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1 ВЪВЕДЕНИЕ 
ИГРАЧИ, КОИТО СА ПРЕУСПЕЛИ в менталната игра в покера, използват стратегия, която 

доказано работи за тях. Те имат изградена структура и методология за това, как да 

постигнат менталната стабилност и нямат нужда да се осланят на късметлийското заешко 

краче или да се молят на боговете на покера. 

Ако нямаше начин да контролирате това, дали играете в „зоната“ или изпадате в тилт, 

моята работа като треньор по менталната игра не би била нищо повече от въздух под 

налягане. Причините и схемите за тилтването или най-добрата ви игра са предвидими. 

Като покер играч, вие печелите от способността си да анализирате линиите за играта и 

навиците на опонентите си. Използвайки инструментите, предложени в тази книга, ще 

развиете способността да изучавате линиите и навиците в собствената си ментална игра. 

Фактът, че толкова много играчи бяха облагодетелствани от работата върху менталната им 

игра, било то по моя съвет или съвет на някой друг, е доказателство, че успехът в 

менталната игра се свежда до умения, по същия начин както и в покера. Обаче, мнозина 

играчи мислят, че тилтът, страхът, проблемите с мотивацията и увереността ни сполетяват 

по случаен, нелогичен или ирационален принцип. В резултат, те казват или мислят 

следното: 

 „От гледната точка на логиката, аз знам какво е вариацията, така че е глупаво да 

се тилтвам заради един бед-бийт“ 

 „По някаква причина реших да играя като магаре миналата вечер“ 

 „Нещата не вървят никак добре – рънвам доста зле; може би трябва да си взема 

почивка“ 

 „Аз винаги играя най-добрата си игра във Full Tilt” 

 „След като съм доста напред, някак си успявам да пропилея няколко стака“ 

 „Иска ми се да мога да играя през цялото време толкова добре, както играх вчера“ 

Ако мислите, че менталната игра е случайност, вие просто нямате уменията да видите 

доколко тя е предвидима и рационална. 

Играчите с умения са способни лесно да видят, че действията на по-слабите опоненти не 

са случайни. Те отбелязват линиите на залагане, времевите, физическите и вербалните 

подсказки, което им позволява да експлоатират игрите на по-слабите играчи. Слабите 

играчи нямат умението да видят предвидимостта на играта им. Същото важи и за 

менталната игра. Точно сега, вие вероятно нямате умението да разпознаете действията, 

мислите и емоциите, които ви карат да играете най-добре или най-зле. Това ви прави риба 

в менталната игра. За щастие, бяхте способни да еволюирате от покер-риба – и с 

правилната информация можете да направите същото и с менталната си игра. 
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В покера, който е по-състезателен от всякога, играчите се обръщат към менталната игра 

като полезен начин за създаване на предимство. Създаването на предимство, разбира се, 

не е нова идея; то става по-важно в покера през последните няколко години, тъй  като 

броят на компетентни покер играчи нарасна драматично. Благодарение на сайтовете, 

такива като 2+2, Cardrunners и други, начинът, по който се играе играта, се промени 

завинаги. Сега, при все нарастваща популация от играчи, частите от играта, които до преди 

няколко години не се взимаха на сериозно, стават просто много важни. 

ГОЛФЪТ ПОДГОТВЯ СЦЕНАТА 

Спортистите от всичките основни спортове се изправят пред едно и също 

предизвикателство – да изпреварят конкуренцията. Докато е рядкост един спорт да 

еволюира толкова бързо, колкото покера, професионалните играчи на голф преминават 

през нещо подобно, когато Тайгър Уудс превзема света на голфа в късните деветдесетте. 

Докато профучава през професионалните ранглисти, той донася един нов пакет правила, 

които подтикват другите професионални голф-играчи да обърнат по-сериозно внимание 

върху фитнеса и менталната игра.   

Преди появата на Тайгър в голфа, само няколко играчи гледаха на фитнеса като на 

необходимост в тяхната игра. Повечето играчи не бяха във форма и оттам на голфа не се 

гледаше като на истински спорт. Тайгър също така имаше ниво на фокусиране, 

непоколебимост и увереност, които още повече го отделяха от неговите съперници. 

Комбинацията от неговата физическа и ментална сила подтикна другите играчи да го 

последват, за да останат способни да се състезават. Тайгър завинаги промени начинът, по 

който професионалистите подхождат към играта. Сега, почти всеки голф-играч в PGA-тур 

(и други основни състезания) има треньор за физика и спортен психолог или треньор по 

ментална игра. Това е новият стандарт. 

