
HEMLIGHETEN TILL HUR DU BYGGER EN DJUP 
FÖRBINDELSE MED HÄSTEN 

Detta dokument är en introduktion till den första Flockritualen som är grunden i 
Frihetsarbetet, den första grundstenen i Relationsbaserad Ridkonst från Liberty till Piaff™. 
I Frihet - Vid Hand - Bettlös Ridkonst

Utbildningsprogrammet är ett registrerat varumärke ägt av Anneli Westlund med ensamrätt. 
Ingen del av denna information får spridas, kopieras eller göras om på något sätt vare sig 
med skrift, ljud eller videoinspelning enligt lagen om upphovsrätt. 

Undertecknad kan inte hållas ansvarig för någon form av skada på häst eller människa, 
direkt eller indirekt eller av fel användning av informationen. Jag hoppas denna lektion 
kommer att ge dig glädje. 

 Har du någonsin drömt om att din häst glatt kommer springande till grinden så fort den
får syn på dig?

 Har du drömt om att ha den slags relation med hästen som pojken har i filmen ”The
black stallion”?

 Har du drömt om att gå på promenad med din häst utan någon utrustning, utan att den
lämnar din sida?

 Har du drömt om att kunna rida din häst bettlöst eller utan något alls?

 Har du undrat om det är möjligt att vara en ledare utan att använda tvång och
dominans?

 Känner du att det måste finnas ett varsammare sätt än att ”visa vem som
bestämmer…”?

 Har du provat allt utan att få en bättre relation, eller har du redan en bra relation men
vill att den blir djupare?

För en djupare och mer sammankopplad relation med din häst behöver du inte 
mycket färdigheter, skicklighet eller teknik. Du behöver bara tid. 



Strategin bygger på respekt, inte fruktan. Flexibilitet, inte tvång. Arbeta med relationen, inte 
problemet. Fokusera på vad hästen kan, inte på vad den inte kan. Arbeta i partnerskap utan att 
utfärda kommandon. Tillåta hästen att säga nej och respektera det. 

Allt du gör eller vill göra med din häst blir lättare eftersom den naturligt ser dig som ledare, 
vill behaga dig och vill vara med dig eftersom den har en överväldigande känsla av 
välbefinnande som kommer utifrån tillhörighet. När du skapar harmonin hästen söker, 
kommer spänningen mellan dig och din häst att släppa och ni börjar känna er mer avslappnade 
och hemma med varandra. Du kommer att börja vinna fördelar som ledare för din häst, och 
hästen i sin tur kommer naturligt och gärna följa dina direktiv. 

Vi behöver ta ledarrollen med hästar av flera skäl. I hästens värld, är den häst som har bäst 
uppmärksamhet på sin omgivning och skapar artighet och ordning, sedd som den obestridliga 
ledaren och andra hästar ser naturligtvis till den för ledarskap. En ledarhäst är icke 
konfronterande. En ledarhäst gör en begäran. Ledarhästar ifrågasätts inte av dominanta hästar 
för rang i flocken. Dominanta hästar hjälper till att sortera ut rangordningen. De utmanar dig 
om du möter dem med dominant energi. 

När en häst söker ditt sällskap, vill den ledas. Den kommer att driva dig att leda den så att den 
kan lära känna dig bättre och locka dig att ta ledningen. Din häst kan verka ohövlig mot dig 
och du måste naturligtvis styra din uppmärksamhet för din egen säkerhet och bekvämlighet, 
men vad du kanske inte vet är att din häst, som en del av en naturlig process, bara väglett dig 
att leda den. 

Det är något magiskt med hästar. Och det finns en magnetisk sammankoppling som alla hästar 
delar. Denna kontakt, detta band, är också möjligt mellan dig och din häst. Om du vill skapa 
en sann förbindelse med hästen, speciellt från hästens perspektiv, måste du vänta på den att 
komma till dig först, utan utrustning i frihet och fullt kunna välja när den skulle vilja lära 
känna dig bättre. Detta är något vi människor sällan tänker på att göra, för vi är alltid 
fokuserade på att ”träna”. Men det kommer att förändra din hästs prestation - och din relation 
- till en harmonisk dans.

