sebou. Chceme, aby si všetci naši dvoj či štvornohí priatelia užívali spoločný čas
na každom výlete.  Pripisujeme veľký význam opatrnosti,  aby sa nič nestalo na
úkor druhého.  Tento koncept  sme dokonca pomenovali  a  nazývame tieto jazdy
„labužnícke zájazdy“. Máme veľké šťastie, kde žijeme, takže môžeme jazdiť celé
dni až týždne bez toho, aby sme sa stretli iného človeka. To nám umožňuje jazdiť
na dvoch koňoch a nechať dva kone voľne behať vedľa našich psov a nás. Vždy
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odpočívame a jeme vonku v prírode; nosíme si jedlo pre psov a pre seba, zatiaľ čo
kone sa pasú okolo nás. Niekedy sme na koňoch a niekedy len kráčame vedľa seba,
cítime rytmus konských kopýt, ktoré dopadajú na zem, presne ako rytmus krásnej
piesne alebo melódie v synchronizácii s rytmami našich sŕdc. 

Po tom, ako som absolvovala šamanský tréning Sami (prírodný národ Saami, žijúci
pôvode  v loalitách  ako  je  Nórsko,  Švédsko,  Fínsko,  Laponsko)  si  nemôžem
pomôcť, ale  musím premýšľať o podobnostiach šamanského bubnovania,  úderu
kopýt dotýkajúcich sa zeme a tlkotu našich sŕdc, dotýkajúcich sa niečoho hlboko
v nás, tak ako sa ho dotýka rytmus prírodnej meditácie.

Toľkokrát  som kráčala vedľa svojej  kobylky Inferno rovnakým tempom. Vždy,
keď sa viac a viac zosynchronizujeme s krokmi a našim vnútorným rytmom, tak sa
objaví  pocit  úplného  spojenia  v  hlbokom meditatívnom stave,  pocit  jednoty  a
prítomnosti. Posilňuje ho pocit a zážitok blízkosti  okolitej prírody! To je kúzlo,
ktoré kone robia!

Kone môžu byť ako zrýchlený katalyzátor pre spojenie s prírodou, a tým aj sami so
sebou,  s  našou  autentickosťou,  prítomnosťou a  našou schopnosťou vidieť  sami
seba, kým skutočne sme. Kone môžu byť akoby zrkadlami pre naše duše! Aby ste
to zažili, musíte byť pripravení a ochotní byť otvorení pravde a tomu, čo je. Musíte
byť na to pripravení, pretože pravda nemusí byť nevyhnutne to, čo chcete počuť,
ale môže to byť viac o tom, čo musíte v tom čase počuť. Autentickosť, prítomnosť,
pokoj, odolnosť,  emocionálna obratnosť a schopnosť stanoviť dobré hranice,  sú
ako brány do sveta hlbokého spojenia s koňmi. To sú niektoré z hlavných lekcií,
ktoré mi kone ukázali v rôznych obdobiach môjho života.

Odkedy si pamätám, vždy som sa nejakým spôsobom vyskytovala okolo koní. Keď
som mala osem rokov, navštevoval som tradičnú jazdeckú školu, naučila som sa
nejaké zručnosti a dobré techniky, ale nakoniec mi to prinieslo len viac otázok ako
odpovedí na to, ako sa naozaj spojiť s týmito úžasnými zvieratami.

Prvého  koňa  som  si  kúpila  z prvého  platu  v mojom  prvom  zamestnaní  ako
inžinierka. Bola to láska na prvý pohľad, hoci realita bola ďaleko od toho, ako som
si  predstavovala  že  má vyzerať  alebo  správať  sa  „dokonalý  kôň“.  Okamžite  a
intuitívne som však vedela,  že  ona  a  ja  patríme k sebe.  Vedela  som, že  je  to
neopracovaný  diamant.  Inferno  bola  veľmi  chudá  a  stresovaná  kobylka,  ktorá
prišla  so starými traumami a  mala  iba  dve  chôdze,  chôdzu alebo  cval  s  plnou
rýchlosťou - so zlými brzdami. V mnohých ohľadoch dosť podobné mne samej
v tom čase!

Ako už bolo spomenuté, v mojom živote bolo obdobie, keď som bola vystavená
dosť stresujúcim udalostiam v osobnom aj profesionálnom živote. Havária lietadla

95



v deň mojich 20. narodenín, kedy som zranená uviazla v ponárajúcom sa lietadle
uprostred jazera, poznačila moje telo i dušu traumou. Toxické pracovné prostredie
spolu s niekoľkými rokmi pôsobenia v humanitárnej pomoci vo vojnových zónach
a  na  miestach  vystavených  prírodným  katastrofám,  ma  vystavili  vážnemu
vyhoreniu a diagnóze PTSD.

Po tom, čo som zažila tieto stresujúce udalosti v mojom živote, zakaždým, keď
som išla k svojej kobylke, jazdila som na nej alebo som s ňou len bola, začala som
si všímať, že v tých momentoch existuje len jediná vec a tou sme boli my dve: môj
kôň  a  ja.  V  tej  chvíli  nebolo  nič  iné  dôležité.  Bolo  to  veľmi  upokojujúce
a zbavujúce stresu!

Postupne sme spoločne riešili naše problémy, jej aj moje. Bola to úžasne podobná
a  paralelná  cesta.  Zbavili  sme  sa  toxických  ľudí  v  našich  životoch,  našli  sme
nových dobrých priateľov, hľadali  sme a zlepšili  svoje zdravie prostredníctvom
novej  zdravej  výživy,  veľa  času  sme  trávili  len  tak,  že  sme  spolu  boli  „bez
agendy“, chodili sme spolu v prírode na turistiku, pešo aj na jej chrbte. Žili sme v
prítomnosti, ktorá postupne obnovovala náš vnútorný pokoj.

A cválali  sme.  Na  začiatku  nášho  zotavovania  sme  cválali  rýchlejšie,  dlhšie  a
divokejšie ako ostatní jazdci okolo nás. Nikdy sme nemali plán ani zámer. Cválať
takto nie je niečo, čo by som odporúčala ako „liečbu“ alebo “metódu“ alebo opravu
problémov všeobecne. Každý má svoju vlastnú cestu, svoju pravdu. Bolo to niečo,
čo prišlo z hĺbky nás oboch, niečo, čo sme museli jednoducho urobiť. Potrebovala
som to v tejto fáze a som pevne presvedčená, že ona to potrebovala tiež. Pri týchto
príležitostiach som ju nikdy nenútila alebo som jej  nepovedala „bež“.  Len som
úplne pustila opraty z rúk a nechala som ju robiť to, čo chcela. Cválala. Cválali
sme. Spolu. Leteli sme nad zemou, cítiace absolútnu slobodu, zatiaľ čo čas a myseľ
zostali nachvíľu stáť.

Keď si na to teraz spomínam, jasne vidím, že sme obe utekali  z traumatických
udalostí v našom živote.  Účelom nebolo potlačiť to. To by nebol konštruktívny
spôsob riešenia negatívnych emócií. Pevne verím a vítam všetky emócie, takzvané
„dobré“, pozitívne, aj „zlé“, negatívne emócie. Prešli sme cez to, a tým, že sme to
spravili, nechali sme to za nami. Podarilo sa nám vstúpiť do nového pokoja, ktorý
sa stal základom nášho nového života a budúcnosti.

Inferno mi pomohla nájsť cestu späť k sebe. Pomohla mi viac, ako akýkoľvek iný
terapeut mohol urobiť. Len tým, že je kôň! Aj ona sa úplne zmenila a postupne sa
stala diamantom, ktorým mala vždy byť.
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Počas tohto obdobia som začala hľadať aj informácie o tom, ako jej pomôcť stať sa
najlepším koňom, ktorým by mohla byť, fyzicky, mentálne a emocionálne - a ako
by som sa ja mohla stať najlepším majiteľom koňa, akého by mohla mať.

Na úvod poviem, že hľadanie informácií  nebolo vždy jednoduché,  pretože som
zistila, že vedomosti, ktoré som hľadala, neboli vždy ľahko dostupné. Stálo ma to
niekoľko  ciest,  niektoré  ďaleko  do  zahraničia.  V  dnešnej  dobe  existuje  veľa
dobrých  informácií,  ktoré  je  možné  nájsť  online  na  internete,  vďaka  čomu je
vzdelávací proces pre všetkých oveľa ľahší. V priebehu rokov ma inšpirovalo veľa
neuveriteľných  ľudí  od  koní,  ako  napríklad  Carolyn  Resnick,  Linda  Kohanov,
Ariana Strozzi, Klaus F. Hempfling, Fredrik Pignon, Marc Rashid, Bill Dorrance,
Leslie  Desmond,  Linda  Tellington  Jones,  Marjike  De  Jong,  Karen  Rolf,  Steve
Halfpenny, Anna Marciniak a Alexander Nevzorov.
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Na  krásnom  ostrove  Lyø  v  Dánsku  som  sa  spolu  s  Klausom  Ferdinandom
Hempflingom  zúčastnila  veľmi  inšpiratívneho  jednodňového  tréningového
workshopu. Na tomto mieste som sa zoznámila aj s jednou šarmatnou šamanskou
ženou. Jedného dňa napísala do môjho zošitu meno „Linda Kohanov“ a názov jej
úžasnej  knihy „Tao  of  Equus“.  Povedala  mi,  že  si  myslí,  že  to  bude pre  mňa
dôležité. Ani som nevedela, že v tom čase existuje niečo, čo sa nazýva terapia /
koučovanie s asistenciou koní. Keď som sa vrátila z tohto workshopu, začala som
čítať Lindinu knihu. Bola som ohromená tým, ako veľmi som rezonovala  s jej
príbehom a s mojou vlastnou skúsenosťou s neuveriteľnou liečivou silou koní. 

Začala som hľadať príležitosť dozvedieť sa viac, a to ma priviedlo na niekoľko
ciest  do Nemecka,  Anglicka  a  nakoniec  na Lindin ranč  v púšti  v  Arizone.  Na
všetkých miestach,  ktoré  som navštívila,  som stretla  pár  úžasných  koní  a  ľudí.
Energia obklopujúca tieto udalosti mi dávala možnosť cítiť sa úžasne, pokojne, s
rešpektom a porozumením. V roku 2015 som s  hrdosťou získala  osvedčenie  o
školení inštruktorov Eponaquest Instructor.

Hovorí sa, že čím viac sa učíme, tým viac rozumieme, ale málo skutočne vieme.
Čím viac sa o koňoch učím, tým viac sa o koňoch chcem dozvedieť. Tento hlad po
ďalších vedomostiach a rozvoji ma doteraz priviedol do niekoľkých krajín, škôl
a k viacerým  certifikátom.  V  súčasnosti  som  certifikovaným  inštruktorom
Eponaquest,  inštruktorom  EAGALA,  učiteľom  jogy  Kundalini,  učiteľom
OneHorseLife,  zdravotným  trénerom,  akupunkturistom  koní,  laserovým
terapeutom  pre  kone,  operátorom  termálnej  kamery  koní,  vysokoškolsky
vzdelaným odborníkom v oblasti Animal Assisted Therapy a v oblasti výživy koní.

Kone  úplne  zmenili  môj  život.  Zo  stresovej  situácie  a  vyhorenia  som teraz  v
situácii,  keď chcem byť  v  živote  obklopená  dvoj  a štvor-nohými  kamarátmi,  s
vnútorným a  úplným pokojom a  novým uhlom pre  môj  životný  projekt.  Stále
chcem pracovať  pre životné prostredie  proti  globálnemu otepľovaniu,  len nie s
pocitom bojovania osamelej vojny jednou rukou. Od koní som sa dozvedela,  že
sme silnejší ako stádo a že sme všetci prepojení. Teraz pracujem s koňmi po boku a
vytváram „kruhy vo vode“ pre zlepšenie nášho vnútorného aj celkového životného
prostredia. 

„Tréning koní“ sa pre mňa stal viac ako metaforou toho, ako byť lepším človekom.
Zvykla som sa príliš veľa starať, aby bolo všetko „správne“. Teraz som sa naučila
byť  v súlade  s tým,  že  nie  vždy  viem,  čo  robím.  To,  čo  pôvodne  začalo  ako
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hľadanie  vedomostí  o  tom,  ako  trénovať  kone,  ma  priviedlo  napokon  k
uvedomeniu:

To, čo sa môžeme od koní naučiť, je nekonečne hodnotnejšie ako to, čo
môžeme naučiť my ich!

V  týchto  dňoch,  keď  je  naša  planéta  ohrozená  zmenou  klímy  a globálnym
otepľovaním, spôsobených človekom, pretože sa ľudia otočili chrbtom k svojmu
pôvodu a Matke Zemi, je čas znovu sa spojiť s prírodou a prinútiť nás, aby nám
starodávna  prírodná  múdrosť  pomohla  vrátiť  sa  späť  do  rovnováhy  a  späť  do
našich autentických ja. Kone môžu ľudí inšpirovať, aby sa znovu spojili so svojou
najhlbšou intuíciou, a s prírodou.

Ako už raz povedal Eckhart Tolle; „Znečistenie planéty je iba vonkajším odrazom
vnútorného  psychického  znečistenia:  Milióny  jednotlivcov  v  bezvedomí,  ktorí
nenesú zodpovednosť za svoj vnútorný priestor.“

Pozvanie  koní  byť  našimi  priateľmi,  učiteľmi  a koučmi  je  spôsob,  ktorý  nám
pomôže  pri  našej  vnútornej  práci  a umožní  nám  stať  sa  uvedomelejšími  a
vedomejšími. Svet tak bude odrážať naše kolektívne vedomie.

Svoj  príbeh  zakončím  týmito  dôležitými  slovami  priekopníčky  v  oblasti
koučovania a vzdelávania s koňmi, Ariany Strozzi,  uvedenými v knihe „Equine
Guided Education, Horses Healing Humans Healing Earth“

„Kôň  k nám volá
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Erdží jej slová múdrosti
Vraví nám, počúvajte

Počúvajte z hĺbky srdca
Ten zemský pulz v nás

Popri nás

Kôň  počúva naše príbehy
Inšpiruje nás k nezištným činom odvahy

Aby sme si pamätali naše vzťahy, našu zodpovednosť
Za bytosti Zeme

Jej slová múdrosti nám pripomínajú
Kráčať jemne po jej povrchu

Aby sme zmenili naše sebecké spôsoby

Čo bude od nás potrebné, aby sme túto výzvu dodržali?
Čo bude od nás potrebné, aby sme sa vzdali svojej žiary?

Aby sme kráčali medzi našimi zvieracími bratmi a sestrami skromne a s
rešpektom?

Namiesto toho znásilňujeme a drancujeme pôdu
Budujeme mestá na púšťach a miestach, ktoré nie sú určené na život
Vyhadzujeme do povetria budovy, len aby sme sa zabavili v kinách

Ničíme lesy a decimujeme celé kolónie živých druhov

Ťažíme ropu, aby sme mohli riadiť naše autá kdekoľvek chceme, kedykoľvek sa
nám zachce.

A za menej ako sto rokov masovej výroby a spotreby sme sa stali tučným,
nešťastným a nevďačným živočíšnym druhom, ktorý teraz musí viesť vojnu o viac

územia, viac ropy a nakoniec bojovať o väčšiu spotrebu.

Čo sa stalo s obyčajným životom?
Čo sa stalo s pitnou vodou z kohútika?

Čo sa stalo s výchovou našich detí na domácom jedle?
Čo sa stalo s žabou červenonohou?

Kôň ťa teraz volá. A pýta,
"Čo urobíš, aby si zmenil tento náš smer?"

"Za čo sa postavíš?"
"Čo chceš zmeniť?"
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Eva Bálizsová

Evičku poznám od roku 2018 a hneď ma zaujala svojou neutíchajúcou energiou a
optimizmom. Až neskôr som sa dozvedela, čím všetkým si prešla po dramatickom
zážitku z autohavárie autobusu, čo sa skrýva za jej mladíckym výzorom a ako sa
dostala k svojej jedinečnej kobylke s modrými očami. V súčasnej dobe pôsobí ako
realitná maklérka,  motivačná blogerka a venuje sa aj hipoaktivitám s deťmi.  Jej
túžbou je presedlať na kone „na plný úväzok“, aby mohla svoje zážitky s koňmi
šíriť ďalej medzi ľudí.  Spolu so mnou je zakladajúcou členkou OZ Čarovné kone.
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Sedím,  pozerám  naše  fotky  so  Sweety  a  rozmýšľam,  čo  mi  moje  „zvieratko“
dalo ... všetko ... spoznala som úžasnú a prekrásnu bytosť, bez ktorej si môj život
už neviem ani predstaviť. Zmenilo sa všetko, odkedy mi prišla do života. Ľudia,
ktorí ma poznajú, sa ma pýtali, či som stratila „zdravý rozum“, keď som na otázku,
že ako sa mám bola odpoveď, že „úžasne“ – mám koňa. V ich očiach som videla
hrôzu, ja som bola najšťastnejšia na svete. 

Tá ozajstná premena sa ale odohrala vo mne. Od hromadenia hmotných vecí a od
falošných  hodnôt  som  sa  začala  presúvať  do  iného  sveta,  do  úžasného  sveta
slobody, citov a lásky. Moje srdce sa začalo otvárať. Asi pred dvoma rokmi som
čítala knihu Flow od uznávaného psychológa, Mihálya Csíkszentmihályiho, ktorý
sa  nám snaží  priblížiť  ten  ideálny  stav  duše,  keď  je  všetko  v  tom najväčšom
poriadku, keď dokážeme byť prítomní v momente telom aj dušou. Okamih, keď
nebojíme sa toho, čo bude zajtra a nebojujeme vo svojom vnútri s minulosťou.
Chápala som síce, čo tým chce povedať ale ten pocit, byť „tu a teraz“ som zažila až
pri mojej kobyle. Kľud, pokoj v duši, keď sa zastaví čas a pozerám sa do očí môjho
koňa a  v  tom pohľade  je  všetko.  Lieči  sa  duša  a  lieči  sa  telo.  Pocit,  ktorý  je
neopísateľný a nahradí zrazu všetky tie zbytočnosti, ktoré som považovala predtým
za  dôležité.  Pracovná  pozícia,  peniaze,  nové  veci,  hnať  sa  v  jednom  kuse  za
niečím. Keď sa konečne človek zastaví, ani nevie prečo to vlastne robí. Chceme
zapadnúť do sveta, kam nepatríme, necháme sa ovplyvniť cez sociálne médiá, cez
reklamu a točíme sa v tomto začarovanom kruhu. Som nesmierne vďačná za to, že
dostala som sa opäť na tú, podľa môjho názoru, správnu cestu, vďaka koňom mi
prišli do života aj noví, úžasní ľudia a falošných „kamarátov“ som začala vymieňať
na ozajstných.

Ale vráťme sa naspäť v čase, kde to všetko začalo. Asi pred vyše tridsiatimi rokmi.
Zbierala som všetko, čo bolo o koňoch, čítala som knižky, na každý zdrap papiera
som  kreslila  koníka,  obdivovala  som  ich  krásu  a  moje  srdiečko  túžilo  po
ozajstnom. Otec mi do dnešného dňa vyťahuje historku z detstva, keď sme boli v
Budapešti  a  ja som mala moju obľúbenú konskú knižku aj  na cestách vždy so
sebou.  Bolo  to  obrázkové  leporelo,  podľa  rozprávania  našich  už  tam  nebolo
poriadne vidieť ani obrázky, lebo som “odhľadkala” farbu z nich a toto leporelo mi
spadlo teda v Budapešti do kanalizácie. Vraj som sa tak rozplakala, že otec musel
posunúť mreže z kanalizačného otvoru a vyloviť moju knižku. Našťastie sa mu to
podarilo, lebo som sa nechcela pohnúť ďalej, kým som nemala mojich koníkov
opäť v rukách … a dostali teda aj konskú “vôňu” 😊 

Roky plynuli a zo mňa, z dieťaťa vyrástol "dospelý" človek, ktorého medzitým
okolie preformovalo, naučilo, že život treba brať vážne, lebo zo sna sa nedá žiť.
Sen o koňoch ostal iba snom, nechala som sa ovplyvniť mojim okolím, ľuďmi,
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ktorí dávno zabudli, čo je šťastie. Po jednej ťažkej skúške som ale pochopila, že
človek stratí všetko, keď prestane snívať a začne brať život príliš "vážne".

Budíčkom pre mňa bola jedna nešťastná nehoda, pri ktorej som myslela, že tam, v
tom momente mi končí aj život. Bol to krásny slnečný deň začiatkom septembra,
viezla som sa autobusom do Bratislavy ako každý iný deň. Tento deň sa stal ale
osudným pre  mňa,  autobus cestou havaroval.  Narazili  sme v plnej  rýchlosti  do
traktora a prevrátili sme sa. Všetko sa udialo neskutočne rýchlo, bola som ťažko
zranená a v hlave mi chodila jediná myšlienka, kým som ležala na zemi a čakala na
sanitku...či naozaj toto bolo všetko ? 

V tom momente som si uvedomila, aká krehká je táto naša existencia, že naozaj
hociktorý deň môže byť ten posledný. Prečo teda odkladáme všetko nazajtra, alebo
si hovoríme, že raz....keď.... 

Čakať  na  to,  aby  podmienky  boli  ideálne,  je  tá  najväčšia  chyba.  Neexistuje
skúšanie,  ladenie,  každý  deň  v  živote  je  reálny  a  je  iba  na  nás,  ako  ten  deň
dopadne.  Včerajší  deň  je  minulosťou,  zajtrajšok  je  iba  sen,  jediné  čo  máš,  je
DNES.

Vrátim sa ale ku koňom ...  z nehody som sa pozbierala,  trvalo to síce dlho ale
práve  toto  obdobie  ma  dostalo  naspäť  bližšie  k  prírode.  Po  troch  týždňoch  v
nemocnici som bola opäť doma a čakala ma dlhodobá PN-ka, liečba, rehabilitácia.
Psychicky som bola dosť zničená,  vo sne som videla ešte pravidelne tú hroznú
scénu nehody a najhoršie na tom bola moja pravá ruka, pravá dlaň sa roztrhla,
nervy sa nenávratne poškodili (vytrhli sa z ruky) a lekári mi nakoniec po štyroch
operáciách  povedali,  že  toto už lepšie nebude,  nebudem vedieť  používať pravú
ruku (musím k tomu pridať, že som praváčka). 

Ruka ostala bez citu, nakoľko v nej nemám nervy, necítim prsty, ale myšlienka, že
už nikdy viac nebude fungovať ma úplne dostala, vydesila. Celé dni, aj týždne som
ešte verila na zázrak, že toto je iba nejaký zlý sen, zobudím sa a opäť budem mať
ruku ako predtým, ale časom som musela pochopiť, môžem to skúšať hocijako,
nemám cit v prstoch. Vyrevala som sa (zopár krát ... netreba sa hanbiť ani za to) a
potom som si povedala, že stačilo sebaľútosti. 

Nasledovala veľmi dlhá cesta bolestivej rehabilitácie, cvičenie každý deň - naučila
som  sa  bez  citu  v  ruke  držať  pero  a  písať,  naučila  som  sa  opäť  používať
prevodovku v aute, udržať pohár a piť (nejak na polceste som aj prestala rátať,
koľko som ich rozbila). Musela som sa opäť naučiť úplne každodenné maličkosti,
o  ktorých  si  myslíme,  že  sú  samozrejmosťou (napríklad  zaviazať  si  šnúrky  na
topánkach, zapnúť gombíky, atď.) Lekári tvrdili, že to nebude možné (do dnešného
dňa sa divia, ako som to zvládla).
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Začala som chodiť na prechádzky, objavila som ticho, silu prírody a dostala som sa
po  veľmi  dlhom  čase  opäť  ku  koňom,  presne  vtedy,  keď  som  ich  najviac
potrebovala. Zrazu, každá moja vychádzka končila pri nich, objavila som stajne
naokolo, pozerala som jazdcov a rozhodla som sa, že akonáhle mi to dovolí lekár s
tou rukou pustím sa do toho. Predtým, aj keď som vedela, že milujem kone, vždy
bolo niečo, kvôli čomu som sa neodvážila ... že už som stará, že nemám ani talent a
v neposlednom rade, nie je to lacný "koníček". 

Prihlásila som sa teda ako tridsaťšesť ročná na jazdecké hodiny a po prvej "skúške"
som vedela,  že  som sa do toho definitívne zaľúbila.  Konečne som bola v tom
detskom sne, sedela som na koni a nikto mi už nemohol povedať, že na to nemám.
Už ma nezaujímalo, čo si myslí okolie, rozhodla som sa byť sama sebou. Chodila
som najprv iba raz týždenne, neskôr dva aj trikrát, dnes už jazdím skoro každý deň.
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Nebolo  to  ale  iba  o  jazdení,  chcela  som  tráviť  čo  najviac  času  v  konskej
spoločnosti.  Rozšírila  som  moju  knižnicu  s  knihami  o  koňoch  (viaceré  sú
spomenuté  aj  v  časti  použitej  literatúry).  Hodiny  jazdectva  som  doplnila  s
pozeraním edukačných videí,  začala som navštevovať kurzy, semináre,  ktoré sú
zamerané na prácu s koníkmi v rôznych oblastiach. Nestačí vedieť ako sa sedí na
koni, treba ovládať aj prácu zo zeme, aby to naše fungovanie s naším zvieratkom
bolo aj bezpečné. 

Na ďalší odvážny krok som sa dala asi dva roky neskôr. Mať vlastného koňa -
znelo to v prvej chvíli, ako veľmi ďaleký, neskutočný sen, ale akonáhle som sa
odvážila  opäť  snívať,  prestala  som  pochybovať  a  začala  som  ignorovať  moje
okolie, ktoré tvrdilo, že je to nemožné, začali sa diať zázraky.

Musíme si  uvedomiť, že všetko čo si  predstavíme v hlave po nejakom čase sa
zhmotní aj na fyzickej úrovni. Preto nie je to jedno, že čo tvoríme myšlienkami
každý jeden deň. Klietku, v ktorej sedíme sme si budovali od detstva a ešte dodnes
nás to láka, aby sme sa tvárili,  že sme obete v nej. Najťažším krokom je práve
preto vydať sa na novú cestu za naším snom.

Dostala som správu, že je na predaj úžasná kobyla, ktorá by sa nemala dostať do
“zlých rúk”. O dva dni sme ju išli pozrieť a hneď som vedela, že je to ONA. Tá
zhoda so mnou, modrooká, fľakatá "blondýna", nemôže byť žiadna náhoda, našli
sme sa  😊 kúpila som si koňa. To celé sa udialo presne vtedy, keď som tomu
konečne začala veriť, že je to možné a splnila som si môj detský sen.

Plán bol síce úplne iný  😊,  ale nie náhodou sa hovorí, že tvoje zvieratko si ťa
nájde. Pôvodne som chcela koňa na moje štyridsiate narodeniny, mal to byť hnedý,
pokojný, aspoň desať ročný valach. Štyridsať budem mať iba tento rok a zrazu
predo mnou stála šesť a pol ročná fľakatá kobyla. Nič z toho, čo som pôvodne
plánovala, ale viem, že takto to malo byť.

So Sweetynkou sme spolu už druhý rok a som presvedčená, že nič lepšie sa mi ani
nemohlo stať. Prišla do môjho života presne vtedy, keď som ju najviac potrebovala
a asi ma zachránila pred najhorším, zachránila ma pred sebou samou. Od nehody
uplynulo päť rokov a dnes sa na to už pozerám tak, že to najhoršie v mojom živote
bolo asi aj to najlepšie, čo sa mi mohlo stať. Dostalo ma to naspäť na cestu k sebe,
na cestu ku koňom. Od Sweetynky som sa naučila,  že všetko má svoj čas,  pri
koňoch sa nemôže človek ponáhľať, ukľudní sa, zastaví sa, prehodnotí určité veci.
K tomuto spoznaniu ma viedlo zopár pádov. Naučila som sa, že keď sa nezastavíš,
tak život alebo tvoj kôň ťa zastaví 😊. Často ju sledujem aj v stáde a vidím v nej
seba v bežnom živote. Nie je konfliktná, skôr ustúpi a sleduje ostatných z diaľky,
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čo budú robiť a v tom správnom momente sa opäť pridá. Vyzerá nevinne s jej
modrými očkami, ale je to iba krycí manéver. Tvári sa krehko, jemne a elegantne,
ale vie byť neskutočne tvrdohlavá! Veď už som aj počula, že „aký pán, taký kôň“ a
„aká pani, taká kobyla“.

Po  prvej  eufórii  a  po  prvom  týždni  spoločného  života  so  Sweety  nasledoval
moment  pravdy  -  mám  mladú  kobylu,  plnú  energie,  na  ktorú  som  nebola
pripravená. Našťastie som mala pri sebe perfektnú trénerku a dnes už aj kamošku,
ktorá mi pomáhala. Po prvých pádoch sme sa rozhodli, že jazdiť bude ona a ja s
ňou budem robiť zo zeme, kým sa s ňou naučím fungovať a odvážim sa opäť do
sedla. Aj keď som bola zo začiatku často na zemi, nikdy som za to nevinila moju
kobylu, vždy som si položila otázku, prečo ? Čo mám zmeniť, aby to najbližšie
nedopadlo takto ? Kôň je aj perfektným zrkadlom človeka, zrkadlom duše. Pred
koňom sa nedá nič tajiť, netrvá ani minútu, kým si ma prečíta a presne vie, čo si v
ten  deň  môže  dovoliť.  Som  s  ňou  každý  deň,  pracujeme,  jazdíme,  učíme  sa,
respektíve ja sa učím, výnimkou je iba, keď som niekde odcestovaná. Každý deň
odchádzam od nej s pokojom v duši, ktorá sa nedá nijak inak nahradiť. Kone sú
perfektné bytosti a keď ich raz pustíme do života,  keď ich raz pustíme k sebe,
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objavíme  čarovný,  neopísateľný  svet,  z  ktorého  už  viac  nechceme ísť  späť  do
„normálneho života“.  

Je to ale aj svet so záväzkami, ktoré nesmieme zabudnúť. Ako som už písala, je to
drahý “koníček”, nie iba finančne ale aj časovo. Naše prvé stretnutie so Sweety
bolo magické a vedela som, že chcem mať túto úžasnú bytosť pri sebe do konca
našich dní. Je to ako vzťah, ktorý si chceme udržať a vieme preto, že nie je to iba
do “dobrého počasia” ale postaráme sa o toho druhého aj v zlých časoch. Treba
platiť ustajnenie, treba myslieť na vhodné krmivo, na veterinára, na kováča. Idem
za ňou aj keď prší, aj keď mrzne vonku ale aj v tom najväčšom teple v lete, keď si
robím starosti, ako jej ružový nos mám chrániť pred spálením na slnku. Tesne pred
kúpou  mi  bývalá  majiteľka  odovzdala  do  rúk  jej  genetické  testy,  bola  u  nej
potvrdená genetická choroba, tzv. PSSM. 

Nevzdala  som sa jej,  študovala som všetko,  čo som našla k téme na internete,
bavila som sa s veterinármi, hľadám riešenie, ako ju udržať dlhodobo „zdravú“.
Chodím jej  kupovať  špeciálne  krmivo,  starám sa  o  ňu,  aby  mala  zabezpečený
pohyb, ako radili veterinári. Je to vzťah s tou najúprimnejšou bytosťou, láska, ktorá
sa nedá porovnať so žiadnou inou. Ľudia sa ma pýtajú, či  mi to stojí  za to …
definitívne áno. 
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Zdeňka Jordánová

Moja múdra učiteľka a obľúbená spisovateľka. Tak ako pred koňmi, ani pred jej
neočakávanými vhľadmi sa nedá schovať. Hoci to nemusí byť vždy len príjemné...
občas pravda aj bolí, je skvelé mať pri sebe takéto bytosti. Vďaka nim môžeme
rásť, vidieť nové súvislosti a spoznávať svet, kde žijeme. Zdenkine láskavé srdce,
široký rozhľad a úprimný záujem ukázať ľuďom to, na čo možno sami nevidia, ma
vlastne dostalo aj ku koňom. Prišlo mi preto prirodzené, aby tu bol aj jej príbeh.
Kone  totiž  plne  patria  aj  do  jej  života  a ja  milujem  ten  čas,  keď  sa  pustí  do
rozprávania príbehov. Vždy totiž objavím nejaký nový uhol pohľadu.
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Jak často se mi zdávalo o koních… Myslím, když jsem byla malá. Moje nejmilejší 
pohádka, byla Sivka Hnědka. „Sivko Hnědko, zázračný koníčku, staň přede mnou 
jako list před trávou“, volal Ivánek. Země se zachvěla a Sivka Hnědka stála před 
Ivánkem. Z nozder jí sršel oheň a ptala se Ivánka, co si přeje. Někdy zase Ivánek 
vlezl Sivce do levého ucha a pravým vylezl… A byl z něho junák nad junáky.

Mohla  jsem  tu  pohádku  poslouchat  každý  večer  a  běda,  když  maminka  něco
vynechala. Znala jsem ji slovo od slova. Fascinovala mě. Byla o zázračném koni!

Bylo mnoho věcí  v mém dalším životě a  na koně jsem trochu zapomněla.  Ale
vesmír nezapomněl. Vždy to umí nějak zařídit…

 Tak  jsem  se  stala  maminkou,  a  moje  dcera  Michalka  mi  magii  koní  začala
připomínat. Měla koníčky snad všude. Na peřinkách, na polštářcích, na tričku, na
obrázcích, na dekách, v písničkách a v knihách. Později i všude kolem sebe, neb ve
svém volném čase navštěvovala všechny možné stáje a koňské ohrady v okolí. Vše
se sešlo, jako vždy, když něco milujeme a ze srdce si to přejeme. A tak se stalo, že
jednou zazvonila u našich dveří jedna paní a nabídla Michalce ježdění na jejím
poníkovi a později vymyslela, že do malé ohrady se vejdou kobylky dvě a tak…
Moje dcera „lítala“ na huculce Lindě, závodila s vlakem a vůbec, prožívala krásný
čas nekonečných dobrodružství. 

A já? Já NIC! Hlavně mě s tím nezatěžujte…

Ale vesmír  je  neodbytný a nekonečně důsledný.  Jednoho dne  totiž  moje dcera
Michala  s  její  kamarádkou  Jasanou  usoudily,  že  i  JÁ  POTŘEBUJI  KONĚ!  A
zrovna jednoho pro mě měly. „Jo mami, ten je nádhernej, přímo pro tebe, musíš ho
vidět!“ No, a tak jsem se na koně šla podívat. Byl starší,  hodně opotřebovaný,
bolavý a smutný. Denně pracoval v jedné stáji, mnoho hodin nosil stokilový chlapy
na lonži… Ale nevzdával to… „Jo mami, ten je pro tebe…, podívej, jak se dívá.“
opakovala Michala. Jasně, přímo pro mě. Kopal a kousal, vrzal zubama a téměř
každého shodil. Bála jsem se ho. Nechápu to, ale koupila jsem ho.

 Jen se na mě díval…

A od té chvíle se můj život změnil. Všechno se změnilo. Možná, že hlavně já jsem
se změnila. A Sigi se také změnil. Nikdy mě nekopl ani nic podobného. Měl toho
za sebou hodně, byl moudrý a lidi dobře znal. Bylo to zázračné. Uvěřil mi! Nevím
sice co vlastně, ale brzy bylo znatelné, že ke mně se chová zvláštně jinak, než k
ostatním. Byl tak tolerantní…

A já jemu uvěřila také. Také nevím co, ale najednou jsme patřili zkrátka k sobě.
Naše nádherné setkání začalo.
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Nebylo  to  vážně  lehké.  Zažívala  jsem  neobyčejně  magické  chvíle  dokonalého
porozumění, tedy myslím tím, že mi opravdu rozuměl, co myslím a říkám. Také
ale chvíle absolutní  beznaděje,  kdy jsem třeba na tom černém zarputilci  seděla
uprostřed  jízdárny  a  on  se  ani  nehnul  a  nehnul  a  nehnul…  Dokázal  pak  ale
najednou vyrazit a také uměl najednou zastavit. Také uměl pěkné „myšky“, jen tak,
z ničeho nic ve cvalu uprostřed pole… Byl vtipný, důsledný, nádherný a někdy na
zabití. Padala jsem a zažívala horké chvilky. Třeba, když jsem se na něho jednou
chtěla vyškrábat z hromady pneumatik, na které jsem vylezla… Pěkná blbost, řekl
si  Sigi  a ukročil  ve správnou chvíli  stranou.  A já jsem se zřítila i  s  hromadou
pneumatik. Můj zázračný koník stál stranou a pobaveně na mě hleděl… Tak to je
legrace, co zase vymyslíš?

A čas běžel. Prošli jsme spolu mnoho stájí a Sigimu táhlo na dvacátý rok. „Neboj
se Sigáčku, vždycky se o tebe postarám! Nemusíš mít strach!“ Musíme mít něco
svého, řekla jsem si, pravý Sigiho domov. 

A začalo nové dobrodružství. Koupila jsem za pár korun spadlý kravín, se dvěma
hektary skládek… No, a co? To uklidíme…
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A  tak  vznikl  náš  ranč  jménem  Roklinka.  Můj  sen  o  nádherných  setkáních,
úžasných  chvílích  plných  lásky  a  porozumění,  teplý  čaj,  oheň  v  krbu  a
nejnádhernější tóny kytary a společného zpívání. Možná, že moje Roklinka není v
téhle realitě, napadá mě někdy, stejně jako v ní nebyl můj kůň Sigi. Byl první stálý
obyvatel ranče, ještě s kocourem Fičákem. Byl to nádherný čas. 

Chodil všude, byl všude, byl vším… Později jsem na něm už nejezdila, neb trochu
zakopával a špatně viděl. O všem ale věděl. Chodil všude na volno. Cokoli jsme
vybudovali, Sigi tam byl první. Třeba jízdárnu s novým pískem… Hned se tam
běžel vyválet a cvičně obcválal tři kolečna a spokojeně frkal. Za klukama chodil do
dílny, a když nepracovali, opřel se o hoblovku, jakoby dával najevo, že se má už
zase pracovat. Uměl si otvírat krmírnu a pro jídlo si zašel, kdykoli potřeboval. Do
boxu se večer uložil sám, a když měli přijet návštěvníci do Roklinky, stál ráno u
brány  a  dělal  uvítací  výbor.  V  době,  kdy  už  téměř  neviděl,  proplétal  se  mezi
šňůrkami stanů při pobytu dětí a nikdy žádný stan neshodil, ani nevytrhl šňůrku.
Zato dokázal zalehnout stan architektovi Tomášovi, aby mu dal jasně najevo, že si
má už konečně pořídit svůj vlastní dům a upozornit ho tím na jeho blok ohledně
této aktivity, stavění domu pro sebe samého.

Také nikdy nezapomenu na náš rozhovor, ohledně protější louky. Bylo totiž parné
léto a tráva na ranči byla všude vyschlá a spálená. Odvedla jsem proto Sigiho na tu
louku, která je na protějším svahu (ven z brány, vesnicí a přes silnici), aby se mohl
pást. Byl nadšený a pásl se a pásl. Byla jsem tam s ním už hodinu a trochu mě to
nebavilo… Spíše jsem měla jinou práci. „Víš, co Sigi, nechám tě tady… Brána je
otevřená,“ povídám Sigimu. „Až budeš chtít, tak se jednoduše vrať domů!“ Snad i
trochu kývl, že mi rozumí a já jsem tedy odešla. Dělala jsem svoji práci a tak za
dvě hodiny jsem zaslechla cinkání podkov o silnici. Polily mě vlny dojetí. Sigi
přicválal do brány a hned se zapojil do obvyklého dění. Měl mnoho oblíbených
míst, která navštěvoval a podle situace je také měnil. Přišel za mnou na zahrádku,
kde jsem zrovna plela záhonek s bylinkami. „Prima Sigi,“ pochválila jsem ho „a až
budeš chtít, mohl by sis na tu louku zajít klidně sám!“

Ó, jak velké bylo moje překvapení, když jsem druhý den ráno vyšla ze srubu a
zahlédla jsem Sigiho, jak se pase na protější louce!