Като успешен голф-играч аматьор в късните деветдесетте имах стремеж да стана 

професионалист. Имаше само един голям проблем: продължавах да се задушавам в 

националните турнири. Един месец след като Тайгър спечели първата си основна титла, 

аз се бъхтех в опитите да спечеля първият си турнир. След като завърших първата си 

година в Скидмор Колидж, където спечелих два турнира, аз играх в първият етап на 

квалификациите за US Open през 1997. На 18 дупки играх най-добрия голф в целия ми 

живот – освен зелените. Лекото ми удряне на топката към дупката беше ужасно – пропуснах 

няколко пъти, но за малко не можах да се класирам за плей-офите1. 

Беше толкова близко - само да имах нерви; но това не ме накара да спра. Продължих да 

се упражнявам усърдно и тогава, един ден през онова лято, описвах борбата си на един 

приятел, когато очите му светнаха. Той знаеше, че незабавно трябва да прочета книга, 

която той тъкмо приключи. Той изтича до чекмеджето и се върна след няколко минути с 

неговото копие на Golf Is Not a Game of Perfect от Др. Боб Ротела. Тъй като знаех, че 

проблемът е в главата ми, и това не е суинг, книгата мигновено отекна в мен и аз незабавно 

я пуснах в действие, наред с другите съвети по спортна психология. Това помогна и играта 

ми продължи постоянно да се подобрява през следващите три години – с изключение на 

големите турнири. Макар и да спечелих аматьорските титли четири пъти и спечелих девет 

турнира в колежа, всичко, което научих от спортната психология, не ме предпази от 

задушаване при силно напрежение. 

                                            
1 Нямам никаква представа за голфа; затова, вероятно, преводът тук изобщо не е точен (съжалявам) 
– бел. прев. 
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Мечтите ми за професионален голф не бяха изцяло разрушени; трябваше само да открия 

решението за този проблем. Тъй като това, което беше налично в спортната психология по 

това време, не ставаше за мен, реших да открия собствени отговори. Знаех, че не бях готов 

да играя професионален голф; но ако можех да намеря решение, тогава бих могъл да 

играя професионално и да имам друга възможност за кариера. 

Заподозрях, че в конвенционалната спортна психология липсваше разбиране на причината 

за проблемите в менталната игра. Традиционното познание в голфа беше същото, както 

сега в покера. Бяха ми дадени техники за повишаване на концентрацията и увереността и 

намаляване на тревожността, но не научих, защо преди всичко се задушавам. По едно 

време вярвах, че причината е в личните проблеми, с които аз или другите играчи на голф 

се сблъсквахме, затова се записах в Североизточния Университет за магистърска степен 

по консултиране. Обаче, ето какво открих през следващите десет години: Докато личните 

проблеми безспорно оказват влияние върху представянето, проблемите в менталната игра 

могат да изникнат поради далеч по-прозаични причини; например, ако мразиш да правиш 

грешки, имаш високи очаквания и имаш бедна работна етика. 

След дипломирането и 3200 часа наблюдавана практика за получаване на лиценз в 

традиционната терапия, аз взех това, което научих, и започнах да работя с голф-играчите 

като треньор по ментална игра. През следващите две години и половина тренирах повече 

от 300 играчи, включително младежите от топ-ранглистата, случайни играчи и 

професионалисти от PGA Tour, Nationwide Tour, LPGA Tour. (Един играч спечели първата 

си турнирна титла малко след като започнах да я тренирам.) 

ВЛИЗАНЕ В ПОКЕРА 

Като проява добра вариация съдбата ме „прати“ да играя голф в курорта Bundon Dunes Golf 

Resort с Dusty “Letherass” Schmidt през лятото на 2007 година. По случайност, срещнах този 

професионален голф играч, станал покер-про, скоро след като самият аз започнах да играя 

голф професионално. От многогодишният си опит в голфа, Дъсти вече знаеше за 

важността на менталната игра; той беше на ръба в първият си губещ месец като про и тъй 

като преследването му на статуса за СуперНова Елит бе на границата на провала заради 

проблемите му с тилта, той ми се обади за помощ. 