För dig som inte är intresserad av prestation, tillåter det dig att utveckla en relation så djup 
som den du kan dela med en hund. Fråga dig själv varför våra husdjur är så bundna till oss? 
Det beror på att vi tillbringar så mycket tid tillsammans med våra husdjur utan några krav. 

Vi njuter helt enkelt av varandras sällskap. Ibland gör vi saker med dem, men den mesta tiden 
delar vi bara ”utrymme och tid". Detta är hur hästar tillbringar mycket av sin tid tillsammans. 
Vi kan inte ha hästen i vårt hem men vi kan gå till hästens hem – hagen, stallet, boxen, gå på 
promenader… och bara umgås med våra hästar. Att bara vara i stallet och utföra sysslor är 
inte tillräckligt. Det finns ingen genväg för att skapa en djup vänskap med en häst och den 
vänskapen är grunden till allt. Varje god relation bygger på en djup vänskap. 

Många ägare försöker tvinga fram en förbindelse med sin häst. Om du går till en häst och 
försöker sammankoppla med den genom att pressa den att sammankoppla (som i en typisk 
rundcorall-metod), kommer förmodligen hästen att upptäcka och lära sig att det är bättre att 
sammankoppla med människan än att inte göra det, för annars får den springa runt på spåret. 
Till slut underkastar sig hästen. Detta är en falsk sammankoppling och inget som är naturligt 
för hästen. Det tar bara fram dess rädsla och motstånd. 



Hästen sammankopplar inte för att den vill vara med människan, utan för att den inte har 
något annat val. I detta fall kommer hästen alltid föredra att vara med andra hästar än med dig. 
Rundcorallen uppfanns från början så att människan alltid kunde påverka hästen och att 
hästen aldrig kunde fly från personen. Detta är för mycket press på hästen, inte bara fysiskt 
utan även mentalt. Den falska sammankopplingen uppnås från oförmågan att undkomma och 
skapas utifrån ett dominant ledarskap. 

När du tar dig tid att utveckla en förbindelse, tar förbindelsen naturligt plats. När 
samhörigheten är etablerad, är en gemensam förståelse född som ger välbefinnande, harmoni 
och ordning i relationen. Medkänsla för varandras synvinkel börjar utvecklas och förhållandet 
tar form på egen hand. Problem försvinner magiskt. Aggressiva hingstar blir fromma som 
lamm och hästar över lag behöver nästan ingen träning alls på grund av förbindelsen. 

När din häst ges utrymme och tid, när den inte tvingas, har den utrymme att svara på det sätt 
som den väljer och söker ditt naturliga ledarskap. Detta tillvägagångssätt medför i en häst en 
glädje för lärande och prestation, vilket kommer att påskynda dess utbildning och förbättra 
hästens pålitlighet. På detta sätt, tränar du den sanna andan av hästen på det sätt den vet 
naturligt. Lärande blir en önskvärd aktivitet och din relation blir viktigare än alla godsaker 
hästen skulle få från en traditionell tränare. 

Hemligheten är att lära sig göra ”Ingenting” . 
Det tar inte någon särskild skicklighet att bara vara med sin häst och dela ett harmoniskt 
utrymme tillsammans. Dela Utrymme är en aktivitet som ingår i Flockritualerna i mitt 
utbildningsprogram Liberty Dancing®. Kommunikation i frihet genom hästars naturliga 
flockritualer - ett alternativ till traditionell hästträning och natural horsemanship-metoder. 

Om du redan har tvingat fram en falsk sammankoppling är det okej. Du kan fortfarande börja 
om med din häst - och det kommer att fördjupa bandet till en djup hjärteförbindelse: en 
förbindelse som en häst kan ha. 