Magie  koní!  Rozumí  nám,  vážně…  Jen  ale  za  určitých  okolností.  Jsme-li
opravdoví a myslíme to vážně.  Ano, pak pro nás udělají  všechno,  protože nám
věří!  A to je velké poselství  koní! Platí  to v každém okamžiku. Kdykoli  jste  s
koňmi v kontaktu… Samozřejmě i jindy, neboť to nás přišli koně naučit! Jsme-li
ve zmatku, navyšují zmatek… A to pořádně, s pravdou svých pěti set kil. Je to
zázračná škola pravdy!
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Ráda bych ještě připomněla jeden velký příběh a poznání, kterému mě naučil Sigi.
Vzhledem k tomu, že koně jsou naši průvodci, přejí si nám být platní a užiteční.
Když si je pořídíme, počítají s tím, že je na něco skutečně chceme… Ale když to
neděláme? Přijdou si jednoduše zbyteční a začnou mít problémy, či být nemocní. I
půjčování koní je někdy problém…, pokud to není samozřejmě jasný záměr jeho
majitele. Vzpomínám si na dobu, kdy jsem Sigiho půjčila jedné kamarádce a ona z
něho někde za městem spadla. Sigi přeběhl přes celé město sám a v rekordním čase
stál před bránou stáje. Byl úžasný, ale nastaly mi trochu krušné časy. Býval teď
trochu vyplašený a já jsem tomu moc nepomohla. Bála jsem se s ním. A tak jsem
ježdění vždy odkládala a spíše jsem nejezdila. 

Jednou mi zavolal  pán,  který se ve stáji  o Sigiho staral.  „Rychle přijeďte paní
Jordánová,  se  Sigim  je  zle.  Je  mu  špatně,  asi  se  udusí!  Myslela  jsem,  že  to
nepřežiju.  Letěla jsem do stáje.  Sigi stál na dvoře,  hlavu svěšenou, pěnu kolem
pusy  a  vážně  vypadal,  že  je  konec.  Bylo  to  strašné.  „Sigáčku,  Sigáčku,  můj
koníčku, neumírej mi prosím!!!“ volala jsem na celé kolo a objímala jsem koně
kolem krku. Poulil oči a já měla pocit, že zpozorněl… Plakala jsem dál a začala
slibovat:  „Neumírej  prosím,  budu  na  tobě  jezdit,  zažijeme  spolu  ještě  mnoho
krásného, už se vůbec nebojím!!! Jen prosím zůstaň se mnou!“ Padalo to ze mě
samo… No,  jasně,  každý  vždy  víme,  kde  nás  bota  tlačí  a  čím si  vlastně  věci
děláme.

 A v tom…? Stal se zázrak! Ano, vážně. Sigi se na mě zadíval a najednou zakašlal.
Kašlal  už před tím, ale tohle bylo jiné.  Pořádně silné.  Nevěřili  byste tomu, ale
vyplivl před sebe slinu dlouhou asi dva metry, zafrkal a bylo po všem. Narovnal
svěšenou hlavu  a  otočil  se  na  mě,  jakoby říkal:  „No  dobrá,  zkusím to  ještě  s
tebou!“  a  začal  se  na  dvorku  klidně  pást.  A  tak  jsem zase  plakala  a  plakala.
Tentokrát  dojetím a vděčností.  A samozřejmě jsem svůj slib dodržela.  Raději…
Aby se snad zase něco nestalo. A nestalo… 

A to radím i vám, nebo to koně vyřeší po svém.

Sigi žil do svých dvaceti devíti let. Bylo to obdivuhodné… Byl plnokrevník po
matce a po otci angloarab. Zúčastňoval se našich setkání, přicházel do kruhu, když
jsme se drželi za ruce a zpívali. Když jsme dělali kolem domu výkopy, abychom
svedli vodu z okapů do rybníčka, přecházel po dřevěných podlážkách, i když byla
černá tma. Nikdy nikam nespadl… Myslím, že ke konci svého života už neviděl.

Naše paní veterinářka mu říkala „pan majitel“. A měla pravdu… Všechno vlastně
vzniklo díky němu, aby měl domov?!? Přesto však byl setkávací ranč můj velký
sen, a díky Sigimu se všechno stalo.

Když Sigi umřel, byla jsem smutná. Ale nic neskončilo…
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Díky tobě Sigi, že jsi přišel do mého života. Jsi moje Nová Země, můj velký, žitý a
naplněný sen. Jsi moje spřízněná duše, jsi můj průvodce. 

A náš ranč žije dál. Další koně, další přátelé, další setkávání…

A někdy se dějí zvláštní věci… Třeba, když napadne sníh a vy přijdete ráno ke
stáji, tak vedou stopy podkov ve sněhu až k Sigiho boxu. Všechny koně jsou ale v
ohradách.  Ano,  ano,  víte  to  dobře… To  Sigi  občas  zajde  na  návštěvu,  aby  se
podíval, jak žijeme a jestli všechno běží jak má.

A já  se  ptám… Jak  můžete  žít  bez  koní?  Pokud chcete  žít  opravdově,  naplnit
pravou podstatu lidského žití a jít dál, pak to bez koní nepůjde. Alespoň pro mě ne.

S láskou

Zdeňka Jordánová

spisovatelka a malířka
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Lenka Kňazovická

Lenku poznám od čias, keď naše deti trávili svoj škôlkarsky čas pobehovaním po
lesoch  Malých  Karpát  v detskom  lesnom  klube  Domček  Lesníček.  Keď  som  si
kúpila  koňa,  Lenka  bola  jediná  osoba,  ktorá  sa  na  mňa  chápavo  a  s láskou
usmievala. Dobre vedela, čo ma čaká a že to nebude vôbec jednoduché, no napriek
tomu som cítila  jej  hlboké prijatie  môjho neuváženého činu. Bola a stále je  mi
veľkou oporou a inšpiráciou v mojom ďalšom smerovaní. Ako špeciálny pedagóg a
terapeut  pomáha  deťom  a  ich  rodičom  k vzájomnému  porozumeniu  a obnove
telesného  a duševného  zdravia.  Samotnej  hipoterapii  (so  zameraním  na
pedagogicko-psychologické jazdenie) sa venuje už vyše 15 rokov a pôsobí aj ako
lektor Slovenskej hipoterapeutickej asociácie. K svojmu príbehu pridala aj pár slov
o hipoterapii.
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Každý máme svoje miesto na Zemi, prečo sme tu. Takisto má nejaký zmysel, že v
našom živote sa objavili  kone. Väčšinu z nás pritiahli  pre niečo,  čo sme práve
potrebovali a možno aj oni potrebovali niečo z nás. V ideálnom prípade sa spolu s
naším  koňom  posúvame  dopredu  a  učíme  nové  veci,  naberáme  potrebné
skúsenosti.  Rovnako prínosné však môže byť pôsobenie koňa, ktorého nemáme
„vo vlastníctve“. Vyskúšala som oboje, kým som si našla to správne miesto pre
seba a pre koňa v mojom živote. 

Úloha každého „v konskom“ svete môže byť  iná.  Jeden sa stane vynikajúcim
jazdcom počúvajúcim najjemnejšie signály koní. Druhý  vysvetľuje  ľudom ich
prostredníctvom vlastné postoje a pocity. Tretiemu stačí len si k nim sadnúť pri
pasení sa na lúke a je šťastný. Netreba zabúdať, že každý to máme inak. Preto je
potrebné  nájsť  si  jediné  správne  miesto  pri  koňoch pre  nás.  Možno nezaškodí
zamyslieť sa, čo ma na koňoch priťahuje, prečo ma to napĺňa  a čo konkrétne je to,
čo z toho potrebujem.  Ak by sme si vedeli odpovedať na tieto otázky hneď na
začiatku našej cesty s koňom ušetrilo by to aj veľa nepríjemností, či nepríjemných
skúseností. Ale možno je to všetko vývoj a ani odpovede nám nepadnú len tak z
neba. Niekedy musíme popadať my z koňa na zem a tam pristáť. 

To je pointa nášho stretnutia s koňmi, hľadáme sa a oni nám môžu pomôcť sa
nájsť.  Mala som tendenciu byť dokonalá (aj  v tejto oblasti)  -  všetko sa o nich
naučiť,  vedieť  perfektne  jazdiť,  skákať,  porozumieť  im ...  Veľa  vecí  sa  mi  na
začiatku  zdalo  ľahkých  a  samozrejmých.  Nie  všetko  bolo  o  mne  a  mojich
potrebách a o tom, kde som práve bola. Doniesla som si koňa domov. Prežívala
som chvíľu to čarovné, že tento tvor patrí ku mne. Ale z rozprávky ma vytrhla
realita. Pár rokov s ním som sa tvrdo učila. Pochopila som veľa vecí za ktoré som
vďačná.  Dotvorili  (alebo  mi  pomohli  objaviť)  moje  hlbšie  ja,  posunuli  ma  v
pochopení k sebe a v nájdení vlastnej cesty.

Nie som aktívny jazdec a nikdy ním nebudem, trvalo mi to dlho si to priznať. Áno
mám rada prechádzky na koňoch (pokojné, v kroku, v prírode),  trávenie času s
nimi  len  tak,  ich  prítomnosť  a  fyzický  kontakt  s  nimi,  ...  Už  vo  svojej  praxi
nepriťahujem deti,  ktoré chcú jazdiť a ísť do športu.  Klienti  sa mi menili  vždy
podľa mojej orientácie (toho, kde som práve bola) – aby som sa najviac naučila a
pochopila kam smerujem, v čom som dobrá, v čom im viem pomôcť. 

Teraz priťahujem klientov, čo hľadajú vzťah. Viem im s koňom sprostredkovať to,
čo  im  pomôže  –  sú  to  deti  (a  ich  rodičia),  ktoré  sa  chcú  posúvať  –  fyzicky,
psychicky, mentálne, emočne, ... Sprostredkúvam im nielen ako na to prakticky,
ale rovnako aj „ to magické“ z koní, ktoré im môže pomôcť prekonať samého seba.
Teraz  s  koňom  skutočne  tvoríme  tím.  Myslím,  že  o  tom  by  mala  byť  práca
hipoterapeuta. A už nemám koňa doma na dvore. Viem, že teraz je to tak správne.
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Hipoterapiu si zatiaľ nemožno vybrať za účelom práce a teda že z nej budeme mať
peniaze  na  uživenie  – najlepšie  si  ju  vybrať  ako  hobby na  ktorom nezávisíme
finančne (alebo ako doplnok k inej „zárobkovej“ práci). 

Zásoby energie v nás musíme po hipoterapii doplniť, rovnako ako kôň,  inak už nič
„nevyčarujeme“. Každý máme iné telo; svoj nervový systém s ktorým sa rodíme,
svoje  programy  s  ktorými  sme  sem prišli  pracovať,  zranenia  ktoré  sme  počas
života získali, sme na inej úrovni... 

Dva  faktory  v  tejto  práci  –  živé  a  nepredvídateľné  (klienti  a  kone)  robia  z
hipoterapie  jednu z  najnáročnejších  prác  vôbec.  Nikdy nie  je  záruka,  že  sa  to
podarí presne tak ako máme v pláne. Auto naštartujem, alebo dám opraviť, keď
neštartuje. S koňom a klientom to nie je také jasné, stále sa niečo mení – musím
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hľadať hlbšie ako to „spraviť“ aby to fungovalo a prebehlo hladko. Po skončení
potrebujem  mať  čas  na  spracovanie  si  toho  celého,  potom  príde  posun  a
pochopenie. Nedá sa tlačiť na seba, klienta či koňa, aby to fungovalo, to sa len
točíme v kruhu.

Hipoterapia  je  terapia  zameraná  na  prítomnosť.  Pracujem  tak,  že  vytváram,
posilňujem, príjemné, pekné, bezpečné – pomaly a vedome. Do tejto bezpečnej
siete sa klient môže preniesť pri každodenných problémoch. Naučí sa vnímať seba,
svoje telo, byť v ňom a následne vnímať svoje telo v kontexte priestoru a reagovať
adekvátne.  V  konečnom  dôsledku  si  vnímaním  seba  uvedomí  svoje  potreby  a
špecifiká,  zvedomí si na čom potrebuje pracovať a vtedy môže svoj eventuálny
„handicap“ kompenzovať. Vtedy sa môže (čo najviac sebestačne) zaradiť do prúdu
života a teda aj do spoločnosti. Najprv musím vedieť, kto som a až potom hľadám,
kam idem. 

Viac o hipoterapii sa dozviete v článku, ktorý uverejnil časopis Vitalita vo februári
2019.

Úryvok z Lenkinho článku o hipoterapii:

Z vonku to môže vyzerať, že sa deti (klienti) na koni len vozia. Ako to funguje v
praxi?

Kone sú harmonické bytosti, prirodzene sú v stave rovnováhy. Fungujú ako scaner,
čítačka - prečítajú si vás a ak nájdu niečo, čo ruší ich stav harmónie, chcú to dať
opäť do súladu. Na terapiu príde bábätko a mama. Vieme, že malé detí sú úzko
prepojené s maminkou, s rodinou. Mama sa bojí, dieťa plače, najprv potrebujeme
ukľudniť mamu, že je všetko v poriadku a potom sa ukľudní jej dieťa a môže si
užívať" hojdanie" na koni. Ak vyložím na koňa plačúce dieťa, sledujem reakciu
koňa, či chce stáť alebo ukazuje, že by sa pohol, či sa hnevá, dám ho do kroku a
vidím, že kôň je spokojný, uvoľňuje sa, dieťa prestáva plakať, ale mama k nemu
naťahuje ruky, že ho dá dole, vysvetľujem, že rytmický pohyb je pre nás prirodzený,
príjemný, že poloha na brušku v protismere jazdy je polohou bábätka v brušku a
zase si skontrolujem koňa. Maminka začína dýchať, prestáva byť v strese, bábätko
sa  ukladá  na  líčko,  sledujem,  čo  sa  deje  a  nezačnem  ho  dávať  do  polohy  na
cvičenie, keď mi kôň signalizuje pomaly, pauza... Dieťa zaspáva na koni. To bolo
to, čo teraz najviac potrebovalo. Jedna klientka mi na koni spala počas terapií
prvého  polroka.  Doma  sa  jej  upravil  spánkový  režim,  znížili  sa  epileptické
záchvaty,  viac  jedla,  bola  spokojnejšia,  kľudnejšia,  posunula  sa  v  motorickom
vývoji, reči.

Individuálna terapia trvá polhodiny (pri bábätkách menej,  podľa potreby 10-20
min), skupinová podľa zloženia klientov v skupine a počtu zúčastnených koní rôzne
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(napr.1,5 hodiny). Štruktúra hodiny je veľmi rôznorodá - práca so zeme, čistenie
koní,  voltížne  cviky,  učenie  cirkusových  kúskov  koňa.  Náplň  hodiny  záleží  od
konkrétneho  klienta,  od  toho  na  čom spolu  pracujeme.  Pri  mladších,  ležiacich
alebo klientoch s deštrukčnými sklonmi je nevyhnutný asistent, ktorý vodí koňa,
príp. ešte rodič, ktorý pomáha z druhej strany koňa pri cvičení. Hodina prebieha
vo vnútornej alebo vonkajšej jazdiarni, ako vychádzka do okolia, v stajni, ale aj v
ohrade s koňmi. Počas hodiny klient môže pracovať s rôznym materiálom (napr.
stuhy, lopty, kefy, kriedy). Podľa potreby sedí, leží, stojí na holom koni, s madlami
na deke, na sedle v rôznom rytme, smere, rýchlosti v kroku, kluse, cvale. V prípade
práce zo zeme môže sedieť aj na invalidnom vozíku. Môže na koňa kresliť kriedou,
lonžovať ho, spievať pesničky, vytlieskavať rytmus, držať v rukách mačku, hádzať
kamene  do  potoka...(rozvíjame  jemnú,  hrubú  motoriku,  koordináciu  oko  ruka,
rytmus, reč, sluchovú pamäť, pozornosť, navodzujeme relaxáciu, stíšenie,...). Nie je
to žiadne vozenie na koni dokolečka po jazdiarni, ale cielená systematická práca s
určitou štruktúrou a cieľom.

Pre zaplatenie koňa, terapeutického tímu, priestoru je to finančne náročná terapia,
takže sponzori sú vždy vítaní. Rodičia to často riešia cez rôzne projekty, čo im ale
pomôže len  krátkodobo.  Kôň samotný,  ak má byť  terapeutom, potrebuje okrem
financií  na  veterinára,  kováča,  potravu,  ustajnenie,  každodenne  veľa  času  na
tréning, na relax, na prejazdenie. Netreba zabúdať, že je člen terapeutického tímu
a  nemôže  prekročiť  určité  množstvo  práce.  Je  neskoro,  keď  už  zistíte,  že  kôň
samotný potrebuje terapeuta. Klienti, ktorí chcú absolvovať hipoterapiu by si mali
vždy overiť odbornosť konkrétneho hipoterapeuta. Či absolvoval kurz v SHA a či je
jeho kôň, stredisko zapísané medzi certifikovanými na stránke SHA. 

Celý článok nájdete tu:

https://www.danielatejkalova.sk/l/hipoterapia/
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Rozhovor s Lindou Kohanov 

Lindina kniha Tao koně sa mi dostala do ruky od niekoho z mojich „spolužiakov“
zo skupiny Medveďov, počas kurzu u Zdenky Jordánovej. To jednoducho nemohla
byť náhoda! Táto kniha, spolu s ostatnými  Lindinimi knihami mi ukázala smer,
ktorým sa chcem ďalej uberať. Po prečítaní ďalších jej kníh (S koněm mezi světy,
The Power of the Herd, Way of the Horse – cards) som zatúžila absolvovať aspoň
nejaký kurz s ňou, ale väčšina sa realizovala v Amerike, kam sa mi veľmi nechcelo.
Ale keď sa základný kurz  Epony (vedený lektorkami  školenými priamo Lindou)
chystal  v mojom  tiež  vysnívanom  eko  centre  RVA  v Karibiku,  neváhala  som
a spojila som príjemné s užitočným. S Lindou osobne som sa stretla neskôr, počas
workshopu Beyond Words: The Art and Science of Sentient Communication (Saint-
Thierry, France, Sept 2019) a poprosila som ju o pár slov. Ani som netušila, ako
vystihnú tému tejto knihy a vysvetlia prečo sa v nej objavujú aj príbehy iných žien. 

Linda  okrem  písania  kníh  založila  a vedie  vzdelávacie  centrum  EPONA  (USA
a Worldwide) zamerané na terapie a aktivity s asistenciou koní.
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Linda, zmenili kone aj tvoj vlastný život?

Absolútne.  Stala som sa oveľa  vedomejšou čo sa týka neverbálnej  komunikácie
medzi  ľuďmi. Kone sú úžasné v tom, že venujú pozornosť aj  tomu, čo sa ľudia
snažia skrývať. Pri ľuďoch sa im to môže často podariť, ale kone venujú pozornosť
telesným prejavom a gestám, ale aj  zmenám v dychu a v krvnom tlaku, či  stúpa
alebo klesá. Dokážu vidieť skryté emócie prekryté inými emóciami. Odkedy som
začala takto pracovať s koňmi, uvidela som v medziľudských vzťahoch to, čo som
dovtedy  nevidela  a naučila  som  sa  ako  byť  asertívna  bez  toho  aby  som  bola
agresívna a ako získať moc, ale nezneužívať ju. 

Čo majú spoločné ženy a kone?

Kone vedia byť silné (powerful), ale zároveň uprednostňujú vzťahy pred mocou. To
je to, čo majú spoločné. Ženy sú podobne orientované skôr na vzťahy ako na moc.
Kone sú nádherné a vznešené, ale sú tiež veľmi citové a silné a schopné chrániť sa
navzájom  a to  je  pre  mňa  veľmi  inšpirujúce.  Kone  sú  orientované  viac  na
spoluprácu  ako  súťaženie.  Niektoré  kone  môžu  byť  viac  súťaživé,  ale  vo
všeobecnosti  uprednostňujú  spoluprácu  pred  súťažením.  Moju  prvú  knihu  som
nazvala Tao koně, pretože spôsob bytia koní je veľmi podobný tomu, o čom hovorí
filozofia taoizmu. Konkrétne „know the jang but keep the jin“ (poznaj jang, ale
udrž  si  jin),  čo je  najznámejší  výrok  Lao´c (Tao te  ting)  a táto fráza znamená
„poznaj to mužské, buď aktívny, ale zachovaj jin, to ženské, buď starostlivý a dbaj
na vzťahy.“ A toto všetko vlastne kone robia. Oni vedia byť jangovo aktívni, ale
zároveň prejaviť aj ten jinový, jemný aspekt. Ich najväčšou silou je jin, ale keď
treba, vedia použiť aj svoju aktívnu silu. Vedia udržiavať ten balans, rovnováhu vo
svojich prejavoch a to je to, čo je pre mnohé ženy také inšpiratívne. 

V čom  podľa  teba  spočíva  múdrosť  koní  a v čom  môžu  byť  prínosom  pre
modernú spoločnosť ľudí?

Väčšina  našich  zvieracích  spoločníkov  (chovaných  doma)  sú  predátori  /
mäsožravce – psy, mačky, vtáci. Hoci tam tiež nájdeme inšpirácie pre náš život,
tieto  zvieratá  majú  jedno  spoločné  –  žijú  na  úkor  iných,  resp.  živia  sa  inými
zvieratami.  Ľudia  sú  v skutočnosti  všežravce,  ale  v mnohom  sme  podobní
predátorom – máme oči vpredu, ako psy či levy, ale zároveň máme uspôsobené
zuby  a  trávenie  na  potravu  viac  ako  bylinožravci  a vegetariáni.  Ľudia  často
zabúdajú, že my máme obe tieto schopnosti. 

V súčasnej  kultúre  (skôr  tej  „západnej“)  sú  však  často  zdôrazňované  skôr
predátorské  spôsoby správania sa a sila.  A kone nie  sú predátori.  Ľudia o tom
veľakrát moc nepremýšľajú, ale byť veľkým zvieraťom, ktorý nežerie iné zvieratá,
znamená, že majú iné psychické a fyzické schopnosti, ktoré im umožňujú úspešné
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prežitie vo svete. Byť korisťou sa často spája s predstavou obete. Ale byť veľkým
bylinožravcom neznamená, že ste obeť.  V skutočnosti  sú kone veľmi  nebezpečné
zvieratá.  Keď sa  svorka  vlkov  alebo  levov  rozhodne  uloviť  kone,  tak  sa  stádo
zomkne a bráni hodnotných jedincov a vedia to robiť veľmi úspešne. Neznamená to
teda automaticky, že mäsožravce vždy zvíťazia. Na druhej strane kone sa snažia
zastaviť agresívne správanie, nepodvádzajú sa navzájom, nevyhľadávajú možnosť
ako sa pomstiť a ani automaticky neutekajú, keď zbadajú predátora. Pretože oni
jednoducho vedia, kedy je predátor na love a kedy oddychuje alebo je len tak na
prechádzke. 

Z tohto všetkého vychádza súbor iného správania sa a spôsobu bytia, keď sa na to
pozrieme  z tejto  ne-predátorskej  perspektívy.  Keď  sa  pozrieme  na  kone  ako
v princípe ne-predátorské, ale zato obrovskou silou obdarené zvieratá a hľadáme
pre  ne  lepšie  pomenovanie  ako  „korisť“,  tak  na  to  nemáme  presnejší  výraz.
Pretože v angličtine a ani v iných jazykoch vlastne neexistuje opozitum pre pojem
predátor, okrem výrazu korisť, čo znamená obeť. Pravda je taká, že kone nie sú
predátori,  ale  sú  to  veľmi  úspešné  zvieratá,  schopné  ochrániť  svoje  stádo
a zároveň viesť život plný radosti a bezpečia vďaka sile stáda a možnosti starať sa
jeden o druhého. 

Kone sú nádherné, rýchle a mocné, ale zároveň veľmi nežné a jemné. Majú v sebe
množstvo  povedzme  protikladov,  napríklad  silu  a nehu,  alebo  rýchlosť
a starostlivosť  alebo  spôsoby  starostlivosti  o starých  a mladých  jedincov.
Predstavujú tiež množstvo múdrych inšpirácií, ktoré môžeme preniesť aj do nášho
ľudského života, napríklad efektívnejšie spôsoby vodcovstva, efektívnejšie spôsoby
nadväzovania vzťahov alebo spôsoby ako byť mocný a zároveň jemný a pozorný.

Keď sa pozrieme na kone z pohľadu „kolektívneho nevedomia“,  tak kone majú
k tomuto zdroju ľahší prístup. Ľudia sú často odrezaní od iných zdrojov múdrosti,
pretože upriamujú svoju pozornosť na budúcnosť a orientujú sa na logiku, čo je len
jedna časť zdroja múdrosti.

To, čo sa môžeme od koní naučiť, som zhrnula a pomenovala ako „5 škatuliek“ (5
boxes) a je to ťažké zhrnúť v pár slovách. Ale dá sa od nich učiť spôsobu bytia –
možnostiam ako byť mocný a zároveň nebyť predátorom. Môžeme sa učiť ako sa
starať o svoje vzťahy, kde každý je za seba zodpovedný, tak ako to majú kone – že
sa každý stará o svoje individuálne potreby aj o potreby stáda a to zároveň.

Viac o Linde a jej aktivitách sa dozviete na stránke vzdelávacieho centra EPONA.

https://eponaquest.com/
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Časť druhá: ROZPRÁVANIE O KOŇOCH

Zo života koní a s koňmi

Daniela Tejkalová a Hana Šišková
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Úvod k rozprávaniu o koňoch

Keď som sa rozhodla, že vložím kone do svojho života, chcela som na to poctivo
pripraviť.  Okrem hľadania  vhodnej  jazdeckej  školy  a  rôznych  seminárov,  som
zatúžila aj po múdrych riadkoch a užitočných informáciách. Milujem knihy, takže
som brázdila kníhkupectvá, kamenné aj tie internetové, a plnila si police novými
knihami. Niektoré ma zaujali a „zhltla“ som ich na jeden dúšok, ale veľa z nich
som musela nechať bokom, pretože som im veľmi nerozumela. Boli na mňa moc
zložité, odborné alebo nezáživné. 

Hoci dnes už viem, že s koňmi sa nedá naučiť žiť podľa kníh (je potrebné si to
jednoducho „odžiť“),  tak sa nazdávam, že každá skúsenosť iného koniara môže
k tomu trochu prispieť.  A keďže ja rada píšem a Hanka, ktorá sa ku mne postupne
pridala, píše rada tiež, tak sme dali hlavy dohromady a vložili sme na papier výcuc
toho podstatného, čo nám prišlo dôležité, aby vedel každý začínajúci koniar. 

V tejto časti knihy si povieme „O koňoch trochu inak“, kde nájdete rôzne, možno
menej  známe i  všeobecné  informácie (o symbolike,  osudoch  či  pocitoch  koní)
a podelíme  sa  aj  o naše  „Zápisky  zo  života  s koňmi“,  kde  získate  prehľad
základných potrieb koní a užitočné tipy na zaujímavé aktivity (viac z pohľadu
koní ako z pohľadu nás, pohodlných ľudí). V jazdeckých školách na väčšinu z toho
nezostáva čas a tak verím, že tieto riadky pomôžu rozšíriť obzory tým, ktorí  to
s koňmi myslia vážne.

Tí, čo s koňmi žijú dlho alebo sú pri nich často, budú možno väčšinu z uvedeného
poznať.  Teda aspoň dúfam. Tieto riadky sú určené  primárne  širokej  verejnosti,
ktorých láka svet koní a ľuďom, ktorí s koňmi len začínajú, ale verím, že tu všetci
čitatelia  nájdu  zaujímavé  inšpirácie  aj  užitočný  prehľad  toho  podstatného  pre
obojstranne príjemné spolužitie ľudí a koní. 
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O koňoch trochu inak

Kôň ako symbol

História  ľudstva je do veľkej miery prepletená  s históriou koní.  Nájdete ich na
všetkých  kontinentoch  a  vo  všetkých  obdobiach.  Kone  pomáhali  človeku
prekonávať vzdialenosti, poskytli im svoju silu aj rýchlosť, svoje zdravie a často aj
život. Nebyť koní, kto vie, kde by ľudstvo bolo dnes. 

Kedysi nám kone pomohli "dobyť svet", bojovali a umierali po našom boku – kvôli
moci a majetkom, za slobodu či právo na život. Verím, že už nastal čas, aby sme
prestali bojovať so všetkým a všade a namiesto toho sme začali žiť v harmónii so
sebou aj s okolitým svetom.  A práve v tom nám môžu kone ešte pomôcť a už aj
pomáhajú. 

V krajinách  ďalej  na  západ  je  využívanie  koní  pri  liečbe  ľudí  narastajúcim
trendom. Ale nejedná sa len o hipoterapiu,  známu a pomerne dobre rozvinujú aj
u nás.  Kone sa začínajú čoraz  viac využívať aj  v oblastiach  ako je vzdelávanie
a osobný  rast  a to  nielen  pre  ich  fyzické  a psychické  schopnosti,  ale  aj  vďaka
symbolom, ktoré predstavujú. Za ten čas, čo kone žijú medzi nami, sa nám totiž
vryli hlboko do pamäti a zanechali v našom podvedomí silné odtlačky.

O hlbokom význame, ktorý kone pre ľudí predstavujú, sa môžete presvedčiť aj pri
jednoduchej hre. Vezmite si teraz ceruzku a papier a na chvíľu sa zamyslite.  

Keď sa povie „kôň“, čo si predstavíte? 

Napíšte všetko, čo vám zíde na myseľ. Ak to máte, tak pridajte ešte zopár situácií,
ktoré sa vám vybavia pri predstave koňa. Máte? 

k ô ň
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Ak už neviete pridať nič, tak si pozrite zoznam, ktorý vytvorili iní, prevažne ženy,
ktoré to ťahá ku koňom. 

Objavujú sa tam slová ako sloboda, nespútanosť, energia, sila, krása, vznešenosť,
dôstojnosť, pokoj, múdrosť, citlivosť, vnímavosť, hravosť, pohyb, ženský princíp.
Pri hlbšom skúmaní sa objavujú slová ako smrť, tajomná sila či kúzlo.

Že  to  máte  podobne?  Nie  je  to  náhoda.  Ľudia  bez  ohľadu  na  vek,  pohlavie,
národnosť či lokalitu, vnímajú kone veľmi podobne. Chcela som o tom napísať
kapitolu,  ale  určite  by som to nenapísala lepšie ako skúsený psychiater  MUDr.
Karol  Hollý,  ktorý  dôverne  pozná  nielen  ľudskú  psychiku  i telo,  ale  aj  kone,
s ktorými žije a pracuje ako hipológ, hipoterapeut a tréner jazdectva už viac ako
polstoročie. Dovolila som si preto zdieľať pár slov z jeho článku z roku 2017. 

Kôň ako symbol

(úryvok z článku MUDr. Karola Hollého)

Kôň hoci je temer najmladšie domáce zviera, si napriek tomu svojimi výnimočnými
vlastnosťami získal v procese svojho spolužitia s človekom výnimočné postavenie.
Kedy,  prečo  a ako  sa  stal  kôň  symbolom  je  ťažko  určiť.  Tiež  sa  možno  iba
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domnievať prečo sa nestalo podobným symbolom iné zviera na ktorom sa jazdilo
a ktoré ťahalo náklady. Vychádzajúc z krátkeho prehľadu histórie a zo súčasného
stavu to boli práve tie jeho vlastnosti, ktoré ho odlišovali od soba, rožného statku
a oslov. Boli to hlavne sila v kombinácii s rýchlosťou a obratnosťou zarámované
do estetického zovňajšku.  Tie ho urobili  podstatne účinnejším a impozantnejším
pomocníkom človeka ako boli iné zvieratá. Vlastník koňa bol teda v konkurenčnej
výhode  voči  nevlastníkovi,  čím  vzbudzoval  obavy,  rešpekt  i závisť  preto,  lebo
človek v sedle znamená niečo viacej ako človek, ktorý sa pohybuje peši.

Jednoducho  povedané,  kôň  má v sebe  skoncentrovaný  obrovský  a  veľmi  široký
symbolický  význam.  Toto  sa  odráža  v kultoch,  povestiach,  bájach,  mýtoch  a
legendách, v symboloch a totemoch, v poverách a prísloviach, ktoré sú súčasťou
nášho kultúrneho dedičstva.

Z psychoanalytického  hľadiska  kôň  okrem  jeho  prvoplánového  chápania,  ako
znaku sily,  symbolu strategického,  hospodárskeho a reprezentačného postavenia
ešte vyjadruje aj archetypicky symboliku ženy.

Podľa Junga je kôň archetypom vo folklóre aj v mytológii veľmi rozšíreným. Ako
zviera  nezastupuje  ľudské  psyché  ale  to  čo  je  podľudské,  animálne  a teda
nevedomo  psychické.  Preto  bývajú  kone  vo  folklóre  jasnozrivé.  Počujú  čo  iní
nepočujú,  vedia  hovoriť,  často  majú krídla.  Ako  zvieratá,  ktoré  nosia  bremená
majú  blízky  vzťah  k archetypu  matky.  (Valkýry,  ktoré  nesú  mŕtveho  hrdinu  do
Walhaly.  trójsky kôň…) Kôň sa nachádza pod človekom a ako taký predstavuje
brucho a svet pudov, ktoré odtiaľ vystupujú. Kôň je dynamis a vehiculum, unáša
človeka ako pud, ale rovnako ako pudy podlieha panike, lebo mu chýbajú vyššie
vlastnosti vedomia. Súvisí s mágiou, teda iracionálnym, kúzelným účinkom; najmä
čierne kone ohlasujú smrť. Symbolicky sa teda približuje archetypom jungovskej
Veľkej matky, či Bieleho starca.

Vzhľadom  k cca  6  000  ročnému  spolužitiu  človeka  a  koňa  je  tento  vzťah
zakomponovaný do hodnotového systému ľudí a na emocionálnej úrovni ho stále
vidieť.

V hippoterapii v užšom slova zmysle slúži jeho symbolický význam ako motivačný
činiteľ,  v pedagogicko  –  psychologickom  jazdení  –  sa  jeho  symbolický  význam
uplatní  priamo  terapeuticky  a  v športovom  jazdení  handicapovaných  sa  jeho
symbolická poloha skonkrétňuje.

Kôň teda nie je iba nositeľom oného trojdimenzionálneho pohybového impulzu. To
by  ho  vedeli  nahradiť  v dnešnej  dobe  jednoduché,  lacné,  počítačom  riadené
mechanické  trenažéry.  Všetci  čo  pracujú  v oblasti  hipoterapie  vedia,  že  kôň  je
popri tomto mechanickom účinku, ešte nositeľom ďalších terapeutických faktorov,
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a  jedným  z nich  je  popri  psychologickom,  bioenergoniformačnom  vplyve  na
pacienta či klienta aj význam koňa ako symbolu.

Celý článok nájdete tu: http://terapialevice.sk/?p=72

O hlbokom,  ale  doteraz málo  uvedomovanom  význame  koní  pre  ľudskú
spoločnosť, píše aj moja obľúbená učiteľka a spisovateľka Linda Kohanov. V jej
prvej  knihe  Tao  koně,  ale  aj  v ďalšej  S koněm mezi  světy,  sa  môžete  dočítať
o múdrosti, ktorú kone so sebou nesú cez rôzne dimenzie času a priestoru. Vďaka
koňom  sa  podľa  Lindy  vieme  dotknúť  nielen  seba,  ale  aj  studne  bohatej  na
poznanie, ktoré nás, ako ľudstvo, môže ešte mnohému naučiť. 
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Osudy koní na Zemi

Dnes na Zemi žije približne 58 miliónov koní. Ako prežívajú svoje životy, čo robia
a ako sa im darí? Rôzne. Niektoré žijú voľne v prírode a človeka ešte ani nestretli,
o iné  sa  starajú  ľudia  a niektorí  ich  dokonca  lovia.  Aká  bude  ich  budúcnosť?
Dovoľte mi v tejto kapitole trochu faktov aj zamyslenia. 

Kone (v stajniach, pasienkoch či v divočine) žijú po celom svete. Najviac koní žije
v Severnej Amerike (19,5 miliónov), nasleduje Ázia a Južná Amerika (14 a 13mil).
V Európe ich je okolo 6 miliónov, z toho 33 tisíc v Čechách a na Slovensku okolo
7.5 tisíc. Vo voľnej prírode žije koní menej a ich presné počty nie sú známe. Na
stránkach  internetu je  možné nájsť  číslo  600 tisíc (uvádzané číslo pochádza  za
krajiny Amerika, Kanada, Mexiko, Australia, Europa a Argentína spolu). Je to veľa
alebo  málo?  S narastajúcim  počtom  ľudí  a zmenšujúcim  sa  podielom  divokej
prírody, to môže byť časom otázka životne dôležitá pre nás všetkých. 

Ak sa však chceme dozvedieť niečo aj o pôvodnej podobe koní, o tých „divokých“,
tak tých skutočne divokých (nedomestifikovaných) koní, za ktoré sú považované
len kone Przewalskeho, je na svete už len okolo 2000, pričom väčšina z nich žije
v ZOO. V pôvodnej mongolskej divočine ich žije približne len 250 kusov a aj tie sa
tam  dostali  zásluhou  vedcov,  ktorým  sa  podarilo  takmer  vyhubené  plemeno
navrátiť do prírody. Škoda, že podobný osud nestihol aj iné, donedávna existujúce
plemeno divokého koňa zvaného Tarpan. 

Kone Przewalskeho sú kone s úplne inou energiou ako tie zdomácnené kone. Sú
menšieho vzrastu a neskrotnej, no pokojnej povahy. Ja som mala to šťastie, že pár
kusov som mohla spoznať osobne.  Ako dieťa  som navštevovala  jazdecký klub
v lesoch za bratislavskou ZOO a tam, v ešte nesprístupnenej časti,  sa tieto kone
ukrývali  pred  zrakmi návštevníkov.  No vysvetlite  deťom, ktoré  práve  zoskočili
z cválajúceho koňa počas voltížneho tréningu, že kôň Przwalskeho nie je vhodný
na ich akrobatické kúsky. Nikomu sa našťastie nič nestalo, ale na tie tajné pokusy
a naháňačky „s divokými koňmi“ veru len tak ľahko nezabudne nikto z nás.

