
LÓERŐ

Tudatosság a lóval való 
kapcsolatunkban



1. Definíciók



Tudatos evés
Teljes figyelem …

… látvány

… tapintás

… szaglás

… ízlelés

… mozdulatok

… testérzetek

… gondolatok

… érzelmek



Tudatosság
 „minőségi éberség”

A tudatosság az éberség egy mélyebb és tágabb, 
multidimenzionális állapota, a létezés (külső és belső) 

aspektusainak megfigyeléséből, az összefüggések felismeréséből, 
megértéséből és azok tiszta érzékeléséből ered.



Jelenlét

Dr. David R. Hawkins

- Csöndes és üres
- Lelki béke állapota
- Időtlen
- „Ego mentes”
- Tiszta tudatosság



Tudatos jelenlét
„Mindfulness”

A tudatos jelenlét a teljes figyelem 
szándékos, elfogadó és 

ítéletmentes összpontosítása a 
jelen pillanatban megjelenő 
érzékelésekre, gondolatokra, 

érzelmekre.



ERŐ/erő (Hawkins)

ERŐ (POWER)
Életigenlő

Az emberi természet nemes része

Az „egész”-szel függ össze

Pozitív érzésekhez kapcsolódik

Alázat, könyörület, szerénység, szolgálat

Belső tudatosságon keresztül ismerhető fel

erő (force)
Hátráltatja az élet áramlását

Az emberi természet durva része

A „részlegesség”-gel függ össze

Negatív érzésekhez kapcsolódik

Arrogancia, önzés, konfliktus, ellenségeskedés

Érzékeken keresztül tapasztaljuk meg



Az ERŐ/erő 
megnyilvánulási 
formái az emberi 

tudatban



A LÓERŐ története

2. Ember és ló kapcsolata más 
szemmel



A ló teste, mint 
erőforrás

• Ragadozó és zsákmány viszony

• Vadászat: megfigyelés, felismerés, megértés, 
tiszta érzékelés

• Egységben a természettel
           



A ló fizikai ereje, mint 
erőforrás

• Háziasítás: (f)elemelkedés a földtől

• Kilowatt: gyorsaság és erő

• Civilizáció: új lendület

• Távolodás a természettől



A legújabb fejezet
• Színre lépnek a nők: his story/her story

• Új kapcsolódási pontok

• LÓERŐ a test és psziché gyógyításában

• Re-kreáció: vissza a természethez

• Koevolúció



… a szavakon túl

3. LÓERŐ…



Szimbolika
Szabadság, nemesség, erő, ösztönök

Összekötő…

• … földi és égi világok
• … test és szellem
• … élet és halál
• … tudatos és tudattalan
• … egység és dualitás között.



Vallások

• Sámánizmus, vudu szekták, táltosok

• Mohamed álma – Alborak (night-
mare)



Mitológia, 
archetípusok

• Pegazus
• Kheiron
• Epona
• Magyar mese és mondavilág

• Pszichét uraló energia formák



Pszichológia

• Freud: ego – id
Az elme intellektuális és morális 
felsőbbsége – test ösztöneinek uralása

• Jung fekete kancája 
Anima, a feminin szükségessége az 
egyensúlyban



Fiziológia

• Hormonok: oxitocin, 
endorfin, adrenalin

• Pulzus, légzés

• Neurológia: 
„konfigurálás”

• Érzékletek 



Érzelmi 
rezonancia

Szinkron fajon belül és kívül

Non-verbális

Szimpatikus, paraszimpatikus 
idegrendszer

Zsigeri rezonancia



Biofília 
(E. O. Wilson)

Genetikai fogékonyság a 
természetre

Anyagi és fizikai függés

Esztétikai, intellektuális, 
kognitív és spirituális igény



Kollektív memória

Kollektív tudattalan (C. G. Jung)

Morfikus mező (R. Sheldrake)

Szellemi mező (B. Hellinger)

- Közösségi tudat

- Sajátos potenciál mező

- Metafizikai energiaminták

- Tudati adatbázis



4. 
Kibillent egyensúly



A létezés dimenziói

Egység

- Egyetemes 
energiamező

- A Minden 
- Forma nélküliség

Kettőség

- Dualitás
- Fizikai világ
- Forma 



Mérleg
Fekete

Nap

Cselekvés, mozgás

Külső

Szárazság

Aktív, dinamikus

Látható

Zaj

Rombolás

Terjeszkedés

Férfi

Animus

Maszkulin

Nyugat

Értelem

Bal agyfélteke

Fehér

Hold

Nem tevés, mozdulatlanság

Belső

Nedvesség

Passzív, statikus

Láthatatlan

Csend

Teremtés

Összehúzódás

Nő

Anima

Feminin

Kelet

Érzelem

Jobb agyfélteke



Maszkulin

Racionális

Logika

Cél

Versengés

Stratégia

Agresszió

Proaktív

Territórium

Objektív tény

Verbális

Részletek

Tudomány

Ragadozó

Hasznosság 

YANG

Feminin

Irracionális

Intuíció

Folyamat

Együttműködés

Reszponzió

Affiliáció

Reaktív

Kapcsolat

Szubjektív élmény

Nonverbális

Egész

Művészet

Zsákmány

Szépség/esztétika

YIN



Mai világunk

Egységtől való elszakadás

Maszkulin túlsúly

Elme vákuum

Lineáris logika

Civilizáció

Globális krízis



Az egyensúly 
helyreállítása

• Az  ellentétpárok kiegészítik és vonzzák 
egymást
• Két erő egyensúlya: atom és univerzum

Kohanov tézise
„A lovak a világhoz feminin (yin) perspektíván 
keresztül viszonyulnak, a faj élő példája a 
feminin értékek sikerének és hatékonyságának.

A lóval való interakcióknak gyógyító és 
transzformáló ereje van – fizikai, mentális és 
szellemi szinten is EGYENSÚLYRA TANÍTANAK.”



Perspektívaváltás: Ökopszichológia
(Molnos)

Az ember és a 
bolygó között 

szoros kapcsolat 
van

A kapcsolat 
megszakadása 
mindkét felet 
megbetegíti

Az újrakapcsolódás 
mindkét felet 

gyógyítja.



5. Tudatosság a lóval való kapcsolatunkban



Ló-lét

Jelenlét

Egyensúly 

Együtt-
érzés



Jelenlét

Éberség

Elme nélküliség

Ítéletmentesség

Intuíció

Flow



Egyensúly

Homeosztázis

Emocionális agilitás (McLaren)

Reziliencia (Vekerdy)



Együtt-érzés

Egység

Szinkron

Érzelmi rezonancia

Optimalizált csoport jóllét

Kölcsönös bizalom

Kommunikáció

Önazonosság



Tegyük lóvá magunk!

• Ráhangolódás
• Bevonódás
• Tudatos jelenlét
• „Csak lenni”
• Teljes kép
• Együtt-érzés
• Intuíció



A lovas terápia

Integrált 
tudatállapot 
értelem és 

érzelem 
között

Egyszerre ló 
és ember 
üzemmód

Nemcsak 
tudomány, 
művészet is

Tudás és 
improvizáció