Den första principen är helt enkelt att bara njuta av samvaron med din häst. Denna princip 
omfattar att ”pausa” för att möjliggöra "hjärtesträngar av sammankoppling" att utvecklas. 
Dessa hjärtesträngar av sammankoppling finns i alla relationer i alla levande varelser. Dessa 
vibrationer finns när hjärtan är öppna och när det finns en vilja att ansluta med varandra. 
Relationer växer när fokus och uppmärksamhet har ägnats åt att utveckla strängar av 
sammankoppling. Förmågan att leva och dansa i harmoni stiger när kommunikationen sker i 
det ögonblick då förhållandet känns starkt. 



Alla Flockritualer är fokuserade på att utveckla en viss kvalitet av sammankoppling som finns 
i en relation där förbindelsen är djup. Alla ritualer ger näring åt hjärtesträngarna av 
sammankoppling i någon form. Varje ritual utvecklar varje hjärtesträng och handlar om att 
först låta förbindelsen växa medan samtidigt de andra strängarna av sammankoppling (tillit, 
respekt, villighet och uppmärksamhet) finns och praktiseras. 

Du tillbringar tid med din häst. Du pausar. Du väntar. Du ger tid för relationen att utvecklas 
från din hästs perspektiv och på dess villkor. När en förbindelse har etablerats genom många 
stunder av delad energi, och de andra flockritualerna praktiserats, har du en häst som dansar 
med dig spontant av sin egen fria vilja. 

Genom att dela tid och utrymme med hästar uppnår du förbindelse. Den första lärdomen är att 
du måste vara helt fokuserad i nuet för en djup samhörighet med din häst. Bara att kunna 
tillbringa tid med din häst är en stark isbrytare och en stor attraktion för den. Att få in en rytm 
med din häst som tränare är mycket värdefullt. Men först måste du lära dig att göra ingenting. 
Din häst kommer att söka ditt ledarskap när förtroendet utvecklas i stunder av välbefinnande, 
som orsakas av den naturliga processen av förbindelse. Det är viktigt att hästen kommer till 
dig snarare än att du söker hästen eller försöker att dra den till dig, eller önskar att hästen 
ska söka upp dig. 

Metafysiska vibrationer vid denna tidpunkt är bräcklig. I väntan på förbindelsen att djupna, ta 
tid att bli helt lugn och avslappnad i ett sinne där du vill ingenting. Inga krav. Detta kommer 
att hjälpa dig att utveckla sammankoppling snabbare. Gå tillbaka till den tid då sällskapet av 
en häst var tillräckligt för dig att glädjas. I att dela utrymme hittar du den typen av magi. I 
detta tillstånd har en häst mer förtroende för dig. I detta tillstånd, öppnas dörren av 
förbindelse. Empatin mellan dig och din häst börjar påverka ditt ledarskapsbeteende. Du blir 
en bättre ledare och hästen blir en bättre följeslagare. 

Magin av pausen 

Först måste du förbereda dig. Det är där du sätter dig i neutralläge och övar dig på att vara i 
nuet. Det är där man lär sig att pausa. Vara närvarande i ögonblicket. Du vill inget. Du 
accepterar saker som de är. Och finner ro själv så du verkligen kan slappna av. Vara levande. 
Vara vaken. Vara medveten. Precis som din häst. Det är en form av att ”pausa” och egentligen 
samma sak som att meditera. De gamla riddarna, Caballeros sa inte: Nu ska jag träna/arbeta 
med min häst. De sa: Nu ska jag meditera med min häst! 

Det kommer att finnas tillfällen då det kommer att vara viktigt att pausa för att du ska kunna 
sätta din häst i neutralläge för dess bästa prestation. Men du kan inte göra det för hästen om 
du inte kan göra det själv. Så innan du utvecklar paus i din häst, fokusera på att utveckla paus 
i dig själv. Innan du börjar spendera tid i hästens utrymme, är det viktigt att du först tar itu 
med ditt eget utrymme. Det är viktigt att träna på att pausa på egen hand innan du kräver 
samma sak från din häst. Att andas djupt och känna en intim förbindelse med din omgivning. 
Du och din häst kommer att ha mycket mer gemensamt när du väljer att se världen ur dess 
synvinkel. 