Дъсти беше първият перфектен покер-клиент заради миналото си в голфа. Той знаеше, че 

знанията ми в покера се ограничаваха до домашните игри и няколко пътувания до Foxwoods 

Casino. За да ми помогне да разбера покера по-добре, той често използваше термините от 

голфа, за да опише проблемите в покера. Колкото повече работихме заедно, толкова по-

очевидни ставаха паралелите между голфа и покера. Главните разлики са очевидно 

детайлите на играта и размерът на вариацията. В голфа има множество случайности – 

„триенето на тревата“, както се нарича – но то бледнее в сравнение с вариацията в покера. 

Необходимостта да понасяш дълги периоди, когато уменията ти не са еквивалентни на 

резултатите, прави менталната игра в покера далеч по-важна, отколкото в голфа. Изисква 

се голяма воля да издържиш по време на продължителните лоши серии, и все пак Дъсти 

действително се бореше с това. 

Той беше добър учител и добър ученик. Прилагайки добре известната си работна етика 

към менталната си игра, Дъсти постигна бързо подобряване в превенцията на тилта и скоро 

започна да плаща сесиите ни със „спасеното“ компютърно оборудване (мишка, клавиатури 

и монитори), които не бяха счупени. Съпругата му ми благодари, когато се срещнахме за 

първи път. Тя вече не можеше да познае, кога той печели и кога – губи. 
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ИСТОРИЯ НА КЛИЕНТА 

Dusty “Leatherass” Schmidt 

$3/$6 to $25/$50 NLHE 

POKERSTARS TEAM ONLINE PRO 

Автор на Don’t Listen to Phil Hellmuth and Treat Your Poker Like a Business 

“Преди да стана професионален покер-играч, играех професионално голф. Като 

голф-играч, нямах възможност да си позволя спортен психолог, но знаех, колко 

мощно беше въздействието им; всеки в PGA Tour имаше поне един. Аз винаги 

мислех, че има голяма връзка между покера и голфа и прецених, че един спортен 

психолог би могъл наистина да помогне в моята покер-игра, и така през 2007 година 

се свързах с Джаред Тендлър, за да ми помогне с някои проблеми с тилта. 

Бяха необходими няколко сесии преди Джаред да навлезе в покера, но аз имах 

полза веднага, само от обсъждането на нещата, и още повече, когато Джаред 

започна да разбира играта. Като покер-играч аз съм обучен да влизам в главите на 

другите, а ролята на Джаред беше почти същата. Най-голямото въздействие върху 

мен беше не това, което той казваше, а как той разбираше мисловният ми процес. 

Започнах да осъзнавам, че Джаред беше повече или по-малко детекторът на 

глупостите, и не го беше страх да ми вика за всичко… Имам предвид, че той 

буквално не ми позволяваше да се измъкна. 

В края на краищата това ме засили да работя по много по-логичен начин. Толкова 

много от нещата, с които се занимаваме в покера, са нелогични, и борбата ми с 

вариацията беше добър пример за това. Джаред веднъж ме попита: „Когато гледаш 

прогнозата за времето и в нея се казва, че ще вали, ядосваш ли се, когато излезеш 

навън и там вали? Е, защо тогава постоянно се ядосваш, след като знаеш, че 

вариацията е тук и ще се случи?“ Ненавиждах моментите, когато съм нелогичен и 

съвсем скоро той ми напомни, че аз бях, аз бих могъл веднага да кажа, че започнах 

да се справям с вариацията по-добре. 

Вместо да ме кара да пея някаква мантра, да правя дихателни упражнения или да 

бъда хипнотизиран да не се тилтвам, Джаред ми помогна да бъда по-логичен в 

подхода си към играта. Като първият покер клиент на Джаред все още съм във 

фазата на поддръжка. Когато ние си говорим, той често намира някои малки 

пропуски в менталната ми игра. Не мисля, че някой притежава нещо завинаги (в 

смисъл, има някакви качества). Начинът на мислене на хората се променя, 

емоциите се променят, така че, работата ми с Джаред ме задържа на пика на играта 

ми.“ 

Драматичните подобрения в менталната игра на Дъсти подтикнаха го да опита да ме изкара 

„на пазара“ като характерен треньор. Тъй като по това време нямаше други сайтове за 

обучение в менталната игра или треньори в начина на мислене, това беше огромна 

възможност да разширя практиката си в сферата на покера. Обаче, аз се подготвях за 

първата си пълна година в сферата на професионалния голф. Трябваше да направя избор: 

да преследвам мечтата си или кариерата? Въпреки че вече не се задушавах и играех най-

добрият голф в живота си, намерението да стана успешен професионален голф-играч беше 

до голяма степен рисковано, и би отнело години възвръщаемост. Въпреки че „потапянето“ 

ми в покера на високи нива беше ограничено, покерът изглеждаше като по-сигурен залог. 
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НЕ СЪМ ПОКЕР-ИГРАЧ 

Докато израствах, играейки всички видове игри на карти, включително и покер, покерът 

на високи нива и детайлите на онлайн покера бяха изцяло нов свят за мен. Имах много да 

уча и бях го превърнал в работа. Започнах трескаво да изучавам играта, за да разбирам 

по-добре, от какво се нуждаят покер-играчите – по-точно, с какво мога да им бъда полезен. 

