Koně
nejsou
lidé
...tak je z nich nedělejme
"Nedělej, že se toho keře bojíš, vždyť jsme tu šli stokrát!"
"Na pravou stranu to umí, tak na levou musí taky, vždyť
to je to stejné!"
Strategií přežití koně je včasný útěk, pro který je zásadní zpozorování
i malých změn ve svém okolí. My si takových změn ani nemusíme
všimnout.
Koně vnímají zpozorované podněty z pravé strany odlišně než z levé.
Můžou za to anatomické a fyziologické příčiny = je to přirozený jev.

"Vždyť si ze mě jenom dělá srandu!"
"Hlavně ho nad sebou nenech vyhrát!"
"Musíš ho donutit poslouchat, protože TY jsi vůdce!"
Smysl pro humor - v lidském pojetí slova smyslu - nebyl u zvířat vědecky
prokázán (maximálně se uvažuje nad některými primáty).
Koncept dominance ve vztahu mezi člověkem a koněm je pouze lidská
představa, která nemá vědecký základ.
Vůdce není dominátor! Vůdce je zvolen ostatními jedinci pro své
schopnosti.

"Živím ho, tak se ke mně musí podle toho chovat!"
Bohužel kůň si nevybírá. Lidé mají možnost volby si koně pořídit nebo nepořídit. Je to
VAŠE rozhodnutí pořídit si koně a s tím se pojí i odpovědnost se o něj postarat, děj se
co děj.

"Snaží se mě sundat, protože se mu nechce pracovat!"
"Přestaň si vymýšlet, dobře víš, že se práci nevyhneš!"
Správná práce by měla koně bavit a měl by z ní benefitovat jak fyzicky, tak psychicky.
Pokud se vás kůň snaží shodit nebo nechce pracovat, pak práce není správná, něco koni
vadí nebo je mu nepříjemná. Příčin může být celá řada, od zdravotních problémů,
špatných zkušeností až po nepadnoucí sedlo.

"On moc dobře ví, že si na mě nemá dovolovat!"
"Ví naprosto přesně, za co je trestaný!"
Zvířeti do hlavy nevlezeme, můžeme se jen domnívat, co si spojilo
s čím. Zvíře se chová tak, aby to pro ně bylo výhodné. Je to buď
přirozená reakce, nebo naučené chování. Modelace vhodného
chování je zodpovědnost člověka.
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