Att pausa innan du ger din häst en förfrågan ger dig tillräckligt med tid för att få full 
uppmärksamhet från din häst. Att pausa mellan varje förfrågan kommer att ge utmärkt timing 
till dina kommunikationshjälpmedel och ge dig tillräckligt med tid att läsa din häst på rätt sätt. 
Att använda pausen som ett utbildningshjälpmedel kommer att ge din häst tid att bearbeta och 



svara, eller inte svara, och detta kommer att skapa en stor lust i din häst att följa din ledning. 
Använd paus snarare än tryck och korrigering, och att fråga på ett avslappnat sätt hjälper till 
att hålla dig i flödet av harmoni. 

Denna fas av förberedelse är en tid för mer än att bara bli redo för att utbilda en häst i frihet. 
Detta är en tid för personlig och andlig utveckling och en förståelse för världen omkring dig. 
Att växa i din medvetenhet - en egenskap som hjälper dig att ansluta till den verkliga naturen 
av hästar. Förberedelser för att pausa är en möjlighet för självförverkligande och det är ett sätt 
att kliva in i din egen personliga makt. Det kommer att liva upp din ande, som bara kan väcka 
dig till din sanna natur. I denna medvetenhet kommer du tillsammans med hästen att ha ett 
gemensamt språk som är ganska häpnadsväckande. 

Från den plats, där ni börjar dela samma vibrationer och känner en frid i ögonblicket, tar en 
naturlig vänskap form. Det tar ingen enorm ansträngning eller skicklighet för att bara vara 
med din häst. Det tar bara tid. Genom pausen kommer din häst vara mer villig att vara med 
dig redan från början. Det hjälper den att lära sig att arbeta med dig, eftersom det ger den en 
känsla av tillhörighet, välbefinnande och kamratskap. Det är magin att ta sig tid att komma i 
en zon av samhörighet. 

Du befinner dig på en plats där du är redo att ansluta. Du är känslig för världen omkring dig 
och behoven hos din häst. Du är i flödet för tillfället, så att du har möjlighet att leda utan att 
kontrollera - att veta hur man skapar en väg som din häst kommer att följa och dansa med dig 
på det mest naturliga sätt. En energi växer inom dig och ger en förbindelse med hästen. Denna 
praxis kommer att fortsätta att öka detta välbefinnande i er båda. 

Genom att gå igenom denna övning kommer du att upptäcka att du genom pausen kommer att 
uppmärksamma din häst att vilja känna en kontakt med dig. Titta på omgivningen, känn 
energin och övervaka eventuella förändringar som sker i flödet av dagen. Detta kommer att ge 
medvetenhet till omgivningen runt dig. Detta kommer att ge dig möjlighet att se när och hur 
du kan styra hästen med framgång. Detta är hur en hingst förblir vaksam över sin flock. Den 
är avslappnad och medveten. Du bör också vara det. 

Här är en historia om nyttan av att spendera tid med hästen och pausa: En hingst vars 
aggressiva beteende mot människor och som gjort den känd för att vara farlig och ett utdömt 
fall, kom till en hästkvinna som sista chans. Hon ställde honom i en stor box. Varje dag satt 
hon och läste tidningen hos hästen i boxen. Eftersom han inte ville ha med människor att göra, 
höll han sig på avstånd. Efter en tid började dock hästen söka kontakt med kvinnan. 

Till sist blev denna hingst den bästa och mest omtyckta i hela stallet och var till hjälp med 
utbildning av ungdomar. 

En häst föds inte elak eller farlig. Det är miljö och erfarenheter som formar individer och det 
går att rehabilitera de flesta hästar genom förståelse och tålamod över tid. Men ofta är det en 
bristvara i hästvärlden. 



Lektion 

Hur du tar dig an första lektionen är betydande. Det finns ett visst sätt att närma sig som 
kommer att hjälpa dig och din häst att lättare och autentiskt upprätta en sammankoppling i 
vänskap. När du kan pausa, är du redo att tillbringa tid med din häst för att gå in i hästens 
värld - på hästens villkor. 