Сега, три години по-късно, аз тренирах повече от 170 играчи от 25 страни и помогнах на 

хиляди чрез предлагане на съвети във видео-тренировките, в покер-форумите и статиите, 

които писах за списания. Никой с моето ниво на образование и обучение нямаше повече 

опит в работата с покер-играчите колкото мен. 

Често се питах, как мога да помагам на покер-играчите, след като съм риба в повечето 

игри. Най-добрият начин, по който мога да обясня това, е аналогия. На един механик, 

работещ върху състезателна кола, не е необходимо да бъде първокласен водач, за да 

разбира как да подготви една кола за победа. Той трябва да разбира от какво се нуждае 

водачът, условията, при които колата ще се състезава и как работи колата, и трябва да е 

способен бързо да диагностицира и оправя проблеми. Сега, това, което разбирам от покера 

на високите нива, е през какво преминават покер-играчите, от какво се нуждаят, за да се 

представят постоянно най-добре, и как да им помогна да станат ментално по-силни. Не 

съм покер-играч, но когато играчите се сблъскват с проблеми, аз съм техният механик. 

ПРОБЛЕМ С КОНВЕНЦИОНАЛНАТА ПОКЕР-ПСИХОЛОГИЯ 

Опитът ми със спортната психология в късните деветдесетте се отразява в коментарите, 

които получавам от клиентите сега по отношение на конвенционалната покер психология: 

„Това помага до един момент, но просто не се „лепва“ – особено в моменти, когато то има 

най-голямо значение“. Най-голямата част от психологията на покера предполага, че 

борбата с лошата вариация и другите проблеми от менталната игра може да се води по 

следният начин: дълбоко дишане, взимане на почивка, визуализация, медитация, невро-

лингвистично програмиране и дори хипноза. Всяка една от тези стратегии може да бъде 

страхотна в краткосрочен план, но без решаването на дълбочинни причини на проблемите 

в менталната ви игра, те отново изскачат, тъкмо както плевелите порастват пак, ако не ги 

изтръгнете с корените им. 

Опитът ми в покера потвърждава това, което открих в голфа: чрез адаптиране на по-

дълбока стратегия за менталната игра, постоянно – не само временно, решенията могат да 

бъдат намерени. Това, което липсва на конвенционалната психология на покера, е 

дълбочината в теорията и разбирането на това, как реално да се развият уменията в 

менталната игра. Конвенционалната мъдрост знае крайната игра (the end game), на 

играчите се казва да бъдат безстрашни, да бъдат уверени и да не позволяват вариацията 

да ги ядосва; но за повечето от тях това не е достатъчно. Едно е да се знае крайната игра, 

съвсем друго наистина да се определят проблемите, пречещи да се стигне там. 

РИБА В МЕНТАЛНАТА ИГРА 

Рибите са си риби, отчасти защото те вярват в неща, които не са истина. Те играят игри, 

където са обикновено победени (underdogs) без да осъзнават това. Те сък-аутват и мислят, 

че са изиграли ръката страхотно. Те се учат от друг играч и твърдят, че не са имали 

късмет. Те вярват, че играта им не се нуждае от работа, и дори ако решат да поработят, 

просто нямат идея, откъде да започнат. Те нямат понятие, какво могат и какво не могат да 

контролират на масата, и често си мислят: „Знаех си, че попа ще излезе“ или „Винаги 

печеля с асо и дама“. 
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Можете да бъдете солиден и печеливш покер-играч, който разпознава недостатъците на 

един слаб опонент, но що се отнася до менталната игра, не сте по-различен. Един солиден 

играч е риба в менталната игра, ако той: 

1. Променя доказано печеливша стратегия, когато нещата станат напечени или рънва 

зле; 

2. Не може да разпознае, кога някой играе добре срещу него и/или вярва, че всеки 

един, който играе срещу него, е слаб, или просто има късмет. 

3. Опитва се да спечели всяка ръка. 