Vráťme  sa  ale  späť  k téme  voľne  žijúcich  koní.  Najviac  ich  žije  v Amerike
(približne 88 tisíc). Ak ste si mysleli, že kone jednoducho patria k Amerike, tak ste
na omyle. Pôvodne tam síce boli, ale mali veľkosť líšky. Kone v dnešnej podobe
tam priviezli až španielsky kolonizátori v 16. storočí a tie, ktorým sa podarilo ujsť,
založili  novú  generáciu  koní  –  dnes  dobre  známe  mustangy.  Časom sa  z nich
stali užitoční  pomocníci  pôvodných indiánov aj  novousadlíkov.  Keď však v 18.
storočí stratili pôvodnú funkciu zaháňačov dobytka a indiáni prišli o svoje územia,
kde by s nimi mohli žiť a loviť, kone sa dostali do chránených území a žili si tam
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úplne voľne. Bez zásahu človeka sa im začalo výborne dariť, ale bolo ich čoraz
viac. Ich počet narástol až do takej miery, že ich populáciu začal štát regulovať.
A tak sa začiatkom 20 storočia stala zo symbolu divokého Západu škodná zver
zaberajúca polia farmárom a lacná súčasť konzerv a potravín pre domáce zvieratá
alebo ľudí. Internetové zdroje ako napr. Humanesociety.org uvádza, že ročne je až
100  tisíc  koní  posielaných  na  smrť.  Častokrát  v absolútne  nevyhovujúcich
a dehonestujúcich  podmienkach,  podobne  ako  iné  zvieratá  určené  na  bezduchú
popravu  s cieľom  získať  potravu  pre  ľudí  a domácich  maznáčikov.  Veľkým
odberateľom konského  mäsa  je  napríklad  aj  EU,  na  čele  s Talianskom,  kde  je
konské  mäso  ešte  stále  žiadanou  lahôdkou.  Ako  potravinu  ho  používajú  aj  vo
Francúzsku a Srbsku a rozšírené je aj v Poľsku či  Maďarsku ako súčasť klobás
a gulášov.  V Čechách  a na  Slovensku  je  konské  mäso  tiež  definované  ako
potravina, ale  nie je také bežné sa s ním stretnúť v obchodoch. Hoci je konské
mäso z čiste  dietetického pohľadu vraj  dokonca vhodnejšie  a aj  lahodnejšie ako
mäso hovädzie,  väčšina ľudí cíti  k tomuto mäso zvláštny odpor.  Nečudujem sa.
Mne osobne je pri predstave zahryznutia do konského mäsa vždy nevoľno. Akoby
som zahryzla do priateľa. Neviem si to vôbec predstaviť. A to aj napriek tomu, že
ani ja nie som ešte čistá vegetariánka. Kone však majú pre mňa zvláštne čaro, ktoré
by ani  ten  najväčší  hlad  nedokázal  prelomiť.  A navyše  si  vždy spomeniem na
Incitáta,  koňa  s ktorým  som  ako  dieťa  trávila  všetky  víkendy  na  voltížnych
tréningoch a ktorého som jedného dňa videla nastupovať do auta s vysvetlením, že
už nevládze, tak ide „na mäso“. Vy, čo čítate tieto riadky mi asi rozumiete, ale nie
všetci to tak cítia. Niekedy mám až chuť zakričať na tých, čo podpisujú zákony, či
by chceli, aby niekto zjedol ich vlastného psa.

Keď  som  sa  začítala  do  riadkov  vysvetľujúcich  okolnosti  ohľadom  riadeného
zabíjania  voľne  žijúcich  koní  v US,  uvedomila  som si  aká  krehká  je  prírodná
rovnováha.  A aké  ťažké  je  pre  človeka  nájsť  „správne“  riešenie.  Počty  koní
v divokej americkej prírode narástli vďaka výborným podmienkam pre ich život do
takej miery, že sa stali hrozbou pre lokálnych farmárov a stali sa príťažou aj pre
daňových  poplatníkov.  Vyhradené  územie  totiž  dokáže  uživiť  len  určitý  počet
jedincov a keďže tú istú pôdu zdieľajú s ďalšími zvieratami ako sú ovce, dobytok
a ďalšie hospodárske zvieratá,  je potrebná vzájomná dohoda. Ak chce vláda US
udržať kone tam, kde sú a poskytnúť im to, čo potrebujú predovšetkým, teda vodu,
jedlo a priestor,  musí  farmárov motivovať finančnými príspevkami, kontrolovať
stav a starať sa o zdravie celej konskej divokej populácie. 

Vzhľadom na nastavenie hodnôt v spoločnosti (smerom k zisku) a k tomu, že na
území  už  neexistuje  divoká  zver  v  podobe  šeliem,  ktoré  by  počty  jedincov
dostatočne  redukovali  prirodzene,  je  potrebná  „pomoc  zhora“.  S podobnými
problémami sa však nepotýkajú len v Amerike, ale napríklad aj Austrálii, kde žije
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približne 400 tisíc voľne žijúcich koní nazývaných Brumby. Podobne ako kone
v Amerike,  aj  tieto  kone  pochádzajú  z koní,  ktoré  ušli  osadníkom  a ktorých
pôvodne doviezli  prví  kolonizátori.  Dnes tieto kone žijú  na viacerých  miestach
Austrálie,  sú  veľmi  inteligentné,  prispôsobivé  a obratné  a aj  ťažko  skrotiteľné.
Rozšírili  sa však po krajine natoľko, že rovnako ako v Amerike začína byť ich
množstvo neúnosné ekonomicky aj ekologicky. Na udržanie ich počtu sa začali
využívať rôzne metódy, od sterilizácie jedincov až po odstrel z vrtuľníkov. Lenže
takáto umelá pomoc má rôzne úskalia. Znižovanie počtov divokých koní riadeným
zabíjaním  vzbudzuje  nevôľu  a odpor  zo  strany  nás,  milovníkov  zvierat  a to
z celého sveta. Dotovanie farmárov a veterinárna starostlivosť hradená zo štátneho
rozpočtu je zase neprijateľná pre vládu aj daňových poplatníkov. Riešením sa zdá
byť  zatiaľ  len  možnosť  „adopcie“,  resp.  predaja  niektorých  jedincov  do  rúk
milovníkov koní. Toto riešenie je však možné len v obmedzenom počte, vzhľadom
na spôsob realizácie, čas a potrebu výcviku koní určených do ľudského sveta. 

Na záver k téme počtu koní mi dovoľte ešte jednu úvahu týkajúcu sa aj trochu
širšej oblasti. Keď sa pozrieme na život na Zemi tak trochu z Vesmíru, nedá sa
nevšimnúť si, že tu máme všetko, čo potrebujeme pre svoj život. Nielen my, ľudia,
ale aj ostatné bytosti. Čo sa týka sveta ľudí, tak je viac než isté, že v súčasnej dobe
máme toľko potravín a zdrojov, že by sa vedeli uživiť a mať sa dobre všetci ľudia
na planéte.  Vládne tu však ešte stále nerovnováha, kde jedni majú priveľa a iní
primálo a začína to ohrozovať všetkých. Príroda však takto nefunguje. Zajace sa
nikdy nepremnožia natoľko, aby ohrozili celý ekosystém. Keď ich bude viac, ako
je treba, tak im bude chýbať potrava alebo ich požerú líšky a ich počty zase klesnú.
Líšok síce pribudne, ale keď požerú všetky zajace a nebudú mať čo do úst, tak ich
počty zase klesnú. A tak podobne stále dokola. Všetko v prírode má svoj význam a
je nastavené tak, aby prežil celok. Nie jedinec. Príroda nie je „boj o prežitie“ ako
nám  tvrdili  v školách.  Príroda  nie  je  o tom,  kto  z koho.  Príroda  je  dokonalá
harmónia  a výhra  celku.  A keďže  sme  jej  súčasťou  a  ani nevieme  žiť  bez  nej,
musíme  sa  naučiť  „rozmýšľať“  ako  ona,  nie  s ňou  bojovať  a využívať  ju.
Potrebujeme sa naučiť vidieť veci v súvislostiach, z jej uhla pohľadu a robiť veci
pre celok. V praxi to znamená lepšie využívanie prírodných zdrojov a efektívnejšie
hospodárenie vzhľadom na planétu, nielen mesto, národ či štát. Keď si uvedomíte,
že neexistuje žiadne „tam“ ale všetko je „tu“, začnete sa inak pozerať napríklad aj
na vynášanie odpadkov, využívanie vody a energií. Možno sa začnete inak pozerať
aj na to, čo je naozaj  potrebné vyrábať a čo už „máme“ a stačí to len opraviť,
premiestniť či upraviť. A možno by sme už mohli prestať uvažovať „ako zarobiť“,
ale už len premýšľať o tom, „ako byť“ a žiť v súlade s ostatnými na tejto nádhernej
planéte.
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V prípade koní, psov a ďalších priateľov z ríše zvierat by tento spôsob uvažovania
mohol  viesť  k tomu,  že  prestaneme „množiť“  zvieratá  a zarábať  na  ich  predaji
a neprimeranom využívaní (ich tiel), ale nájdeme spôsob, ako tie, čo už existujú (v
útulkoch  či  v podmienkach,  kde  už  žiť  nemôžu),  priviesť  do  našich  životov.
Zvierat  je tu dosť a sú dosť dobré,  múdre i krásne na to,  aby nám mohli  robiť
rovnakú radosť ako ich „lepší“ súkmeňovci s bohatým rodokmeňom a dokonalým
zovňajškom. 

Zároveň je potrebné nájsť týmto našim spoluobyvateľom planéty Zem nové „role“
a aktivity,  kde  budú  môcť  byť  sami  sebou  a žiť  s nami  v  súlade.  Keďže  sme
Prírode  odobrali  jej  život  ochraňujúce  mechanizmy a slobodu,  je  teraz  na  nás,
ľuďoch,  ako  to  zariadime.  Rozhodne  si  všetky  tie  nádherné  tvory  našu  snahu
a ochotu urobiť niečo aj pre nich, zaslúžia.
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Čo alebo kto je vlastne kôň?

Kôň nie je vec. Takže je „kto“. Pre bežného človeka, ktorý má blízko k prírode sa
to môže zdať samozrejmé. No zákon SR uznal zviera za živú cítiacu bytosť len
nedávno,  v  septembri  2018.  Novela  zákona  o  veterinárnej  starostlivosti  tak
priniesla nádej, že kone a ďalšie zvieratá získajú viac úcty a pozornosti v spôsobe
ich chovu i využívania. Uznaním koní za živé bytosti, ktoré majú svoje potreby,
citové aj fyzické, je možné zároveň lepšie dohliadnuť na to, v akých podmienkach
a za akých okolností kone žijú. 

To, že slovenský zákon priznal zvieratám city až nedávno, nie je však výnimka a
niet sa tomu čo čudovať. Ani medzinárodná vedecká obec nebola dlho ochotná túto
samozrejmosť uznať  oficiálne  a vo veľkej  miere  ju  ešte  stále  ignoruje.  Keď si
uvedomíte dopad tohto rozhodnutia na všetky oblasti života, je viac menej zrejmé,
prečo je proces zmeny postoja taký náročný. Vplyv na ekonomiku prevádzky a
zisky v oblastiach,  kde zvieratá  zohrávajú  podstatnú úlohu, napríklad farmácia,
kozmetika, živočíšna výroba či zábavný priemysel, je nepopierateľný. A kým bude
zisk  a  osobný  prospech  ľudí  dôležitejší  ako  dôstojný  život  našich  zvieracích
spoluobyvateľov na tejto planéte, bude ešte veľa zvierat trpieť. Na tomto mieste
žiaľ nevyriešime zásadné hodnotové otázky ľudstva a tak sa vráťme späť k našej
hlavnej téme - ku koňom a k ich potrebám. 

Je toho veľa, čo potrebuje kôň pre svoj zdravý a spokojný život, nie je však mojou
ambíciou pokryť všetko v tejto útlej knižke a ani sa na to necítim kompetentná.
Nedá mi však nezdieľať moje osobné skúsenosti a pohľady a rozšíriť tak obzory
laickej verejnosti.  

V tejto  knihe  spomíname len zopár  základných  vecí,  ktoré  verím dobrý  koniar
dávno  vie  a ktoré  by  mali  byť  podľa  mňa  aj  súčasťou  všeobecného  rozhľadu.
Pravdou však zostáva, že takmer nič z toho sa deti v školách neučia,  rodičia to
nevedia  a  nie  sú  ani  obsahom  jazdeckých  lekcií  v  športových  či  rekreačných
areáloch, ani počas agroturistiky a ani nikde v bežných médiách sa o tom nehovorí.
Veľa koní potom trpí zbytočne a ich plný potenciál zostáva nerozpoznaný. 

Vzhľadom na narastajúci záujem o kone a ich využitie aj v oblasti voľného času
detí i dospelých, začína byť táto potreba čoraz dôležitejšia. Zapísať sa do jazdeckej
školy či vysadnúť na koňa a nechať sa len „povoziť“ alebo si koňa kúpiť je dnes
pomerne jednoduché. Čo všetko to ale znamená pre koňa, je už totiž známe oveľa
menej. 
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Kým som si kúpila koňa, snažila som sa učiť a hľadať tie správne informácie, ale
bolo ich pre mňa stále málo, resp. niečo mi v nich chýbalo alebo boli na mňa ako
začiatočníka naopak veľmi zložité. Zväčša to boli opisy toho, ako kôň vyzerá, čo
potrebuje  na  jazdenie,  ako  ho  treba  trénovať  (zo  sedla  či  zo  zeme)  alebo aké
existujú  plemená  a jazdecké  disciplíny  a čo  je  potrebné  pre  ich  zdravý  chov.
V jazdeckých školách, ktoré som navštevovala, kým som si kúpila vlastného koňa,
mi o koňoch ako takých vlastne nikto nič poriadne nepovedal. Možno som sa mala
viacej pýtať, ale zdalo sa, že ide len o to, aby bol kôň čistý, počúval ma a ja som
mala „päty dolu“ (t.j. päty v správnej pozícii jazdca pri sedení na koni). 

Viacerí mi odporúčali chodiť niekam ku koňom a učiť sa postupne. Vraj to môže
trvať roky, kým sa stanem skutočným koniarom. S odstupom času chápem, ako to
mysleli. Ale ak už máte pol života za sebou, šediny na hlave a máločo z toho, čo
vidíte vám vyhovuje, pretože cítite, že to je ešte nejako inak, ako môžete byť len
poslušným žiakom a čakať roky? Som človek hĺbavý a viac ako to, čo je vonku,
ma zaujíma to, čo je vo vnútri. Bez pochopenia súvislostí a príčin toho, čo sa deje a
prečo,  mi  veci  nedávajú  zmysel.  Preto som sa rozhodla  vydať vlastnou cestou,
s vlastným koňom. V nádeji, že pochopím, kto je skutočne kôň.

Hoci za pár posledných rokov, čo sa o kone zaujímam intenzívnejšie, už pribudla
na trhu kvalitná literatúra  aj  inšpiratívne dokumenty či  filmy o koňoch a stretla
som aj skvelých trénerov a učiteľov, rada by som prispela aj ja a vložila ďalší diel
do  celej  skladačky.  Ako  aj  v iných  oblastiach  života,  aj  tu  sa  totiž   zdá,  že
neexistuje „jedna pravda“. Ako vraví Zdenka Jordánová „ak by existovala jedna
pravda,  vedeli  by  ju  všetci.“  Preto  aj  v konskom  svete  stretnete  rôzne  typy
koniarov a milovníkov koní a aj rôzne techniky výcviku a komunikácie s koňmi.
A každý vám bude tvrdiť, že „takto je to správne!“. 

Časom prídete na to, že každý kôň je iný a potrebuje niečo iné, rovnako ako deti aj
dospelí. Jednému dieťaťu vyhovuje klasická školská dochádzka a niekto potrebuje
špeciálny prístup, aby vynikol jeho talent. Niekomu pomôžu lieky a nemocnica,
inému čerstvý vzduch a bylinky. Niekto potrebuje chodiť bosý a živiť sa živou
stravou, niekto v zdraví prechodí svet v najmodernejších topánkach a zje všetko, čo
mu príde pod nos. Niekto je šťastný vo víre veľkomesta a niekto potrebuje samotu
a ticho lesa. Niekto tancuje a spieva, iný objavuje tajomstvá DNA či programuje
križovatky.  Pri  koňoch  i ľuďoch  je  to  veru  veľmi  podobné.  Jediné,  čo
potrebujeme  je  odhaliť  pravdu  v každom  z nás  a dopomôcť  jej  na  svetlo.
Vtedy sme zrozumiteľný pre kone... aj pre všetkých naokolo. Bez ohľadu na
techniku.
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Zápisky zo života s koňmi 

Na nasledovných stránkach nájdete môj uhol pohľadu na to úplne základné,  čo
potrebuje kôň, aby mohol žiť zdravý a spokojný život v ľudskom svete. Dnešný
svet je čoraz komplikovanejší a plnší ľudí i vecí a nájsť to ideálne riešenie sa občas
zdá  byť  nemožné.  Podobne  ako  kvôli  exponenciálne  narastajúcemu  počtu
obyvateľstva nemôžu už žiť všetci ľudia na vidieku a obrábať svoju pôdu, tak ani
všetky kone nemôžu už behať voľne po obrovských pláňach a žiť svoj prirodzený
slobodný spôsob života. Verím však, že vždy existuje riešenie, stačí mať ochotu
hľadať riešenia prospešné ako pre jednotlivca, tak pre celok.

Čítajte prosím preto s otvoreným srdcom a berte moje / naše slová ako inšpiráciu
na zamyslenie. V závere knihy môžete nájsť užitočné odkazy a zoznam prečítanej
literatúry, kde si môžete dohľadať viac informácií k relevantným témam a odraziť
sa tak smerom k vašej ceste.

Z mojich zápiskov zo života s koňmi som si vytvorila 6 oblastí resp. bodov, ktoré
sú podľa mňa dôležité pre spokojný a zdravý život koní v ľudskom svete. 

6 bodov pre spokojný a zdravý život koní

1. Bohatý sociálny a citový život
2. Dostatok priestoru a sloboda pohybu 
3. Starostlivosť o zdravie - kopytá, výživa a veterinár 
4. Partnerstvo s ľuďmi a vzájomná komunikácia 
5. Aktivity podporujúce duševné a telesné zdravie 
6. Psychológia interakcie človeka a koňa

Viac o každom bode sa dočítate na ďalších stránkach.

138



Sociálny a citový život

Kôň potrebuje priateľov a to rovnocenných, v podobe iných koní. Ak žije sám,
medzi ovcami či medzi štyrmi stenami a nemá možnosť potrebných interakcií, tak
je ochudobnený o zdravý duševný a telesný vývin. Veď si predstavte, že by ste žili
len medzi opicami, alebo medzi psami. Možno by vám chvíľu bolo aj dobre (veď s
niektorými ľuďmi je  to oveľa ťažšie),  ale  dlhodobo by ste  boli  ochudobnení  o
možnosť porozprávať sa ako rovný s rovným, zdieľať spoločné chvíle „po svojom“
a hlavne cítiť sa súčasťou jednej rodiny. Dá sa to, ale je to podľa mňa škoda.
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Ak ste ešte nevideli kone v spoločnosti iných koní, vrelo odporúčam vyhľadať si
nejaký dokument o koňoch alebo aspoň pozorovať voľne sa pasúce kone v stáde,
niekde za mestom. Nemyslím tie kone, ktoré trávia časť dňa oddelene vo svojich
výbehoch  (bežná  prax  v športových  stajniach),  ale  tie  kone,  ktoré  žijú  spolu,
v jednom stáde. Kone sa totiž spolu nielen radi pasú a oddychujú, ale aj hrajú a
škrabkajú sa navzájom či sa spolu premiestňujú.  Život v skupine im dáva pocit
bezpečia a sily, pretože „spolu vidia viac“. Vo voľnej prírode to pre kone môže byť
otázka života a smrti a preto je pre nich „byť spolu“ stále dôležitejšie ako „vyhrať“.
A tento inštinkt „zostať spolu“ nevymizol ani za tých niekoľko tisíc rokov, čo žijú
medzi  ľuďmi.  Ak pochopíme  túto  ich  základnú  potrebu,  môžeme s  ňou lepšie
pracovať aj pri komunikácii s nimi, výcviku aj spôsobe chovu.

Kone majú bohatý sociálny život a neustále medzi sebou komunikujú i vytvárajú
priateľstvá.  Nájdu  sa  takí,  ktorí  sa  moc  „nemusia“,  ale  aj  takí,  ktorí  bez  seba
nemôžu  existovať.  Hoci  sa  život  domestikovaných  koní  značne  líši  od  koní
žijúcich voľne v prírode, stále v ich živote platia podobné, ak nie rovnaké pravidlá
spolužitia. 

Interakcie  v  stáde  koní  sa  menia  podľa  okolností,  aktivít  aj  podľa  počasia  či
zdravotného stavu alebo naladenia jednotlivcov. V neposlednom rade sa interakcie
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členov odvíjajú aj podľa ich hierarchie v stáde a talentu jednotlivých koní (kone
totiž majú v stáde svoje úlohy). Vo svojej podstate sú ich vzťahy veľmi podobné
tým našim, ľudským. Kone vedú neustály dialóg a riešia si denné prevádzkové
záležitosti, napríklad kto bude kde žrať, kto sa bude s kým hrať, kto sa prvý napije,
čo  budú  robiť,  kam  pôjdu  a  podobne.  Komunikácia  je  vlastne  základom  ich
existencie. Tvorí väčšinu ich času, tak ako aj v živote ľudí. Ich dorozumievacím
prostriedkom je hlavne neverbálna komunikácia „od hlavy po päty“, ale aj zvukové
prejavy. V ich komunikácii hrá dôležitú úlohu postavenie a prejavy tela – gestika
(uši,  nohy,  chvost,  krk),  ale  aj  mimika,  proxemika  a  haptika  (ako  súčasť
neverbálnej  komunikácie)  –  t.j.  pohyby a  výraz  tváre  (mimika)  a  komunikácia
vzdialenosťou  jedinca  voči  ostatným  členom  skupiny  (proxemika)  a  využíanie

dotykov (haptika – tá je pri koňoch mimoriadne dôležitá). 

A teraz si predstavte, že kôň takto chce komunikovať aj s človekom. Používa celé
svoje telo a snaží sa s ním viesť neustály dialóg, v snahe o dohovor. Väčšinou sa
ale stáva, že ho nikto nepočúva, resp. sa mu človek len snaží vnútiť svoju vôľu. Je
to podľa mňa obrovská škoda, pretože tak človek stráca „parťáka“ pre svoje dni
a získava len „sluhu“, ktorý má plniť jeho priania. Je to podobné ako s deťmi či
psami.  Aj  oni  veľmi  radi  spolupracujú  a vie  byť  s nimi  pohoda  aj  sranda,  len
potrebujú našu dôveru, autenticitu a ochotu vypočuť ich a vnímať aj ich potreby
a samozrejme aj láskavé ale pevné hranice. 

Rodinný a spoločenský život koní je tiež veľmi podobný tomu nášmu. Napríklad
možno pozorovať, že staršie kone vychovávajú mladé kone a svojim správaním im
ukazujú želaný stav, niečo ako pravidlá slušného správania sa. Ak koňom chýba
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tento prirodzený vývoj, môžu mať v dospelosti problémy pri nadväzovaní nových
vzťahov či v interakcií s inými. A aj keď je v stáde vždy niekto, kto má „širšie
lakte“ a viac sily pre konkrétnu aktivitu, klasická hierarchia ako ju chcú vidieť
ľudia  (ten  silnejší,  resp.  šéf  má  vždy  pravdu)  medzi  koňmi,  žijúcimi  v ich
prirodzenom prostredí, viac menej neexistuje. Hoci sa príklad lineárnej hierarchie
často  využíva  aj  vo  výcviku  koní,  posledné  výskumy  voľne  žijúcich  zvierat
(cicavcov  a  niektorých  vtákov)  poukazujú  na  fakt,  že  medzi  jedincami  je
prirodzenejšie takzvané „zdieľané vodcovstvo“. To znamená, že v rozhodovaní sa
striedajú podľa ich skutočných schopností a danej situácie. V tomto zmysle vodca
znamená „ten ktorý vie“ a nie „ten, ktorý má moc/silu“. V bežných situáciách má
viac „sily“, resp. dôrazu ten, pre koho je daná aktivita či situácia dôležitejšia. A tak
môže niekedy udávať smer a čas napájania najstaršia kobyla, čas pre hru aktívny
mladý jedinec a nového kamaráta si môže pre seba strážiť ten, komu je najviac
sympatický.  Pravdou  však  zostáva  fakt,  že  na  prieskum  či  obranu  stáda  pred
votrelcami  (nové  jedince,  dravec  a  pod.)  využije  svoje  schopnosti  asi  najskôr
„chlap, čo sa nebojí“, teda kôň (valach alebo žrebec), ktorý sa nebojí vyraziť  a
použiť svoju silu. 

Podobne ako v ľudskom svete, aj v tom konskom je základom spoločenstva rodina
– stádo, ktoré tvorí skupina kobýl, žrebec a ich potomkovia. Ak je v okolí dostatok
potravy  a priestoru,  vznikne  stádo  tvorené  viacerými  rodinami  či  podstádami
mladých jedincov. Ak sú zdroje obmedzené (voda, potrava, priestor, príležitosť pre
rozmnožovanie),  tak kone vedia využiť aj svoju silu a o svoje miesto zabojovať
„zubami, kopytami“. V tomto prípade začína fungovať určitá hierarchia (silnejší
resp.  drzejší  vyhráva)  a bojovnosť,  ktorú  tak  často  vidno  v umelých
podmienkach, je považovaná za „normálnu“. Ide tu však len o východisko z núdze
a nie prirodzenú povahu koní. Vo svojej podstate sú kone mierumilovné stvorenia
túžiace po dohode a spolupráci.  V mnohom tak život koní pripomína život nás,
ľudí.  Hoci  každý  vo  svojom  vnútri  túžime  po  mieri  a dohode,  často  kvôli
„organizácii sveta“ bojujeme a súťažíme.

Komunikácia medzi koňmi je vlastne najdôležitejšia časť ich dňa. Používajú širokú
škálu tkz. upokojujúcich signálov, ktorých cieľom je dohodnúť sa bez vzájomného
ublíženia  si.  Výraznejšie  konflikty  vznikajú  zväčša  len  na  začiatku  spolužitia,
napríklad keď do stáda príde nový člen a ostatní potrebujú zistiť, „čo je zač“. Po
vzájomnom predstavení a úvodných potyčkách, zavládne vo väčšine prípadov mier
a situácia sa ukľudní, aj keď môže zanechať pár odrenín a vykusnutej srsti.

V  porovnaní  s  človekom  majú  kone  v  oblasti  sociálneho  života  jednu  úžasnú
schopnosť.  Akonáhle  vyriešia  jednu  situáciu,  každá  ďalšia  situácia  je  pre  nich
rovnako nová ako tá predošlá.  Na jednej strane je to pre nás dobre, pretože ak sa
pomýlime alebo im raz aj nechtiac trochu ublížime, nebudú nám to zajtra vyčítať.
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Na druhej strane však od nás vyžadujú absolútnu pravdivosť a prítomnosť a nie
spoliehanie sa na to, čo fungovalo včera. Niekedy to naozaj vyzerá, že kôň testuje,
ako na tom aktuálne sme a či si pamätáme predošlú lekciu. Ak ste sa napríklad
včera s koňom na niečom dohodli, neznamená to, že dnes to bude automaticky
rovnako. Zvykne sa ešte opýtať a preveriť vaše zámery. Je to veľmi podobné ako
s deťmi. Aj tie sa vás budú pýtať dovtedy, kým vám neuveria, že to naozaj myslíte
vážne. Nepovažujem to za nič zlé, skôr naopak, som veľmi vďačná za túto úprimnú
spätnú väzbu. Ak som totiž úplne autentická a prítomná celým svojim ja, nezvykne
padnúť ani jedna otázka navyše.

V podstate  to  znamená,  že  aktuálne  situácie  si  kone  nezaťažujú  minulými
konfliktami alebo očakávaniami tak, ako to robia ľudia.  Samozrejme nie úplne,
pretože pamäť kone samozrejme majú a extrémne skúsenosti môžu zasiahnuť až do
hĺbky ich osobnosti a oslabiť dôveru v nás aj chuť spolupracovať. Nie je to ale také
bežné, ako sa to často deje medzi ľuďmi. Nezostáva v nich včerajší hnev ani závisť
či sklamanie z nedorozumenia, takže po vyriešení konfliktu začínajú opäť akoby
„od nuly“. 

Kone  sú  navyše  veľmi  dobrí  „empatici“,  čo  znamená  že  vedia  vycítiť  emócie
svojich druhov a na základe toho aj reagovať a ich „senzory“ siahanú oveľa ďalej
ako len okolo tela. Energetické polia a mimozmyslové vnímanie je vo svete koní
rovnako málo prebádaná oblasť ako pri ľuďoch. Nevyvrátiteľný je dnes však už
fakt, že kone cítia emócie a nálady / energie svojich druhov (vrátane ľudí) a vedia
to aj na diaľku. Preto sa môže stať, že sa kôň splaší aj bez zjavnej príčiny, no
dôvodom môže byť splašený kôň niekde za rohom alebo rozrušený jazdec.

Kôň  žijúci  vo  voľnej  prírode  sa  vie  sám o  seba  postarať  a  žiť  v  harmónii  s
ostatnými členmi svojho stáda.  Vie kedy potrebuje oddychovať,  ako sa vyhnúť
nebezpečenstvu, kde má nájsť vodu a potravu, kto je pre neho vhodný partner, ako
sa postarať o svoje potomstvo alebo vyliečiť sa. Vie zároveň ochrániť seba či svoje
potomstvo  pred  predátormi  a to  bez  toho,  aby  ohrozil  ostatných  členov  svojou
ohromnou silou. Aby toto všetko mohol dosiahnuť, má miliónmi rokov overované
inštinkty, širokú škálu vyjadrovacích prostriedkov, zdatné telo, rozvinutú empatiu a
bohatý citový život. Ak mu úplne odoberieme jeho slobodnú vôľu a neustále ho
tlačíme do toho, čo je pre neho neprirodzené (ale  pre ľudí pohodlné),  stáva sa
z neho obyčajný otrok a bezduchý nástroj v rukách ľudí. Často sa to prejaví na jeho
zdraví, duševnom i fyzickom či jeho ochote k spolupráci a výkonom. Potlačením
jeho  prirodzených  schopností  sa  stráca  jeho  pravá  podstata,  ktorá  nás  vlastne
pôvodne  ku  koňom  pritiahla.  Je  to  ako  kúpiť  si  Ferrari  a jazdiť  s ním  do
najbližšieho  obchodu  v dedine  po  pivo.  Možno  sa  s ním  vieme  pochváliť
a uchlácholiť  svoje  ego,  ale  skutočný  zážitok  a jeho  plný  potenciál  s ním
nemáme šancu takto precítiť.
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Pristavme sa na chvíľu pri pocitoch, o ktorých sa v súvislosti so zvieratami vie
toho ešte stále málo. Jedno je však isté. Kone, rovnako ako ostatné cicavce, majú s
ľuďmi spoločné základné citové prežívanie a potrebu byť súčasťou skupiny. Ak sú
pocity  dlhodobo  neprejavené  a  nevypočuté,  prichádza  k  ich  otupeniu  alebo
potlačeniu a ochota jedinca k spolupráci a dôvera v iných sa znižuje. Podobne ako
ľudia,  aj  kone  sa  môžu  potom uzavrieť  do  svojho  vnútorného  sveta  a  prestať
komunikovať úplne.  Sú tam telom, ale  nie  dušou..  rovnako ako  niektorí  ľudia.
Spoznáte to podľa chýbajúcej „iskry“ v očiach. Alebo sa z nich stávajú „tlakové
hrnce“,  ktoré vybuchnú akonáhle sa nádoba naplní,  prípadne sa niekto nechtiac
dotkne  spúšťacieho  gombíka.  Dohoda  s  nimi  je  potom  náročnejšia  a  často  aj
nevyspytateľná. Pri bytostiach s hmotnosťou približne 600 kg to môže byť naozaj
nebezpečné. 

Pocity, o ktorých hovorím majú vlastne všetky cicavce, nevynímajúc človeka. Hoci
máme  v  porovnaní  so  zvieratami  oveľa  viac  rozvinutú  šedú  (premýšľajúcu)
mozgovú kôru, tak primárna časť mozgu, nazývaná „starý mozog“, nám funguje
rovnako. Ak sa teda pozrieme na základné emočné systémy ako sú strach, hnev,
smútok, radosť, starostlivosť a hravosť, ich prežívanie je veľmi podobné, ak nie
úplne  rovnaké  u  zvierat  aj  u  ľudí.  Uznaním  ich  existencie  (nie  potláčaním)  a
porozumením tomu, ako fungujú, sa dostávame do novej dimenzie vzájomných
vzťahov nielen medzi ľuďmi, ale aj medzidruhovo.

Toto  všetko  robí  z koní  úžasné  bytosti  žijúce neustále  v  prítomnom okamžiku,
ktoré dokážu žiť v harmonických vzťahoch a v duševnej rovnováhe, po ktorej tak
prahne čoraz viac ľudí.
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Priestor a sloboda pohybu

Keď som bola malá, stretávala som kone žijúce prevažne len v stajniach. Aj „náš“
gazda, ktorému sme chodili pomáhať so senom, mal koňa zavretého v stajni a vždy
tam bol sám. Každé dva roky mal iného, lebo vraj ten predtým mu nevyhovoval,
alebo už nevládal. Nejako moc sme to ako deti neriešili, len nám bolo smutno, že
toho kamaráta už neuvidíme. 

Aj neskôr som stretávala len kone žijúce v stajniach, ako dieťa v jazdeckom klube,
aj  ako  dospelá,  pri  vyhľadávaní  príležitostí  naučiť  sa  jazdiť.  Okrem  prázdnin
trávených  v Tatrách,  som  strávila  väčšinu  svojho  života  v meste,  takže  iná
možnosť ani nebola.

Ako  dieťa  som  však  zažila  aj  kone  žijúce  vonku,  pod  holým  nebom,  v čistej
tatranskej prírode. Boli to mladé kone, ktoré tu rástli, kým išli ďalej do výcviku
ťažných  koní.  Tam  pri  nich  som  zažila  jeden  z najkrajších  momentov  môjho
života, a ktorý nastavil moje ďalšie očakávania a formovanie vzťahu ku koňom.
Spomenula som si však na neho až vďaka kineziologickému odbloku (počas kurzu
Poznej svůj u Zdenky Jordánovej) a pocit, ktorý mi táto spomienka prinavrátila, sa
nedá ničím vymazať.  Otec mal v tom čase veľa priateľov aj medzi tatranskými
lesníkmi  a tiež  miloval  kone,  podobne  ako  moja  sestra.  A  tak  nám  dohodol
stretnutie a lesník nás vzal  medzi tieto (zatiaľ)  slobodné mladé kone. V jednom
momente som stála medzi nimi, uprostred ohrady, obkolesená ich neuveriteľnou
energiou a hľadela som im priamo do očí. Po tvári mi tiekli slzy radosti a vďaky,
že mi toto otec umožnil. Bola to možno jedna jediná situácia, kedy sa otec aktívne
zapojil  do organizácie  môjho času  a bol tam so mnou, ale  vlastne nič viac  ani
nepotreboval pre mňa urobiť. Bol jednoducho v správny čas na správnom mieste.

Keď za nami počas posledných rokov chodievali na farmu ľudia, či už so svojimi
deťmi alebo sami, častokrát sa pýtali, kde majú kone stajne. Keď sme im vysvetlili,
že naše kone bývajú nonstop vonku, boli prekvapení. A o to viac sa čudovali, keď
sa dozvedeli, že hoci majú kone k dispozícii aj prístrešok, chodia tam len málokedy
a ani dážď či sneh im nevadí. Nečudujem sa im. Stajňa je niečo, čo sa prirodzene
v našej  kultúre  s koňmi  spája.  Veď  aj  gazdovia  na  dedine  mali  kone  prevažne
v stajniach. Známe boli za mojich mladých liet len kone žijúce voľne v prírode na
Muráni a trochu v Topolčiankach. Až v poslednom desaťročí  vídať kone vonku,
pod  holým nebom,  na  väčších  plochách.  Ako  to  teda  vlastne  s koňmi  je  a čo
potrebujú? 

Kôň sa vyvíjal  milióny rokov a ani dnešný moderný život ľudí v ňom nezničil
potrebu hýbať sa, vidieť doširoka a dýchať čerstvý vzduch. Aj keď je pre človeka
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pohodlnejšie držať koňa v stajni (kde je blízko, stále čistý a pod kontrolou), pre
koňa je oveľa prirodzenejšie „byť vonku“ – na pastvine alebo vo výbehu, kde má
možnosť slobodných interakcií  s  konskými kamarátmi,  čerstvý vzduch,  dážď aj
slnko.  Vďaka prírodným živlom a možnosti  mať „zem pod nohami a nebo nad
hlavou“ sa kôň prepája zo svojim pôvodným zdrojom, podobne ako ľudia, ktorí
chodia do prírody načerpávať svoju stratenú energiu. 

Život medzi 4 stenami kôň síce zvláda, ale na úkor svojich prirodzených potrieb a
zdravia. Kone držané nepretržite v stajňových boxoch mávajú častejšie zdravotné
problémy, napríklad s kopytami alebo s trávením, ich duševný život chradne a ich
potenciál  sa  utlmuje.  Bez  možnosti  slobodného  prejavu  svojich  citových
a spoločenských potrieb sa z takýchto koní stávajú skôr roboty na nosenie svojich
jazdcov alebo časované bomby schopné vybuchnúť pri najmenšom podnete. Ak
nie je  iná možnosť,  ako držať  koňa v stajni,  potrebuje  mať aspoň na časť  dňa
možnosť  výbehu,  kde  sa  môže priamo  kontaktovať  s  inými  koňmi  a  voľne  sa
prebehnúť.  Kone  majú  okrem  citlivého  žalúdka  aj  mimoriadne  citlivý  čuch  a
potreba dýchať čerstvý vzduch je pre nich rovnako dôležitá ako dobré seno. Preto
je potrebné často v stajni meniť podstieľku a dobre vetrať, ale vyhýbať sa prievanu,
ktorý koňom veľmi škodí. Pravidelnou starostlivosťou sa tak dá predísť mnohým
respiračným či tráviacim problémom alebo poškodeniu kopýt.
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Vo voľnej prírode prejde kôň pri hľadaní potravy aj niekoľko desiatok kilometrov
denne. Je schopný pamätať si svoje cestičky, nájsť vodu pod zemou a prejsť cez
rôzne povrchy, cez strmé svahy a skaly, až po údolia a piesok. Koňom vo svojej
podstate nevadí ani dážď, slnko, sneh ani vietor. V prírode vedia čo majú robiť, ak
je vody,  vetra alebo slnka priveľa.  Dokážu si  nájsť prirodzený úkryt  v podobe
závetria či stromov a pred hmyzom sa vedia chrániť bahenným kúpeľom. Ak majú
možnosť, vedia si nájsť bylinky, ktoré im urobia dobre a vedia sa vyhnúť tým, čo
im škodia. Ale v priestoroch, ktoré im vyhradí človek, potrebujú už aj našu pomoc.
Napríklad  v podobe  prístrešku,  neustáleho  prístupu  k pitnej  vode  a k dostatku
potravy. Našťastie už dnes existuje dostatok literatúry aj na túto tému a každý, kto
sa o kone zaujíma by ich nemal vynechať. 
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Starostlivosť o zdravie 

Kopytá

Prečo začínam kopytami? Nuž preto, že väčšina ne-koniarov ani netuší, ako je to
dôležité. Ak si ne-koniar aj napriek odhovárania koniarov zaobstará koňa, mal by
kopytám  venovať  dostatočnú  pozornosť.  Sú  zrkadlom  celkového  zdravotného
stavu a dovolím si tu tvrdiť aj toho duševného. 