Börja med att bara vara med din häst. Sitt i en stol, läs en bok, meditera, skriv i en dagbok 
eller gör någon annan lugn aktivitet som kommer att sätta dig i nuet och som kan dra din häst 
till dig - när du väntar på den att sammankoppla med dig. 

För din säkerhet måste du veta att du kan flytta undan hästen från ditt personliga utrymme 
närhelst du behöver. Detta är mycket viktigt, speciellt om du sitter ner i en stol. Det är bästa 
sättet eftersom när du sitter ner, attraherar du hästen mer att söka kontakt med dig och komma 
och undersöka, speciellt eftersom detta normalt inte ingår i dina rutiner. Det finns flera 
fördelar med att sitta i en stol. Du är mer medveten om att du inte har någon agenda, inga 
måsten. Du kan slappna av för det är avslappnande att sitta i en stol och det märker hästen av. 

Du blir mer uppmärksam på ditt personliga utrymme genom att hålla hästen på säkert avstånd 
från dig. Det lär även hästen att inte vara rädd för föremål. Att sitta i en stol orsakar att du är 
mer närvarande i nuet – bara då vill hästar sammankoppla med oss. Hästar dras till människor 
som inte har någon agenda, ingen stress, som inte har något intresse av dem och vet hur man 
är avslappnad och i harmoni med deras lugn. Över tid kommer förbindelsen att växa från att 
dela utrymme i harmoni och avslappning. 

Använd en lång, flexibel kvist som ditt verktyg. Det är viktigt att hästen blivit introducerad 
för denna drivande hjälp innan du sitter ner i en stol, för en häst kan spinna runt och sparka 
istället för att flytta sig. När hästen svarar med lätthet genom att gå undan när du ber den med 
hjälp av ditt kroppsspråk och backar upp med kvisten, är du redo att börja. 

Börja med att bara vara med din häst och koppla av sittandes i en stol. Det är alltid en bra idé 
att inleda lektionen med att meditera för det hjälper dig att koncentrera dig på nuet, på din 
lugna avslappnande andning. Att spela avslappnande musik är också bra. Resten av tiden kan 
du läsa en upplyftande bok eller skriva i en dagbok om vad som händer, eller göra någon 
annan lugn aktivitet som kan dra din häst till dig - när du väntar på den att sammankoppla 
med dig. 



Se hur hästen reagerar. Tittar den på dig? Ignorerar den dig? Står den i andra änden långt bort 
ifrån dig? Vänder den baken till dig och spanar efter sina kompisar? Eller är den väldigt 
nyfiken på vad du gör? 

När hästen söker kontakt med dig, interagera inte med den. Prata inte, klappa den inte för det 
kan avskräcka den. Låt den undersöka dig så länge den är artig och inte nyper eller biter dig. 
Låt inte din häst komma nära dig när du sitter ner om den är full av energi eller orolig över 
något i omgivningen. 

När du känner att hästen inte skulle lämna dig, om du ber den, är då du vill sända bort den. 
Närhelst du känner dig otrygg måste du skicka bort hästen tillräckligt långt. För en häst som 
är väldigt påträngande, behöver du resa dig upp och driva undan den, tills den respekterar ditt 
personliga utrymme. Du kan även ställa stolen på en bit presenning för att reglera hur nära du 
vill ha hästen. Om du har en känslig, skygg häst som är påträngande, är det bättre att du flyttar 
dig och stolen en bit bort och om nödvändigt, sänd bort hästen en bit - långsamt och varsamt. 

Sitt med din häst en timme varje dag. Gör det till en vana. Gör det till en daglig rutin. Och se 
till att det är på en plats där din häst är bekväm t. ex. i hagen. Om du inte kan träffa din häst 
mer än några dagar i veckan eller inte har en timme om dagen, så gör det ändå verkan, vare 
sig hästen söker kontakt eller inte. Inom kort bör du märka skillnad i er relation. Faktum är att 
du borde tillbringa tid med hästen utan krav lika mycket som du tränar/rider den. 

