EUROHORSE 2010!
Så var det äntligen dax för Ann och
Patricia att göra
öra sin första Open
Mind Clinic – paddocken på
Eurohorse mässan 2010 var redo
för en riktig ”ögonöppnare”. Patricia är westernryttare
och tränare i alla dess discipliner. Ann är skolad på
svenska ridskolor och idag även certifierad EQUUS
instruktör genom Monty Roberts. Vad har då de här
två tjejerna gemensamt? Hästarna
och hästens språk Equus är den
gemensamma nämnaren. Med
vänlighet, respekt och
kommunikation kan alla hästar
tränas
nas oavsett stil eller metod.
Patricia började sessionen med ridning á la western
och förklarade vikten av att lägga ribba
ribban
n på rätt nivå
för våra hästar. För hästen One Roan Gun har
kraven blivit för höga med resultatet att han totalt
tappat förtroendet fö
förr människan.
Patricia berät
berättade
tade och visade hur
”Roany” idag kan ta till sig
träningen tack vare att Patricia ”hör
honom” och ”Roany” alltid kan hitta
tillbaka till tryggheten att ryttaren

finns där som support. Tack vare en oerhörd
lyhördhet från båda kan Patricia ta av tränset och
göra alla de ”högre skolorna” inom western: slidestop
och spin bara genom sitt säte och röst. ”Roany” fick
sedan chansen att visa hur en äkta Join
Join-Up®
Up®
fungerar tillsammans med Ann.
”Roany” släpptes lös i paddocken
och Ann förklarade på ett mycket
illustrativt sätt (tack vare häst
hästen)
hur hästar kommunicerar, inte bara
hästar emellan, utan även med
människor. När vi ”pratar” hästens språk innebär det
att vi har ett medvetet kroppsspråk, en gedigen
kunskap hur hästen fungerar av naturen och en
fokuserad närvaro. Precis som Patricia kunde få
”Roany” att synkronisera sig med hennes puls och
adrenalin, kunde Ann visa hur hon genom små
medel, andning och medvetenhet få ”Roany” att
acceptera Ann som sin partner.
Om all inlärning ärr mellan 1
1-10 så är 0-1
1 det
viktigaste. Förtroende och ömsesidig respekt kommer
genom kunskap och ödmjukhet.
Nu ger Patricia och Ann sig ut på sin

OPEN MIND TOUR!