4. Мисли, че резултатът от една ръка може да бъде променен чрез викане, молитви, 

или играене на превъзходна ръка. 

5. Ядосва се, когато един слаб играч играе зле, и дори му посочва, защо той е слаб. 

6. Има чувство за провал, когато губи с ръка, която е изиграл правилно. 

7. Мисли, че решението на проблема с лошото рънване е да спре да играе или да 

смени лимита. 

8. Чете покер книга от корица до корица и мисли, че знае всичко в нея. 

9. Гледа няколко тренировъчни видео материали на Фил Галфонд и мисли, че сега ще 

може да „разбие“ масите като него. 

10. Вярва, че е проклет или, че другите хора имат по-голям късмет от него. 

11. Вярва, че е възможно да обсеби душата на друг играч. 

12. Играе повече ръце, когато губи/печели. 

13. Играе по-малко ръце, когато губи/печели. 

14. Играе зле, когато лимитът е твърде нисък за него, за да го е грижа. 

15. Позволява нещата да станат лични, когато играе срещу друг регулар. 

16. Разказва историите за бед-бийтовете си на всеки, който е готов да го слуша, и 

същевременно не прави нищо за подобряването на реакцията си спрямо бед-

бийтовете. 

17. Казва „едно време“. 

СТРАТЕГИЯ В МЕНТАЛНАТА ИГРА 

Мислете за менталната игра като за една действителна игра. Както при всяка друга игра, 

победата изисква умения и добра стратегия. Докато наличието на стратегия не е нова идея, 

наличието на стратегия в менталната игра може да е. 

Победата в менталната игра, така да се  каже, няма фундаментална разлика от това, да се 

научите да играете печеливш покер: необходим ви е талант, усърдна работа и правилна 

информация. Само едно от тези неща не можете да контролирате, и това е талантът. Някои 

играчи са просто природно по-талантливи от вас в менталната игра. Например, нещата, 

които ви ядосват, само им повишават сърцебиене, или те нямат проблеми да играят покер 

по цял ден, докато вие се борите със себе си, за да грайндите повече от един час. Гледайки 

природните таланти в менталната игра, можете да помислите, че това би трябвало да е 

лесно и за вас. Грешка. То е лесно за тях, защото имат повече талант. За щастие, ако ви 

липсва талант в менталната игра, усърдната работа и правилната информация може 

евентуално да го направят лесно и за вас. 

Много от играчите мислят, че решенията на проблемите в менталната игра са лесни, 

защото често срещаните съвети в покера звучат по този начин. Така, ще чуете „Просто 

остани спокоен; не позволявай това да те тилтва,“ „Не се фокусирай върху парите; вземи 

правилното решение,“ или „Поеми дълбоко дъх; бъди безстрашен“. Всичко това звучи 

добре, но това е еквивалент на „Просто спечели ръката“. Това, разбира се, е цялото 
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предизвикателство в играта – да развиеш стратегия да печелиш ръката. В менталната игра 

предизвикателството е да развиеш стратегия, с която можеш да останеш спокоен, 

фокусиран върху решението, а не върху парите, и да не позволиш страхът да повлияе 

върху решението ти. Не е толкова лесно, колкото звучи често срещаната мъдрост. 

 МИТОВЕ В МЕНТАЛНАТА ИГРА 

Има много митове по отношение на менталната игра. Ако имате намерение да сте преуспял 

в менталната игра, нуждаете се от стратегия, базирана върху логиката и най-новите 

проучвания. В противен случай, вие, в същност, ще създадете повече емоционални 

проблеми и ще приключите с напразно пропиляното време и усилия. Стратегията ви е 

дефектна, ако в менталната ви игра са включени следните често срещани митове: 

 Емоциите са проблем и трябва да бъдат блокирани през цялото време; 

 Вие или имате талант в менталната игра, или го нямате; 

 Промяната на навиците е толкова проста, както да кажеш: „Не прави това“; 

 Винаги трябва да прекратявате (играта), ако мислите, че сте в тилт; 

 Можете да спечелите като визуализирате това, как печелите; 

 Ключът за оцеляване по време на даунсуинг е да си вземеш почивка или да слезеш 

на долния лимит; 

 Да играеш А-играта си е случайно; 

 Менталната игра е дълбока, сложна и мистериозна. 

КАК СЕ ИЗПОЛЗВА ТАЗИ КНИГА 

Ето няколко предложения и бележки за книгата и можете да се възползвате от повечето 

от тях. 