Konské kopyto sa v prirodzených podmienkach obrusuje a udržuje v potrebnom
stave  akosi  samo.  Domestikované  kone  však  už  nemajú  toľko  prirodzeného
pohybu,  ani  taký  rôznorodý  terén  ako  ich  prírodní  kamaráti  a za  stav  kopýt
zodpovedá ich majiteľ. 

Ideálne je, ak môže kôň chodiť „na boso“. Je to podobné ako pri deťoch. Kým sú
deti  malé  a ich  noha  sa  vyvíja  a rastie,  je  dobré  podporovať  krvný  obeh
a posilňovať  svaly  a šľachy  prirodzeným  pohybom,  ideálne  na  prírodnom
podklade.  Tak  sa  môže  noha  dostať  do  tvaru,  ktorý  vymyslela  príroda  a nie
obuvník. Keďže koňom kopyto dorastá neustále a nesie približne pol tony, musia
byť kopytá jednoducho zdravé a pevné. Kopyto potrebuje starostlivosť približne
každých 6 až 8 týždňov a je fajn, ak to robí kopytár,  ktorý vie, čo robí a prečo
a hlavne ho to ešte stále baví. Kopytár, ktorý pri každom strúhaní frfle a sťažuje sa
na kone a všetko naokolo, vnesie do svojej práce asi toľko energie ako nahnevaný
zubár, čo vám vŕta zuby.

Kone  s podkovami  potrebujú  kopytára  a zároveň  kováča,  približne  v rovnakom
rozpätí ako tie na boso. Vždy záleží na tom, ako rýchlo kopyto dorastá. V prípade
podkov  je  to  o to  dôležitejšie,  že  ak  nesedia,  môžu  koňovi  spôsobovať  viac
problémov  ako  osohu.  Hoci  som  zástanca  koní  „na  boso“,  pochopila  som,  že
niektoré  kone  jednoducho  podkovy  potrebujú.  Môžu  mať  nejaký  zdravotný
problém, alebo to vyžaduje povaha ich práce a náročný terén.

Každopádne, dobrý kopytár sleduje zmeny na kopyte a pomáha správnym tvarom
vyvažovať  nerovnosti  a iniciatívne  vám  povie  aj  to,  čo  vy  sami  nemusíte
rozpoznať.  Napríklad  náznaky  hniloby,  pukliny  či  červíkov,  ktorý  tam  vedia
narobiť dosť šarapaty.

Ak  sa  majiteľ  koňa  o kopytá  nestará,  môže  svojmu  koňovi  spôsobiť  dlhodobé
problémy,  ktorých  odstraňovanie  ho  bude  stáť  oveľa  viac  financií  a  času  ako
pravidelná starostlivosť. Ak začne mať kôň problémy s kopytami, bude trpieť aj
celý  zvyšok  tela.  Bez  kopýt  a pohybu  totiž  nie  je  kôň  koňom.  Jeho  základné
životné funkcie chradnú a duša tiež. Nesprávna starostlivosť o kopytá môže vyústiť
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až do vážnych problémov považovaných za týranie a môže byť dôvodom odobratia
koňa od majiteľa.

V múdrych knihách a článkoch sa môžete dočítať, že okrem pravidelného strúhania
kopýt, je dostatočný a prirodzený pohyb tou najlepšou prevenciou proti problémom
s kopytami.  Ak ste  ešte  nepočuli  o  „Paddock Paradise“,  odporúčam prečítať  si
o tom viac. V miestach, kde niet dostatok pastvín, ktoré by boli pre kone vhodné,
je tento spôsob podľa mňa ideálom, hlavne pre prímestské oblasti a kone, ktoré na
pastviny nemôžu. Ako napríklad moja kobylka Nina. Systém „Paddock Paradise“
občas  nazývam  aj  „montessori  pre  kone“.  Je  to  priestor,  ktorý  „simuluje“  ich
prirodzené prostredie – kone musia chodiť, aby sa dostali za potravou a prekonávať
rôzne povrchy (kamene, piesok, drevo, vodu, nerovnosti). Na jeho vybudovanie nie
je  potrebný  až  taký  veľký  pozemok  ako  v prípade  pastvín,  ale  chce  to  dobrú
organizáciu  a ochotu  venovať  tomu  čas  a energiu  pri  plánovaní,  budovaní  aj
udržiavaní.

Výživa

A ako je to s tou „správnou výživou“? 

Priznám sa, že mi je táto oblasť tak trochu záhadou, podobne ako v prípade ľudí.
Raz je zdravé jedno a inokedy druhé. Zažívala som to v ľudskom svete počas toho,
ako mi zomierali blízki a ich jedálniček sa teda značne líšil. Vzhľadom k tomu, že
kone  sú  rovnako  emotívne  bytosti  (ak  nie  viac)  ako  ľudia  a dnes  je  už  vplyv
citového prežívania na zdravie človeka dokázaný, je možno častokrát vplyv stravy
zbytočne preceňovaný. Netvrdím, že dôležitý nie je, len som toho názoru, že ide o
komplex a jedno do druhého musí prirodzene zapadať.  To znamená,  že potrava
bude rovnako dôležitý faktor pre zdravie, ako duševná pohoda a aktívny pohyb. A
že aj keby mal kôň tú najzdravšiu potravu na svete, ale trpelo by jeho sociálne,
duševné  alebo  fyzické  zdravie,  nepomôže  to.  A naopak,  ak  bude  mať  skvelé
podmienky pre pohyb a harmonické vzťahy, ale k tomu plesnivé seno a málo vody,
tiež to nepomôže k jeho pevnému zdraviu.

Nie som absolútne odborník na výživu koní a tak túto oblasť rada prenechám tým,
čo sa tomu venujú hlbšie.  Dnes existujú rôzne doplnky výživy a rôzne spôsoby
prikrmovania koní v záťaži, no ovplyvnená mojou ľudskou skúsenosťou, som im
doteraz  nevenovala  väčšiu pozornosť.  Moja  kobyla  vystačí  so senom, sem tam
doplneným o základné minerály a vitamíny. Ale príde mi dôležité spomenúť pár
podstatných informácií pre každého, kto sa koňom rozhodne venovať. 
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Kôň je zviera, ktorého vegetatívny systém sa vyvíjal milióny rokov. Jeho tráviace
ústroje sú uspôsobené tak, ako má väčšina bylinožravcov, aby prijímal potravu v
malých dávkach počas celého dňa a nie nárazovo, zvyčajne ráno a večer, ako sme
zvyknutí  my,  ľudia alebo mäsožravce.  Vo voľnej  prírode sa kôň živí  spásaním
trávy, obhrýzaním drobných kríkov a jeho plodov (čo mu zároveň obrusuje zuby)
či  hľadaním  nových  miest  a  vody  počas  celého  dňa,  aj  počas  noci.  Vďaka
citlivému čuchu si vie nájsť presne to, čo potrebuje pre svoje zdravie – aj korienky
či špeciálne bylinky. Z 24 hodín venuje vyhľadávaniu potravy a jedeniu približne
16 hodín. V prírode tak existuje viac menej väčšinu života „s hlavou dolu“. 

Ak žalúdok koňa nemá čo tráviť počas doby dlhšej ako 4 hodiny, tráviace šťavy
môžu mať negatívny vplyv na citlivé sliznice. V prípade že sa obdobie bez prísunu
potravy opakuje často, pravdepodobnosť výskytu tráviacich problémov sa zvyšuje.
Väčšina  koní  žijúcich  v stajniach  (kde  dostávajú  svoje  dávky  približne  trikrát
denne) si na pozmenený systém kŕmenia časom zvykne (veď čo iné im ostáva),
podobne ako ľudia na fast food. Ale za akú cenu? Ako sa kôň cíti a ako to ovplyvní
jeho psychickú pohodu a následnú ochotu k spolupráci? O tom, koľko potom stojí
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veterinár a špeciálne prípravky na tlmenie zdravotných problémov, vedia hlavne tí,
čo to zažili. 

Ani  tu  však  nie  je  všetko  čierne  a biele.  Sú kone,  ako  napríklad  moja  kobyla,
ktorým  kontinuálny  prísun  potravy  v podobe  kopy  sena  alebo  trávy  absolútne
nevyhovuje. Zožerie všetko a nikdy nemá dosť. Predpokladám, že v mladosti bola
vystavenú  nejakému  stravovaciemu  stresu,  čo  sa  však  už  nedozviem,  keďže
neviem  vystopovať  jej  pôvod.  Riešením  pre  takéto  „ľahko  živiteľné  kone“  je
dávkovanie  sena  v sieťkach,  ktoré  kone  „zabavia“  podobne  ako  okusovanie
výhonkov a trávy a umožnia jeho kontrolu a postupný úbytok.

Na čo by som ale v tejto časti rada upozornila, je

KŔMENIE KONÍ CEZ PLOT.

Vedeli ste, že obyčajné jablko či malý kúsok mrkvy alebo krajec suchého chleba
dokáže koňa zabiť? Verím, že to nevedia ani tí, ktorí koňom hádžu „drobnosti“ cez
plot. Inak by to určite nerobili. Bolesť, alebo dokonca smrť, ktorú môže koňom
spôsobiť nevhodná potrava, za ten pocit „byť za dobrého“ rozhodne nestojí. Veľa
ľudí netuší, že aj kone môžu mať tráviace problémy a že niektoré dokáže zabiť aj
obyčajný  kus  jablka.  Je to  podobné ako  pri  našich  ľudských alergiách.  To,  čo
jednému vyhovuje, inému môže škodiť. 

Verte, že kone, ktoré naťahujú cez plot svoje krky za mlsnotkou, nie sú hladné –
podobne ako deti, ktoré chcú ďalší a ďalší cukrík. Ak koňovi zrovna netrčia rebrá,
určite  má  všetko,  čo  potrebuje.  Kone,  ktoré  žijú  „vonku“  (v  ohradách,  na
pastvinách), vyzerajú trochu inak ako tí „krásavci“ v stajniach a filmoch. Zvyčajne
sú celí  od  blata  a v zime pokrytí  hustou srsťou.  Srsť  im na  jar  padá  a niektorí
vyzerajú naozaj zvláštne. To ale nemusí byť známka týrania hladom alebo zlou
starostlivosťou.  Prístrešok  s kŕmidlom môžu mať schovaný niekde na opačnom
konci výbehu a vodu tiež. Ak chcete koňom dopriať niečo dobré, napríklad máte
prebytok jabĺk, repy alebo mrkvy, kontaktujte majiteľa a darujte mu to do jeho rúk,
prípadne nechajte pred bránami farmy. 

Ak  sa  vám  zdá,  že  nie  je  všetko  tak,  ako  má  byť  a kôň  prejavuje  známky
zanedbanej starostlivosti, resp. týrania, poraďte sa najskôr so skúseným koniarom
(popíšte mu, čo ste videli a spýtajte sa, čo si o tom myslí) a až potom kontaktujte
majiteľa s ďalšími otázkami. Napokon môžete kontaktovať aj Štátnu veterinárnu
správu,  ktorá  môže  v prípade  preukázateľného  týrania  a odmietavého  správania
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majiteľa aj konať v prospech koní. Malo by to však byť až to posledné riešenie.
Niekedy totiž ľudia v snahe pomôcť narobia viac škody ako úžitku a tí, ktorí sa
o svoje kone poctivo starajú, môžu mať z toho problémy. A tí, ktorí by kone radšej
chovať nemali, ich chovajú ďalej, lebo vedia „ako na to“ či len majú dostatočne
široké  lakte.  Rovnako ako vo  všetkom ostatnom,  aj  tu  platí,  že  nevraživosť  či
riešenie osobných sporov s majiteľmi koní, samotným koňom nepomôže. Uspieť tu
môže len vytrvalosť, trpezlivosť a láska v srdci. Niekedy je možné stretnúť viac
týraných koní v športových stajniach a na pretekoch, ako tam, kde vládne príroda.
Veľa  bolesti  je  totiž  ukrytej  v duši  koní,  v papuliach  a krkoch  zviazaných  do
„správneho“ pohybu. O tom ale niekedy nabudúce.... 

***

Vzhľadom  k tomu,  že  sa  v oblasti  výživy  a starostlivosti  o zdravie  necítim
dostatočne kompetentná, poprosila o pár slov aj priateľku Hanku Šiškovú. Hanka
je nielen koučka a psychologička, ale aj skúsená koniarka so vzdelaním hipológ a
majiteľka svojich dvoch koní. Jej príbeh ste si mohli prečítať v prvej časti knihy.
Cieľom  jej  slov  je  priniesť  pár  základných  vecí,  tak  aby  aj  laik  pochopil,  že
vlastniť koňa nie je vôbec také jednoduché ako chovať napríklad psa či mačku.
Viac informácií si záujemci o zdravie koňa verím, že budú vedieť dohľadať. Hanka
pripravila aj ďalšie užitočné kapitoly, ktoré nájdete v časti Aktivity s koňmi.

Kŕmenie koní 

Hana Šišková

A čím teda koňa kŕmiť? Prirodzeným spôsobom obživy koňa je až 16 hodinové
popásanie sa na pastve, ktorá nemusí byť nejako extra výživná. Kone pochádzajú z
oblasti  stepí,  kde  sa  živia  prevažne  trsmi  suchej  trávy  a  obhrýzaním  malých
kríčkov.  V  slovenských  podmienkach  žijú  kone  aj  v  polodivých  alebo
pastvinových  odchovoch,  kde  spásajú  trávne  porasty  a  lúky.  Pastevný  odchov,
resp. konkrétny typ pastvy, nemusí byť pre každého koňa vhodný. Niektoré koníky
majú problém na pastve dobre prosperovať a musia byť dokrmované, niektoré na
druhej strane trpia obezitou. Príliš výživná pastva môže tiež ohroziť zdravotný stav
koňa,  môže  trpieť  nielen  tráviacimi  problémami,  ale  aj  tzv.  laminitídou
(schváteným kopýt), ktorá môže vážne ohroziť jeho zdravie i život.
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Ak je  kôň ustajnený  v  stajni,  prípadne  má  k  dispozícii  výbeh,  je  kŕmený  tzv.
objemovým krmivom, tvoriacim väčšinovú (alebo aj 100%) dennú kŕmnu dávku.
To znamená viackrát denne senom (kôň zožerie okolo 4-10 kg sena denne podľa
svojej hmotnosti a celkovej skladby stravy, odporučenie je min. 1 kg sena na 100
kg váhy  koňa  denne),  prípadne  je  dokrmovaný inými  sušenými  rastlinami  ako
ďatelina, lucerna alebo aj čerstvo posekanou trávou (pozor, koník môže mať po
nárazovom zjedení väčšieho množstva takejto trávy hnačku; na zelený príkrm treba
zvykať postupne).  Zloženie  sena je  tiež  veľmi dôležité  (ide o pestrosť  skladby
rastlín a naopak nevhodné rastliny na skrmovanie), a tiež pozor na kvalitu sena –
nesmie sa skrmovať seno hnilé, plesnivé alebo chemicky ošetrované, kvalita sena
je ovplyvnená aj časom zberu rastlín, ich spracovaním i uskladňovaním. Pri nákupe
sena je vhodné obrátiť sa na overených poľnohospodárov.

Ďalej sa kone prikrmujú tzv. jadrovým krmivom, ktoré dodáva koňovi potrebnú
energiu  pre  pracovnú  a  jazdeckú  záťaž,  a  tiež  dodatočné  minerálne  a  stopové
prvky.  Tu je  na  výber  od  jednodruhových  obilovín  (ovos,  kukurica,  jačmeň  –
názory  na  skladbu  a  vhodnosť  obilovín  sa  medzi  chovateľmi  líšia),  až  po
prefabrikované zmesi v podobe granulí alebo muesli. Niektorí chovatelia využívajú
pre  príkrm  v  obmedzenom  množstve  aj  olejniny,  ako  napr.  ľanové  semeno,
slnečnicu. Tak, ako iné bylinožravce, kôň potrebuje mať k dispozícii aj minerály,
ktoré dopĺňa lízaním kamennej soli alebo minerálnych lizov. Na trhu existujú aj
rôzne doplnky výživy, ktoré sú nápomocné pri rôznych zdravotných, či výživových
problémoch  koní.  Niektorí  koniari  pridávajú  do  kŕmnych  dávok  rôzne  bylinky
(napr.  kontroverzný  cesnak,  či  sušené  šípky i  žihľavu pre  imunitu),  zeleninu  a
ovocie. Pozor však, nie každý kôň môže jesť všetko. Tak ako človek, môže mať
svoje  tráviace  problémy,  preto  čokoľvek  pridávate,  najprv  skúste  v  malom
množstve alebo sa poraďte so svojim veterinárom.

Kôň tiež spotrebuje podľa poveternostných podmienok a pracovnej záťaže nemalé
množstvo vody denne, približne 20-60l. Je dôležité, aby mal kôň k dispozícii čistú
a čerstvú vodu, či už vo vedrách alebo v napájačkach. Je dôležité, aby sa mohol
napiť popri alebo po kŕmení.

To, ako je krmná dávka koňa zložená je veľmi individuálne. Krmné dávky sa líšia
aj  v  rámci  roka,  záťaže,  zdravotného  stavu  a  nájsť  tú  správnu kombináciu  pre
konkrétneho koňa je veda, v prípade ťažšie kŕmiteľných koníkov takmer umenie.
Istotne  nie  je  hanbou  obrátiť  sa  na  skúsenejších  koniarov  alebo  preštudovať
nespočetné články a knihy, ktoré sa venujú téme kŕmenia koní. Odmenou bude
spokojný, zdravý a výkonný koník a aj spokojný majiteľ :)
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Zdravie a     starostlivosť   

Hana Šišková

Tak, ako aj človek, potrebuje kôň svojho lekára – veterinára, ktorý mu zabezpečí
zákonom stanovenú, akútnu aj preventívnu starostlivosť. Je vhodné, ak si vyberiete
jedného stáleho veterinára zo svojho okolia, ktorý bude k dispozícii a ochotný prísť
za koňom „vo dne v noci“, inými slovami, keď treba. V ďalších odstavcoch by som
rada trošku priblížila základnú starostlivosť o zdravie koňa. Na dané témy existuje
množstvo  literatúry  aj  iných  zdrojov,  preto  pôjde  len  o  akýsi  krátky  úvod  do
premýšľania o problematike, kedy a na čo majiteľ koňa potrebuje veterinára a ako
sa stará o jeho zdravie.

Ako aj iné domáce zvieratá, koňa treba očkovať proti rôznym ochoreniam. Ide o
chrípku,  tetanus,  príp.  hepavírové  ochorenia  alebo  besnotu  (ak  kôň  žije  v
rizikovom prostredí).  Chrípku treba  preočkovať  každoročne,  tetanus raz  za  dva
roky – tieto očkovania sú povinné. Kôň musí mať urobený test na anémiu koní, pri
každom  prevoze  –  t.j.  cestovaním  na  preteky,  prevoze  zo  stajne  do  stajne  a
podobne.  Veterinár  zabezpečí  tiež  označenie  koňa  čipom  kvôli  identifikácii
(niektoré čistokrvné kone majú tiež, bohužiaľ, povinnosť výpalov). Koníky musia
byť  tiež  pravidelne  odčervované  (niekoľkokrát  ročne).  Tieto  všetky  záležitosti
treba  vybaviť  alebo  skontrolovať  napríklad  pri  kúpe  koňa,  aby  neskôr  majiteľ
nemal zbytočné problémy pri prevoze koníka domov alebo do inej stajne.

Koník potrebuje  svojho  veterinára  aj  pri  ošetrovaní  zubov –  koňovi  totiž  zuby
dorastajú a naopak, obrusujú sa spásaním pastvy, kríkov, sena atď. Niekedy nie
však v miere,  v  akej  je  potrebné,  preto treba  dať  zuby skontrolovať (hlavne v
prípade,  ak sa Vám zdá,  že  ťažšie a  pomaly  žerie,  prípadne odmieta  jazdiť  so
zubadlom) a obrúsiť. Ide o zákrok v ľahkej sedácii, nie je to však nič zložité.

Je tiež dôležité mať zriadenú akúsi lekárničku prvej pomoci pre koňa, v ktorej by
nemala  chýbať  dezinfekcia  (betadine),  zinková  alebo  kalciová  masť  (na  ľahké
odreniny),  antibiotický  sprej  (v  prípade  ľahkých  zranení  na  nohách,  stopy  po
hryznutí iným koňom atď.), prípravok na ošetrenie hniloby kopýt (celkom bežný
problém, ak kôň stojí dlhodobo v blate, alebo naopak, v príliš suchom prostredí –
tu sa využívajú rôzne prípravky, je dobré poradiť sa s kopytárom, kováčom alebo
veterinárom),  sterilné gázy, rôzny obväzový materiál,  príp. stajňové bandáže.  V
lete niektoré kone potrebujú aj repelentné prípravky, ktoré odháňajú hmyz. Ostatné
liečivá má k dispozícii veterinár, prípadne sami zistíte, čo v lekárničke potrebujete
mať neustále.
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Kedy volať a nevolať veterinára? Tak, ako pri každej inej starostlivosti o iného
živého  tvora,  aj  táto  oblasť  vyžaduje  od  majiteľa  koňa  určitú  skúsenosť.  Ak
vlastníte koníka prvý krát a niečo sa stane, alebo sa Vám na ňom „niečo nezdá“,
istotne  veterinárovi  zavolajte,  minimálne  skonzultujte  cez  telefón.  Časom  sa
naučíte odlišovať, či je koník zdravý, či je stav menej alebo viac vážny, kedy volať
veterinára a kedy si poradíte sami. Skúsenejší koniari zvládnu mnoho problémov
vo „vlastnej  réžii“.  Stav  koňa  však  netreba  podceňovať.  Odhadovať  situáciu  a
naučiť sa poskytovať pomoc svojpomocne môže trvať i niekoľko rokov.

Aké sú časté problémy koní? Často ich trápia rôzne menšie zranenia z výbehov
(odreniny),  kone  sa  môžu  vo  výbehu  aj  vzájomne  pokopať  (väčšie  odreniny,
opuchnuté  časti  tela,  ale  aj  vážnejšie  zranenia  nôh),  pri  chybnej  výžive  alebo
zmenách  podmienok  chovu  či  počasia  môžu  mať  tráviace  problémy  (hnačky,
koliky, alergie), trápia ich dýchacie problémy (tzv. dýchavičnosť, vdýchnutie častí
sena, prechladnutia alebo zápaly priedušiek či pľúc alebo zápaly hlavových dutín),
rôzne  kožné  infekcie  alebo  reakcie  na  bodnutie  hmyzom,  pohybové  problémy
(zápaly alebo ruptúry šliach i svalov, únavové zlomeniny častí nôh, narazené kosti,
podvrtnutia alebo iné zranenia spôsobené pri jazdení či práci a pod.), rôznorodé
problémy  s  kopytami  (hniloby,  otlaky,  zabodnuté  cudzie  telesá  v  kopytách,
laminitída).  Spomenuté problémy sú rôznej  závažnosti  a vyžadujú zákrok prvej
pomoci alebo dlhodobejšiu veterinárnu starostlivosť. Niečo človek zvládne sám,
pomocou postupne nadobudnutej skúsenosti, „babských receptov“, byliniek alebo
bežne  dostupných  liečiv,  niektoré  ochorenia  a  zranenia  si  budú  vyžadovať
veterinárny  zákrok,  jednoduchší  alebo  aj  zložitejší,  niektoré  hospitalizáciu  v
nemocnici pre kone (na Slovensku v Košiciach, alebo inak v Brne alebo Viedni).

Aj preto by som chcela zdôrazniť úlohu prevencie! Ušetrí Vám nemalé množstvo
času, energie, financií a v neposlednom rade obáv o Vášho konského kamaráta.
Mnohým  zdravotným  problémom  sa  dá  predchádzať  správnou  starostlivosťou,
správnym kŕmením a správnym ustajnením. Uvediem len pár príkladov – obezita
môže spôsobiť ochorenia pohybového, dýchacieho, tráviaceho i srdcového aparátu.
Zle skladované alebo prašné seno môže spôsobiť koliky, otravy i dýchavičnosť.
Nedostatok pohybu, tréningu, ale aj podnetov môže vplývať na celkovú kondíciu i
psychický  stav  koňa,  čo  môže  oslabiť  jeho  imunitu,  spôsobiť  problémy  s
pohybovým aparátom,  kopytami  i  dýchacím systémom,  vplýva  aj  výkonnosť  a
výživový stav. Pohyb a pobyt na čerstvom vzduchu pozitívne vplýva nielen na
aktuálny zdravotný stav, ale aj vývin mladého koňa. Naopak, dlhý pobyt v stajni
môže mať dopad v podobe opuchov nôh, rôznych zápalov, či dýchavičnosti, okrem
iného stajne prinášajú koňom viac stresu a málo sociálneho vyžitia. Ako zvyknem
hovoriť,  stajňa  mnohokrát  prináša  viac  pohodlia  a  úžitku  pre  človeka,  ako pre
koňa.
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Čo teda robiť v rámci prevencie? Pre zachovanie psychického i fyzického zdravia
koňa je dobré,  ak má pravidelnú a vhodnú tréningovú záťaž. Tak ako aj my, aj
koník potrebuje  vedieť,  že  jeho  existencia  na  svete  má pre  niekoho význam a
zmysel.  Kone,  ktoré  sa  cítia  niečím  potrebné  a  pravidelne  pracujú,  istotne
prospievajú  viac  ako  tie,  ktoré  sú  len  odložené  v  stajni  alebo  na  pastvine.  K
tréningu  sa  dostaneme  v  ďalších  kapitolách,  ale  na  tomto  mieste  chcem  len
upriamiť Vašu pozornosť  na to,  že tréningom nemyslím len „klasické  jazdecké
disciplíny“ alebo ťahanie dreva v lese. Existuje množstvo možností, ako zamestnať
psychiku koňa i trénovať jeho fyzickú kondíciu (viď kapitola Aktivity podporujúce
duševné a telesné zdravie).

V rámci prevencie je tiež dobré, ak má kôň vhodne navrhnutú a vyváženú stravu,
čo  najpravidelnejší  prísun  sena  alebo  pastvy,  dosť  čerstvej  vody,  vhodné
ustajňovacie podmienky, možnosť voľného pohybu na čerstvom vzduchu a ideálne
v spoločnosti ďalších konských priateľov. Prosím nezabúdajte, že tak, ako my, sú
kone spoločenské zvieratá žijúce v kolektívoch a nie je pre nich prirodzené žiť
samotárskym životom. Ak máte  napríklad  koňa doma,  je  nevhodné,  ak je  sám
(okrem iného, je to zákonom zakázané). Pre koňa je tiež dobré, podporovať jeho
imunitu,  a  to  pobytom  vonku  celoročne  (a  nedekovať  kone  zbytočne),  už
spomínaným pohybom, ale aj  vhodnými doplnkami stravy. Ide o už spomínané
minerály v lizoch alebo v na mieru robených vitamínových doplnkoch, ale aj o
bylinky, ktoré možno pridávať sušené do krmnej dávky, alebo podávať v podobe
čajových odvarov. Imunitu podporujúce bylinky sú napr. žihlava, šípky, materina
dúška, lipkavec, niekto dáva aj sušený cesnak. Dobrým zdrojom vitamínov B sú
sušené  pivovarnícke  kvasnice  (treba  s  nimi  opatrne,  dodržiavajte  odporúčané
dávkovanie).  Aj  tu  platí,  pozorovanie  a  spoznanie  svojho  vlastného  koňa  a
individuálne  prispôsobenie  krmiva,  pohybu  i  tréningu  je  najlepším  základom
prevencie.

Úplne poslednou témou tejto podkapitoly je pre mňa handlovanie (zaobchádzanie a
zvládanie) koňa pri vykonávaní veterinárnych zákrokov, ošetrovaní a starostlivosti
o kopytá. Pre všetky zúčastnené strany, i pre koňa, je dôležité, aby tieto zákroky
prebiehali s čo najmenším stresovým faktorom. Preto je veľmi dôležité, na takúto
starostlivosť koňa pripravovať ideálne od žriebäťa. Ak nie je koník naučený byť
kľudný  pri  rôznych  zákrokoch,  dá  sa  toto  správanie,  aspoň  do  určitej  miery
natrénovať aj v dospelosti (ak má kôň zlé skúsenosti z minulosti pri podobných
zákrokoch, preučenie je veľmi náročné a zdĺhavé). Kôň by mal bez stresu znášať
pichanie injekcií, odčervovanie, dotyky na všetkých častiach tela, umývanie nôh i
tela vodou, kľudne stáť pri používaní spreja i mastí, dvíhať a nechať manipulovať s
nohami a podobne. Tieto činnosti sa dajú naučiť v kľude, v rámci tréningu, aby
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vtedy,  keď  potrebujete  vykonať  zákrok,  vedel  koník  o  čo  ide  a  prijímal
starostlivosť s chladnou hlavou a dôverou k Vám.
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Partnerstvo s ľuďmi a komunikácia 

Ako by ste sa cítili, keby vám šéf neustále dával len rozkazy, čo máte robiť a ako.
Vôbec by vás nepočúval a stále by bol nespokojný a vy by ste nerozumeli prečo.
A o chvíľu by prišiel iný šéf a ten by vám dal iný rozkaz, možno aj úplne odlišný
od toho predošlého. A potom by prišiel ďalší a ten by nevedel čo chce, ale bol by
stále nespokojný, že to, čo robíte, nerobíte správne a trestal by vás za to. Neviem
ako vy, ale ja by som bola určite frustrovaná, nahnevaná a určite sklamaná. Ak by
to trvalo pridlho, asi by som vzdala všetky moje snahy o zmenu a tupo by som
poslúchala (aby som neprišla o job) alebo by som vybuchovala doma ako tlakový
hrniec. Môj svieži duch a snaha o dohodu či uznanie mojich základných potrieb, by
však  časom zapadla  prachom a moja  duša  by  napokon  vyhorela  ako  vianočná
sviečka. 

Že vám to niečo  pripomína?  Možno si  poviete,  no a čo?  Taký normálny život
bežného zamestnanca alebo manažéra. A možno si poviete. Au! Presne tak sa teraz
cítim a už nevládzem. Ale neviem, čo mám robiť. Žiaľ, takto funguje celý dnešný
moderný svet a žiaľ aj veľa jazdeckých škôl. Na princípe „rýchlo“ a „ľahko“, kde
vládne  skôr  dominancie  a riadenia  „zhora“,  namiesto  vzájomnej  komunikácie
a snahy  o porozumenie.  O téme  som už  písala  vyššie,  v kapitole  Bohatý  citový
a sociálny život, tak prejdem rovno k téme.

Vo svete koniarov panuje v drvivej väčšine rovnaký prístup. Vznikol kedysi, keď
niekto úspešný povedal „musíš byť vodca! Inak vedenie preberie  kôň a bude si
z tebou robiť čo chce. To nesmieš pripustiť. Vždy musíš vyhrať ty, nie kôň.“ Dlho
som  s týmto  tvrdením  bojovala  a dodnes  sa  často  prichytím  pri  tom,  že
zapochybujem a dám tejto „hre o dominanciu“ za pravdu. Možno ma teraz udupe
celý klasický konský svet, ale ja tomu jednoducho nie a nie uveriť. Jednak preto,
že som mala to  šťastie  zažiť  čosi  úplne iné (na  kurzoch  Lindy Kohanov)  a pri
pozorovaní  Stiny  Herberg  ako  tancuje  s koňmi  uprostred  karibskej  prírody.
Chápem, že kôň nemá právo udupať ma a ohroziť moje bezpečie. Ale stále verím,
že sa to dá s koňmi aj inak a že ten princíp bol skôr len nepresne porozumený.
Veľmi  zrozumiteľne  mi  to  raz  vysvetlila  jedna  priateľka  od  koní  (tá
vnímavejšia😊).  Navrhla mi,  že slovo „vodca“ v tvrdení „som vodca a preto to
bude po mojom“ môžem nahradiť slovom „zodpovedná“. Skúste si to napríklad pri
svojich deťoch. Tá veta zrazu dáva úplne iný význam. Okrem „zodpovedná“ si tam
ja  pridávam  hlavne  slovo  „autentická“.  Pri  tomto  význame  dostáva  moja
komunikácia  s koňom úplne  nový  rozmer.  Dáva  mi  slobodu  nevedieť,  zmeniť
názor alebo trvať na mojom pôvodnom rozhodnutí. 
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Uvediem príklad. Idem sa s koňom prejsť a pred nami je mláka. Kôň do nej nechce
vstúpiť  a ja  tiež  nie.  Je  tam kopec  voľného  miesta,  tak  mláku obaja  obídeme.
Typický koniar by ale možno trval na tom, že kôň MUSÍ prejsť cez mláku, pretože
chcem, aby sa mláky nebál a nabudúce ju bezhlavo nepreskočil. Vôbec sa mi do
toho nechce a nemám čas, ale som „vodca“, tak predsa musím koňovi ukázať, kto
je tu pán. A budem tam niekoľko minút nacvičovať prechod cez mláku a celá sa pri
tom zafŕkam aj ja. Autentické a zodpovedná JA však podľa mňa urobí to, že mláku
obídeme, ak tá možnosť je. Ak nie je, tak mám za koňa zodpovednosť a mláku
jednoducho naozaj musí prejsť. Vtedy dám do prechodu mláky „celú seba“ (lebo
iná možnosť nie je) a kôň mi aj uverí.  Pri  „hre ega“ (kto z koho) je však dosť
možné, že kôň moju hru odhalí a bude vzdorovať oveľa presvedčivejšie. Iný prípad
môže  nastať,  keď  sa  rozhodnem  prechod  mláky  „trénovať“  (lebo  kôň  sa  toho
naozaj bojí) a tak si na to vyhradím čas, chuť a prípadne aj pomôcky, ktoré môžu
koňovi prechod uľahčiť (napríkad malý pamlsok).

Autenticita je jediné, čomu kôň rozumie. Preto dobrý tréner jazdenia netrénuje len
jazdecké zručnosti (ako je správny sed či pokojná a jemná ruka), ale hlavne hlavu a
srdce jazdca. Dobrý tréner vie, že ak jazdec nevie čo chce, alebo si neverí, ťažko
mu kôň uverí a ani väčšia sila v zubadle, ostrohy či bičík vtedy nepomôžu. A tak
ho povzbudí,  pomôže rozumieť prečo a čo má robiť vo vnútri  seba aj  navonok
s telom. Otrlý a rokmi práce znechutený tréner však len prikáže jazdcovi „dať do
toho viac sily“, viac pritlačiť ruku či nohu a využiť silu bičíka a koňa nepustiť za
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žiadnu cenu. Ak to nepomáha a kôň ďalej neposlúcha, stačí dať koňovi ostrejšie
pomôcky  (iné  zubadlo  či  pomocné  a vyväzovacie  oťaže)  spôsobujúce  koňovi
silnejšiu  bolesť,  ktorej  jednoducho  musí  podľahnúť.  V tomto  prípade  je
komunikácia jednostranná a kôň otrok bez možnosti povedať svoj názor. A jazdec
prichádza o tréning svojej plnej osobnosti a trénuje len pár telesných zručností. Ak
je ale jazdec ochotný počúvať sám seba (či  vie čo chce a je tam naozaj  celým
svojim JA) a spolu s trénerom počúvajú aj koňa (či ho náhodou niečo nebolí alebo
nestresuje  alebo  jednoducho  nerozumie  príkazu)  a sú  ochotní  mu vysvetliť
(trpezlivo  a po  dobrom)  čo  po  ňom  chce  jazdec,  kôň  bude  určite  reagovať
ochotnejšie a s lepším výsledkom. 

Komunikácia s koňmi je vo svojej podstate veľmi podobná ako s deťmi. Aj rodič
musí vedieť vycítiť, kedy treba trochu viac „zatlačiť“ a kedy sa žiada skôr „ubrať“
a riešiť veci cez pokojný rozhovor a povzbudenie. Podstatný je aj tu vždy zámer.
Napríklad keď je potrebné ísť vyniesť smeti – čo je činnosť prospešná pre všetkých
zúčastnených, mám ako rodič viacero možností. Ak dieťa „len vymýšľa“ a ohŕňa
nos lebo sa mu nechce odlepiť od mobilu, môžem použiť princíp „dominancie“ /
rozumu / ega (ja som tvoj rodič a ty urobíš čo ti poviem a to hneď!) alebo použijem
princíp „dohody“ / srdca / pocitov (žijeme tu všetci spolu, tak budem rada, ak si
budeme  všetci  vzájomne  pomáhať...  choď  to  prosím  vyniesť...  alebo  čo
navrhuješ?).  Mne osobne tento druhý spôsob vyhovuje viac a aj  mi vždy lepšie
zafunguje,  hoci  viem, že  som schopná použiť  aj  ten prvý spôsob,  keď sa inak
naozaj nedá. 

Princíp „dohody“ mi funguje aj pri mojej kobylke. Keď viem, že teraz jednoducho
niečo  „musí“  (napr.  chodiť  pomaly  kvôli  zraneniu  na  nohe),  tak  s ňou
komunikujem z miesta srdca / lásky (prajem ti rýchle zahojenie a to sa dá len keď
pôjdeš pomaly) a nie z miesta rozumu / ega (prikazujem ti to a basta!). Možno sa
vám  to  zdá  maličkosť,  ale  kôň  skutočne  reaguje  na  takéto  drobné  zmeny
v komunikácii. Rozumie prevažne len tomu, čo ide „od srdca“. Podstatou princípu
„dominancie“ je boj (o to, kto je silnejší). A boj navonok, znamená aj boj vo vnútri
a tak sa energia boja len stupňuje. Princíp „srdca“ funguje inak. Je v ňom láska
a prijatie, ktorá „berie vietor z plachiet“ a odzbrojuje. Druhá strana tak nemá s kým
bojovať  a jeho  sila  slabne.  Skúšali  sme  to  s Lindou  Kohanov  na  jednom
workshope. Vyzvala ľudí, aby sa ju snažili pretlačiť rukami. Stáli tam oproti nej
chlapi o dve hlavy vyšší, aj žena, ktorá trénovala bojové umenie aikido. Ale nešlo
to. Keď som sa postavila oproti nej a tlačila som so všetkou svojou silou, len tam
stála a jej  oči  sa usmievali.  A mňa úplne prešla chuť s ňou bojovať. Nedokázal
s ňou pohnúť nikto z nás.  Vravela,  že  presne  takto „skrotila“  aj  svojho žrebca.
Jediné, čo urobila, keď ju chcel napadnúť, bolo, že si chránila svoj osobný priestor
(sem už nesmieš). Ale inak pokračovala v láskavej komunikácii cez dych, srdce aj
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telo a hlavne svoju pokojnú myseľ a o chvíľu chodil ten čierny mustang za ňou ako
poslušný psík. Bol to pre mňa kľúčový okamžik, ktorý mi pomohol uveriť, že to
ide. 

Kone majú jednu úžasnú schopnosť, ktorá im kedysi pomáhala prežiť v divočine.
Dokážu  totiž  „načítať“  pocity  svojich  druhov  a na  základe  nich  potom  konať.
Neriešia, či sa ich kamarát zľakol tieňa alebo skutočnej pumy, ale ujdú spolu s ním.
Až  v bezpečnej  vzdialenosti  sa  zastavia  a spoločne  preskúmajú,  či  im  niečo
skutočne hrozí alebo nie. Vedia, že im to raz môže zachrániť holý život. Preto ak
má  jazdec  napríklad  strach,  ale  chce  to  prekryť  sebavedomým  správaním,
nepomôže mu to a kôň sa bude báť tiež. 