Andra saker du bör göra är att vara med den i hagen och spegla (härma) hästens 
flockbeteende. Låtsas beta när den betar, titta dit hästen tittar, gå dit hästen går, vila när hästen 
vilar. Klia den som hästar kliar varandra. Det är att dela utrymme med och utan interaktion 
och lär dig hästbeteende i allmänhet. Du blir en medlem i hästens familj. Du bör också gå på 
förnöjsamma promenader i naturen med din häst när du känner att tilliten är tillräckligt stark 
mellan er. Om du rider din häst kan du kombinera det med att leda den i början och slutet av 
ridturen. Det är också en mycket god idé därför att det är bevisat att hästar blir avdomnade 
och inflammationer uppstår efter en tid med ryttare på ryggen av det konstanta trycket. 

Fallgropar: 

Kom ihåg, det finns några fallgropar att undvika. Om du skapar alla typer av disharmoniska 
vibrationer - som att önska att din häst "borde komma till dig redan", eller genom att 
distraheras av externa tankar eller känslor när du ska dela tid och utrymme – kommer 
förbindelsen inte vara så djup som du kanske vill. Dessutom, om du utför aktiviteter såsom 
mockning eller underhåll av paddock/hage - när du ska pausa – är det alltför mycket 
aktiviteter som pågår för att en sammankoppling ska kunna ske och växa. Din rytm måste 
matcha dem på din häst när du pausar i sällskap. Endast pausen gör att du kan göra det. 

Vad som kommer i vägen för att verkligen få full nytta av att pausa är att många hästälskare, 
när fokus är på att skapa en förbindelse, kan bli behövande och vill ha en interaktiv upplevelse 
med hästen för tidigt. Detta behov påverkar en persons syn på hur den väljer att utbilda en 
häst. Att vara behövande orsakar att hästen tar ledningen. Att pausa kommer att öka ditt 
andliga medvetande så du behöver mindre vägledning från andra. Detta kommer att minska 
ditt behövande. 

Följ reglerna i uppförandekoden: Om hästen kommer in i ditt utrymme, behöver den följa dina 
regler. Om din häst gör så att du känner dig otrygg eller är respektlös/oartig i ditt personliga 



utrymme, ska du sända iväg den utan tvekan. Om du går in i hästens personliga utrymme, bör 
du respektera hästens utrymme om huruvida den ger tillåtelse av att bli kontaktad eller 
klappad. 

De fördelar som du får från utövandet utav att pausa, spendera tid, observera - blir ditt 
naturliga sätt att vara runt hästar och hästar kommer att börja se dig som en betrodd ledare. 
Att bli bekväm med det är första steget i utvecklingen av kraften i pausen som stöd för 
utbildning. Att dela utrymme med hästen tillsammans med Flockritualerna™ kommer hjälpa 
dig och din hästpartner att utveckla er egen dans. Alla ritualer är en slags teceremoni eller 
yoga för att utveckla ett harmoniskt förhållande mellan dig och din häst ... och med livet 
självt. 

Om du inte känner fantastiska upplevelser? Om du inte känner magin ännu? Slappna av. Lita 
på processen. Kanske din situation behöver ändras lite. Kanske din häst har haft det tufft 
tidigare, som misshandel eller någon annan utmaning som kan bromsa anslutningsprocessen. 
Kanske du har svårt att inte "göra" något och att bara "vara". Vad det än är – håll dig till 
programmet. Jag kan berätta att du och din häst kommer att nå ett resultat som är mer än 
djupt. Du kommer att sammankoppla. 

Lita på processen! Folk har svårt att tro detta men om allt man gjorde med en häst vore att 
bara umgås med den, så skulle den kunna ridas utan någon som helst träning på grund av 
förbindelsen. Så mäktigt är det! Det får förbindelsen att växa och är den första av sju 
flockritualer. 

Flockritualerna™ 

Programmet är en självförverkligande upplevelse som börjar som en inre resa för att släppa 
oro och dagordningar som kan hindra utvecklingen av din hästs utbildning. Att dela utrymme 
och släppa agendan öppnar en fantastisk dörr som leder till en dans som de flesta 
hästmänniskor söker. 