1. Тази книга покрива четирите основни сфери в менталната игра на всеки покер-

играч: Тилт, Страх, Мотивация и Увереност. Има и други сфери, които са важни; това 

са: фокусиране, дисциплина, взимане на решения и игра в зоната. Обаче, чрез 

първоначалната работа върху тилта, страха, мотивацията и увереността вие автоматично 

се подобряване и в другите сфери. Обратното не е истина, ето защо ние започваме от тук. 

2. Има взаимна връзка между проблемите, така че е важно да се разгледат по-

подробно. Например, проблеми с мотивацията могат да бъдат причинени от тилта; 

проблеми с увереността могат да бъдат причинени от страха; тилт може да бъде 

предизвикан от проблеми с увереността; и така нататък. Помнете, вие сте риба в 

менталната игра, така че не допускайте, че знаете причината за вашия проблем. 

3. Можете да откриете, че има много да работите върху менталната си игра. Тъй като 

не можете да работите върху всичко едновременно, важно е да си създадете приоритети. 

Има много начини за създаване на приоритети, които работят на първо време. Ето ви 

няколко: 

 Обърнете се първо към по-малки проблеми, защото те често се оправят най-лесно; 

 Оправете скъпоструващите проблеми; 

 Оправете проблеми, които се случват най-често; 

 Оправете проблеми, които причиняват най-големите емоционални сривове. 

4. Това е книга като „Изберете собственото си приключение“.  Можете да пропуснете 

няколко глави и раздела от тази книга, които са най-подходящи за вас след като сте 

прочели главите 2, 3 и 4. Също така, имайте предвид, че някои неща могат да не ви се 
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струват подходящи, докато, в същност, те са. Избягвайте твърде бързото преминаване 

през тях. 

5. Не четете тази книга от корица до корица, очаквайки, че вече знаете всичко от нея.  

Процесът на подобряване е като отсичане на дърво с брадва, сравнено със срязването му 

с огромна резачка; то се случва постоянно през времето. Дръжте тази книга наблизо 

докато постоянно и систематично работите върху различните части от менталната си игра. 

Майсторството в каквато и да е игра е подвижна мишена, така че винаги има върху какво 

да се работи. 

6. В цялата книга се срещат въпроси, отправени към вас. Отделете време за 

анализиране и отговорете на въпросите, сякаш те са отправени директно към вас. Това 

прави материалът на книгата да е по-подходящ за вас и ви предпазва от шикалкавене в 

процеса на мислене за проблеми, за които четете. В идеалния случай, ще запишете 

отговорите. 

7. Ако бързате да разберете менталната си игра, можете лесно да се претоварите от 

голям обем информация. Както и в покера, наличието на много информация може да ви 

обърка. Бавното преминаване през книгата или специфичните раздели може да ви се 

стори, че отнема вечност, за да оправите проблемите си, но в дългосрочния план това 

често става по-бързо. 

8. Правете това, което работи. Хората са различни, така че няма как да знам, какво ще 

работи най-добре за вас. Започнете от следването на стратегии, предлагани във всяка 

глава, за да добиете опит. След това направете корекции, за да настроите вашата стратегия 

към това, което има смисъл за вас. Това не е по-ново от научаването на нова концепция в 

покера и вграждането й във вашата игра. 

9. Не следвайте буквално всяка дума от написаното в тази книга. Дори ако тя ви пасва 

перфектно, все пак направете стъпка назад, за да помислите за това, как всяка точка се 

прилага специално за вас. Правенето на това ви помага да научите материала и да 

персонализирате стратегиите. 

10. След работата върху менталната си игра в покера, можете да започнете 

прилагането на техниките от тази книга към нещата извън покера, такива, като спорт, 

бизнес, инвестиране, тренировки, определяне на срещи и връзки. Чрез прилагането им 

извън покера, вие се подлагате на ефекта на кръстосани тренировки, което ви помага да 

научите и да подобрите менталната си игра в покера. Това е особено вярно, ако срещате 

едни и същи проблеми както в покера, така и извън него. 

2 ОСНОВИ 
ГРЕШКИТЕ В НАЧИНА, по който покер-играчите разглеждат обучението и представянето си 

могат да станат причина за проблеми в менталната игра. Когато играчите знаят, какво да 

очакват, те не се „бият“ с това, което мислят, че е истина, а вместо това работят в 

реалността на онова, което е истина. Проблемите с тилта, страха, мотивацията и 

увереността могат да бъдат елиминирани просто чрез по-добро разбиране на това, как се 

учи и се работи. 