Pri  mojich  potulkách  po  svete  za  poznaním  inej  formy  komunikácie,  resp.
„cudzieho“ (konského) jazyka som mala to šťastie zažiť komunikáciu s koňmi bez
akýchkoľvek vonkajších pomôcok.  Bez  bičíka,  vodítka,  kruhovky či  pamlskov.
Stáli sme tam s koňom len tak zoči – voči a pátrali po tom, ako to má ten druhý.
Videla som, ako kôň oproti mne reaguje na najjemnejšie signály mojej duše, na
obyčajný ale pravdivý nádych a výdych či zmenu postoja a reč tela. Bol to zážitok
na  celý  život.  Zažila  som,  ako  kôň  na  jedného  človeka  reagoval  a druhého
ignoroval. A ako ten istý kôň rád nasledoval človeka po celej jazdiarni, ktorý tam
jednoducho len  „bol“  a navonok po ňom nič  nechcel,  ale  aj ako  poslúchal  „na
diaľku“ toho, kto vedel presne čo od koňa chce.

Kôň nie je pes. Pes, pôvodne vlk, je lovec. Má oči vpredu a sústredí svoju energiu
jedným smerom.  Ide  za  svojim cieľom,  kým to  nedosiahne.  Pre  svoje  prežitie
potrebuje zabiť. Žerie až keď si niečo uloví a keď dožerie, oddychuje dlhšiu dobu. 

Kôň je kôň. Korisť, ktorá sa môže stať potravou pre vlka. Má oči po bokoch a vidí
doširoka.  Sleduje  a vníma  všetko  dianie  okolo  seba  a hlavne  svojich  druhov,
ktorých potrebuje pre svoje prežitie. Komunikácia a interakcia s nimi je pre koňa
oveľa dôležitejšia ako cieľ. Žerie väčšinu svojho času a oddychuje priebežne. Má
obrovskú silu a tiež vie zabiť, ale len v sebaobrane a aj to len výnimočne. 

Ak chceme vytvoriť partnerstvo s koňom, bolo by dobré k nemu pristupovať inak
ako  ku  psovi  a svoje  správanie  a vnímanie  prispôsobiť  tomu  konskému.  Byť
vnímaví, všímaví, komunikovať a sústrediť sa viac na cestu ako cieľ. Mať väčší
pôžitok z interakcie a spoločne zdieľaného času, ako z dosiahnutého výsledku. Je
to spôsob, ktorý je vlastný viac ženám ako mužom a aj preto je pri koňoch viac
žien. Akurát, že drvivá väčšina žien prebrala skôr ten mužský (dominantný) spôsob
zaobchádzania  s koňmi  a pristupujú  k životu  s nimi  a k ich  trénovaniu  ako
k trénovaniu psov. Chcú, aby kôň poslúchal na slovo a podával určitý výkon. Ono
sa to všetko dá a výsledky bývajú navonok aj pekné, ale je podľa mňa obrovská
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škoda, že sa popri tom všetkom vytráca skutočná spolupráca a radosť zo spoločne
stráveného  času.  Je  to  ako  pri  tanci.  Môžete  s niekým  tancovať  tango  a jeho
prevedenie môže byť navonok očarujúce, ale ak sa tam vytratí iskra a vzájomne
prepojenie oboch partnerov, bude to stále len predstavenie... nie tanec dvoch duší.

Na  záver  tejto  kapitoly  len  zhrniem  podľa  mňa  to  podstatné.  Kôň  potrebuje
partnera.  Autentického,  vnímavého,  spoľahlivého  a spravodlivého.  Ochotného
počúvať a komunikovať. Človeka, ktorý vie čo chce a má jasný a čistý zámer (bez
skrytých úmyslov), ale zároveň schopného prispôsobovať sa okolnostiam, neustále
sa učiť a plynúť v čase. Vtedy kôň dokáže vydať zo seba maximum a vy sa viete
spoľahnúť na neho. 

Hoci o tom teraz píšem, priznávam, že „ja tam ešte nie som“. Ale cítim v hĺbke
duše,  ako  to  je  a ako  to  môže  fungovať.  Sú  to  len  4  roky  čo  som  s koňmi
intenzívne.  Je  to  len  začiatok  mojej  cesty,  ale  teším sa,  že  mám čo  robiť  celý
zbytok života. Niekedy sa mi darí a inokedy nie. Podľa toho viem, ako na tom som
– sama so sebou.  No viem presne,  čo  hľadám, pozorujem dianie a učím sa za
pochodu.  Pretože  ak  to  „skutočné  spojenie“  raz  zažijete,  už  nič  iné  nebudete
chcieť.
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Psychológia interakcie človeka a koňa
Hana Šišková

Ako  sme  spomínali  v  predchádzajúcich  kapitolách,  kone  majú  schopnosti
reflektovať a rozvíjať nielen naše psychické a duševné schopnosti, ale aj duchovné
(spirituálne)  bytie.  V  tejto  kapitolke  sa  zameriam  na  bližšie  pochopenie  a
dôležitosť  úlohy psychológie  človeka  v  interakcii  s  koňom.  Téma psychológie
koniara-človeka je omnoho širšia, nám autorkám, ide len o vynesenie tejto témy
„na svetlo sveta“, keďže téma je opomínaná nielen literatúrou, ale hlavne v praxi,
čím sa, aspoň podľa mňa, ochudobňujeme ako koniari, jazdci i ľudia o dôležité
pochopenia, vhľady i možnosti práce s našimi koňmi. Rada by som priniesla aspoň
troška nového pohľadu a motivácie zaoberať sa aj týmito témami vo svete koniarov
a možno aj nekoniarov.

Psychológia človeka ako základ spolupráce s koňom

Množstvo  prístupov  pri  koňoch  sa  orientuje  na  pochopenie  fyzického  i
psychického  fungovania  koňa.  V  tréningu  športových  jazdeckých  disciplín  je
zameranie rozšírené aj o fyzickú prípravu jazdca. Pre mňa, ako koniara,  jazdca,
trénera i psychológa pracujúceho s ľuďmi aj s pomocou koní, je nemenej dôležitou
súčasťou  skladačky  psychológie  človeka.  Možno  aj  v  dôsledku  svojej  vlastnej
cesty ku koňom, vnímam psychológiu človeka ako plnohodnotnú súčasť práce s
koňmi. 

Možno sa pýtate, čo to znamená psychológia? Je to všetko, čo sa týka: 

 psychického prežívania človeka (myslenie, presvedčenia, emócie, spomienky, 
vízie do budúcna, sebavedomie, hodnoty, či kognitívne schopnosti ako 
vnímanie, pozornosť, motivácia, plánovanie, a.i.),

 správania (vonkajší prejav nášho prežívania, konkrétne činy a akcie),
 komunikácie, a teda aj interakcie so zvieraťom (verbálnej = slovnej, i 

neverbálnej = iné prostriedky, ako slová, čiže mimika, gestikulácia, práca so 
vzdialenosťou a hranicami, drobné signály a tréningové pomôcky, či energia, 
ktorú človek vysiela voči koňovi)

A možno sa tiež pýtate, prečo je dôležité zaoberať sa týmito témami. Dôvodov je
dosť, pokúsim sa ich zhrnúť do zopár kategórií, v rámci ktorých je „schovaných“
veľa ďalších tém. Účelom tejto knihy je však len načrtnúť a priblížiť koncepty a
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témy tak,  aby  podnietili  ďalšie  uvažovanie  a  záujem ne.  Preto  ponúkam zopár
dôvodov, ktoré možno podnietia aj váš záujem.

Vaše emócie i každodenné problémy vplývajú na kone viac, ako si asi myslíte. Iste
poznáte dni, kedy prichádzate za koňom s inými myšlienkami a je ťažké ich len tak
„hodiť za hlavu“. Alebo ste unavení z práce či starostlivosti o domácnosť i deti a je
ťažké sa spojiť so sebou, a zdá sa takmer nemožné napojiť sa na tréningové úlohy s
koňom. Každý koniar si tiež asi zažil, ako náš strach alebo frustrácia znemožňuje
nadviazať s koňom bezpečný vzťah. Alebo ako nám náš hnev na koňa, na seba či
celý  svet  pokazil  celý  tréning.  Tým,  že  sa  budete  zaoberať  svojim  vlastným
prežívaním a efektívnejšou prácou s vlastnými emóciami, viete zlepšiť napríklad
vyššie spomínané situácie, ľahšie napredovať i spríjemniť si pri koňoch deň (a nie
vyčerpať sa  alebo sa cítiť frustrovane). 

To, čo si o sebe myslíte, ako sa vnímate, ovplyvňuje aj to,ako sa cítite a Váš kôň to
cíti  tiež.  Každý z nás  zažil  situáciu pri  koňoch,  v ktorej  sa cítil  viac,  či  menej
neschopne, cítil sa zahanbene alebo aj vinne. Zaoberať sa tým, ako si zvýšite svoje
sebavedomie (nie na úkor koňa, tak, ako to často vídať v jazdeckých kluboch), ale
tak  skutočne,  zvnútra  a  pevne,  vám pomôže  predchádzať  takýmto  situáciám a
získať si rešpekt koňa na svoju stranu. 

Vaše kognitívne schopnosti  (vnímanie,  pozornosť,  či  schopnosť motivovať sa a
vytrvať) asi najviac zo všetkého vplývajú na to, či a ako ste schopní so svojimi
koňmi napredovať, učiť sa a trénovať. Aj ja si pamätám, ako som sa učila vnímať
všetky tie signály, ktoré kôň vysiela alebo vnímať vlastné telo a jeho pôsobenie na
koňa pri jazdení a ako som mala z toho všetkého zmätok. Alebo ako som musela
hľadať motiváciu, prečo ísť po predošlom zlyhaní znovu jazdiť, znovu trénovať.
Alebo keď sa môj tréning s koňom zasekol na mŕtvom bode, hľadala som, kde sa
stala  chyba a ako  vlastne  ďalej.  Tieto všetky situácie  sú omnoho jednoduchšie
riešiteľné, keď rozumiete čo a prečo sa deje a aké máte reálne možnosti pohnúť sa
vpred. Ako som sa poučila aj ja, kôň robí iba to, k čomu ho vyzvete a motivujete.
Ak  sa  zdá,  že  kôň  „protestuje“,  chyba  je  v  komunikácii  s  ním  a  udeľovaní
zreteľných pomôcok, podľa ktorých sa kôň riadi. K tomu pomáha lepšie vnímanie
vlastného tela,  vlastnej  komunikácie,  schopnosti  porozumieť  vlastnej  motivácii,
tiež naučiť sa stanoviť si tréningové ciele a efektívne ich plniť. 

Kvalita vašich vodcovských schopností a schopnosti určiť si hranice tiež výrazne
ovplyvňuje to, čo si s koňom viete a môžete dovoliť, kam Váš tréning smeruje a
akým  spôsobom.  Či  máte  z  tréningu  radosť  a  uvoľnenie,  alebo  ďalší  stres.
Pochopiť potreby seba a svojho koňa patrí k téme vodcovstva. Potreby sú dôležité
pre kvalitu všetkých vzťahov. Pochopenie a komunikácia potrieb na jednej strane a
rešpektovanie  potrieb  druhého,  je  základom  spokojnosti  vo  vzťahu  i  pre  jeho
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rozvoj.  Navyše  to,  aké  fyzické  i  psychické  hranice  si  vo  vzťahu  stanovíte,
ovplyvňuje  pocit  bezpečia  i  dôveru  vo  vzťahu.  To,  ako  rozumiete  vlastnému
vnútornému lídrovi (Vaša časť, ktorá Vás vedie k určitému správaniu i činom) i
spôsobu vedenia druhých, určuje efektivitu Vašich akcií a zabezpečuje dôveru i
rešpekt voči sebe i druhým, a naopak aj dôveru i rešpekt voči Vám. Tu by som
chcela  zdôrazniť  dôležitosť  naučiť  sa  byť  autentickým,  akceptujúcim  a
kongruentným (konzistentným so svojimi akciami, myslením i cítením) vodcom,
človekom i koniarom. 

To, ako pôsobíte na druhých ľudí i zvieratá – akú energiu vysielate, znamená pri
koňoch buď posun vpred a rešpekt, alebo stagnáciu a ignoráciu. Táto oblasť sa asi
najviac prejavuje pri práci  „zo zeme“ alebo pri starostlivosti o koňa. Vy, čo už
máte nejaké skúsenosti s koňmi asi poznáte to, ako kôň hneď vie, že príde veterinár
alebo kováč, ešte skôr, ako vojde do stajne. Alebo ako kôň krúži v kruhovke a
odmieta za Vami prísť. Alebo naopak odmieta nechať sa vyslať na kruh, alebo
nechce klusať, cválať alebo zastaviť. Tieto všetky prípady sú prípadmi toho, akú
energiu v sebe máte, akú vysielate. Ide o jemné odtienky vlastného nastavenia na
seba, druhých i  svet,  niečo jemnejšie ako pocity a emócie.  Ak sa raz naučíte s
energiou pracovať, máte „vyhraté“ u koní i svojom vlastnom živote a vzťahoch. Je
to presne to, čo vidíte u zaklínačov koní, dobrých horsemanov, či liečiteľov. Niečo,
čo sa ťažko uchopuje i ťažko formuluje, ale dá sa naučiť. 

Čo získate tým, ak sa budete svojou psychikou a psychológiou viac zaoberať? 

Ak sa o koňa staráte:

 zabezpečenie rešpektu voči Vašej osobe zo strany koňa,
 spracovanie strachu z koňa a manipulácie s ním,
 zjednodušenie celého procesu veterinárnej starostlivosti u koňa,
 efektívnejšia náprava zlozvykov a problémového správania koní.

Ak s koňom interagujete v práci „zo zeme“ (okrem vyššie spomenutých aj):

 úspešnejšie napredovanie vo vašich aktivitách
 vyladenie sa na seba i koňa, lepšie porozumenie interakcií i situáciám s 

koňom,
 práca s jemnou energiou seba i koňa,
 spracovanie pochybností o svojich schopnostiach,
 stanovenie si hraníc voči koňovi (bezpečnejší a rešpektujúci vzťah),
 zlepšenie vlastných vodcovských schopností,
 porozumenie vlastným potrebám a potrebám koňa a tomu, ako ich zladiť,
 zrozumiteľnejšia komunikácia požiadaviek a pomôcok pri práci s koňom,
 odstránenie nedorozumení s koňom v tréningovom procese, 
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 rozšírenie možností tréningu – nastavenie svojej mysle, emócii i tela na prácu 
s pozitívnou motiváciou, jemnými pomôckami, či tréningom vo volnosti,

 „nechať svoje každodenné problémy za stenami jazdeckého klubu“.

Ak na koni jazdíte (okrem vyššie spomenutých aj):

 spracovanie strachu, obáv, pocitov zlyhania,
 zlepšenie motivácie seba i koňa v tréningu,
 uvedomenie si svojho tela a udeľovanie zrozumiteľnejších pomôcok,
 viac sebavedomia pri jazde na koni – lepšia ovládateľnosť, tréning nových 

jazdeckých zručností,
 určenie, nastavenie a plnenie tréningového plánu pre seba i koňa.

Ak ste v príprave na preteky alebo aktívne závodíte (okrem vyššie spomenutých 
aj):

 trvalo udržateľný výkon – práca so svojimi silnými stránkami i limitmi,
 mentálne nastavenie na výkon – práca so zlepšením koncentrácie, vizualizácia 

cieľov i vlastného výkonu,
 mať viac radosti a ľahkosti v príprave na preteky,
 stanovovanie si (čo a prečo) a dosahovanie (ako a kedy) výkonnostných 

cieľov,
 spracovanie strachu zo zranení, alebo vysporiadanie sa s traumou z predošlých

zranení.

Ak  spolupracujete  s  koňom  (a  koučom/psychológom/psychoterapeutom)  na
rozvíjaní svojho osobného potenciálu:

 uvedomenie si svojich telesných symptómov – pri koňoch si človek všíma 
viac svoje telo, svoje telesné reakcie, spozná stavy napätia i uvoľnenia, 
uvedomíme si čo a ako sa v našom tele prejavuje a často prídeme k rôznym 
prekvapivým vhľadom i uvedomeniam, ktoré nám pomôžu pochopiť svoj 
život v širších súvislostiach; táto práca je úzko spätá s prácou na emóciách,

 porozumenie vlastným emóciám – pri koňoch často vyjdú do popredia 
emócie ako strach, úzkosť, prekvapenie, hnev i radosť a vrámci práce s koňmi 
ich vie človek zasadiť do širšieho kontextu svojho života, vzťahov i fyzických 
problémov, vie im hlbšie porozumieť a nájsť ich praktický odkaz; namiesto 
túžby „nemať a potlačiť“ svoje emócie, porozumieme ich úlohe v našich 
životoch i tomu, ako vedia byť našim dôležitým spojencom; všetko toto 
povedie k väčšiemu vnútornému kľudu a vyrovnanosti i harmónii s okolím,
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 sebaspoznanie a sebavedomie – kone nás vedú k uvedomeniu, sú našimi 
zrkadlami, učiteľmi i priateľmi; pomocou interakcie s nimi sa viac učíme o 
sebe samých, uvedomujeme si naše tajné komnaty a zákutia, odhaľujeme 
zabudnuté spomienky a skyté súvislosti s našimi súčasnými životmi i 
situáciami „tu a teraz“, tak sú kone sprievodcami na ceste k sebaspoznaniu; na 
druhej strane, ak sme spoznali samých seba, vieme na čom môžeme stavať, 
ako vieme ďalej rásť, spoznáme aj smery, ktorými sa chceme ďalej vydať, a 
tým sa stávame prirodzene sebavedomými; ak sme akceptujúci a láskaví voči 
sebe a druhým, umožní nám to žiť plnší život podľa vlastných predstáv, 

 harmonickejšie vzťahy – v komunikácii a interakcii s koňmi sa nám často 
deje to, čo poznáme zo vzťahov s druhými ľuďmi; ak sme nesmelí a nevieme 
si zastať naše potreby, naša nesmelosť sa prejaví aj pri koňoch, ak sme príliš 
„hrrr“, tak aj kone reagujú rovnako na našu energiu ako iní ľudia, ak sme 
rešpektujúci, máme cestu k ľuďom aj ku konskému srdcu vopred vydláždenú; 
s koňmi sa učíme viac o sebe i tom, ako pôsobíme na druhých a čo musíme 
zmeniť, ak chceme mať dôveryhodné, rovnocenné, rešpektujúce, zrelšie a 
plnšie vzťahy s inými ľuďmi,

 porozumenie životným plánom a snom – kone sú často súčasťou našich 
denných i nočných snov, spájajú nás s našimi hlbšími túžbami a plánmi; 
ukazujú nám, akú cestu sme už prešli a aká nás ešte čaká; učia nás trpezlivosti,
húževnatosti i prostriedkom, ktoré nám pomáhajú realizovať naše sny, ciele i 
plány; sú výzvou i sprievodcom na našich cestách,

 spirituálny rozvoj – kone sú odjakživa späté so spiritualitou človeka, sú 
jedným so základných archetypálnych symbolov a dôležitou súčasťou rituálov 
i životov našich predkov; cez ne sa ľahko napájame na „niečo viac ako sme 
my“, na prírodu, na Vesmír, na Boha a Bohyne v nás samých; sprevádzajú nás 
cestou spoznania tajných cestičiek nášho nevedomia i nepoznaných svetov 
fantázie, mystiky i spirituality; pri koňoch sa deje vždy niečo „medzi nebom a 
zemou“,

 liečenie psychických porúch a ochorení – pomocu koní sa dá pracovať so 
strachmi, fóbiami, úzkosťami, depresiami, traumami, posttraumatickým 
stresovým syndrómom, bipolárnou poruchou i psychózami, poruchami 
osobnosti i závislosťami,

 príležitosť byť „lepším človekom“ a „žiť lepší život“ (nech to pre Vás 
znamená čokoľvek).
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Aktivity pre duševné a telesné zdravie  

Úvod k aktivitám

Kôň sa potrebuje hýbať, fyzicky aj duševne, ale aj oddychovať. Aby zostal zdravý,
musí mať všetky tri zložky - fyzický pohyb, mentálnu aktivitu, možnosť prejaviť
svoje pocity aj pokoj - v primeranej rovnováhe. 

Pre  kone  je  fyzický  pohyb  nevyhnutným  predpokladom  pre  zdravý  vývoj  a
duševnú pohodu. Ako som už spomínala v predchádzajúcej kapitole, kone sa vo
voľnej prírode pohybujú neustále, sú schopné prejsť veľa kilometrov denne aj v
noci  a  nerobia  im  problém  žiadne  povrchy.  Toto  majú  v  génoch.  A  teraz  si
predstavte kone držané celé dni v stajňových boxoch, ktorých veľkosť len o trochu
presahuje  ich  vlastné  rozmery.  Keď  ich  vyberú  z  boxov  a  osedlajú,  dostávajú
pokyny, ako sa musia a nemôžu pohybovať, čo môžu a nesmú robiť. A potom sa
vrátia späť do boxu. A tak stále dokola. Ako sa asi cítia? A ako radi potom robia
to, čo po nich chceme?

Ak sa chcú dnes tréneri jazdectva uživiť, musia si odpracovať určitý počet hodín.
Nebolo by na tom nič zlé, veď kopec ľudí dnes robí „nadčasy“. V prípade koní je
to však trochu zložitejšie. Ak nemajú dostatok oddychu a slobodného prejavu, tak
tie  hodiny  strávené  krúžením  po  jazdiarni  a učením  nových  a nových  jazdcov,
môžu byť pre ne naozaj utrpením. 

Nie, nebojte sa, nebudem tu moralizovať  a znevažovať rokmi zabehané postupy.
Hoci  som  zástanca  pastvinového  chovu  koní  a rôznorodých  aktivít  s  koňmi,
chápem, že aj  klasické stajne a jazdecké školy môžu mať v dnešnej  dobe svoje
opodstatnenie,  ak  majú kone zároveň  aj  dosť  voľného pohybu,  správny prístup
a kamarátov  vo  výbehoch.  Túžbe  ľudí  „jazdiť“  asi  tak  ľahko nezabránime  a je
pravda,  že  títo  ľudia  sa  niekde  potrebujú  naučiť  jazdiť.  A kone  niečo  robiť
potrebujú tiež, pretože vypustiť všetky kone do prírody už asi nepôjde.

Dnes tu  chcem len poukázať  na fakt,  že  podobne ako deti  či  aj  zaneprázdnení
ľudia, tak aj kone sa potrebujú s niekým zabaviť, komunikovať, cítiť sa vypočutí
(nielen koňmi ale ich ľudskými partnermi), mať možnosť prejaviť svoj názor aj
slobodne vypustiť paru a rozhýbať sa tak, ako im telo narástlo. A zároveň by som
rada rozšírila povedomie o tom, že kone nie sú len na jazdenie a nemusia stále len
podávať nejaký „výkon“. 

Učíme  sa  skúsenosťou a pozorovaním.  Ak  všade  naokolo  seba  vidia  ľudia  len
jazdcov na koňoch, tak chápem, že im ani nič iné, čo sa dá s koňom robiť, nemusí
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napadnúť.  Z mojej  skúsenosti  však  už  viem,  že  jazda  na  koni  nie  je  často  to
najdôležitejšie, čo ťahá ľudí ku koňom. To, čo ľudí priťahuje ku koňom, nie je len
fyzický  pohyb  vyvolávajúci  endorfíny,  ale   hlavne  to,  čo  kôň  stelesňuje
v symbolickej rovine a vo svojej energii, o ktorej ste sa mohli dočítať v kapitole
Kôň ako symbol a Liečivá energia koní. 

Aj u mňa to tak bolo. Keď som objavila „život s koňom“, úplne ma prešla chuť na
ňom jazdiť, respektíve pochopila som, prečo ma kone pritiahli. Síce dnes jazdiť
musím, aby mal môj kôň dostatok pohybu, no nie je to to, čo dáva nášmu vzťahu
šťavu. Vzťah sa tvorí inak ako len samotným jazdením.

Čo iné sa dá robiť s koňmi, keď nie na nich jazdiť? 

Nuž, ani  mňa by pred pár rokmi nenapadlo,  koľko toho je! Ani dnes toho ešte
neviem veľa. Skôr som úplne na začiatku. Našťastie aj na Slovensku (v Čechách
dlhšie) už sú ľudia, ktorí okrem jazdenia našli záľubu aj v tom, ako sa s koňmi
„pohrať zo zeme“. Považujem tieto činnosti za veľmi prínosné, nielen pre výcvik
koňa,  ale  hlavne  pre  rozvíjanie  vzájomného  vzťahu,  rozvoj  jeho  duševných  aj
fyzických  schopností  ako  aj rozptýlenie  v ich  často  nudnom  živote  (ak  zrovna
nemajú k dispozícii rozľahlé pasienky a dostatok kamarátov po boku). 

Vôbec nemám v pláne vymenovať zoznam toho, čo všetko sa dá robiť s koňmi
robiť okrem jazdenia. Chcem len rozšíriť obzory tým, ktorí netušia o čo ide a preto
nižšie uvádzam pár príkladov. A tí, ktorí vedia, verím, že sa pridajú a budú svoje
skúsenosti šíriť ďalej. Pár linkov a kontaktov na ľudí, s ktorými súznim, nájdete aj
v závere kapitoly.

Na tomto mieste by som ešte rada spomenula jednu podstatnú vec a to je „zámer“,
respektíve uhol pohľadu, s akým pristupujeme ku koňom (bez ohľadu na to, či na
nich jazdíme alebo nie). Existujú podľa mňa dva hlavné pohľady na spôsob práce
s koňmi:

● pohľad  „zvonku“  -  pozornosť  je  zameraná  hlavne  na  výkon,  krásu  alebo

ukážku zdatnosti, pričom dôraz je kladený hlavne na „fyzično“, teda to, čo je
vidieť zvonku a je to prípadne možné aj zmerať či porovnať (vzhľad, rýchlosť,
sila,  obratnosť,  vytrvalosť,  zvládanie  trikov  a pod.).  Tento  pohľad  je
využívaný  prevažne  v klasických  jazdeckých  odvetviach  a hlavne  v ich
športových prevedeniach ako je drezúra, dostihy, parkúr ale aj western, rôzne
show, výstavy a podobne.

● pohľad  „dovnútra“  –  pozornosť  je  zameraná  hlavne  na  interakciu  a

vnútorné prežívanie, pričom dôraz je kladený hlavne na „nefyzické aspekty“

171



koňa,  teda  na  pocity,  interakciu  a vzťah  medzi  človekom  a koňom.  Časť
interakcií je v tomto prípade viditeľná v podobe reakcií koňa, ale nemusí byť
ani  viditeľná  navonok,  pretože  je  prežívaná  predovšetkým  subjektívne  a
vnútorne.  Tento  pohľad  je  využívaný hlavne v  novších  odvetviach  ako  sú
aktivity a terapie s koňmi, ale hrá veľkú rolu aj u hobby jazdcov, pre ktorých
je vzťah s koňom dôležitejší ako jeho výkon či vzhľad. 

Oba  tieto  pohľady  na  prácu  s koňmi  majú  svoje  opodstatnenie  a navzájom  sa
samozrejme prelínajú. Poukázať na existenciu týchto dvoch pohľadov chcem na
tomto mieste len preto,  že je dobré si zámer aktivít ujasniť ešte pred samotnou
aktivitou a všímať si aj to, na čo má daný kôň prirodzené vlohy. Od toho sa totiž
odvíjajú  aj  výcvikové  metódy  a prístup  ku  koňom.  Ak  sa  napríklad  budem
zameriavať iba na to, čo je „vonku“ (na výkon), bude pre mňa dôležitejší zrejme
cieľ ako cesta (a bude ma to lákať použiť „čokoľvek“, len aby som sa tam dostala,
bez ohľadu na to, či na to ten kôň má schopnosti, alebo nie). A keď sa budem
naopak zameriavať len na samotnú cestu,  bez akejkoľvek vízie,  možno sa zase
nikam ani nedostanem. 

Je teda ideálne, ak sa oba pohľady prepájajú a navzájom dopĺňajú, pretože tak to
zariadila samotná príroda (kone aj my, ľudia, máme telo a máme aj pocity). Lebo
ak  pohľadu  „zvonku“  úplne  chýba   pohľad  „dovnútra“,  môže  sa  stať,  že
z vnímavých  a  inteligentných  bytostí  akým  kone  nepochybne  sú,  sa  stane  len
nástroj  na dosahovanie cieľov ich majiteľov. No rovnako sa môže stať ,  že ak
pohľadu „dovnútra“ úplne chýba pohľad „zvonku“, tak kôň začne chradnúť, začne
byť otravný, unudený, ťažko ovládateľný alebo jeho plný potenciál a talent zostane
úplne nevyužitý. Je to podľa mňa podobné ako s deťmi – ich najväčšie dary sa
ukrývajú rovnako v ich duši ako v tele. Ak má dieťa nadanie napríklad na umenie
alebo  na  tanec  (ktorým sa  chce  jeho duša  prejaviť  v hmote),  ale  nik  ho  v tom
nepodporuje alebo nesprevádza, možno jeho talent zostane naveky ukrytý. A to je
škoda😊

V ideálnom prípade  začína  podľa  mňa práca  s koňmi  smerom zvnútra  von,  od
jemného  po  hrubšie,  teda  od  pocitov  k hmote/fyzičnu.  Ak  sa  spoja,  vzniká
dokonalá súhra a krása pripomínajúca tanec zaľúbencov. Ak cit chýba, stráca sa
najväčší  dar  aký  máme  a to  je  komunikácia  a spojenie  s inými.  Keď  som
dopisovala  posledné  riadky tejto  knihy  a revidovala  text,  dostala  sa  mi  do  rúk
najnovšia kniha úžasného človeka a uznávaného horsmana Marka Rashida. Knihu
Cesta  k jemnosti  som  zhltla  za  dva  večery  a len  som  sa  súhlasne  usmievala.
Pretože  to,  čo  tento  múdry  pán  zhrnul  v jeho  knihe,  len   krásne  dokresľuje
a vysvetľuje aj zámer tejto knihy. 

Z knihy Cesta k jemnosti od Marka Rashida
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„Napadlo mně, zda by důvodem, proč se lidé mezi koňmi cítí dobře, nemohlo být
to, že vlastně vstoupí do mnoha neviditelných spojení mezi koňmi. Tato spojení jsou
tvořena  jejich  vzájemným  cítěním.  Když  mluvím  o  „neviditelných  spojeních“,
vytane mi na mysli obraz velkého osikového háje. Když se na něj podíváme, vidíme
jednotlivé stromy tvořící skupinu, ale nevidíme podzemí, kde jsou všechny stromy
tohoto háje spojené  stejným kořenovým systémem.  I  když  stromy vypadají  jako
jednotlivci,  ve  skutečnosti  tvoří  jeden  celek.  A  když  do  tohoto  háje  vstoupíme,
cítíme chládek stínu, dýcháme vůni, kterou stromy vydávají, slyšíme šum listí, skrz
něž  profukuje  větřík.  Zkrátka,  my  vstoupíme  do  háje  a  háj  vstoupí  do  nás.
Samozřejmě  můžeme  velmi  efektivně  zabránit  vstupu  háje  prostě  tak,  že  se
zabýváme  jen  sami  sebou  a  ignorujeme  tyto  zrakové  vjemy,  zvuky  a  vůni.
V takovém  případě  je  háj  prostě  seskupením  stromů,  mezi  nimiž  procházíme,
abychom se dostali tam, kam potřebujeme jít. Tak je to i s pocitem, který nám koně
nabízejí. Můžeme se uzavřít a nevnímat, co vysílají, a bezmyšlenkovitě mezi nimi
projít, abychom došli, kam chceme, nebo se trochy otevřít a dovolit jim, aby se stali
naší součástí, abychom přijímali jejich cítění.

Myslím, že máme tak vžitou myšlenku, že se musíme něčeho dotknout, abychom to
cítili,  že  nejsme  schopni  pojmout  skutečný  cit,  který  není  iniciován  fyzickým
kontaktem. Začíná to našim emocionálním zjemněním,  které nám umožní vysílat
naše úmysly a současně přijímat jiné, přicházející odjinud. Emocionální zjemnění
není podle mě ničím větším, než menší nebo potlačené ego. Neberte mě špatně;
zdravé  ego  je  dobrá  věc.  Motivuje  nás,  abychom  byli  lepší  v tom,  co  děláme,
a usilovali  jsme o to,  abychom byli  lepší.  Problém začíná,  když  nám ego brání
v růstu. Ego, které nám říká, že kůň musí udělat určitý úkol, lekci nebo cvičení za
každých okolností, nám s velkou pravděpodobností stojí v cestě nejen k osobnímu
růstu, ale i k rozvoji koně. Ego, které nám říká, že nás má kůň poslouchat, přičemž
ignorujeme, co se nám pokouší říct, nám také brání v růstu. Pravda je taková, že
já, stejně jako mnoho dalších lidí od koní, o tom můžu mluvit z vlastní zkušenosti.
Podle  mého  názoru  je  skutečný  cit  uměním  pozornosti,  a porozumění,  které
podporuje  rozvoj  komunikace,  která  nám umožňuje  předávat  a přijímat  úmysly
citem, a je to výměna těchto úmyslů, která rozvíjí vztah. A není vztah s koněm právě
tím, co většina z nás hledá?“

Vydala spoločnosť Arcaro, s.r.o. v roku 2019
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Na  nasledujúcich  stránkach  nájdete  náčrt  aktivít,  ktoré  sa  týkajú  duševného
a telesného  zdravia  koní  (a  vlastne  aj  ľudí).   Sú  to  aktivity  pri  ktorých  kone
interagujú s ľuďmi, ale majú viac slobody prejaviť nielen svoje fyzické schopnosti,
ale  hlavne  aj  tie  psychické  a sociálne,  ktoré  sú  častokrát  pre  mňa  omnoho
„čarovnejšie“  ako  tie,  ktoré  vidno  zvonku  v prípade  čisto športových  alebo
bežných jazdeckých aktivít. Samozrejme, že aj tie sa dajú robiť krásne a „čarovne“
(a to je potom radosť sledovať!), nie je to však v našich končinách žiaľ ešte také
bežné.  V poslednej  podkapitolke  „Rekreačné  jazdenie  a jazdecké  školy“  preto
spomenieme aspoň základné predpoklady pre férové jazdenie a pár tipov, ako si
vybrať „dobrú jazdeckú školu“. 

Spoločne sa pozrieme na nasledujúce aktivity:

Hipoaktivity s deťmi 
Natural Horsmanship 
Pozitívka / Pozitívny tréning 
Práca zo zeme / Groundwork 
Tanec s koňmi / Liberty 
Prechádzky s koňmi 
Vzdelávanie, osobný a firemný rozvoj a liečenie s koňmi 
Rekreačné jazdenie a jazdecké školy

Všetky uvedené podkapitoly odzrkadľujú naše osobné skúsenosti so života s koňmi
a ku každej je verím možné vyhľadať si odbornejšiu literatúru. Na tomto mieste
zhrnieme len to podstatné z nášho pohľadu. Vzhľadom k tomu, že moje skúsenosti
sú ešte značne obmedzené, viacerých častí sa s láskou ujala Hanka (Hana Šišková).
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Hipoaktivity s deťmi
Daniela Tejkalová

Nikdy som netušila, že raz využijem to, čo som vedela, keď som mala 9 rokov.
Vtedy  naše  družstvo  z Jazdeckého  klubu  Hipológ  získalo  prvé  miesto  na
majstrovstvách  Bratislavy  a tretie  na  majstrovstvách  Slovenska.  Kedysi  bolo
cvičenie na koni prípravou na jazdenie. Len tí najzdatnejší z voltížneho družstva
mohli prejsť k jazdcom. Mňa to už nestihlo (rodičia ma odhlásili skôr ako som do
sedla dorástla), ale telo si veru pamätá! Cítim to aj dnes, keď sa opäť učím jazdiť.
Keď k nám prišli deti, stačilo mi len spomenúť si na pár jednoduchých voltížnych
cvikov a posilniť si zručnosti ako to odovzdať ďalším deťom. Pomohol mi aj kurz
hipoterapie a asistovanie pre Lenku, skúsenú hipoterapeutku. Tak som „odkukala“
pár  užitočných tipov,  ako  zdravým deťom uľahčiť  učenie  sa s  koňmi a koňovi
odľahčiť  nudnú prácu.  Za  tie  4  roky som zistila,  ako  veľmi  ma práca  s deťmi
a koňmi  napĺňa  a baví  a som rada,  že  to  baví  aj  ich.  A hlavne  –  vidím v tom
obrovský  význam,  nakoľko  aktivity  s koňmi  učia  deti  mnohým  užitočným
zručnostiam, rozvíjajú sociálnu a emocionálnu inteligenciu a umožňujú zároveň aj
pobyt vonku, na čerstvom vzduchu.

Ďalšie užitočné tipy a triky, čo sa dá robiť s koňmi a s deťmi, som sa naučila od
Martina, môjho „parťáka od koní“. Jeho neutíchajúci humor a 30 ročné skúsenosti
s koňmi  boli  tým,  čo  mi  vlialo  a stále  dodáva  chuť  a odvahu  pokračovať.  Na
mieste, kde sme dnes, je síce takmer nemožné pokračovať v tom, čo sme začali, ale
ako sa poznám, určite niečo nové opäť vymyslíme.

Veľa z „našich“ detí priznalo,  že za nami nechodili  ani tak kvôli jazdeniu, ako
všetkému okolo toho. Deťom často stačí starať sa o kone, pozorovať ich, vodiť ich
a učiť  ich  všelijaké  lapajstvá.  Ak  niekomu  nestačilo  na  koni  tých  pár  minút
trénovania  rovnováhy,  odvahy  a vnímavosti  voči  pohybu  a reakciám  koňa,
jednoducho pokračoval  niekde v jazdeckej  škole.  Verím však, že ten základ im
v srdci zostane naveky.

Čo všetko môže zahŕňať práca s deťmi a s koňmi, ak zrovna nemáte chuť učiť ich
jazdiť? Všeličo. 

1. Nevyhnutnou  podmienkou  je  dobre  pripravený,  bezpečný  a pokojný  kôň,
ktorého takáto „práca“ aj baví a ktorý má mať zároveň dosť priestoru byť aj
koňom vo vlastnom stáde. Vlastne to by mal mať každý kôň. S našim koňmi
sme  pri  nasledujúcich  aktivitách  pracovali  len  na  povrazovej  ohlávke,  bez
zubadla  a  „na  jemno“,  t.j.  kone  boli  bezpečné  a vedeli  reagovať  na  jemné
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povely, nebáli  sa a robili len občas (2x do týždňa, 2 hodiny). Ak toho mal
nejaký kôň dosť (čo je vidno z jeho reakcií), jednoducho sme s ním nerobili,
zmenili sme činnosť alebo sme koňa vymenili za iného, čo sa naopak pýtal k
nám. Všetky aktivity, ktoré sme robili s deťmi, sme s koňmi najskôr vyskúšali
– napríklad hádzanie lopty, nové prekážky a pod.). Ak takého koňa nemáte,
využite pomoc trénera koní, skúseného hipológa, ktorý vie, ako na to.

2. Druhou podmienkou je prizvať deti, ktoré chápu o čo vám ide, t.j. nebudú vám
celý čas píliť uši, že „chcú už jazdiť!“.  Moja skúsenosť vraví,  že deti baví
všetko okolo koní a úplne im stačí byť na koni chvíľku. Potrebujú len vedieť
„prečo“,  tak im to treba vedieť dobre a trpezlivo vysvetliť. Znovu a znovu.
Nezľaknúť  sa  ich  reptania  alebo  že  odídu  a  stáť  si  za  svojim,  v láske
a rešpekte. Deti sa určite pridajú a pochopia to. Tie deti alebo rodičov, čo to
majú fakt inak a potrebujú len a len jazdiť, sa nesnažte presvedčiť za každú
cenu a venujte pozornosť radšej tomu, čo má zmysel. 