Flockritualerna™ i programmet Liberty Dancing® har tre faser. Den första fasen är att hitta 
din sanna natur. Du uppnår ett inre vetande i din förmåga att skapa ett band till din häst. 

Den andra fasen är att lära dig att kommunicera med din häst i en fri öppen miljö och hur du 
utvecklar ett fungerande partnerskap från en förbindelse i frihet. 

Den tredje fasen är inriktad på att hålla en villig sammankoppling under utbildning utfört i 
frihet. I denna fas, arbetar du med att kunna ta din hästs energi upp och ner samt viljan att 
matcha vad det är du ber om. Detta är inte en traditionell frihetsdressyr utan är naturliga 
flockritualer som lär dig tala hästens språk som leder till en spontan dans i harmoni - helt utan 
utrustning, rundcorall, tvång eller klickerträning. 

Flockritual 1: 
Bygger förbindelse, samhörighet, tillit, artighet, lojalitet och avspändhet. Lär dig spendera tid 
och sitta med hästen i dess territorium UTAN krav eller agenda - för och med hästen. Limmet 
och grunden för alla ritualer och all utbildning av hästen. 
Problemlösning: Stress, skygghet/rädsla, aggression, traumatiserade hästar, svår att fånga, 



uppförande kring mat, tillvänjning av grimma, hantering/skötsel, problem att sammankoppla 
och samarbeta, nervositet, svårt stå stilla. 

Flockritual 2: 
Bygger tillit och förtroende för både häst och människa och visar respekt gentemot hästen. 
Tar bort rädsla, reparerar bruten förbindelse. Du lär dig hur du bör närma dig en häst och hur 
du lär hästen närma sig dig med varsamhet och 
respektfullhet/artighet. Lär dig läsa och hantera hästens nej. Problemlösning: 
Skygghet, dåligt självförtroende, svår att fånga, svårt med tillit och sammankoppling. 

Flockritual 3: 
Bygger respekt, ordning och artighet. Kontrollerar dominant anti-socialt beteende, skapar och 
återställer respekt. Villighet att flytta sig, uppförande kring mat, utvecklar framåtbjudning. 
Problemlösning: Dominans, ilska, sparkar, biter, 
respektproblem, personligt utrymme. 

Flockritual 4: 
Bygger villighet och arbetsetik. Tar bort aggressivitet och skygghet. Ger en välanpassad 
personlighet. Bygger flockinstinkt och utvecklar perfekta halter och framåtbjudning. 
Problemlösning. Svår att fånga, ovilja, aggression, ilska, sparkar, biter, skygghet, dålig 
framåtbjudning, svårt stå stilla, svår att stoppa, nervositet, 
uttråkning. 

Flockritual 5: 
Bygger uppmärksamhet, fokus och intresse. Hästars intentioner och tankar kommuniceras 
genom ögonen. Hästen lär sig hålla sitt fokus och sin uppmärksamhet på dig. Hjälper allmänt 
ouppmärksamt uppförande och bygger förtroende i skygga och traumatiserade hästar. 
Riktningskontroll, ansvarsfullhet, medvetenhet, smidighet, symmetri och djupare förbindelse. 
Problemlösning: Skygghet, dålig uppmärksamhet, ointresse, dåligt självförtroende, 
uttråkning, nervositet. 

Flockritual 6: 
Matchande rörelser med hästen vid din sida. Hästen speglar dina rörelser, din energi och dina 
steg i olika gångarter och tempon. Harmoni i enighet. Problemlösning: Svårt med 
sammankoppling, svår att leda, svår att stanna och stå stilla, nervositet, problem med 
övergångar, fokusproblem, balansproblem, dressyr. 

Flockritual 7: 
Startar dansen i olika tempon, riktning, framåtbjudning, samarbete, entusiasm. En gåva av 
spontant uttryck du delar tillsammans med hästen i harmoni. Partnerskap, sammankoppling. 
Dans i enighet från resultatet av praktiserandet från de andra ritualerna. Problemlösning: 
Svårt för att gå iväg eller komma tillbaks, dålig framåtbjudning, ointresse, slöhet, dålig 
energi, dålig förbindelse, balansera sända och dra, säkerhet. 

