
„Jól csak a 
szívével lát az 

ember…”

AVAGY
MIRE TANÍTANAK A 

LOVAK?



„Jól csak a szívével lát az ember, ami lényeges, a szemnek láthatatlan.”

(Antoine de Saint-Exupery)



Hogyan lehet jól látni?

A kellemes élmények, a Lényeg, az érzések szintjén jelenik meg. 

- Jelenlét, bevonódottság, flow

- Belső béke

- Külső és belső harmónia és egyensúly állapota 

- A szeretethez köze van: megszűnik az elkülönültség érzése

A lovak a „lényeges” dolgokra tanítanak! 



A ló lósága

A LÓ ETOLÓGIAI SAJÁTOSSÁGÁBÓL EREDŐ TERÁPIÁS HATÁSOK



A lovak lényükből fakadóan hordozzák magukban a fejlődés, a 
tanulás és a gyógyulás lehetőségét





Sztyeppei préda

- Energiatakarékosság: gyors megnyugvás, gyors tanulás, homeosztázis

- Nagy test

- Fokozott éberség (hipervigilancia)

- Fejlett szociális érzék és képességek



Éberség 

- Zsákmány szarv nélkül! 

- Kifinomult érzékelés

- Érzések érzése: empátia, együtt-érzés (érzelmi rezonancia és szinkron), szándék érzése

- Az Egészet érzékeli (nem részletek)

- Jelenlét (mindfulness), minden érzékszerv bekapcsolva

- Az érzelmek információk



Fejlett szociális érzék és képességek

- Identitása a „Mi”

- Kapcsolat alapú társulás (nem territórium)

- Erős kötődési hajlam

- Optimalizált csoport jóllét

- Harmóniára való törekvés (affiliatív vs. agresszív viselkedés)

- Együttműködés (nem verseng)

- Kapcsolat rendszerek



Nonverbalitás

- Érzelem alapú kommunikáció

- Világos szándék

- Tiszta kommunikáció

- Önazonosság

- Finom, fokozódó jelzések: térköz, pozíció, mozgás energia, mimika stb.  

A ló „olvassa” a testen megjelenő apró változásokat (légzés, szívverés, vérnyomás, érzelmek, 

szándék stb.)



Hogyan tanulhatunk a 

lovaktól?



Találkozás 
A felismerés cselekménye

Felismerni valamit a saját, egyedi kifejeződésében, jellegzetes karakterének és teljességének tudomásul vétele. 
(David Fleming, 2016)

Találkozni valamivel az intellektuális folyamatokon túl, ott, ahol a konceptuális struktúra eltűnik. (Stephen 
Harding)

A tudományos nyelvezet nem képes kifejezni - inkább a költészet.

Jellemzői: 

- Intuíció

- Megáll az idő, a találkozás pillanata végtelen

- Reveláció



Jelentőségteljes természeti élmények
(Molnos, 2016)

Azok a természetben (vagy annak egy elemével kapcsolatban) megélt élmények, amelyek:

- különösen megindítók

- hatásosak  

- nehéz őket leírni 

- Például: csúcsélmények, extázis, felébredés élménye, spirituális, transzcendens és misztikus 
élmények, a flow állapota, szinkronicitás

Jellemző rájuk a pillanatban vagy az interakcióban való elmerülés, a spontán figyelem, a tiszta tudat, 
az egység élménye és sok esetben a máskor figyelmen kívül hagyott kis részletek felnagyított 
észlelése.



Találkozás a lóval

A lóval lóként találkozni! 

Engedni, hogy megmutassa a maga teljességét!

Intuitív percepció a pillanatban: felismerni, megérteni a ló lóságát, lényének teljességét, azt, 
ahogyan a környezetéhez, a Földhöz, a természet rendszeréhez viszonyul. 



Hogyan?



Túl sok a ZAJ!

- Túl sok felesleges tevékenység

- Túl sok felesleges információ

- Túl sok felesleges elme tevékenység

- Túl sok cél és fókusz

- Túl sok identitás és „egyéniség” (egy-én)



- Mindfulness (Kabat-Zinn)

- Jelenlét, Belső Csend (Tolle)

- Egység (Sadhguru)

- Ebben a közös tartományban egyenlőek vagyunk, itt tud a ló kapcsolódni velünk, „megszólítani”.     

- „Meghallgatni” a lovat = meghallani magunkat

Elme csendje = Közös tér a lóval



Csak lenni! 

- Belevonódni a csapat napi tevékenységeibe, az ő feltételeik mentén, hozzájuk alkalmazkodva 

- Nincs szándék, elvárás, cél és fókusz

- Éberség és érzékelés: minden érzékszerv bekapcsolva (főleg a szív)

- Ítéletmentesség: mindent csak megfigyelni, ahogy van

- Elme nélküliség

- Intuíció

- Áramlás (flow)



Találkozások a lóval…

















































Mire tanítanak a lovak?

Megmutatják a lényeget!

- Éberen jelen lenni

- Érezni: tisztább érzékelés – intuíció és kreativitás

- Egység élménye: megszűnik az én, „mi” állapotot kínálnak nekünk, elfogadnak, bevonnak

- Tudás az életről: „él-mény” és tapasztalás – tanulás – átalakulás

A lovak lényükből fakadóan hordozzák magukban a fejlődés, a tanulás és a gyógyulás lehetőségét.

Társaságukban a szív látni kezd, és megtapasztalhatóvá válik az, ami „igazán lényeges”!



Köszönöm a figyelmet!