3. Treťou podmienkou bezpečnej a trojstranne výhodnej spolupráce je samotný
lektor. Musí mať rád deti, byť trpezlivý, vedieť láskavo robiť s koňmi a musí
mať rád aj seba. Posledný bod zabezpečí,  že si na deťoch alebo na koňoch
nebude vybíjať  svoje mindráky alebo posilňovať svoje  nízke  sebavedomie.
Svoju  plnú  pozornosť  by  mal  venovať  deťom  a koňom  a nie  mobilu,
rozhovorom s inými ľuďmi  či dokazovaniu si svojich vlastných schopností.
Musí  mať  schopnosť  vcítiť  sa  do  potrieb  svojich  zverencov,  byť  ochotný
prijímať  spätnú  väzbu,  vedieť  sa  flexibilne  prispôsobovať  vzniknutým
okolnostiam a mať  aj  zmysel  pre  humor.  A ideálne  ak  má  dobré  finančné
zázemie,  pretože  práca  s koňmi  a deťmi,  ak  sa  robí  poctivo,  nie  je  žiaden
„biznis“... ale skôr poslanie.

Nie je cieľom na týchto stránkach ukázať koniarom niečo prevratné alebo vypísať
zoznam možných aktivít.  Ale pre rozšírenie  obzorov širokej  verejnosti,  ktorých
zaujímajú kone a aktivity s nimi, uvádzam pár príkladov. Každá z týchto činností,
ak  je  vedená  so  zámerom  učiť  ľudí  a kone  spolupracovať,  vnímať  a cítiť  sa
navzájom – pomáha rozvíjať osobný a sociálny potenciál ľudí aj koní. Podporuje
osobné  zručnosti  budúceho  koniara  alebo  milovníka  koní  a  rozvíja  vzťah  ku
koňom ako k bytostiam rovnocenným nám, ľuďom.  Toto bolo a je  hlavným
cieľom našich aktivít. A okrem toho učí takýto prístup deti spolupráci, trpezlivosti,
láskavosti,  vytrvalosti  a posilňuje  aj  fyzické  zručnosti  a sebavedomie.  Príde  mi
škoda, že práve tieto zručnosti sa takmer nikde v jazdeckých školách neučia. Tam
vás zvyčajne rovno posadia do sedla a učia „držať päty dolu“. Stráca sa tak podľa
mňa mnoho z poznania sveta koní a možností, ktoré nám kone poskytujú pre náš
ľudský svet. 
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Príprava a     farmárske činnosti  
Pozorovanie  koní  a ich správania  sa a rozprávanie  o ich živote  (Ako sa  asi  cíti
tento kôň a prečo robí to, čo robí? S kým sa kamaráti a čo nemá rád?)
Ak sú  kone vonku -  privedenie  koňa z pastviny/  výbehu  –  len  pod dohľadom
vedúceho a len väčšie a skúsenejšie deti
Príprava aj čistenie všetkých vecí, pomôcok a náradia
Kydanie hnoja
Čistenie okolia farmy/areálu
Teória zdravého chovu koní (obrázky, knižky, príbehy z praxe)

Zo zeme
Čistenie koňa a pozorovanie jeho správania sa (Čo myslíš, prečo sa odvracia alebo
mu toto vadí?)
Zapletanie hrivy, chvostu
Masáž koňa (nájdi to miesto, čo má rád)
Sprchovanie / umývanie koňa
Vodenie po rovine (bezpečné zastavenie, zacúvanie a rozídenie koňa)
Vodenie cez nízke prekážky a okolo nich
Trénovanie prechodu cez bránku (otváranie a zatváranie bránky s koňom)
Prenášanie predmetov (v jednej ruke vôdzka koňa, v druhej predmet)
Základy ľahkej práce v kruhovke („natural horsmanship“, s koňmi, ktoré to vedia)
Hľadanie pamlskov (pod kýblami, na ploche a pod.)
Učenie poklony alebo iných nových cvikov (s odmenou) – tu sa dá v rámci „učenia
pozitívnou metódou“ učiť kone a deti čokoľvek 

Na koni
Nakoľko nie je mojim cieľom naučiť deti jazdiť na koni, ale skôr pomôcť im lepšie
sa navzájom zladiť, tak je pre mňa príjemnejšie, ak môžem kráčať popri koni, kým
je dieťa na koni (a nie mať dieťa ďaleko od seba na lonži na kruhu, ako sa to bežne
robí v jazdeckých školách). Mám tak bližší kontakt s dieťaťom aj s koňom, čo mi
dáva možnosť komunikovať lepšie s dieťaťom (tak ako pri hipoterapii) a viem aj
rýchlejšie zareagovať na jemné signály koňa – keď napríklad cíti strach, priveľa
energie  nacítenej  z dieťaťa  a pod.).  Navyše  kôň nechodí  len v kruhu a má viac
možností pre slobodnejší pohyb.

Nacítenie na koňa – zavreté oči, vnímanie zmyslov
Cvičenie  na  koni  (kôň  musí  mať  pevnú  podložku/deku, kvalitné  madlá  a byť
vhodný na túto činnosť!) – klasické voltížne cviky ako upaženie, ruky v bok, ruky
nad hlavu, otočenie za rukou, malý mlyn, lastovička, váha, vrece zemiakov, opitý
indián... s dôrazom na trénovanie uvedomovania si vlastného tela a jeho pôsobenia
na telo koňa.

178



Trénovanie rovnováhy – česanie a zapletanie hrivy, viazanie stužiek počas kroku
koňa, držanie lyžice s loptičkou / pohárom vody
Prenášanie predmetov – tak aby si nevadili koňovi
Hádzanie lopty s kamarátom 
Vychádzka do prírody – lektor alebo skúsené dieťa vedie koňa a ak sú tam iné deti,
tak sa striedajú po pár minútach
Na záver - pár minút aj na lonži (na kruhu) a v kluse – kôň sa prebehne a dieťa si
precvičí sed a odvahu

Veľa ďalších fotomomentiek z našich bežných hipoaktivít s deťmi sme mohli nájsť
v prvej časti PRÍBEHY - Daniela Tejkalová - z môjho denníka.
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Natural Horsmanship
Hana Šišková

O  natural  horsmemanship  sa  nedá  hovoriť  v  skratke,  existuje  množstvo
horsemanov, ktorí majú vlastné metódy a prístupy a celé filozofie okolo výcviku
koní. Najznámejšími menami sú asi tradiční horsemeni Ray Hunt, Monty Roberts,
Pat Parelli,  Mark Rashid či novodobý Clint Anderson. Tu chcem len spomenúť
základné princípy horsemanshipu,  ktorý  vznikol  ako  citlivejšia  metóda výcviku
koní na amerických rančoch, rešpektujúca a využívajúca prirodzenú komunikáciu
medzi  koňmi  vo  voľnej  prírode.  Ide  o  veľmi  rozšírený  spôsob práce  s  koňmi,
hlavne vo westernovom jazdení. Mnoho trénerov, aj v iných disciplínach, využíva
tieto metódy aj čiastkovo, alebo na základe nich vyvinuli metódy vlastné. 

Z dôvodu pozorovania fungovania koní v stáde a v prírode, využíva táto metóda
princípy vodcovstva. Tu sa prístupy jednotlivých horsemanov líšia. Jedni sa snažia
stať  alfa-lídrom  (dominantným  koňom  v  stáde),  druhí  lídrom  beta  (situačne
dominantným  koňom  v  stáde),  iní  zas  prirodzeným  lídrom  (koňom,  ktorý  je
zvolený pre svoje charakteristiky). Princípom tréningu koňa je dať mu najavo svoje
vodcovstvo tak, aby ho z vlastnej vôle prijal. K tomuto účelu existujú rozsiahle
metódy,  pomocou  ktorých  získava  tréner  v  očiach  koňa  vodcovskú  pozíciu
umožňujúcu  regulovať  správanie  koňa  a  trénovať  ho  tak,  aby  kôň  rozumel
komunikácii  ľudskej  (a  naopak).  Tieto  metódy  častokrát  vychádzajú  z
prirodzeného správania a komunikácie koní v prírode, ale sú k tomu využívané i
rôzne cvičenia (umelo nastolené situácie,  ktoré má kôň vyriešiť,  napr.  hry Pata
Parelliho). 

Snahou horsmanshipu je vyhnúť sa telesným trestom a motivovať koňa premýšlať
nad  tréningovou situáciou.  Dať  mu na  výber  z  možností,  ktoré  sú  prijateľné  a
nechať ho „rozhodnúť sa“ tak, aby uspokojil očakávania trénera. Inými slovami,
znepríjemniť  cestu  k  neželanému  správaniu  a  zjednodušiť  cestu  k  želanému
správaniu. Napr. pri učení koňa, aby Vás nasledoval na vodítku napnete vodítko
želaným smerom, a ak sa kôň nepohne týmto smerom sám od seba, zvýšite tlak, či
už rytmickým ťahaním za vodítko alebo zamávaním bičíka za zadkom koňa. Kôň
sa bude usilovať „vybrať si možnosť“, kde tlak nepociťuje, čiže sa pohne vpred,
smerom za vodítkom. Táto situácia je len jednoduchým znázornením princípu „dať
koňovi na výber“. Nie je ambíciou tohto krátkeho odstavca ponúknuť konkrétnu
metódu, len ilustrovať základný princíp výcviku.

Niečo z princípu, ako funguje natural horsemanship, spomínam tiež v podkapitole
„Pozitívka alebo pozitívny tréning“.  Tu spomeniem, že vo výcviku ako takom,
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využíva natural horsemenship poplachovú reakciu koňa a jeho prirodzenú reakciu
na tlak v podobe úniku. To, ako využívanie tejto prirodzenej reakcie koní vyzerá v
praxi,  pri  konkrétnom  horsmemanovi,  záleží  od  jeho  metódy  i  osobnosti.
Horsemanship vie niekedy vyzerať veľmi tvrdo, ale sú aj tréneri, ktorí s koňom
vedia nadviazať pravé partnerstvo a ich práca vyzerá veľmi jemne, rešpektujúco a

prirodzene. 

Kedy túto metódu použiť? Natural horsemanship sa využíva pri výcviku mladých
koní, či pri re-tréningu problémových koní. Využíva sa tiež ako doplnková aktivita
k jazdeniu. Pomocou tejto metódy sa viete naučiť lepšie komunikovať s koňom,
pochopiť jeho podstatu i povahu, stanoviť si hierarchiu vo Vašom „dvojčlennom
stáde“  alebo  určiť  koňovi  pravidlá  správania  sa  voči  človeku.  Jeho využitie  sa
prekrýva a aj dopĺňa s možnosťami využitia ostatných disciplín tréningu koní. 

Rizikom využívania horsemanshipu je tvrdé používanie dominancie voči koňovi a
nerešpektovanie  jeho emócii  či  komunikácie voči  nám, ľuďom. Z tejto  metódy
môže vzísť  nepochopený,  „do  kúta“  zahnaný  kôň,  bez  možnosti  prejaviť  svoje
potreby. Niektorí horsemani kone „lámu“, čím kôň stráca svoju osobnosť i iskru a
stáva sa plne submisívnym voči človeku. To, ako horsemanship „v praxi vyzerá“,
záleží od osobnosti trénera a pochopenia postupov. Myslím si, že zle prevedený
horsemanship  je  rovnako  zle  pôsobiaci  na  učenie  i  psychiku  koňa,  ako  zle
prevedená pozitívka. Viac o pozitívke v ďalšej kapitole.
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Na  konci  kapitoly  chcem  zdôrazniť  dostupnosť  množstva  podrobnej  literatúry,
kurzov  a  v  tomto  prípade  i  mnohých  odborníkov  na  rôzne  prístupy  natural
horsemanship,  ktorí  pôsobia na Slovensku i  blízkej  Českej republike.  Určite  sa
oplatí zainvestovať do kurzu, prípadne individuálnych tréningových lekcií, ktoré
títo  ponúkajú.  Najlepšie  je  chybám  predchádzať,  preto  je  dôležité  od  začiatku
výcviku robiť veci správne, a to tak, že človek rozumie, čo a prečo s koňom trénuje
a ako má vyzerať konská „odpoveď“ na podnety v tréningovej situácii. 
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Pozitívka / Pozitívny tréning
Hana Šišková

Pozitívka  alebo  tréning  pozitívnym  podmieňovaním,  je  novším  prístupom  pri
výcviku  koní.  Pozitívny  tréning  vychádza  z  výskumu správania  a  psychológie
zvierat.  Jeho  metodika  je  celkom  rozsiahla,  je  postavená  na  zákonitostiach
fungovania mozgu, fyziológie a psychológie učenia sa. 

Základom tejto metódy je tzv. pozitívne posilnenie. Tento prístup využíva odmenu
pre naučenie nového alebo posilnenie žiadaného správania.  Odmenou môže byť
potrava, pohladenie,  poškrabkanie,  pokoj alebo činnosť, ktorú robí koník rád. V
tréningu ide  o spájanie správania  (napr.  nácvik  státia,  vodenia,  tréning triku)  s
odmenou, ktorá vyvoláva pozitívne pocity. Koník je tak motivovaný k spolupráci a
sám vyhľadáva správanie, ktoré mu odmenu prinesie. 

Niekedy  využívame  aj  kliker  alebo  slovnú  pochvalu  (nazývané  aj  marker),  s
cieľom  redukovať  využitie  pôvodnej  odmeny  a  presnejšie  označiť  žiaduce
správanie. Napr. ak koníka kŕmime ako odmenu, časom ho kŕmiť nemusíme, lebo
odmenou mu je  kliknutie  klikrom alebo  známe slovo (Napr.  „Ano“,  „Dobre“).
Marker  musíme  najskôr  koníkovi  „vysvetliť“,  t.j.  určitým  postupom  prepojiť
použitie  markera  so  získaním odmeny.  Marker  môže  byť  dôležitý  pri  nácviku
nového  správania,  ale  aj  re-tréningu  problémového  správania,  pretože  presne
označí moment,  kedy je tréner  s prevedením cviku, alebo správaním, spokojný.
Časom si mozog spojí marker s pocitmi pri získaní odmeny a nie je potrebná iná
forma odmeňovania.

Jednoducho, cieľom tejto metódy je vytvoriť koňovi také skúsenosti s nácvikom
správania, aby boli dostatočne motivujúce pre ďalší tréning.

Podstatou pozitívky NIE JE odmeňovanie  jedlom (okrem iného, existujú aj  iné
druhy  odmien!).  Podstatou  JE  označovanie  žiaduceho  správania  spôsobom,
ktorému  kôň  rozumie  a  HLAVNE  nasledujúci  princíp.  Kôň  sa  pomocou  tejto
metódy  naučí  odmenu  „vyhľadávať“  a  snaží  sa  svojim  správaním  dobrovoľne
urobiť všetko pre to, aby odmenu dostal. Snaží sa odhadnúť, ktoré správanie je
žiadúce a ponúka Vám ho s cieľom získať odmenu. Kôň sa tak cíti  v tréningu
motivovane,  bezpečne  a  jeho  prežívanie  je  uvoľnené,  s  pozitívnymi  emóciami.
Filozofiou pozitívky je nadviazanie partnerstva s koňom.

Táto  metóda  je  „konkurenciou“  tréningu  koní,  ktorý  využíva  buď  trest  za
neprítomnosť správania,  ktoré  požadujete  (v  tom najhoršom prípade  ide o trest
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telesný – napríklad buchnutie koňa bičíkom, „cuknutie“ vodítkom a pod.) alebo
využíva tzv. negatívne posilnenie (neprítomnosť trestu).

Dobrým príkladom negatívneho posilnenia je využitie tzv.  odstránenia tlaku pri
tréningu koňa. Tento princíp využíva väčšina výcvikových metód, vrátane natural
horsemanshipu.  Odstránenie  tlaku je  efektívnou výcvikovou metódou a stojí  na
využití tzv. poplachovej reakcie koňa, kedy bežnou reakciou koňa na tlak je únik.
Napr. stojíte v kruhovej ohrade a chcete koňa vyslať na kruh. Zamávate teda bičom
alebo vodítkom tak, že kôň od vás odbehne. Akonáhle sa tak stane, mávať bičom
alebo vodítkom prestanete, koň zastane a vy dáte svoje telo do neutrálne polohy,
čím odstránite tlak a „odmenou“ pre koňa je „ne-tlak“. Kôň sa pri ďalšom pokuse
bude snažiť čo najrýchlejšie zbaviť tlaku a dosiahnuť ne-tlak („odmenu“). Zdá sa
teda, že učenie prebieha hladko a efektívne.  Čo je na takomto výcviku teda „to
zlé“? 

Odstránenie tlaku nie je rovnako odmeňujúce ako získanie odmeny. V mozgu totiž
vyvoláva odlišné chemické reakcie. Teda aj prežívanie a emócie, ktoré pri týchto
dvoch  typoch  učenia  kôň  má,  sú  odlišné.  Na  základe  výskumu  je  vysoko
pravdepodobné, že kôň (i človek) učiaci sa za podmienok vyhľadávania a získania
odmeny,  je  k  učeniu  motivovanejší  a  prežíva  pri  ňom  pozitívnejšie,  navyše
ukľudňujúce pocity. (V porovnaní s  učením sa pomocou negatívneho posilnenia,
t.j odstránením tlaku.) 

Navyše  tréneri  trénujúci  pozitívnou metódou tvrdia,  že  využívanie  poplachovej
reakcie koňa pri výcviku, môže dvíhať jeho hladinu stresu do zóny, kde sa kôň už
neučí efektívne. Je vedecky dokázané, že akýkoľvek živočích, aj človek, sa učí pod
vysokým stresom neefektívne. S narastajúcim stresom tiež klesá možnosť, že kôň
učiaci sa takýmto spôsobom, sa bude v takejto situácii dobrovoľne chcieť ocitnúť
znovu. 

Avšak určitá hladina stresu je pre učenie nevyhnutná! Akiste ste počuli o „zóne
komfortu“.  Tú  treba  prekročiť,  ak  sa  chceme  niečo  naučiť.  Vždy,  keď  zónu
komfortu  opúšťame,  pociťujeme  istý  stres,  istú  neistotu,  obavu  „ako  veci
dopadnú“. Pri určitej výzve a určitej hladine stresu sa učíme efektívne, isté napätie
je dokonca motivujúce. Avšak, ak je výzva príliš veľká alebo situácia plná tlaku
alebo ohrozenia,  jediným, čo chceme, je vrátiť sa čo najrýchlejšie „domov“, do
bezpečia, do zóny komfortu. Naspäť z nej následne vykročíme iba ťažko, navyše,
nič  sme  sa  nenaučili.  Iba  toľko,  „že  za  hranicami“  toho,  čo  poznáme,  je  to
nebezpečné. Ak teda chceme, aby sa kôň s nami cítil bezpečne a aby sa mohol
efektívne učiť, je dôležité, aby sme mali na zreteli aj jeho hladinu stresu a jeho
emócie.  Myslím  si,  že  tento  princíp  učenia  je  možné  využívať  aj  pri  iných
metódach výcviku a iných disciplínach. 
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V neposlednom rade by som chcela pomenovať ďalší prínos tréningu pozitívnou
metódou. Absencia alebo len nízka hladina stresu vo výcviku, pomáha budovať
dôveru i partnerstvo medzi koňom a človekom (na rozdiel  od viac nátlakových
metód, ktoré budujú medzi koňom a človekom skôr rešpekt a vzťah založený na
dominancii a submisivite). Čím viac Vám kôň dôveruje, tým viac sa z neho stáva
psychicky vyrovnaný jedinec, schopný čeliť neznámym situáciám po Vašom boku
a „urobiť pre Vás prvé-posledné“. Dôvera, partnerstvo a rešpekt voči emóciám a
pocitom  koňa  je  to,  čo  sa  táto  kniha  snaží  priniesť  do  povedomia  koniarov
začiatočníkov, laikov i profesionálov. 

Tu niekde by som chcela spomenúť aj negatívny dôsledok nepochopenia krokov a
princípov pozitívneho tréningu. Výsledkom zlej aplikácie bývajú kone, ktoré sú pri
získavaní odmeny drzé a očakávajú odmenu „za každý svoj krok“, čím prekračujú
hranice  určené  človekom  a  niekedy  môžu  byť  aj  nebezpečné  (hranice  môžu
prekračovať aj fyzicky za účelom získania potravy). 

Teda,  dôležité  je odmeňovať iba to,  čo si  odmenu zaslúži  (prvú dobrú reakciu,
významný  pokrok,  iniciatívu  a  pod.).  Navyše,  napriek  pozitívnemu  prístupu  k
výcviku a rešpektu voči koňovi si „nenechať skákať po hlave“ a jasne stanoviť
pravidlá odmeňovania, komunikácie i tréningu. 

Pozitívna metóda výcviku je komplexnou záležitosťou, existuje k nej literatúra, ale
aj rôzne kurzy (dnes je možné získavať potrebné zručnosti aj v online kurzoch,
ktoré robia skúsení zahraniční lektori), kde môžete vidieť alebo aj zažiť rozdiel v
práci s koňmi týmto spôsobom. Isto sa nedá robiť „zo dňa na deň“, dá sa pokaziť a
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nepochopiť rovnako, ako iné metódy výcviku, preto sa radšej obráťte pri učení sa
tejto metódy na príslušných odborníkov. 
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Práca zo zeme / Groundwork
Hana Šišková

Práca zo zeme, alebo groundwork, je rozsiahlym systémom aktivít, ktoré možno s
koňom vykonávať „na zemi a zo zeme“,  teda nejde o jazdenie na koni.  Nejde
celkom o samostatný systém, filozoficky i prakticky vychádza z práce klasických,
vysokých  škôl  drezúry,  natural  horsemanshipu  i  pozitívneho  tréningu.  Dá  sa
povedať,  že  kombinuje  spomínané  metódy  tak,  aby  sme  v  tréningu  dosiahli  s
koňom, čo najviac uspokojivé výsledky. 

Vo  všeobecnosti  sa  dá  povedať,  že  pri  práci  zo  zeme  ide  o  dosiahnutie
partnerského vzťahu s koňom, ktorý využíva dôslednú neverbálnu komunikáciu
človeka, dosiahnutie prirodzeného vodcovstva a techniky klasickej drezúry i hry z
oblasti  horsemanshipu.  Vychováva  koňa,  ktorý  je  ochotný,  motivovaný,  ale  aj
fyzicky  dobre  pripravený  na  prácu  pod  sedlom  a  ktorý  rozumie  pomôckam
uľahčujúcim ďalší tréning. 

Medzi  hlavné aktivity  práce  zo zeme patrí:  lonžovanie,  hry s  koňom zo zeme,
gymnastické  a  posilňovacie  cvičenia  (in-hand  work),  práca  na  dvoch  lonžiach,
práca  na  nákrčníku  (neck-rope),  prípadne  aj  nácvik  nastupovania  do  vozíku  a
nácvik na dopravu. Oblasti groundworku sú samostatnými disciplínami a každá z
nich má vlastnú metodiku a prístupy. To, čo ich spája je, že sa nevykonávajú „zo
sedla“, ale „zo zeme“. Dá sa vybrať si systém, alebo viacero systémov (oblastí),
ktorým  sa  chce  človek  s  koňom  venovať  a  túto  oblasť  sa  naučiť  vykonávať
samostatne, nezávisle na iných oblastiach. 

Tieto cvičenia slúžia hlavne na budovanie vzťahu s koňom a prípravu na jazdenie.
Sú tiež zaujímavým spôsobom, ako koňovi spestriť bežnú prácu s človekom, veľa z
aktivít je možné využívať aj v rámci rehabilitácie po chorobe i zraneniach. Tiež
slúžia  pri  príprave  mladých  koní,  udržiavaní  kondície  koníkov  seniorov  alebo
náprave koní so zlými návykmi či skúsenosťami (napr. problémové alebo týrané
kone).  Ak sú aktivity  trénované za  použitia  pozitívnej  motivácie,  sú výborným
spôsobom, ako si budovať s koňom porozumenie, dôveru i rešpekt, napomáhajú
vytvoreniu  ozajstného  partnerstva  a  puta.  Ak  sú  vykonávané  správne,  kôň  je
motivovaný k ich výkonu a teší sa na ich trénovanie. Stručne priblížim jednotlivé
oblasti.

Lonžovanie,  ako  aktivita  groundworku,  neslúži  len  na  „vybehanie“  koňa  pred
jazdením, ale nácvik správnej pozície a vytvorenia správnych pohybových vzorcov
pri pohybe koňa na kruhu (ktorý je pre neho cudzí, musí mu porozumieť a naučiť
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sa ho vykonávať). Výsledkom a cieľom tréningu je správny postoj i pohyb koňa na
kruhu,  ktorý  sa  vykonáva  na  lonžovacej  ohlávke  (cavesson)  iba  s  pomocou
klasickej lonže. V procese tréningu zručností nevyhnutné použiť aj iné pomôcky
(bič, prekážky, a niekedy aj lonžovací postroj, či obrušník s pomocnými oťažami),
avšak  je  potrebné  vedieť  s  nimi  správne  zaobchádzať,  inak  práca  nevedie  k
spomínanému, cieľu, ale vypestovaniu nesprávnych návykov koňa. 

Medzi hry s koňom zo zeme radíme hlavne nácvik vodenia, ustupovania na tlak (na
priame a nepriame pomôcky/signály), prácu na kruhu, desenzibilizačný tréning a
tréning  práce  s  rôznymi  prekážkami  (kavalety,  kužele,  malé  skoky,  trailové
prekážky – pódium, mostík, a pod.). Práca sa vykonáva na povrazovej ohlávke a
dlhšom vodítku, niekedy sa využíva aj tušírovací  bičík pre upresnenie signálov.
Patrí  sem  porozumenie  tlaku  na  ohlávku  a  pohybovanie  sa  želaným  smerom
(vpred, vzad, do boku, hore a dolu) či už hlavou, časťou tela alebo celým telom. V
rámci  desenzibilizačného  tréningu  s  koňom  nacvičujeme  kľudovú  reakciu  na
strachový  podnet,  napríklad  prejsť  vodu  alebo  plachtu,  dotýkať  sa
rukou/lanom/bičom/iným  predmetom/plachtou  celého  tela,  ťahať  pneumatiku,
prejsť okolo „strašidelných“ zvukových alebo vizuálnych podnetov. Pri práci  na
prekážkach sa takisto nekladú medze fantázii. Kôň sa učí používať vlastné telo s
väčším  uvedomením  –  ako  klásť  nohy  na  nestabilnom  podklade,  cúvať  do
prekážky, prekračovať prekážky bez dotyku, ohýbať svoje telo na vlnovkách i v
rôznych labyrintoch, atď. Tieto cviky majú tiež posilňovací i gymnastický význam.
Kôň sa učí používať svoje telo, posilňuje svalstvo tak, aby vedel niesť jazdca a
vykonávať jazdecké prvky korektne. Zamestnáva  svoju psychiku a tým zvyšuje
svoju psychickú odolnosť a stáva sa vyrovnaným jedincom.

In-hand  work,  čiže  práca  na  ruke  zase  vychádza  z  disciplín  klasickej,  vysokej
drezúry  a ide o nácvik drezúrnych prvkov v korektnej  pozícii  tela  na korektné
(ideálne minimalistické) pomôcky zo zeme. Tieto prvky sa následne dajú využiť aj
zo sedla. Ide o nácvik korektného stoja, cúvania, kruhu, vlnoviek, ustupovania na
holeň, gymnastických cvikov ako dovnútra plec/zadok, traverzály.  Vysoká škola
drezúry učí aj  špeciálne prvky na ruke (španielsky krok, levada, piaf,  capriola),
prípadne  prvky  prevedené  v  kluse  a  cvale.  Táto  disciplína  vyžaduje  relatívne
vysokú znalosť drezúry a jej prvkov, avšak základy sa zvládne naučiť každý pri
pravidelnom tréningu. In-hand work je dobré využiť na správny nácvik drezúrnych
cvikov už zo zeme, tak ako práca na prekážkach, má aj gymnastický i posilňovací
účinok.  Bežný  jazdec  ju  využije  pri  tréningu  mladých  koní,  alebo  re-tréningu
problémového  správania  pri  jazdení,  prípadne  rehabilitácii  po  chorobe  alebo
zraneniach.

Práca na dvoch lonžiach alebo na nákrčníku sú špeciálnou prácou, ktorá využíva
znalosti koňa, ktoré už má z predošlých disciplín. Koník sa pri nich učí reagovať
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na alternatívne spôsoby vodenia a zjemnené pomôcky. V prípade práce na dvoch
lonžiach sa učí „ísť prvý“ - t.j. mať trénera „za zadkom“ v slepej zóne (tak, ako pri
jazde zo sedla) a na signály podobné pri práci zo sedla reagovať tak, aby vedel na
pokyn zastaviť, dať sa do pohybu, zmeniť chod a tempo chodu, zatočiť, zacúvať.
Tí  skúsenejší  učia  kone  na  dvoch  lonžiach  aj  vykonávať  rôzne  prvky  vyššej
drezúry alebo prácu na prekážkach. Práca na dvoch lonžiach sa dá vykonávať aj v
teréne, alebo sa dá využiť pri trávení voľného času s koňom, na prechádzkach v
prírode. Koník si tak trénuje svoje sebavedomie (ísť prvý) a reagovať na pomôcky
trénera  mimo sedla.  Jej  oblasti  využitia sú podobné,  ako pri  in-hand worku,  či
hrách zo zeme. 

Práca na nákrčníku zase využíva zručnosti z oblasti hier s koňom, umožňuje mať
koňovi  „voľnú  hlavu“,  vytvára  nové  pohybové  vzorce  koňa  a  vyzerá  veľmi
efektne. Na nákrčníku sa dá aj jazdiť, takže fanúšikovia jazdenia „na holom koni“
majú  o  zábavu  postarané  :)  Na  nákrčníku  musí  kôň  reagovať  na  veľmi  jemné
signály,  medzi  ním a  jazdcom musí  panovať  dokonalá súhra,  dôvera  i  rešpekt.
Disciplína vyžaduje od trénera nemalé skúsenosti z tréningu koní i jazdenia. Táto
disciplína je vhodná pre pokročilých trénerov alebo jazdcov, hoci vyzerá, hlavne
pre laikov, veľmi „jednoducho“, prirodzene, efektne a lákavo. 

Niekedy sa do práce zo zeme radí i nácvik na dopravu (kočíky, bicykle, bežci, autá,
poľnohospodárske stroje) a nastupovanie do vozíku. Pri druhom menovanom je
dôležité,  aby  sa  kôň  naučil  nastupovať  a  vystupovať  do  vozíku  v  rámci  hry,
dobrovoľne a s ľahkosťou. Niektoré kone vedia nastúpiť sami, na minimálny signál
trénera (napr.  vedia byť do vozíku samostatne vyslané).  V tomto bode by som
chcela pripomenúť i nácvik správania sa koňa pri poskytovaní služieb kopytára,
kováča,  či  veterinára.  V  rámci  hier  a  odcitlivovania  sa  dá  koník  naučiť  na
sprchovanie, korektúru, podkúvanie, podávanie liečiv i injekcií atď. Nikdy neviete,
kedy budete napríklad potrebovať koňovi schladiť kopyto vo vedre vodou. Aj to sa
v rámci hry dá celkom ľahko nacvičiť. 
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Tanec s koňmi / Liberty 
Hana Šišková a Daniela Tejkalová

Liberty  tak,  ako  ho  poznám  ja  (Hanka),  je  cvičenie  koňa  v  dobrovoľnom
nasledovaní svojho trénera. Celá metodika je zameraná na to, aby kôň trávil čas s
človekom dobrovoľne a aj vo voľnosti (bez ohlávky i vodítka, ideálne na jazdiarni
či pastvine) človeka nasledoval, alebo s ním vykonával rôzne triky. Celý liberty
tréning  je  postavený  na  precíznej  neverbálnej  komunikácii  človeka,  načítavaní
komunikácie koňa, trávení dlhého času „nezištne“ (bez zvláštneho cieľa a účelu) s
koňom na pastvine  tak,  aby  kôň prijal  človeka  „za  svojho“  a  trávil  s  ním čas
dobrovoľne. Pri všetkých cvičeniach má kôň možnosť kedykoľvek odísť, nikdy nie
je  do  cvičenia  nútený.  Človek  si  koňovu  pozornosť  musí  „zaslúžiť“  svojim
pokojným  a  uvedomelým  nastavením,  pozitívnou  emotivitou  a  dôslednou,
rešpektujúcou komunikáciou. V liberty sa dajú vykonávať rôznorodé hry s koňom,
tréning prekážok i drezúrna práca. Je to niečo, čo vyžaduje obrovskú trpezlivosť a
to  správne  „nastavenie  mysle“  človeka,  kedy  človek  vníma  koňa  ako  úplného
partnera s vlastnou emotivitou, prejavmi vôle i potrebami. 

Liberty je veľmi efektná záležitosť, niektorí tréneri dokážu s koňmi vo voľnosti
divy a rôzne cirkusové čísla. Tu by som rada zdôraznila, že na koňoch je vidno, či
boli do „liberty“ silené a drezúrované, a teda práca vo voľnosti je a zostáva iba
cirkusovým výkonom, alebo sú kone s trénerom naozaj radi a prácu neberú ako
prácu, ale zábavu. A pre mňa osobne niektoré prvky, ako sadnúť si na ležiaceho
koňa (čo je od trénera veľmi dominantný prejav) alebo obrátiť koňa hore nohami
(čo je v prírode zamrznutá  pozícia obete pri útoku šelmy) do liberty takej, ako ju
spomínam,  nepatria.  Prvky  liberty  by  aspoň  podľa  mňa  mali  rešpektovať
prirodzenú povahu, komunikáciu a slobodu koňa. 

***

Ja  (Daniela),  by  som  k tejto  časti  ešte  doplnila  môj  zážitok  z Karibiku
a z Francúzka,  kde  som mala  tú  česť  stretnúť  Lindu Kohanov  a Stinu  Herberg
a vidieť  ich  pri  ich  práci  s koňmi  „na  voľno“.  Stina  ma  uchvátila  slobodným
tancom s koňmi a svojou energiou venovanou spolužitiu s prírodou a Linda svojou
múdrosťou ukrytou v skromnosti a neviditeľnej práci s energiou, ktorej však kone
viditeľne rozumeli.

Stina  Herberg založila  a vedie  ekologicky  zamerané  vzdelávacie  zariadenie
(Richmond  Vale  Academy)  na  jednom  malebnom,  turisticky  málo  známom,
karibskom ostrove St.Vincent.  Stina pochádza z Nórska a vždy milovala život i
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prácu s koňmi. Keď sa v roku 2007 prisťahovala na ostrov, bolo tam len pár kusov
koní, ktoré žili „na divoko“ už nejakých pár rokov, po tom, ako ich bývalý majiteľ
opustil a nechal napospas prírode. Stina sa ich ujala aj napriek ich zúboženému
stavu a postupne ich nenásilnou komunikáciou a vytrvalosťou priviedla k tomu, že
začali  lepšie vyzerať  aj spolupracovať.  Mala síce dobré základy „koňovedy“ zo
svojej  minulosti  aj  od  Carolyn  Resnick,  ale  dnes  vraví,  že  najviac  sa  učila  od
svojich  koní.  Pôvodne  mali  byť  tieto  kone  používané  na  traily  (prechádzky
v prírode) pre turistov, ale zistila, že to nie je aktivita, ktorá by ich tešila. Rozhodla
sa preto ísť na to inak. 

Trávila s nimi veľa času, bez toho, aby niečo od nich vyžadovala, sedela pri nich,
prechádzala sa okolo nich a len ich pozorovala. Postupne im začala rozumieť aj
používať  spôsob  ich  reči,  až  jej  začali  dôverovať  a spolupracovať  s ňou
dobrovoľne, bez akéhokoľvek nátlaku. Keď som videla jej videá pred niekoľkými
rokmi, povedala  som si,  že to  chcem vidieť naživo.  Po dramatických zmenách
v rodine som si ten výlet dopriala a to, čo som zažila, predčilo moje očakávania.
Stina,  s hudbou v ušiach,  a jej  kone,  tancovali  na lúke s ľahkosťou, vzájomným
rešpektom a nehou, striedajúcou sa s nespútanou energiou a pocitom slobody. Boli
tam jednoducho spolu, obklopení len divokou prírodou, vychutnávajúc si spoločný
čas,  kým  ponad  oceán  vyšlo  horúce  slnko.  Keď  sme  sa  neskôr  išli  s koňmi
spoločne  okúpať,  pochopila  som,  s akou  ľahkosťou  sa  dá  s koňmi  pobývať
v prírode aj zdieľať obyčajné momenty. Stačí k tomu len vzájomná úcta a ochota
rozprávať sa spolu.
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Stina  vraví,  že  konskú  reč  sa  dokáže  naučiť  každý  a každý  kôň  jej  rozumie.
Potrebná je len plná autentická prítomnosť človeka, prepojenie s vlastným telom
a prírodou  v nás  i okolo  nás  a ochota  načúvať  jemným  signálom  a  reči  koňa.
Žiadne naháňanie koňa v kruhovke (kým nepovolí), žiadna špeciálna technika či
dril,  ani  snaha  o podrobenie  si  koňa  násilím.  Len  láskavá  priamočiarosť
vychádzajúca z vnútra človeka, sem tam trochu odmeny, veľa trpezlivosti a úcta
k samotnému bytiu. 

Myslím, že najväčší diel na jej úspechu pri práci s koňmi, tvorí samotné jadro jej 
osobnosti. Stina má v sebe neutíchajúcu energiu a túžbu po živote v súlade 
s prírodou. Je to niečo, o čom nielen hovorí, ale čo cíti a hlavne aj robí, celou 
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svojou bytosťou – vo svojich aktivitách venovaných ochrane prírody, pri práci 
s ľuďmi aj s koňmi. Viac o nej sa dočítate na stránke https://stinaherberg.com/.

Linda Kohanov žije a tvorí prevažne v USA. Už som o nej písala v predošlých
kapitolách  (je  zakladateľkou  organizácie  EPONA,  ktorá  sa  venuje
experimentálnemu vzdelávaniu a liečeniu prostredníctvom koní, napísala niekoľko
kníh (Tao koně, S koněm mezi světy, The Power of the Herd, The Five Roles of a
Master Herder a Way of the Horse / cards),  podieľa sa na vedení centra,  vedie
semináre a poskytuje individuálne lekcie). 

Ku svojmu štýlu práce s koňmi sa dopracovala postupne, od klasického prístupu a
horsmanshipu až po vlastné skúsenosti s prácou s jemnejšími energiami. Najväčšiu
zmenu pocítila vtedy, keď si začala viacej všímať súvislosti v jej živote s vlastnými
koňmi. Objavila v ich živote veľa múdrosti pre moderný svet  a uvedomila si aj
existenciu neviditeľnej energie obklopujúcej všetko živé. 