Тази глава детайлизира трите теории, които формират основата на една организирана и 

логична структура за подобряване на менталната ви игра. По-нататък един клиент описва, 

как той е използвал тези теории, за да реши проблемите си с тилта. 
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Трите фундаментални теории са: 

- Модел за обучение на възрастен: описва четирите различни нива в процеса на 

обучение. 

- Червей-землемер: показва как във времето се получава подобряването. 

- Процесуален модел: прави по-лесно да се играе по най-добрия начин и да има 

подобрения през цялото време. 

В краткосрочния план разбирането на това, как по-добре да се учи и да се работи, прави 

нещата да изглеждат по-сложни, но в дългосрочния план вие ще имате информацията, 

необходима за намирането на по-лесен начин за решаване на проблемите в менталната ви 

игра. Освен това, тези три теории могат да бъдат използвани и за подобряване на 

наличните ви покер-умения. 

МОДЕЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТЕН 

При научаването на отделно умение процесът е предвидим и има определено начало и 

край. Докато играчите се различават в уникалните си аспекти на обучението, такива като 

колко бързо учат, какво е по-лесно за тях и къде срещат трудности, то целият процес е 

абсолютно еднакъв. 

„Модел за обучение на възрастен“ (МОВ) е напредничава теория, която определя четирите 

основни нива в процеса на обучение. Четирите нива са: 

Ниво 1 – Неосъзната некомпетентност. Вие дори не знаете, че не знаете. С други 

думи, вие сте слепи за областите, в които не ви достигат умения, което не е 

непременно добре или зле. За някои играчи невежеството е блаженство. 

Ниво 2 – Осъзната некомпетентност. Сега осъзнавате, какво не знаете. Но това не 

ви прави „квалифициран“, това само означава, че вие знаете, какви умения се 

нуждаят от подобряването. Осъзнаването идва или от собствената ви интуиция, или 

от прозрение, което е споделено с вас от някой друг. 

Ниво 3 – Осъзната компетентност. Ако стигнахте до това ниво, това означава, че вие 

сте свършили някаква работа и/или сте имали достатъчна повторяемост, за да 

засилите някое умение. Единствената уловка тук е, че за да бъдете компетентни, вие 

трябва да мислите за това, което сте научили… в противен случай, вие се връщате 

към статута на некомпетентен. 

Ниво 4 – Осъзната компетентност. На това ниво, вие сте научили нещо толкова 

добре, че то сега е изцяло автоматично и не изисква мислене. та компетентност е 

Светият Граал в обучението и е далеч от най-важната концепция в тази книга. 

Тези нива имат смисъл, когато започвате да мислите за собствения си опит в ученето на 

теория в покера или за нещо друго. Един прост пример, който показва как работи този 

модел, е научаването да караш кола. 

Припомнете си, когато бяхте малко дете, какво мислихте за карането на кола. Вие едва ли 

знаехте какво е една кола, да не говорим за това, как се кара. Това е Осъзната 

Некомпетентност. След това като тийнейджър, вие все повече разбирахте от каране и 

може би дори бяхте разстроени, че не можехте да карате. Вие осъзнавахте вашата 

некомпетентност. 
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Сега си спомнете, как седнахте за първи път зад волана. За да подкарате една кола, първо 

трябваше да научите как да: управлявате, настъпите газта, гледате пътя и сменяте 

радиостанции по едно и също време; да паркирате успоредно; да регулирате скоростта 

при натоварен трафик; и да се занимавате с хиляди уникални ситуации. След което 

трябваше да се концентрирате и да мислите за всичко това, така че да не убиете себе си 

или другите. Това е Осъзната Компетентност. 

След като карате от години, вече не се замисляте за всяко едно отделно действие докато 

карате кола; уменията ви стават част от вас и изискват само малко усилие. Можете да се 

справите с карането, слушането на музика, говоренето с пътниците и екстремните 

ситуации, които изникват, такива като, променливото време, и всичко това – без много 

мислене. Карането сега е умение, тренирано до ниво на Неосъзната Компетентност. 

Недостатъците са умения 

В рамките на Неосъзната Компетентност са и недостатъците или старите навици в 

техническата ви покер-игра, както и в менталната ви игра. В същност, сте наистина добри 

в тези лоши навици, но вече не искате да бъдете такива. 