Hur Flockritualerna™ kan hjälpa vid beteenden: 



• Dåligt uppförande och oartig attityd

• Respektlöshet för personligt utrymme

• Ger upp oönskade beteenden utan att du ens behöver ta itu med dem

• Dålig arbetsmoral

• Brist på villighet och framåtbjudning

• Dominanta beteenden på marken och under sadeln

• Osäkert beteende

• Står inte stilla

• Stegring

• Bockning

• Bitbeteende

• Sparkbeteende

• Avstängda och traumatiserade hästar

• Spända hästar

• Argsint och aggressivt beteende

• Skyggt beteende

• Ofokuserat beteende

Hur Flockritualerna™ kan påverka din ridning: 

• Behövs mindre ”teknisk träning”

• Hästen lägger själ och hjärta i att samarbeta

• Hästen blir flockbunden till dig

• Hästen ger sin uppmärksamhet till dig

• Hästen blir mindre skygg



• Hästen får bättre självförtroende

• Ger fantastiska halter och övergångar

• Får mer framåtbjudning och energi

• Tempokontroll

• Skapar samling

• Skapar balans

Varför frihetsträning? 

Varför frihetsarbete? Det är det mest naturliga förhållningssättet att bygga en relation med 
hästen och starta utbildningen på hästens eget språk och på hästens villkor där den inte 
berövas sin valfrihet. Och det fachinerande är att det går dubbelt så snabbt att utbilda en häst 
utan utrustning. Det är dessutom väldigt roligt att arbeta med hästar i frihet. Du kommer att 
finna dig själv och se fram emot att arbeta med din häst. 

Genom Flockritualerna™ med hästen fri från början, kan du skapa en relation med din häst 
som du aldrig kunnat föreställa dig. Flockritualerna™ lär dig att utbilda hästen på ett sätt som 
använder flocksocialt beteende på ett icke-dominant, icke-tvångsmässigt, icke-konfronterande 
sätt. Detta skapar en häst som gillar att interagera med oss eftersom den har frihet att välja. 
Vi vill att hästarna ser fram emot att vara med oss och samarbeta med oss. Frihetsarbete är 
nyckeln till detta. 

Du arbetar med din häst i sitt territorium genom hästens eget språk och naturliga instinkter. 
Du lär dig att iaktta "flockregler", "hästkultur" och socialt uppförande. Detta är hur hästar 
utbildar och uppfostrar varandra. Hästen är fri att interagera socialt på sitt eget villkor för att 
skapa, eller fördjupa sammankoppling. Du får lära dig att utbilda din häst på ett verkligt 
naturligt sätt som passar dess egenart, så att hästen kan njuta av det. Det är grunden för allt 
tekniskt utbildningsarbete. 

Arbetet är tänkt att vara en pågående del av din interaktion med din häst. Den kommer att 
fortsätta att fördjupa och förbättra förbindelse och utbildning med hästen med tiden. Den 
naturliga flocksociala dynamiken skapas genom att inte begränsa din häst med grimma, linor 
eller fånga den i ett litet område. Hästar kan inte naturligt samverka på detta sätt. 

Vill du lära dig mer om Flockritualerna™ och arbeta med hästar 
helt relationsbaserat på detta unika sätt utan utrustning, tvång, 
tryck, rundcorall eller klickerträning? Gå till 
www.dansamedhastar.nu

https://www.dansamedhastar.nu


Carolyn Resnick, USA, har personligen hjälpt mig utveckla mitt utbildningsprogram Liberty 
Dancing®. Hon levde med vilda hästar som barn och lärde sig deras naturliga flockritualer. 
Hon är författare till boken ”Naked liberty ”och medverkar i dokumentärfilmen ”The path of 
the horse”. 

Utbildningsprogrammet Liberty Dancing® innehållande de 7 Flockritualerna™ är ett 
koncept med ensamrätt och är ett registrerat varumärke ägt av Anneli Westlund. 

Copyright 2016: Anneli Westlund
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