Linda sa venuje vzdelávacím a liečivým aktivitám s koňmi, nie trénovaniu koní,
takže keď som sa zúčastňovala jej workshopu Beyond Words: The Art and Science
of Sentient Communication (Saint-Thierry, France, Sept 2019), neočakávala som
žiadne  „ukážky“  práce  s koňmi  vo  voľnosti.  Zaujímalo  ma,  ako  tá  jej  práca
s koňmi „na voľno“ funguje, prečo kone reagujú alebo nereagujú na človeka a na
čo mi to môže byť dobré v bežnom živote, pri práci s koňmi aj s ľuďmi. Všetko, čo
sme robili, sme robili s koňmi pustenými voľne v ohrade či na jazdiarni, kde mali
kone možnosť odísť, prísť, nerobiť nič alebo sa hýbať ako potrebovali. Pri týchto
aktivitách  ide  totiž  o to,  aby  kôň  svojou  reakciou  odzrkadlil  naše  vnútorné
nastavenie a my sme vďaka nemu mohli lepšie uvidieť samých seba – svoje pocity,
postoje  a zámery.  Cieľom  týchto  aktivít  teda  nie  je  trénovať  kone,  ale  lepšie
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uvidieť seba a svoj spôsob komunikácie s vonkajším svetom, vrátane komunikácie
s koňmi. 

Súčasťou aktivít s Lindou bolo aj to, aby sme koňa „premiestnili“ respektíve aspoň
pohli  smerom k nám,  alebo  od  nás,  avšak  bez  toho,  aby  sme mali  k dispozícii
vodítko, kruhovku, bičík a podobne, alebo sa ho vôbec dotýkali. Kôň mal reagovať
len na naše vnútorné nastavenie, prácu s dychom, prípadne pohyby tela. Nedostali
sme žiadne pokyny typu „urob toto a kôň urobí toto“. Mali sme sa len naladiť na
seba a prepojiť s koňom „na diaľku“. Prišlo mi to spočiatku nemožné, ale po pár
pokusoch sme zistili, že to naozaj ide. Uvedomila som si, ako vysoko citlivé môžu
kone byť a aký nový svet  sa predo mnou otvára.  To,  čo sa nám Linda snažila
odovzdať sa len ťažko dá vopchať do slov – veď aj preto ten názov Beyond words
(Za slovami). Ale všetci sme to tam cítili a vlastne aj videli cez reakciu koní, ktorí
sa hýbali,  reagovali,  chodili,  behali  s nami alebo stáli  presne podľa toho, čo sa
dialo hlboko v nás. Myslím, že tieto momenty zmenili moje predstavy o živote a
práci s koňmi nadobro a už sa nedokážem vrátiť späť.
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Prechádzky s koňmi v prírode
Daniela Tejkalová

Prechádzky  s koňmi  v prírode  môžu  byť  ideálnym  doplnením  iných  aktivít
s koňmi.  Nemyslím  teraz  klasické  jazdecké  vychádzky  v sedle,  ktoré  tvoria
zvyčajne  veľa  času  hlavne  rekreačných  jazdcov  alebo  tie,  ponúkané  v rámci
agroturistiky  dovolenkárom v pekných  kútoch  krajiny.  Ich  cieľ  i zámer  je  viac
menej jasný – prevetrať koňa alebo sa na ňom aspoň odviezť, dopriať si spoločný
pohyb a byť na čerstvom vzduchu, prípadne aj zarobiť. Na tomto mieste by som sa
chcela venovať skôr tomu typu vychádzky, keď sa len tak pomaly túlame krajinou,
kôň kráča vedľa mňa, prípadne ma vezie len chvíľku a cieľom je byť spolu. Píšem
tu o tom preto, že sa ma často ľudia, ktorých stretávame na ceste pýtajú, prečo na
tom koni nesedím a neveziem sa. Nuž preto, že sedieť na koni nepovažujem za
nutné. 

Patrím medzi ľudí, ktorí si chcú život vychutnávať, nie si ho „odmakať“ alebo ho
tráviť na úkor iných. Preto nemusím vždy na koni len sedieť a nechať sa viezť
alebo mať nejaký konkrétny cieľ. Rada kráčam po jeho boku, rozprávam sa s ním
a cítim jeho dych aj mu vidím do očí. Rada sa aj obzerám, dotýkam trávy a  hľadím
na  oblaky,  či  len  tak  pozorujem  koňa  a vnímam  čas  bez  času.  Chodievame
najradšej krokom alebo si spolu aj zabeháme (to je super aktivita na udržiavanie
kondičky!),  občas  sa  zastavíme  a obe  sa  popásame,  napríklad  na  ringlotách  či
šípkach a Nina hlavne na tráve. Takto mám pocit, že z tej prechádzky máme osoh
obidve. Raz vyberám cestu ja a inokedy ona. V teplých letných dňoch milujeme aj
spoločné  kúpanie,  v potoku  či  jazere  a váľanie  sa  v tráve  či  popadanom  lístí.
Trochu ťažšie to býva v zime, keď je kôň plný nevybitej energie a nevie čo s ňou.
Pri pohľade na kone tešiace sa zo snehu, či šuchotajúceho lístia,  mi vždy príde
veselo a zároveň aj nevoľno. Viem už čo to znamená, keď sa kôň rozhodne mať
radosť a vy na to nie ste úplne pripravení. Vie to byť totiž riadna sila!

Ten čas, byť len tak spolu, cítiť sa slobodne a túlať sa krajinou je niečo, čo sa nedá
opísať. Dá sa to len precítiť. Keď som kedysi snívala o tom, že raz budem mať
koňa, po ničom inom som vlastne netúžila. Hnala ma vidina toho, ako budem so
svojim koňom cválať  lúkami,  brodiť  sa  riekami  a túlať  sa  lesmi...  len  tak,  bez
cieľa, bez sedla a uzdy, ale hlavne spolu. Zdalo sa to také jednoduché a prirodzené.
Zrejme je v tejto vízii čosi viac ako len obyčajný detský sen, pretože k podobnému
snu sa často priznávajú aj iné ženy a to nemusia byť ani koniarky. Skrýva v sebe
zrejme symbol slobody, energie a spojenia s prírodou, akúsi skrytú silu a divokosť,
po ktorej dnešné ženy tak túžia. 
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Keď  som  si  kupovala  koňa,  bolo  to  aj  pre  mňa  také  samozrejmé,  že  mi  ani
nenapadlo,  že  by  v tom mal  byť  nejaký  háčik.  Ukázal  sa  až  časom.  V prvých
týždňoch nášho spolužitia  s kobylkou Ninou,  sme  toho obe  moc nevedeli.  Ale
túžila som ísť s ňou von a tak som jej len nasadila povrazovú ohlávku a vydala sa
peši do lesov, obklopujúcich stajne, kde sme práve prebývali. Nina s tým vôbec
nemala  problém  a hoci  sa  jej  od  stajne  veľmi  nechcelo,  stačilo  trošku  pridať
energie a pohla sa. Ja neskúsená, ona neskúsená, ale ani jednej to nevadilo. Išli sme
sa spolu prejsť. Až po dobrej hodine niekde uprostred kopcov jej došlo, že fakt tam
nikde žiadne iné kone nie sú a asi ani nebudú. Začala panikáriť. Fŕkala, prevracala
oči a točila sa okolo seba a už už by bola aj na zadných. Pred očami mi začali
blikať desivé obrázky toho, ako sa mi vytrhne z rúk a splašená si niekde ublíži.
Nemala  som žiadne  zručnosti  skúseného  koniara  a nevedela  som,  ako  ju  mám
ukľudniť a „ukázniť“. Jediné, čo som vtedy vedela bolo, že musím zostať kľudná
aspoň ja. Tak som len zhlboka dýchala a dýchala a ubezpečovala ju, že to bude
dobré  a  pôjdeme pomalým krokom naspäť.  Napokon sa  upokojila  a  došli  sme
domov  úplne  v pohode,  akoby  sa  nič  nestalo.  S odstupom  času  si  nedokážem
predstaviť, aká sila mi dala tú silu urobiť to. Dnes som s Ninou 4 roky a tak ďaleko
by sme sa samé asi nedostali. Viem toho o nej priveľa na to, aby som si trúfla. Vie
byť riadne tvrdohlavá aj divoká a má obrovskú silu ťažného koňa. Ako som už
spomínala vyššie, kone sú veľmi stádovité a väčšina z nich potrebuje mať pri sebe
aj iné kone. Poctivou a trpezlivou prácou sa dá dosiahnuť, aby bol kôň samostatný
a poradil si aj bez iných koní. My sme sa od toho dňa zatiaľ k tomu nedostali a ak
chceme ísť  von,  tak si  radšej  vezmeme so sebou nejakých kamarátov.  Nina  je
vtedy úplne pokojná a spokojná a ja tiež. Ale tento príbeh je pre mňa vždy ukážkou
toho, ako funguje naše „nastavenie“ (mindset) a ako veľmi to vplýva aj na kone
a ostatné bytosti okolo nás. Čím menej som o koňoch vedela, ale veľa som cítila
a verila si, tým menej som sa bála a preto sa menej bál aj môj kôň a dovolila som si
robiť veci, ktoré dnes už len málokedy. Napríklad ísť v zime na lúku a vysadnúť na
koňa bez uzdy a sedla. Nie som totiž vôbec dobrý jazdec. A viem toho príliš veľa
o tom, „čo by sa mohlo stať“. Ale čo je zase úžasné, dáva mi to príležitosť trénovať
svoje schopnosti a posúvať sa opäť ďalej. 

V čase, keď sme ešte pobývali na našej malej farme na kopci nad Limbachom (a
vedela som toho o koňoch oveľa menej ako dnes), chodili sme s parťáčkou Luckou
a jej haflingom Merlinom, na prechádzky často. Najradšej len tak, „na ruke“, teda
bez  sedla,  ale  občas  sme vyrazili  aj  na  dlhšiu prechádzku  v sedle  a  s nejakým
cieľom. Občas bol tým cieľom pohár kofoly,  ktorý nám načapoval  môj  bývalý
sused, žijúci na brehu priehrady, uprostred lesa. Vtedy sme kone odsedlali, pustili
a nechali  sa  pásť  na  priľahlej  lúke  a my  sme  spokojne  popíjali  chladný  mok.
Púšťali sme ich takto na voľno popásť sa často a mali sme ozaj šťastie, lebo nikdy
sa nám nič zle neprihodilo. Jedného dňa sme napríklad zabudli sledovať čas a keď
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sme sa vracali späť, bola už tma. Ale poriadna tma! Uprostred hlbokého lesa sme
vôbec nevideli na cestu a vôkol nás sa ozývali strašidelné zvuky. Bolo jasné, že
tam nie sme sami, no kone si z toho nič nerobili. Žili predsa vonku a tie zvuky
poznali. Boli to srnky a možno aj diviaky, ktoré sa predierali húštinou popri nás.
Nemali sme baterky a mobil nám moc nepomohol. A tak sme sa museli spoliehať
už len na naše kone a opierať sa o nich, keď sme zostupovali strmým briežkom.
Kone kráčali s úplným pokojom a istotou, hoci sme šli len úzkou lesnou cestičkou
a fakt sme nič nevideli. V tej chvíli viedli oni nás a nie my ich. Skúsení koniari to
asi dobre poznajú, ale pre nás to bol veru zážitok na celý život.

Občas sme počas prechádzky pustili jedného z koní a nechali ho cupitať za nami
len tak, na voľno. Stávalo sa však, že okoloidúci jazdci z neďalekej stajne z toho
nemávali veľkú radosť, pretože ich „dobre vychované“ kone sa pod sedlom začali
ľakať a ani  zubadlo  mi často nepomohlo ukľudniť  sa.  A tak sme tie naše kone
radšej už nepúšťali. 

Do pamäti sa mi vryl ešte jeden krásny nočný zážitok. Bola teplá letná noc, takmer
polnoc a Luna žiarila vo svojej plnej sile a splnovou žiarou osvetľovala priľahlé
lúky. Martin, môj parťák od koní, navrhol, že by sme sa mohli ísť prejsť. Teraz?
Uprostred  noci?  Znelo  mi  to  šialene,  ale  po  tom  predchádzajúcom  nočnom
dobrodružstve mi to až také nepredstaviteľné nepripadalo.  Vysadli  sme na holé
chrbty  oboch koní  a len  tak,  na  ohlávkach  sme sa vydali  krokom na  neďaleký
kopec.  Kone boli  úplne pokojné a zdalo  sa,  akoby vraveli...  konečne!  Konečne
idete  s nami takto  von.  Ako sme tak  kráčali  lúkou zaliatou  striebristou žiarou,
ponad trepotajúce  sa  svetlá  neďalekého  mestečka  a čierno  čiernu  tmu tmavých
lesov, prišlo mi to tak samozrejmé a známe, akoby som to zažívala už veky. Videla

197



som naše tiene a cítila dokonalý súlad, lásku, pokoj a spojenie so všetkým naokolo.
Vyšli sme na kopec, pozdravili mesiac a pomaly sa vrátili domov.

Boli  to  jedny  z  tých momentov,  ktoré  ma  presvedčili  o tom,  aký  úžasný  čas
môžeme žiť tu, na tejto planéte a ako krásne nám môže byť aj s koňmi, stačí, ak si
to dovolíme... cítiť.

Odvtedy sú takéto chvíle pre mňa tými najvzácnejšími. Keď môžem len tak kráčať
vedľa koňa, alebo aj vyskočiť na jeho chrbát (asi preto mám nízkeho koňa), keď sa
mi  už  nechce  ísť  peši  hore  kopcom,  či  si  sadnúť  do  trávy  a pojedať  zabalenú
dobrôtku, zatiaľ čo sa kôň spokojne pasie niekde opodiaľ. 

Uvedomila som si  ale  časom,  že pre  pobyt  s koňom v prírode,  je  dôležité  mať
určité  psychické  aj  fyzické  schopnosti.  Na jednej  strane  je  to  duševná stabilita
a emočná vyzretosť a dôvera, ktorá dá koňovi oporu, keď ju on stráca a potrebuje
ju od svojho človeka. A na druhej strane sú to aj fyzické schopnosti – vedieť čo
robiť  so  svojim telom na  koni  aj  vedľa  koňa.  Dokázať  „usedieť“  jeho  prívaly
energie a zároveň sedieť  tak, aby to bolo príjemné aj  koňovi.  A to chce trochu
cviku a skúseností. Vedieť čo robiť, ak sa kôň splaší, či má iný názor (napríklad na
prechod potoka) a mať dosť síl a energie kráčať popri ňom do kopcov aj lúkami.
Mať odvahu a schopnosti riešiť neplánované situácie a vedieť si poradiť napríklad
aj so zranením či pri stretnutí s divou zverou, psami alebo inými koňmi, kedy kôň
reaguje naozaj inštinktívne.

Poznať svoje schopnosti a povahu koní, ktoré s nami idú do prírody je nadmieru
dôležité. Lebo nie je nič horšie, ako si prvýkrát sadnúť na koňa v rámci dovolenky
a ísť  na  spoločnú vychádzku  (hoci  aj  „krokovku“)  s koňmi  niekam do kopcov.
Potom už len počúvate strašidelné príbehy, ako kôň striasol turistu, ľahol si s ním
na prašnej ceste alebo mu vyrobil nezabudnuteľný zážitok počas trysku domov. Je
to ale veľká škoda, lebo kone tak strácajú dôveru v ľudí a ľudia v kone. Dostatočná
príprava turistov pred vychádzkou alebo sprievodca vedúci  koňa, by mohli  byť
v tomto smere určite nápomocné. Chce to však od majiteľov koní odvahu vypýtať
si cenu, ktorá je takéhoto zážitku naozaj hodná a odzrkadľuje pravú podstatu týchto
nádherných bytostí.  
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Vzdelávanie, osobný a firemný rozvoj a liečenie s koňmi 
Daniela Tejkalová a Hana Šišková

Každý, kto sleduje dianie vo svete koní, si už pravdepodobne všimol, že kone sú
čoraz viac využívané aj na učenie a liečenie ľudí. 

Pri pohľade na zoznam rôznych medzinárodných organizácií sa zdá byť táto oblasť
vo  svete  pomerne  dobre  rozvinutým  a neustále  narastajúcim  odvetvím.  Na
Slovensku  a v Čechách  je  z nižšie  uvedených  disciplín  známa  prevažne  len
hipoterapia,  ktorá  vznikla  ešte  na  začiatku  minulého  storočia  a ktorá  má  u nás
celkom dlhú tradíciu a šíri aj dobré meno vo svete. Liečba telesne alebo duševne
postihnutých však nie je to jediné, kde môžu byť kone nápomocné. Veľmi ma teší,
že sa oblasť experimentálneho učenia a terapií s koňmi rozvíja a rozrastá, pretože
kone tak dostanú viac príležitosti ukázať svoju pravú tvár. 

Foto: Nina Bednáriková

Pri  snahe  zhrnúť  to  podstatné  o EAAT  -  Equine  Assisted  Activities  and
Therapies  (aktivitách  a terapiách  s asistenciou  koní)  som  sa  však  priznám
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zamotala  (podobe  ako  to  priznáva  aj  Wikipedia)  medzi  spleťou  rôznorodých
skratiek  a možností  a tak  tu  spomeniem  len  tie  základné.  Zmätok  pridáva  aj
rozdielnosť v zaužívaných pomenovaniach vzhľadom na lokalitu. V Amerike a vo
svete  sa  stretnete  prevažne  s  označením  „equine“  a v Európe  viac  s  pojmom
„horse“.  V princípe  sa  dajú  aktivity  s asistenciou  koní  rozdeliť  na  dve  hlavné
oblasti,  ktoré  som pre  zjednodušenie  nazvala  TERAPIA s koňmi a OSOBNÝ
ROZVOJ s koňmi.  

TERAPIA / liečba s koňmi 

EAT – Equine Assisted Therapy 

Typ  experimentálnej  psychoterapie  postavenej  na  interakcii  s koňmi.  Pomáha
ľuďom s mentálnymi, telesnými, emočnými alebo sociálnymi ťažkosťami. 

Terapie  sú  vedené  certifikovanými  terapeutmi  s potrebným  vzdelaním
(psychológmi, psychiatrami, terapeutmi, špeciálnymi pedagógmi alebo poradcami),
špeciálne vyškolenými pre EAT. Výcvik môže trvať niekoľko mesiacov aj rokov.

V praxi sa pre túto oblasť môžete stretnúť s rôznymi názvami a špecializovanými
disciplínami, napríklad Equine Facilitated Psychotherapy (EFP), Equine Assisted
Psychotherapy  (EAP),  Equine-Facilitated  Mental  Health,  Equine  Assisted
Counseling, Hippotherapy, Interactive Vaulting, Therapeutic Driving, Therapeutic
Riding.

Pri „liečbe s koňmi“ ide o oblasti duševného alebo telesného zdravia ako napríklad
PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder), zmeny správania, životné traumy a straty,
ADD, ADHD, autizmus, Downov syndróm, ťažkosti v oblasti emócií prežívania
a sociálneho správania, opozdený vývoj, telesné postihnutia a amputácie, poruchy
pozornosti,  úzkosti,  problémy s učením a  pamäťou,  paralýza,  svalová  dystrofia,
roztrúsená  skleróza,  poradenská  psychológia  v oblasti  mládeže,  rodinných
vzťahov, rôznych tráum a zármutku, liečba problémov príjmu potravy, závislosti
a rôzne ďalšie.

Pár slov ešte od Hanky: 

Na Slovensku sa hipoterapia vykonáva v rámci troch základných disciplín, a to:
psychologicko-pedagogické  jazdenie,  športové   jazdenie  handicapovaných  a
nakoniec hiporehabilitácia. Bližšie informácie k jednotlivým disciplínam sa dajú
nájsť  na  web  stránke  Slovenskej  hipoterapeutickej  asociácie.  Všetky  tieto
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disciplíny  sa  zakladajú  na  špeciálne  navrhnutých  aktivitách,  prevažne
vykonávaných  na  koni.  Ide  o  vozenie  sa  na  koni  s  využitím  rôznorodých
terapeutických úloh, fyzioterapeutické aktivity na koni, alebo o špeciálne jazdenie,
prípadne športové para-jazdecké disciplíny. 

Štvrtá oblasť psychoterapie s koňmi, ktorá využíva pre liečebné účely interakciu
kôň-človek ako takú alebo aktivity vykonávané „zo zeme“, sa u nás na Slovensku
využíva  iba  obmedzene.  Špeciálne  vzdelávanie  tohto  smeru  nie  je  u  nás
momentálne dostupné, aj preto záujemci o takýto typ liečby s koňmi musia získať
vzdelanie v zahraničí.  

OSOBNÝ ROZVOJ s koňmi (vzdelávanie, koučing, osobný rozvoj)

EAA / HAA – Equine Asisted activities / Horse Assisted Activities 

Označuje  širokú škálu  aktivít  s koňmi venovaných  osobnému rozvoju  a  učeniu
v oblasti emočného prežívania a sociálnych zručností. 

Facilitátormi EAA / HAA môžu byť skúsení vychovávatelia,  biznis konzultanti,
kouči alebo ľudia z oblasti alternatívnej medicíny, ale pre niektoré oblasti aj ľudia
bez špeciálneho vzdelania, ktorým táto oblasť učarovala. Výcvik facilitátorov trvá
od dvoch dní do niekoľko mesiacov. Keďže pre väčšinu aktivít v tejto oblasti nie je
potrebné  špecializované  vzdelanie,  klienti  by  sa  mali  zaujímať  o prostredie,
z ktorého facilitátori  vzišli,  aké  majú kvalifikácie  a skúsenosti  s ľuďmi rovnako
ako aj  s koňmi.  Podobne ako  v iných oblastiach  aj  tu  platí,  že  lepšou zárukou
kvality sú skôr výsledky a referencie klientov ako „papier“.  

EFL sa využíva prevažne v oblasti rozvoja osobného potenciálu ľudí, v oblastiach
akými  sú  napríklad  sociálne  a  komunikačné  zručnosti,  tímová  spolupráca,
vodcovstvo,  neverbálna  komunikácia,  osobné  hranice  a  asertivita,  sebavedomie
a podobne.  Častokrát  sa  venuje  mladým  ľuďom,  ľuďom  zo  sociálne
znevýhodneného  prostredia,  a  na  druhej  strane  sa  využíva  v  ziskových  i
neziskových organizáciách,  pre trénovanie rôznorodých zručností  („soft  skills“).
Veľmi nápomocná býva aj pre ľudí, ktorí pociťujú príznaky civilizačného stresu a
vyhorenia, zažívajú nedorozumenia v partnerskom živote či pri výchove detí alebo
len potrebujú nabrať „nový dych“. Hoci EAA / HAA nie je považovaná za terapiu
ako takú, jej pôsobenie môže mať rovnako pozitívny vplyv na klienta, ako samotná
terapia. 

V praxi  sa  používajú  aj  názvy  ako  Equine-Facilitated  Learning  (EFL),  Equine
Assisted  Learning  (EAL),  Horse  Assisted  Education  (HAE),  Equine  Assisted
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Coaching  (EAC),  Equine-Facilitated  Experiental  Learning,  Equine-Facilitated
Personal  Growth,  Equine  Assisted  Personal  Development,  Equine  Guided
Leadership (EGL).

Ak  by  ste  mali  záujem  zistiť  si  viac  informácií  alebo  absolvovať  vzdelávanie
v uvedených oblastiach, v závere knihy, v časti Zdroje a kontakty, nájdete zoznam
niektorých hlavných asociácií a organizácií poskytujúcich overené a certifikované
vzdelávacie programy pre jednotlivé alebo aj všetky oblasti, v rôznych končinách
sveta. 

Všetky organizácie uvedené v spomínanom zozname fungujú už niekoľko rokov
a verím,  že  sú  zárukou  kvalitnej  prípravy  svojich členov.  Už aj  samotná  práca
s koňmi, ak je dostatočne vnímavá a poctivá, je vlastne predpokladom dôkladnej
prípravy.  Kôň vás  totiž  preveruje  každý deň!  Ak by som však mala  zhrnúť to
podstatné,  tak  základným  predpokladom  pre  prácu  vo  všetkých  menovaných
oblastiach,  je  hlavne  duševná  rovnováha  sprievodcu  (lektora,  kouča,  terapeuta)
a veľmi  dobré  porozumenie  svetu  koní.  Človek  musí  mať  tkz.  „čistý  štít“  čo
znamená  vyriešené  zranenia  z minulosti,  porozumenie  vlastným  pocitom,
osobnostné predpoklady (ako napríklad empatia, intuícia, otvorenosť) a pozitívny
postoj  k svetu  a ľuďom.  Ak  máte  bohaté  skúsenosti  s koňmi,  ale  neviete  ako
funguje ľudská psychika a po čom túži duša – ľudská aj tá konská, bude pre vás
párdňový kurz asi málo. A naopak. Ak dobre poznáte ľudí, ale s koňmi máte málo
skúseností, máte akoby len polovicu z toho, čo máte mať. 

Profesionálne kurzy sú síce pre našinca veľmi drahé a zdĺhavé, rozhodne však stoja
za to,  len si  treba  dobre vybrať.  Pretože marketing funguje dobre už aj  v tejto
oblasti a „značka“ nemusí byť vždy zárukou kvality. Preto sa v prípade liečenia
s koňmi  požaduje  určité  vzdelanie  a skúsenosti.  V prípade  koučingu  či  iných
aktivít osobného rozvoja a terapií pre zdravých dospelých, považujem za kvalitné
tie stretnutia, kurzy a semináre, kde sa pracuje predovšetkým s vnútorným svetom
osoby a kôň má dostatok priestoru a slobody „vyjadriť svoj názor“.  A to všetko
„bez hodnotenia“ a ukazovania toho, ako je to „správne“, čo znamená, že ľudský
prístup a empatia je tu často dôležitejší ako „technika“. Aktivity s koňmi v tomto
prípade umožňujú ľuďom nachádzať nový pohľad na seba, objavovať súvislosti
v živote, skryté  miesta  a zároveň  rozvíjať  tak  ich  skutočný  potenciál.  Vďaka
absolútnemu prijatiu zo strany koní a hlavne sprevádzajúcej osoby, sa tak môžu
predrať na povrch dávno zabudnuté bolesti a bloky, s ktorými je následne potrebné
hlbšie pracovať a dospieť k porozumeniu. Preto sa mi v oblasti osobného rozvoja
páči napríklad práca Lindy Kohanov či Kathy Pike. 

Pri  oboch  typoch  aktivít  „liečba“  alebo  „vzdelávanie“  s koňmi,  ide  o pomerne
finančne náročnú oblasť,  pretože podstatným činiteľom sú tu okrem terapeutov

202



alebo  facilitátorov  hlavne  kone.  Ich  účasť  pri  terapiách,  koučovaní  alebo
vzdelávaní  pomáha  „zviditeľniť“  jemnú  duševnú  prácu,  pretože  pri  práci  s tak
veľkými a citlivými zvieratami,  sú výsledky omnoho výraznejšie,  umocnené ich
ničím neovplyvniteľnou a zároveň viditeľnou spätnou väzbou. 

Nie všetky kone sú ale vhodné pre takúto prácu. Niektoré kone sú rodení učitelia
a takéto  aktivity  ich  vyslovene  bavia,  ale  iné  kone  to  môže  naopak  nudiť  či
stresovať. Každý kôň musí byť preto dobre vybraný aj špeciálne „vyškolený“, resp.
nepokazený zlým zaobchádzaním, aby bol vnímavý, mal v ľudí dôveru a dokázal
bezpečne spolupracovať. Preto je príprava koní rovnako finančne i časovo náročná
a dôležitá,  ako  príprava  človeka.  Kone  sú  pri  týchto  aktivitách  rovnocenným
lektorom a nie len „nástrojom“ zrkadliacim emócie a naladenie ľudí okolo nich.
Ide  tu  vlastne  o psychicky náročnú prácu  – kone musia zvládať  nové podnety,
vnímať rôznorodé energie ľudí aj koní okolo nich, reagovať a pritom sa „ovládnuť“
(zostať bezpeční pre ľudí). Preto je veľmi potrebné dbať na ich duševnú prípravu
a pohodu počas aktivít a hlavne brať do úvahy „ich názor“ a ochotu spolupracovať.
Zároveň je dôležité dopriať koňom adekvátnu fázu oddychu medzi svojimi druhmi,
kde môžu kone „vypustiť“ nahromadenú energiu aj dočerpať novú. Kone totiž pri
aktivitách  dokážu veľa „načítať“  od klienta a v prípade  nesúrodej  či  rozhádanej
skupiny alebo príliš rozladeného klienta to na nich môže byť jednoducho veľa.
Niekedy  majú  aj  kone  „svoje  dni“  a nič  s nimi  neurobíte.  Pozorný  a vnímavý
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facilitátor  musí  brať  toto  všetko  do  úvahy  a na  základe  toho  reagovať  –
sprostredkovať spätnú väzbu, upraviť aktivitu lebo aj vymeniť koňa a v ideálnom
prípade  pracovať  hlavne  s vnútorným  nastavením  klienta.  To  všetko  je  však
súčasťou procesu a môže byť pre klienta užitočným zdrojom ďalšieho poznania.

Vo väčšine prípadov je potrebný aj tretí člen tímu, v podobe vyškoleného asistenta
a samozrejme  aj  vhodné  prostredie.  Kontinuálne  vzdelávanie  a rozširovanie
obzorov  je  tiež  neoddeliteľnou  súčasťou,  nakoľko  výskum  stále  prináša  nové
a nové súvislosti a poznatky.

Nakoľko v tejto oblasti vidím množstvo príležitostí pre krajší život ľudí aj koní,
budem  vďačná,  ak  sa  tomu  budú  venovať  ľudia,  ktorí  majú  srdce  na  mieste
a potrebné  zručnosti  a kone  tak  budú  môcť  čarovať  častejšie  ako  skákať  cez
prekážky. 

Opäť ešte pár dôležitých slov od Hanky: 

V  interakcii  človek-kôň  sa  objavia  naše  hlboko  zakorenené  vzorce,  akými
vnímame  a  prežívame  svet,  akými  interagujeme  s  druhými  ľuďmi,  ako
zaobchádzame sami so sebou. Kôň je akýmsi zrkadlom našich pocitov, potrieb,
túžob,  silných  stránok,  ale  aj  našich  nedostatkov  a  slabostí,  ktoré  na  sebe  ani
nevnímame  alebo  ich  vnímať  odmietame.  V  rámci  konceptu  EAA  (equine-
facilitated  activities)  facilitátor  pomáha  vytvoriť  bezpečnú  interakciu  človeka
(alebo tímu ľudí) s koňom (alebo viacerými koňmi súčasne) a priestor, kde človeku
prichádzajú uvedomenia, ktoré pomáhajú nastoliť zmenu, vyriešiť problém alebo
sú inak dôležité pre naše lepšie prežívanie i vzťahy. 

Takéto uvedomenie je tvorené zážitkom tu a teraz, aktuálnym pochopením toho,
ako  naše  emócie,  správanie  alebo  premýšľanie  vplýva  na  komunikáciu,  kvalitu
vzťahov, pracovný výkon, možnosti spolupráce, vodcovské schopnosti a iné oblasti
v našich životoch. Aktivity sa odohrávajú na pastvine, alebo jazdiarni, sú zamerané
na vlastné prežívanie človeka pri koňovi, interakciu s koňom/koňmi alebo rôzne
hry či úlohy pri koňoch. Človek v týchto aktivitách dostáva „od koňa“ akúsi spätnú
väzbu, ktorá je pomenovaná v spolupráci s facilitátorom a ďalej s ňou pracuje za
pomoci koňa i facilitátora (konkrétne postupy závisia od spôsobu jeho práce) tak,
aby  mal  človek  z  tejto  aktivity  nielen  zážitok  i  úžitok.  Tak  ako  pri  inom
vzdelávaní, určitý čas trvá, kým sa človek naučí novým schopnostiam rozumieť a
používať ich v bežnom živote, preto je dôležitá ochota pracovať na sebe pravidelne
a  kontinuálne.  EAA  aktivity  by  nemali  byť  len  jednorázovými  zážitkami,  je
ideálne, ak sa im človek venuje dlhodobejšie, kým sa nepodarí rozvinúť potenciál
získaného uvedomenia i zručností naplno.
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Na rozdiel od psychoterapeutických aktivít tak, ako sú vykonávané na Slovensku,
sa v rámci EAA nejedná o jazdenie, ale o „aktivity zo zeme“, navyše tiež nejde o
tréning jazdeckých,  ale ani  výcvikových (napr.  horsemanship a pod.)  zručností.
Aktivity sú špeciálne navrhnuté pre budovanie sebauvedomenia, rozvoj osobnosti a
tréning rôznych „mäkkých“ zručností (soft-skills). Niektoré aktivity možno použiť
pri liečbe psychických zranení a tráum, pričom je dôležité, aby facilitátorom bola
osoba s patričným, ideálne psychoterapeutickým vzdelaním. 

Je  veľmi  dôležité,  ako  už  bolo  spomenuté,  aby  mal  facilitátor  nielen  hlboké
skúsenosti  s  koňmi  i  ľuďmi,  ale  aj  osobnú zrelosť,  aby  vedel   „očistiť“  svoje
vlastné prežívanie od toho, čo sa deje v aktivitách, bol schopný určitého nadhľadu
a mohol byť naplno k dispozícii  pre riešenie všetkého, čo môžu takéto aktivity
priniesť, či už v rámci interakcie človek-kôň alebo v tom, čo človek pri aktivitách
prežíva, aké spomienky sa vynoria, čo všetko sa pri koňoch „spúšťa“. 
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Firemný rozvoj s asistenciou koní
Ako kone pomáhajú v pracovnom prostredí a organizáciách (Hana Šišková)

Dosiaľ nedocenenou oblasťou práce  s koňmi je  zážitkové vzdelávanie  a  rozvoj
lídrov / vodcov, pracovných tímov i ľudí s témou kariérneho rastu.  Kone vedia
poskytnúť podporné, otvorené prostredie, hravosť, nové pohľady i dosť výziev pre
ľudí z prostredí organizácií a profesného života. Tejto oblasti sa venujem čiastočne
akademicky i prakticky. Na základe vlastných pozorovaní a chápania týchto tém
som uskutočnila niekoľko experimentov s prácou v tíme a tu prinášam niektoré
zistenia a môj pohľad na problematiku. 

Pozorný čitateľ si isto všimol časté opakovanie termínu vodca v našich textoch :)
Kone sú nedoceniteľnými (a pri plánovaní firemného vzdelávania nedocenenými)
učiteľmi princípov vodcovstva a vodcovských schopností. 

Tak,  ako  vnímam situáciu  ja,  princípy  vodcovstva  sa  bez  koní  len  ťažko  dajú
skutočne  pochopiť  a  naučiť.  Veď  kde  inde  vodca/líder  dostane  takú  unikátnu
možnosť bezprostrednej, autentickej a priamej spätnej väzby od tých, ktorí sú ním
vedení,  ako pri  stáde koní,  ktorých spoločenský život je  postavený na hľadaní,
identifikovaní a nasledovaní vodcu? Ak je človek zvedavý na takúto spätnú väzbu
a chce sa z nej ďalej učiť, kone sú výborným prostriedkom, ako otestovať svoje
schopnosti,  identifikovať  silné  i  slabé  stránky  svojho  vodcovstva  a  tiež  znovu
testovať reálne pokroky v identifikovaných témach. 

Ako ste asi aj z predošlého textu pochopili, kone neprinútite robiť nič, pokiaľ sami
nechcú.  Nehovorím  o  práci  s  koňom na  vodítku,  v  malom  priestore,  resp.  za
pomoci  neprimenraného  tlaku  či  sily.  Hovorím  o  práci  vo  voľnosti,  aspoň  vo
väčšej ohrade, kde má kôň možnosť reakcie a výberu. To, či je človek dostatočne
zaujímavým a silným (duševne i duchovne) lídrom, určí kôň sám. Áno, silná výzva
a zrkadlo, ale pre mňa stojí za to. Ako líder, má človek neoceniteľnú príležitosť
skúmať svoj skutočný potenciál a pracovať s ním. Pri koňoch sa dajú identifikovať
nuansy vodcovstva, naučiť sa transparentnej a zrozumiteľnej komunikácii, práci s
emóciami,  schopnosti  motivovať,  viesť  a  plánovať  akcie,  identifikovať  svoje
potreby, potreby vedených i potreby celku. 

V  súčasnosti  prichádzajú  „na  trh“  nové  koncepty  vodcovstva  ako  napr.
transformačné  vodcovstvo  (z  angl.  transformational  leadership)  alebo  slúžiace
vodcovstvo (z angl. servant leaderhip). Tieto považujú tradičné direktívne vedenie
tímu  za  prekonané.   Nový  typ  vodcu  by  mal  byť  transparentný,  rešpektujúci
motivátor  a  vizionár,  slúžiaci  potrebám  svojho  tímu,  dôraz  sa  kladie  skôr  na
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charakter, morálku a interpersonálne schopnosti lídra. Z uvedeného vyplýva, že je
obzvlášť dôležité porozumieť sebe ako vodcovi  v rámci vlastného zážitku seba v
situácii  vedenia  druhých.  V  dobe,  keď  autentickosť  lídra  je  jeho  dôležitou
vlastnosťou si myslím, že tí, ktorí ašpirujú na to byť dobrým lídrom/vodcom, by sa
nemali báť konfrontovať svoje skutočné vlastnosti a schopnosti i ašpirovať na ich
reálne zlepšenie. 

Na druhej strane, kone vedia pomôcť aj tímovému rozvoju, teda nielen vodcovi,
ale aj vedeným i tímu ako celku. Pri dlhodobom rozvoji tímu s pomocou koní,
vedia  naučiť  ľudí  v  tíme  lepšie  si  vzájomne  porozumieť,  efektívnejšie
spolupracovať,  tolerovať  sa  a  rešpektovať  sa,  spoznať  silné  a  slabé  stránky  i
potenciál  tímu,  porozumieť aj  štýlu nasledovania  lídra  (z  angl.  followership)  a
svojim potrebám v tíme.  Líder  tímu vie  svoj  tím spoznať  „v  novom svetle“  a
pochopiť to, ako má svojich nasledovateľov (z angl. „follower“) viesť tak, aby tím
dosahoval stanovené ciele ľahšie, efektívnejšie a v príjemnejšej atmosfére vzťahov.

Z prieskumov svetových konzultačných spoločností i vedeckého výskumu sa zdá,
že pre prichádzajúce generácie,  je dôležitejším aspektom práce práve atmosféra,
vzťahy v tíme a pocit pracovnej slobody, ako ťah „na bránku“ a výkon samotný.
Práve v tejto dobe sú kone veľmi efektívnym nástrojom pre prácu s motiváciou i
hlbšie pochopenie týchto súvislostí, vzťahov a potrieb v jednotlivých, konkrétnych
tímoch, i príležitosťou pre iný typ vzdelávania a učeniu sa dôležitým zručnostiam.
Kone vedia pomôcť v osobnej rovine, ak akýkoľvek pracovník ašpiruje na vyššiu
pozíciu  so  zodpovednosťou  za  riadenie  iných,  ale  aj  existujúcim tímom,  ktoré
pociťujú, že atmosféra alebo výkon tímu by mohol byť lepší, že ich potenciál nie je
naplno rozvinutý, alebo majú reálne problémy vo výkonovej alebo medziľudskej
rovine. Myslím si tiež, že v interakcii tímu s koňmi je možné bližšie pochopiť a
pracovať aj so spomínanými medzigeneračnými rozdielmi. 

