
כבר מתחילים
הגישה שלי היא אוסף של רעיונות שקיבלתי מאנשי . רכיבה מודעת היא השם שנתתי לגישה שלי בעבודה עם סוסים

מקצוע שפגשתי בדרכי בעולם הסוסים

מודעות  –העיקרון אותו אני מנסה להעביר לסטודנטים שלי הוא 

לסוס ולעצמך

למצוא את הדרך להביא את  –וכך , אני שואף להגיע להבנה של ההשפעה של המעשים שלי על החוויה של הסוס
הסוס למקום אליו אני רוצה הגיע

. מסדנה מעשית בת יומיים שאני מעביר לסטודנטים שלי" שלפתי"את ההרצאה שלפניכם 

תודה לוועדה המקצועית לרכיבה טיפולית על ההזדמנות להעביר את ההרצאה בפורום הזה





רכיבה מודעת
CONSCIOUS RIDING



מטרת הרכיבה•

עקרונות רלוונטיים•

הבנת התהליך  •

הבנת השלב בו נמצאים•

הערכת היכולת של הסוס•

בחירת שיטה או גישה לעבודה•

בחירת הכלים המתאימים•

?מה זה רכיבה מודעת



אתה שואל אותי למה אני עושה  "
יש סיבה לדברים שאני  ... דברים
אני שואל  . והסיבה היא הסוס, עושה

?' למה עשית את זה, ובכן'אנשים 
זה מה שאומרים  'והם עונים לי 

איך הסוס אמור  ' .שצריך לעשות
ללמוד אם אתה לא יודע מה אתה  

"?עושה



ולחלקם משמעות  , אוסף של רגעים שלחלקם יש משמעות ברגע הבא. מסע, החיים הם תהליך

.ברגע אחר

.לפעמים רחוק ואקראי, לפעמים זהו רגע קרוב

.  זה לא אומר שהוא יצליח להתפשר באותו הרגע, כשאני מלמד את הילד שלי להתפשר

שביום מן הימים הרגע הזה יעלה לו בזיכרון או בתת מודע ויאפשר לו  , אני מקווה, יכול להיות

.  להגיע לפשרה ראויה

.הציפייה להגיע לתוצאה באותו הרגע היא לא הגיונית–כך הדבר גם עם סוסים 

.התהליך הסוס לומד ומתפתח ותפקידנו להוביל אותו בדרך הנכונה

.התוצאה תגיע כשהסוס יהיה מוכן, הדרך, הוא העיקר



על סוסים ומנהיגות

?מה זה אומר להיות מנהיג בעדר•

?מי הוא המנהיג בעדר•

?מי בוחר את המנהיג בעדר•

?מי הוא המנהיג–במגרש •



קישור לסרטון•

https://youtu.be/lvFYUmDSOvU


דפוסי התנהגות בעדר
הדבר נכון במיוחד כשמדובר בעדרים . עדר של סוסים מורכב בדרך כלל מקבוצות•

מלאכותיים שהפרטים בהם אינם עוסקים ברבייה

פרטים יבחרו לשהות במחיצת פרטים אחרים שנותנים להם תחושת בטחון•

להראות לסוס מי "משפטים כמו . רוב שיטות האילוף מתבססות על תפיסת היררכיה•
שגורים בפי אנשי מקצוע רבים" הבוס

היררכיה בעדר משמעותה בעיקר בנוגע למשאבים כגון מים ומזון•

הסיטואציה בה אנו מפעילים לחץ על סוס בכדי לגרום לו בסופו  •

מנוגדת לטבע של הסוס, של דבר לרצות להיות לידנו



?בשביל מי אתה עובד

רק אם הסוס 

רוצה

(גישה חיובית)

הסוס חייב

(עבודה, ספורט)

?מה יוצא לסוס מזה



סימני רוגע



לסרטוןקישור •

Mounty Roberts – join up

https://youtu.be/vYtTz9GtAT4


לחץ והרפיה



קישור לסרטון•

ללמוד להירגע במקום להתמודד

https://youtu.be/LnEKioeCrUc


ןלסרטוקישור

להשפיע על המוח דרך הגוף

https://youtu.be/fZuIGDM3vlw


העברת משקל לאחור ומנחי צוואר  •
מסוימים הפכו לתכונה פופולרית  

בענפים שונים בגלל שהן משדרות  
יכולות גבוהות של הרוכב אשר הביא  

את הסוס למצב מיטבי

העניין הוא שהתכונות הללו לא נחוצות  •
הסוסים  –ולכן , לשרידות של הסוס

בעלי המראה המתאים אנם בהכרח  
.  בעלי המבנה הנכון מבחינה ביומכנית

האבולוציה לא מתאימה את הסוס •
לצרכי האדם מכיוון שאלו אינם צרכי  

.  הישרדות



ברירה מלאכותית



ונשיאת משקל* ביומכניקה
התכונות המכניות של אורגניזמים חיים*











ביוטיובסרטונים נוספים 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1d3Spfdvgm-jkBTC0S9D_ujtz_XhxoN9

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1d3Spfdvgm-jkBTC0S9D_ujtz_XhxoN9