Takýto typ vzdelávania a rozvoja je zatiaľ „v plienkach“. Verím však, že kone i
ľudia,  ktorí  sa  chcú  takémuto  spôsobu vzdelávania  venovať,  dostanú  v  blízkej
budúcnosti  svoju  príležitosť  aj  v  našich  zemepisných  šírkach.  Viac,  ako
kedykoľvek  predtým  sa  mi  zdá,  že  je  potrebné  dostať  aj  do  organizačného
vzdelávania ľahkosť, hravosť, zvedavosť, otvorenosť i možnosť čerpať z múdrosti
prírody a ľudí, ktorí jej rozumejú. Rigidity, tlaku a stresu máme dosť, tak prečo
neskúsiť niečo nové, zážitkové,  autentickejšie a slobodnejšie?
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Rekreačné jazdenie a jazdecké školy
Daniela Tejkalová a Hana Šišková

O jazdeckom umení  dnes  existuje  množstvo  kvalitnej  a odbornej  literatúry,  a ja
verím, že ak vás jazdenie zaujíma, určite si tú svoju knižku nájdete. Cieľom tejto
knihy  je  skôr  vyplniť  dieru  na  trhu  a  rozšíriť  povedomie  aj  o ne-jazdeckých
aktivitách  s koňmi.  Preto  sa  jazdectvu  ako  takému  na  týchto  stránkach  veľmi
nevenujeme. 

Zároveň priznávam, že som trochu na jazdenie na koni aj zanevrela, pretože som
mala veľmi zlú skúsenosť, keď som sa chcela naučiť poriadne jazdiť. Tréneri sa mi
zdali nevrlí, drzí, kone neposlušné a nejako mi tie tréningy nedávali vôbec zmysel.
Nerozumela som tomu, čo sa deje a koňovi už vôbec nie. Zdalo sa mi hrozne nefér,
aby tréner po mne (dospelej) kričal a kôň musel len „plniť príkazy jazdca“ a nosiť
ho na svojom chrbte kade tade a keď nepočúval, mala som len „pritvrdiť“. Tak
som sa trénovaniu svojich jazdeckých zručností viac menej vyhýbala. Ale všetko,
čo sa privedie do extrému, ukáže raz svoju tienistú stránku. V mojom prípade sa
stalo to, že dôrazom na ne-jazdenie, začala moja kobylka strádať. Svaly jej ochabli
a pribrala veľmi na váhe (aj v dôsledku svojho nie úplne zdravého metabolizmu),
že začala mať problémy aj s kopytami a nohami. Nemusí to tak byť vždy, niektoré
kone, napríklad po športovej kariére, sú radi, ak nič robiť nemusia a ich telu pokoj
naopak prospeje. Ale moja kobylka zdá sa „makať“ ešte trochu potrebuje. 

Takže aby som neopomenula aj ďalšie kone a ľudí, ktorí jazdiť naozaj potrebujú
a chcú  sa  to  naučiť  dobre,  spomeniem aspoň  základné  predpoklady  pre  férové
jazdenie a pár tipov, ako si vybrať „dobrú jazdeckú školu“. Na koňoch sa jazdiť
bude zrejme ešte  dlhý čas  a ani  iná  možnosť pre  nich  už  zdá  sa nie  je  (toľko
pastvín žiaľ nemáme). Niektoré kone to naozaj aj potrebujú pre udržanie fyzického
zdravia a niekde sa ľudia predsa naučiť jazdiť musia. Dobrý koniar vám však povie
– nečakaj zázraky – naučiť sa byť dobrým jazdcom, je totiž škola na celý život.
Tak vyberajte hlavne srdcom! 

Podľa mňa je dobrá jazdecká škola taká, kde 

● kone majú možnosť zdieľať svoj voľný čas s kamarátmi, majú možnosť 

vybehať sa, vyváľať, hrať sa a cítiť nebo nad hlavou,

● kone majú pravidelnú veterinárnu starostlivosť aj kvalitného kopytára / kováča,

● kone majú dostatok kvalitnej potravy a zdravé priestory pre život,
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● kone sú trénované a pravidelne „prejazďované“ skúsenými a dobrými 

jazdcami, ktorí sa naďalej aj sami vzdelávajú (podobne ako dobrý učiteľ nie je 
ten, čo kedysi dávno vychodil školu),

● kone majú možnosť „povedať svoj názor“ (že ich niečo tlačí, bolí, nerozumejú 

jazdcovi, boja sa, nemajú fakt svoj deň a pod.) a vďaka láskavému trénerovi 
môže byť ich problém vyriešený (dobrý tréner vedie s koňom dialóg, nie mu 
prikazuje, napr. mu dá pauzu, keď to potrebuje),

● kone pracujú len obmedzený čas a majú dosť priestoru na oddych od ľudí, to 

znamená, že robia maximálne 2 hodiny za deň (2 lekcie s dvomi odlišnými 
ľuďmi), maximálne 3-5 x do týždňa (pri častejšom striedaní jazdcov 
a nedôslednom zaobchádzaní, má kôň chaos - priveľa podnetov na jeho citlivú 
psychiku - a jeho ochota k spolupráci vädne a duša v očiach vyhasína),

● tréning prebieha nielen na koni, ale aj zo zeme (jazdec musí spoznať pravú 

podstatu koňa a pochopiť jeho správanie a potreby),

● tréner venuje plnú pozornosť len jednému jazdcovi začiatočníkovi a začína 

s ním na lonži a ideálne na madlách, až kým jazdec nezíska potrebné zručnosti 
(rovnováhu, zbavenie sa strachu, pokojné ruky aj telo a pod.) pre samostatné 
vedenie koňa. Všíma si reakcie koňa na jazdcove správanie a „tlmočí“ mu to, 
čo kôň hovorí, s cieľom dospieť k dohode s koňom. Ak totiž jazdec nevie 
v potrebnej miere ovládnuť svoje telo, emócie a myseľ, kôň zbytočne trpí a 
ani jazdcovi to nepomôže. Preto je veľmi užitočné, ak tréning jazdca prebieha 
aj pomocou iných disciplín. Pomáha napríklad beh, plávanie, joga, tanec či 
posilňovanie tela vlastnou hmotnosťou, ale aj relaxácia, dychové cvičenia 
a sebaspoznávacie techniky.

Ak vás láka možnosť „len tak sa povoziť na koni“, niekde počas dovolenky, ako
turista,  zvažujte prosím veľmi dobre,  či to naozaj  potrebujete.  Zvyknem ľuďom
vravieť  –  kôň  nie  je  bicykel  (nemá  brzdy  ani  riadidlá)   –  kôň je  živá  bytosť
(rovnako  ako váš  partner  či  dieťa)  a  bude  cítiť  všetky  vaše  pocity,  nestabilitu
a neistotu v tele a bude to musieť znášať celý čas, čo budete na ňom. Je zrejme len
malá šanca, že v priebehu pár minút, alebo hodiny, ktorú si zaplatíte, to stihnete
v sebe vyriešiť tak, aby bol spokojný aj kôň. Pri dobrej vôli sa to dá, ale chce to
osobný prístup a ochotu sprievodcu venovať sa vám a povedať vám čosi aj bytosti
pod vami, aby ste sa navzájom spoznali. Nosiť niekoho na chrbte je totiž veľmi
intímna  záležitosť,  aj  keď  to  tak  nevyzerá  (keďže  kone  predsa  nosia  ľudí  od
nepamäti). 
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No ale vrátim sa späť k téme jazdectva a aby som nevynechala aspoň základné
klasické  disciplíny,  spomeniem  pre  laickú  verejnosť  aspoň  pár  z nich.  Pretože
pravdou zostáva, že ak sú tieto aktivity realizované s úctou ku koňom, môžu byť
ukážkou  majstrovského  diela  medzidruhovej  spolupráce  –  človek  a kôň.  Patrí
k nim  parkúr  (skoky  cez  prekážky),  drezúra,  dostihy,  western,  vytrvalosť
a napríklad aj trail  či  záprahy.  Ale ak sa pôjdete niekedy pozrieť  na preteky  či
show, všímajte si ochotu koní k spolupráci a použité pomôcky. Dnes sa totiž ešte
stále  stáva,  že  práve  na  prestížnych  udalostiach  (rovnako  ako  aj  na  hobby
pretekoch) je možné vidieť príklady týrania a zneužívania koní. Atmosféra a túžba
po víťazstve a obdive totiž často dokáže prekryť utajenú (a niekedy aj viditeľnú)
bolesť koní.

Ako rozpoznáte, že „niečo tomu chýba“? Zastavte sa na chvíľu a všímajte si svoje
vlastné  pocity  z toho,  čo  vidíte.  Vnímajte  pohyby  a prejavy  koní,  ich  jemnú
mimiku  a napätie  v tele.  Možno  uvidíte  to,  čo  ste  doteraz  nevideli.  Z vlastnej
skúsenosti viem, že ľudia, ktorí nie sú „koniari“ a mali by tak vlastne o koňoch
vedieť oveľa menej ako skúsení jazdci a tréneri, sú častokrát voči koňom oveľa
vnímavejší a pozornejší. Stačí, ak ich k tomu povzbudíte a dáte im povolenie niečo
cítiť, aj napriek tomu, že o koňoch takmer nič nevedia. Samozrejme, že sa môžu
mýliť a do prejavov koňa môžu projektovať svoje vlastné skúsenosti a emócie, ale
častejšie majú aj pravdu. A všimnú si, že kôň od bolesti prevracia oči, nedokáže
pohnúť zviazaným krkom a z papule mu tečie pena či dokonca krv. Že kôň má
panický strach z prekážky a najradšej by ušiel kamsi do neznáma, bez trápenia na
chrbte v podobe nahnevaného jazdca. Toto všetko sa deje aj na bežných tréningoch
či  súťažiach  medzinárodnej  kategórie,  no  pod  hlavičkou  „oficiálnosti“  sú  tieto
prejavy považované za normálne a vlastne akceptovateľné.

Neznamená to však, že kone takto trpia vždy a všade. Rovnako ako nájdete medzi
doktormi a učiteľmi tých čo vedia a žijú so srdcom na pravom mieste, tak nájdete
aj koniarov, ktorí to vedia a cítia zároveň s koňmi. To je ale potom radosť pozerať
a divák cíti teplo na srdci, harmóniu vo vzduchu a krásu v duši. 

Doplnenie od Hanky:

Ja (Hanka), by som k Danielke ešte dodala, že kôň jazdeckú záťaž potrebuje. Kôň,
ako živočíšny druh, bol vyšľachtený ľuďmi a odvždy im slúžil na ich dopravu,
prepravu nákladu alebo pomocné práce na statkoch, neskôr si kone odslúžili svoje
vo vojnách a vojenských výpravách. Tým chcem povedať hlavne to, že jazdenie na
koni  je  pre  kone  niečo  ako  generáciami  prenášanou  kolektívnou  skúsenosťou,
ktorú si nesú zapísanú vo svojich génoch i svojom „nevedomí“. Sú generáciami
svojich predkov učené a potvrdzované k spolupráci  s človekom. A ako som už
spomínala, aktivita a spolupráca s človekom je dôležitá nielen pre fyzickú, ale i
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psychickú  kondíciu  koňa.  Tieto  dve  súčasti  sú  tak,  ako  pri  ľuďoch,  veľmi
prepojené. Ak stráda fyzická časť našich i konských tiel, je poznačená i psychika.
A  ak  nefunguje  psychika,  zvyčajne  chýba  energia  pre  telo  a  udržanie  dobrej
zdravotnej kondície. A naopak, v pozitívnom smere. Ak je v poriadku myseľ, je v
poriadku i telo a opačne. 

Jazdenie, ak je vykonávané s rešpektom ku koňovi, jeho anatómii i fyziológii i jeho
psychickej pohode, je veľmi prospešnou aktivitou. Jazdec sa však musí naučiť na
koňovi správne sedieť, napríklad používať tzv. nezávislý sed, ktorý mu umožní
udeľovať  koňovi  jemné  a  správne  načasované  pomôcky,  ktorým  kôň  rozumie
nielen  kvôli  tomu,  že  ho  k  nim  pripravujeme  v  tréningu,  ale  rozumie  im  aj
prirodzene,  pretože  kvalitný jazdec  rozumie svojmu aj  konskému telu.  Stavbe i
pohybu  tiel  a  zákonitostiam  medzi  nimi.  Tak  vie  ísť  pri  jazdení  „s  koňom  a
konským pohybom“ a nie „proti koňovi a jeho pohybu“, čo je dôležitým aspektom
správneho jazdenia,  ktoré  koňovi  neškodí,  naopak pomáha.  Jazdenie  nie  je  len
technická záležitosť, je pri ňom treba istú fyzickú zdatnosť jazdca (i koňa), určité
pohybové nadanie, odhodlanie pre učenie sa nových vecí aj mimo jazdiarne (vždy
odporúčam jazdcom aj čítať jazdeckú literatúru pre objasnenie pomôcok, použitie
tela jazdca i pochopenie anatomicko-fyziologických súvislostí jazdenia na koni).
Nemenej  dôležité  je  aj  cvičenie  „mysle  jazdca“  tak,  aby  mal  „to  správne
nastavenie“ potrebné pre dobrý športový výkon (ktorým jazda na koni nepochybne
je).  Je  vhodné  sa  zaoberať  aj  trénovaním  koncentrácie,  pozitívneho  myslenia,
spracovaním  strachu  a  pocitov  zlyhania  v  tréningu,  nastavením  tréningových
plánov (vedieť čo, kedy, ako a prečo trénovať) a cvičiť vlastné schopnosti vytrvať
pri činnosti so zreteľom na svoje ciele i blahobyt koňa. Jazda na koni je komplexná
záležitosť  a  častokrát  nám  pomáha  vytrvať  aj  pozitívny  pocit  z  jazdy,  pocit
spojenia,  akési  plynutie  s  koňom,  ktoré  sa  z  času  na  čas  objaví  pri  dobrom
tréningu, ako odmena za všetku drinu. 

Dobrá jazda na koni je ako surfovanie. Chytíte vlnu a využívate energiu a pohyb
vody vpred  len tým, že  sa snažíte  čo najviac  prispôsobiť  svoju energiu  a  svoj
pohyb vode ako takej. Inou analógiou, pre našinca bližšou, je aj lyžovanie. Poznáte
to, keď sa na svahu bojíte, zle „zahraníte“ a hneď ste na zemi. Keď však „cítite“
oblúk  i  sneh  pod lyžami,  ide  to  akosi  samo a  prichádza  eufória  a  plynutie  (v
psychológii známe ako „flow“). Tak je to aj pri jazde na koni, ktorú vnímam ako
akési prepojenie energii a tiel dvoch bytostí do prirodzeného pohybu tak, aby sa
telo koňa i jazdca zohrali a vytvorili niečo väčšie. Niečo, čím by jeden bez druhého
nevedeli a nemohli byť. Pre mňa je jazdenie aj psychológiou koňa a jazdca i akousi
spirituálnou záležitosťou.  Nie  nadarmo  sa  vraví  „najkrajší  pohľad  na  svet  je  z
konského chrbta“. Je v tom niečo viac, ako pohyb koňa s jazdcom po krajine alebo
jazdiarni. Niekedy vieme pri koňoch, aj jazdení na nich nájsť „samého seba“ i byť i
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v  „súlade  so  svojou  podstatou  i  vitalitou“.  Psychológia  má  pre  takéto  niečo
pomenovanie „vrcholový zážitok“, kedy sa cítime byť „viac na žive“, sme spojení
„so sebou i  celým svetom“ a naša existencia nám odrazu „dáva zmysel“.  Kone
niekedy vedia byť akýmsi prirodzeným spojencom na ceste k takýmto zážitkom.
Tomu však predchádzajú hodiny driny na jazdiarni  i  mimo nej.  Takéto zážitky
rozhodne nie sú „zadarmo“, ale stojí za to skúsiť, vydať sa na tvrdú i krásnu cestu
jazdectva (v dobrej jazdeckej škole i uvedomelým trénerom :) !). Pri jazdení nejde
len o predvedenie krásy konského tela a jeho pohybu, ale aj o nájdenie krásy duše
jazdca, ktorá pozdvihne jazdenie na inú úroveň. Nezabúdajte, že jazdenie je tímový
šport, o koňa i jazdca ide rovnako, obaja prispejú k výsledku rovnakým dielom. 
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Financie – na rovinu
Daniela Tejkalová

Na záver by som chcela ešte pridať pár praktických informácií pre tých, ktorí majú
pocit,  že  po  prečítaní  tejto  knihy  si  idú  okamžite  nejakého  koňa  zaobstarať
alebo kúpiť.  Ak  vás  doteraz  neodradili  informácie  o potrebe  vzdelávať  sa
a trénovať dušu aj telo, kým si koňa zadovážite, tak si prosím ešte prečítajte toto.

Mať koňa nie je vôbec lacná záležitosť. Čo všetko treba brať do úvahy?

Vstupná investícia nemusí byť ani taká veľká, záleží len od toho, či chcete koňa
pripraveného,  vhodného  na  to,  čo  potrebujete,  prípadne  s  dlhým rodokmeňom
alebo vám stačí  akýkoľvek kôň. Môžete tak nájsť koňa za 500 eur,  aj zadarmo
(inak  ho  dajú  na  mäso!),  ale  aj  za  niekoľko  tisíc  eur.  Ceny  ustajnenia,  od
pastvinového až po luxusné stajne, sa pohybuje od 150 do 450 eur mesačne. Ak
k tomu prirátate kopytára (10-25 eur každých 6-8 týždňov), veterinára (pravidelné
očkovania,  zranenia  a liečba  – ktorú zdravotná  poisťovňa neprepláca  a môže sa
vyšplhať do závratných súm) a doplnky výživy (minerály, vitamíny, műsli, bylinky
– 20  aj  50  eur  mesačne),  platené  tréningy,  liečenie  zranení  (keď  kôň nemôže
takmer nič robiť,  ale  aj  tak potrebuje niekoho kto sa mu bude denne venovať)
a hlavne svoj  každodenný čas,  tak zistíte,  že  môže byť jednoduchšie  zobrať  si
hypotéku a kúpiť si nový dom. Alebo ísť dvakrát ročne na luxusnú dovolenku. 

Venovať sa koňovi hodinu denne, tak ako to celkom dobre vie zvládnuť váš pes, je
totiž málo. Kôň vás bude potrebovať celých a po celý rok, či prší, mrzne alebo je
30° v tieni, či máte horúčku alebo má horúčku vaše dieťa. Spoznať kone chce ozaj
roky každodenného kontaktu. Neverila som tomu, ale je to tak. Dá sa to, ale treba
byť  na  to  dobre  pripravení!  Pri  koňoch  totiž  spoznávate  seba  a to  je  „práca“
niekedy  na  celý  život.  Nechcem nikoho  na  nasledujúcich  stránkach  odradiť  či
strašiť,  ale  je  dobré  to  jednoducho  vedieť,  kým  sa  rozhodnete  „kúpiť  prvú
ohlávku“.

Ak si dáte koňa k sebe „na dvor“ (aby ste ho mali po ruke), tak ako som to urobila
ja, čakajte, že vás čaká oveľa viac práce, ako si myslíte a na samotného koňa vám
možno už zostane oveľa menej času, ako ste pôvodne plánovali. Stres pri rôznych
neočakávaných situáciách, zraneniach, odháňaní kŕmeniach chtivých turistov cez
plot a silvestrovských oslavách susedov, hľadaní koní čo ušli z ohrady, vám môže
ubrať síl a pridať šediny na hlave. Možno vám narastú svaly a telo spevnie prácou,
ale ak chcete popri tom aj robiť, budete mať čo robiť. Napríklad len pri dvoch
koňoch  vás  budú  čakať  denne  minimálne  dva  plné  fúriky  hnoja  (v  zime
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zamrznutých!) a každý mesiac kotúľanie 300kg balíka sena. Pri dobrej organizácii
a správnej  opore ľudí  okolo vás,  to  nie sú neprekonateľné  prekážky.  Len si  to
možno predtým niekde vyskúšajte.

Ak si dáte koňa niekam „na pastvinu“, čo je najlacnejšie a pre kone ideálne (stále
vonku, trvalý prístup k potrave,  rátajte  s časom na odchyt,  čistenie vrstvy blata
a vzájomne učenie sa spolupráce, pretože pre koňa sa môže stať spoločnosť iných
koní bližšia, ako vy (záleží na spôsobe a prístupe k nemu). A často to nespraví ani
mrkva, ktorú mu budete nosiť. Zároveň pastva nemusí byť ideál pre vášho koňa.
Niektoré kone na pastvu vyslovene nemôžu, inak hrozia zdravotné problémy alebo
z nich bude guľka ako z mojej Ninky, s možnými následkami na šľachy a kĺby.

A ak si dáte koňa do stajne, musíte rátať s tým, že tam musí byť niekto spoľahlivý
(nielen večne namosúrený stajník), kto vám koňa vyvedie do výbehu a späť každý
deň a vy za ním budete musieť chodiť denne alebo ho niekomu prenajať, aby mal
dosť  pohybu  (aj  v čase  vašej  dovolenky  či  choroby).  Budete  musieť  znášať
rôznorodé názory a postoje iných majiteľov koní či majiteľov zariadení, kde budete
tráviť väčšinu vášho času a vaše pôvodné predstavy o „krásnom živote s koňom“
sa môžu scvrknúť na „nutnosť postarať sa o neho“. 

Nie každý toto všetko zvládne a po istom čase mu môže dojsť energia, chuť alebo
peniaze, aj pod tlakom rodinných, pracovných či celospoločenských udalostí. Keď
to všetko človek neustojí a stratí vieru, tak kôň putuje k ďalším a ďalším majiteľom
a musí si opäť zvykať na nové a nové spôsoby, priestory i kamarátov. A to je fakt
škoda. Tak si to prosím dobre veľmi dobre zvážte, či do toho vôbec ísť. Ja viem, je
to  prenádherný  pocit  „byť  mu nablízku“  a keď sa  raz  zamilujete...  nič  vás  asi
neodradí.  Ani  mňa neodradilo.  Len  vás  chcem povzbudiť...  pátrajte  po  dôvode
„Prečo chcem mať koňa? Čo od toho očakávam? A prečo ho chcem mať doma
alebo prečo v stajni? Čo tým získam alebo stratím?“ a dobre sa vopred pripravte. Je
dosť možné, že sa z vás časom stane skutočný „koniar“ a pre kamarátov čudák, čo
nikam inam nechodí a  „tak divne vonia“.  Stojí  to síce za to,  ale treba do toho
vstúpiť  vedome.  Dobre  pripravení  a  so  stabilným  zázemím  a bezpečným
pravidelným príjmom.

Aby ste spoznali aj druhú stranu mince a mali predstavu čo obnáša to, ak chcete
„ísť niekam za koňmi“, učiť sa jazdiť alebo sa „len tak povoziť“, tak opäť pár viet
z praxe. 

Ak sa majiteľ koňa rozhodne sprostredkovať svoju radosť z koní aj iným ľuďom
a chce  napríklad  učiť  iných  ľudí  jazdiť,  či  len  povoziť  rekreantov,  venovať  sa
hipoterapii alebo iným aktivitám s koňmi, nemá to vôbec jednoduché. Jeho cena
musí odrážať všetko uvedené v tejto knihe a v predchádzajúcom odstavci (náklady
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na  ustajnenie,  tréningy,  veterinára,  kopytára,  výživu....)  a zároveň  by  mala
odzrkadľovať  aj  skutočné  potreby  koňa a skúsenosti  ľudí  okolo nich  (trénerov,
lektorov, majiteľov koní). Kôň musí byť vhodne pripravený na danú aktivitu (čo
môže trvať roky!), mať dostatok voľna a aj pravidelný tréning, konských parťákov
a okolo seba osoby, ktorým môže veriť. 

Tu by som chcela upozorniť na jednu dôležitú skutočnosť. Kone ľudí prirodzene
lákajú a sú dnes aj atraktívnym spôsobom trávenia voľného času – detí, dospelých
aj výletníkov. Ale keďže je dnes doba rýchla a trh presýtený vecami, kde vyhráva
„lacné, rýchle, jednoduché“, tak v prípade koní čakajú ľudia to isté. Nízku cenu
a rýchly  výsledok.  Deti  chcú  hneď  a  veľa  jazdiť  a rodičia  chcú  vidieť  hneď
výsledky.  Rekreanti  chcú  počas  dovolenky  nejakú  ďalšiu  atrakciu  a  „vyskúšať
niečo nové“ alebo „konečne vidieť svet z konského chrbtu“. Kôň však nie je vec!
Je  to  bytosť  ako  my,  ľudia.  Pri  práci  s koňmi  nie  je  možné  uspokojiť  všetky
potreby zákazníkov alebo ísť s cenou dolu a šetriť, leda ak za cenu, že to bude na
úkor koní. A to je absolútne nefér a vedie to len k tomu, že kone trpia svojvôľou
ich majiteľov, alebo pracujú od mrku do mrku a v nevyhovujúcich podmienkach
a nemajú žiadnu možnosť s tým čokoľvek urobiť. My, ľudia, máme. Aj keď si to
možno pod návalom starostí neuvedomujeme, alebo nechceme si to priznať, tak
každý z nás má slobodnú voľbu. 

Kone dnes slobodnú vôľu nemajú. Sú na nás závisle. Sme to jedine my, kto im
môže život urobiť takým, akým si naozaj zaslúžia. A aj preto vznikla táto kniha.
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Doslov 

„Sirínku,  nezapomeň,  kdyby  tě  bolelo  u srdíčka,  vyhledej  koně,  pomohou  ti!“
povedala  maminka  v príbehu  Zdeňky  Jordánovej  svojmu  synáčikovi,  keď  sa
chystal zo svojej planéty na cestu na Zem. A mala pravdu. Kone nám skutočne
pomáhajú a vždy aj pomáhali. Vlastne nielen kone. Celá Príroda, zvieratá, vtáky aj
rastliny, voda aj vzduch nám pomáha, aby sme tu mohli žiť a zažívať krásu tejto
jedinečnej planéty. Bez toho všetkého by sme tu neboli. Alebo by ste chceli žiť na
Mesiaci? Ja teda rozhodne nie!

Prajem si, aby tú dokonalosť pozemského bytia rozpoznalo čoraz viac ľudí a mohli
sme spoločne  obnoviť  Raj  na Zemi.  Stačí  tak málo.  Mať chuť učiť  sa,  cítiť  a
priznať si  pravdu,  komunikovať,  spolupracovať,  objavovať nepoznané,  nájsť to,
kým skutočne sme a prestať konečne bojovať so všetkým a všade a hlavne sami so
sebou. Kone sú nádherným príkladom toho, ako môžeme toto všetko nájsť a žiť
spolu v harmónii. Verím, že táto kniha nebola zbytočná a že prispeje aspoň trochu
k väčšiemu vzájomnému porozumeniu medzi ľuďmi a pomôže nadviazať spojenie
aj s ostatnými bytosťami Zeme.
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Poďakovanie

Ďakujem,  že  ste  sa  dočítali  až  sem  a venovali  ste  svoj  čas  a pozornosť  tým
úžasným bytostiam, ktorými kone nepochybne sú.

Ďakujem všetkým ženám, ktoré sa odhodlali prispieť svojim vlastným príbehom,
zraneniami aj víťazstvami. Verím, že podobne ako ja, aj  vy ste v ich príbehoch
našli potrebnú inšpiráciu a povzbudenie k nasledovaniu vlastnej cesty, nech je už
akákoľvek.

Moja veľká vďaka patrí Hanke, ktorá vypočula moje „vesmírne volanie“ a prišla
mi na pomoc. Bez nej by veľká časť knihy stratila potrebné skúsenosti, postrehy a
istotu.

Ďakujem aj môjmu partnerovi, deťom, sestre aj tete, priateľom a učiteľom, ktorí
ma podporujú v písaní aj v tom, čo robím a kam smerujem. Svietia mi na cestu
a pomáhajú vstať, keď sa potknem.

Ďakujem aj  tým, ktorí  ma skôr odrádzali  či  odrádzajú (vrátene „hlasov v mojej
hlave“) a vravia, že mám radšej robiť niečo iné. Niečo, čo mi prinesie viac peňazí,
pohodlia alebo mám k tomu viac potrebných skúseností či certifikátov. Chvíľu to
bolí, ale napokon ma to vždy zmotivuje hľadať v sebe skrytú energiu a odhodlanie
pokračovať „býčou silou“ vpred.

Že ďakujem svojej kobylke Ninke, o tom už hádam písať ani nemusím 😊 
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Kontakty a zdroje

Kontakty

10 žien od koní, ktorých príbehy ste si mohli prečítať v prvej časti knihy

● Daniela Tejkalová – filozofka, blogerka, koučka a sprievodkyňa na ceste životom, 

www.danielatejkalova.sk, www.carovnekone.sk

● Hana Šišková – hipologička, psychologička a koučka, osobný rozvoj a terapie s asistenciou 

koní, www.hanasiskova.eu

● Karolína Čapková (Čechy) – trénerka jazdectva, táborová vedúca a lektorka osobného 

rozvoja s koňmi, www.navlnekone.cz 

● Andrea Žemberová – detská lekárka s holistickým prístupom (homeopatia, ajurvéda, 

biorezonancia), Pezinok, 0918133724 

● Helena Pokorová (Čechy) – veterinárka, chiropraktička a lektorka seminárov 

transformačnej komunikácie, www.chiropraxekoni.cz, www.satvatove.cz 

● Anita Ingebriktsvold (Nórsko) – lektorka osobného rozvoja s asistenciou koní (EPONA, 

EAGALA), učiteľka OneHorseLife, akupunkturistka koní, terapeutka Animal Assisted 
Therapy, učiteľka jogy Kundalini, https://eponita.com/ 

● Eva Bálizsová – realitná maklérka a motivačná blogerka, www.justbe.sk

● Zdeňka Jordánová (Čechy) – spisovateľka, maliarka a lektorka osobného rozvoja, 

www.poznejsvujcil.info

● Lenka Kňazovická – špeciálna pedagogička, terapeutka bilaterálnej integrácie 

a hipoterapeutka, www.hiposkolka.sk 

● Linda Kohanov (USA) – spisovateľka, lektorka osobného rozvoja a zakladateľka 

vzdelávacieho centra EPONA (terapie a aktivity s asistenciou koní), www.eponaquest.com 

Na Slovensku aj v Čechách je veľa rôznych koniarov, trénerov a lektorov, s rôznymi prístupmi 
a znalosťami. Na mojej ceste som zatiaľ osobne stretla len pár z nich a doteraz ma (okrem vyššie 
spomínaných) inšpirovali hlavne:

● MUDr. Karol Hollý http://terapialevice.sk/ - medicína, tradičná čínska medicína, 

akupunktúra, hipoterapia, hipológia, poradenská činnosť

● Norika (Nora Žiarica Vidová) Facebook Okonoch.sk: Život s koňmi - 

https://www.facebook.com/Okonochsk-%C5%BDivot-s-ko%C5%88mi-317256304951653/,
http://okonoch.sk/ - život s koňmi
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● Viktória Briatková  http://s-uctou-ku-konom.blogspot.com/ - zdravý chov, etológia, 

pozitívka 

● Venya (Veronika Bonnebacker) https://www.venya.sk/ - svet pozitívnej motivácie koní 

a výživa koní

● Markéta Pařízková http://www.horsense.cz/ - osobný rozvoj a aktivity s asistenciou koní

● INGLAN https://www.facebook.com/Jazdeckaskolainglan/ – jazdecká škola

● Michaela Ľudmová https://www.facebook.com/groups/739249502801441/ - EBH (energy 

balancing of horse)

Pre  tých,  koho  zaujíma  téma  terapií  a aktivít  s asistenciou  koní,  prinášam zoznam profesionálnych
organizácií zaoberajúce sa certifikáciou a vzdelávaním v týchto oblastiach:

Aktivity (osobný rozvoj) a     terapie s     asistenciou koní  

● SHA – Slovenská hipoterapeutická asociácia (www.hipoterapia-sha.sk), Slovensko. 

Zameranie: Hipoterapia (pedagogicko-psychologické jazdenie, hiporehabilitácia, športové 
jazdenie handikapovaných)

● CEFTA – Česká hiporehabilitační společnost / The Czech Equine Facilitated Therapy 

Association (https://hiporehabilitace-cr.com/, www.educationinhippotherapy.com). 
Zameranie: Aktivity s využitím koní, Hipoterapie, Psychoterapie pomocí koní  

● PATH International – Professional Association of Therapeutic Horsmanship International 

(www.pathintl.org), USA a Kanada. Zameranie: EAAT (Equine-assisted activities and 
therapies). 

● NARHA – North American Handicapped Riding Association (www.narha.org), USA. 

Zameranie: EAAT (Equine-assisted activites and therapies). 

● H.E.A.L. - Human-Equine Alliances for Learning (www.humanequinealliance.com), USA. 

Zameranie: Equine-Facilitated Psychotherapy & Learning (EFPL) 

● EAGALA – Equine Growth and Learning Association (www.eagala.org), USA a Kanada. 

Zameranie: Equine-assisted psychotherapy and personal development.

● The Equine Psychotherapy Institute (www.equinepsychotherapy.net.au), Austrália. 

Zameranie: Equine Assisted Psychotherapy/ Counselling / Mental Health (EAP) a Equine 
Assisted Learning (EAL).

● EPONA / Linda Kohanov (www.eponaquest.com), USA. Zameranie: Equine-Facilitated 

Learning and Human Development, Equine Facilitated Psychotherapy

● HERD – Human-Equine Relational Development Institute (www.herdinstitute.com ), USA. 

Zameranie: Horse Equine-facilitated psychotherapy and learning (EFPL)

● ESAAT - European Society for Animal Assisted Therapies (www.en.esaat.org), Europe

● EEFTN - European Equine Facilitated Therapy Network, 

(www.educationinhippotherapy.com/eeftn)
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Aktivity / osobný rozvoj s     koňmi (vzdelávanie, koučing, osobný rozvoj)   

● EGEA - Equine Guided Education Association (www.egeassociation.wordpress.com) 

a SKYHORSE / Ariana Strozzi Mazzucchi (www.skyhorseege.com), USA. Zameranie: 
Equine Guided Eduacationa and Coaching (ICF).

● EAHAE – International Association for Horse Assisted Education, Europe 

(www.eahae.online) / Gerhard Jes Krebs (www.horsedream.de). Zameranie:  Leadership and
Personal Growth.

● Horsesense – (www.horsesense-training.de), Nemecko. Zameranie: Horse Assisted 

Coaching

● The Academy for Coaching with Horses / Kathy Pike (www.coachingwithhorses.com), 

USA. Zameranie: Equine Facilitated Learning and Coaching (ICF)

● Equine Alchemy / Lisa Murrell (www.equinealchemy.com), USA. Zameranie: Equine 

Assisted Coaching and Training Certification
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Zdroje
Knihy (nielen) o koňoch v mojej knižnici

Chov koní – Jaromír Dušek a kolektív, 1.vydanie
Cesta k jemnosti – Mark Rashid
Duševný život zvierat – Peter Wohlleben
Emoce zvířat – Marc Bekoff
Hippoterapia, Pedagogicko – psychologické jazdenie - Tílešová a kolektív
Horse Speak, The Equine Human Translation Guide – Wilsie & Vogel
Horses in translation – Sharon Wilse
Horses talking – Margot Coates
How to think like a horse – Charry Hill
Jak myslí koně – Henry Blake
Jak se stát lepším jezdcem – Kristýna Šmídová
Jízda na vlné aneb co mě naučili koně – Chris Irwin
Kone – Auja Schriever
Koně - práce ze země – Lesley Bayley
Koně nikdy nelžou – Mark Rashid
Kone a poníky – Ottova encyklopédia
Konečně mám koně – Melinda Folse
Konějšivé signály a řeč těla u koní – Rachaël Draaisma
Kůň a jeho reč – Lesley Bayley
Léčba koněm – Rupert Isaacson
Moja prvá knižka o koňoch – Ingrid Anderson a kolektív
Ne ty hledáš koně, kůň hledá tebe – Klaus Ferdinand Hempfling
Otevíraní dveří do jezdcovi duše – MVDr. Helena Pokorová
Otevíraní dveří do koňské duše – MVDr. Helena Pokorová
Paddock Paradise – Jaime Jackson
Péče o koně bez chyb a omylů – Romo Schmidt
Poselství koní – Klaus Ferdinand Hempfling
Pravá jednota – Tom Dorrance
Prírodná medicína pre kone – Cornelia Witteková
Prirodzený chov koní – Jo Birdová
Riding Home, The Power of Horses to Heal – Tim Hayes
Rodičovstvo je veda – Margot Sunderland
S koněm mezi světy – Linda Kohanov
Sebaskúsenosť..– Lenka Kňazovická, Stanislava 
Tílešová, Petra Černá Rynešová
Sirínek na cestách – Zdeňka Jordánová 
Tao koně – Linda Kohanov
Tao prírody – Rupert Sheldrake
The Art of Facilitation with 28 Equine Assisted Activities
The listening heart – Leigh Shambo and others
The Power of the Herd – Linda Kohanov
Výcvik mladého koňa – Michaela Ľudmová
Way of the Horse, Equine Archetypes for Self-Discovery – Linda Kohanov
Základy športového jazdenia na koni – Ladislav Popluhár a kolektív

Dobré knihy s konskou tematikou nájdete na skvelej českej stránke http://www.konskeknihy.cz/
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O     autorkách  

Daniela Tejkalová

Daniela je  rodená Bratislavčmanka. Študovala z každého rožku trošku -  na školách elektrotechniku,
ekonomiku aj dejiny filozofie, na kurzoch alternatívne spôsoby liečby a rozvoj osobného potenciálu
ľudí.  Profesionálne  sa  venovala  skúmaniu  potrieb  ľudí  počas  práce  v oblasti  stratégie,  marketingu
a prieskumu trhu pre nadnárodné korporácie. Napokon presedlala na kone, vlastné aktivity a život na
vidieku.  Najradšej  sa  venuje  vlastnej  tvorbe,  písaniu,  poradenstvu v oblasti  harmonických vzťahov,
koučingu a osobnému rozvoju s koňmi. Má jednu dcéru a spolu s novým partnerom a jeho dvoma deťmi
žijú na úpätí Malých Karpát. Je zakladateľkou a dušou Občianskeho združenia Čarovné kone, ktorého
hlavným cieľom je podpora formovania partnerského vzťahu ľudí ku koňom a k celej prírode.

www.danielatejkalova.sk

www.carovne-kone.sk

Hana Šišková

Hana sa narodila v Bratislave, detstvo strávila na tanečnom parkete i pri koňoch v prírode. Študovala
manažment, marketing a ľudské zdroje a v týchto oblastiach aj prevažnú časť svojho profesného života
pracovala. Neskôr sa rozhodla pre zmenu životného štýlu a popri manažérskej práci začala vyučovať
jazdectvo  a  trénovať  kone.  Táto  cesta  ju  priviedla  ku  koučingu,  štúdiu  psychológie  a  neskôr  aj
psychoterapie. Posledné roky venuje svoje srdce a energiu osobnému i profesnému rozvoju ľudí a to na
poli koučingu, psychoterapie a zážitkového rozvoja s asistenciou koní. Jej netradičnú rodinu tvorí muž,
psi, kone a okruh blízkych priateľov. Okrem iného je aj blízkou spolupracovníčkou OZ Čarovné kone.

www.hanasiskova.eu
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Vydanie e-knihy Čarovné kone podporili:

Ecovea, s.r.o.  – pre život v harmónii

Občianske združenie E-ženy 

(podpora pre váš RAST – TALENTY – FINANČNÚ NEZÁVISLOSŤ)

Podporiť šírenie osvety v oblasti partnerského spolužitia koní a ľudí môžete aj vy,
príspevkom pre Občianske združenie Čarovné kone, 

dobrovoľnou sumou na číslo účtu:

SK97 0900 0000 0051 6962 3054

www.carovne-kone.sk
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