За да започнем прегледа на това, как МОВ се прилага в покера, отделете минутка, за да 

помислете за следното: 

1. Колко неща знаехте, когато за първи път играехте покер.2 

2. Сложността на мисловния ви процес при взимане на решения сега в сравнение с 

момента, когато вие реално започнахте да се опитвате да се подобрите.3 

3. Грешка, която наскоро сте открили.4 

4. Решения на масата, които взимате автоматично.5 

5. Грешки, които вече не се случват.6 

Един добър пример от покера, който демонстрира нивата на МОВ е избор на началните 

ръце. Когато играехте за първи път, вие вероятно дори и не се досещахте за концепцията 

и играехте твърде много ръце. Дори с придобиването на някои знания за началните ръце, 

в самото начало едва ли имахте някаква представа, защо колването на 3-бет извън позиция 

с QJo е грешка. И така, бяхте Неосъзнато Некомпетентен или в концепцията като цяло, или 

просто само във фините детайли, по някакъв начин това беше слабост (пропуск) и вие не 

знаехте за него. 

                                            
2 Нека да помислим: когато започнах да играя покер, нямах никаква представа за избора на 
ръцете, а думата „позиция“ не означаваше нищо за мен. Играех ръцете, които според мен 

„изглеждаха“ добре, но пък нямах представа, какво да ги правя по-нататък… 

3 Нека и тук да помислим: в същност, реално, сега мисленето не е чак толкова сложно, както 
беше в началото. Само се опитвам да следвам избраната стратегия. Докато в началото, 
трябваше да помисля, какви ръце да играя, да „установя“ позицията си, да обмисля, как ще 
действам постфлоп. Разбира се, и сега ги мисля тези неща, но самият процес е по-
автоматизиран – не изисква много усилия. 
4 Да, съвсем неотдавна открих грешката – направо ми просветна, когато почти два поредни 
пъти допуснах тази грешка при игра от късна позиция със силна ръка срещу регулар. 
5 Автоматично решавам какви ръце ще играя, размерите на залозите – са автоматични, начини 
на игра спрямо категориите опоненти… 
6 Тук е малко по-трудно… Кои грешки вече не правя? Има ли изобщо такива? Май, все още правя 
доста повтарящи се грешки… 
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Няколко седмици или месеца по-късно вие започнахте да научавате повече за това, как се 

играе покер и, по-специално, за избора на ръцете. Може би набавихте информация за това 

от приятел или книга, която застъпва стойността на определени ръце от определени 

позиции, от опонент, който ви сгълчи за играта с QJo, или от това, че играейки повече, 

осъзнахте, че твърде често се оказвахте с втората най-добра ръка. Не бяхте сигурни все 

още, кои ръце би трябвало да се играят, но осъзнахте, че нещо не е наред. Простото 

осъзнаване, че правите грешки в избора на ръцете, не означаваше, че станахте добър в 

това, а само че трябваше да работите върху това. Един лесен начин да разберете, че сте 

на ниво Осъзната Некомпетентност е да разпознаете грешката за първи път. 

След повече игра и учене, вече знаете плюсовете и минусите на всичките възможни 

начални ръце. Имате усещане, че сякаш се подобрявате; имате контрол върху ръцете, 

които играете и нещата са добри … докато не загубите концентрацията в края на една дълга 

сесия или когато сте разстроени след загуба на няколко големи пота … сега изведнъж се 

връщате към старите си навици и започвате да играете ръце, които знаете, че не бива да 

се играят. Грешките са очевидни в последствие, но това само подсилва реалността, че в 

същност не знаете правилните ръце за игра, както си мислехте. В този момент от процеса 

на обучението все още ви се налага да мислите за ръцете, които са годни за игра, в 

противен случай – правите грешки. 

След натрупване на опит, повече работа и учене, работата ви най-накрая е завършена. 

Сега, когато ви се раздадат маргиналните ръце, дори по време на тилт, вие ще ги 

„мукнете“ без да се замисляте – мигновен фолд. Това е нов навик или решението се взима 

автоматично. Много работа беше необходима, за да се стигне тук, имате полза и си 

заслужава. Сега вече не ви се налага да мислите за качествата на началните ръце и ето 

защо умът ви е свободен да научи нещо ново. 

Дали това са началните ръце или контролът над тилта, има предел за колко неща наведнъж 

мозъкът ви може да мисли в даден момент. Можете да работите само върху елементите 

от играта си по едно и също време. Като резултат, важно е да се знае, на какво ниво от 

Модела за Обучение на Възрастен са вашите умения, така че да имате представа, върху 

какво трябва да се концентрирате. Ако не ви се налага вече да мислите дали сте добър, то 

имате повече ментално пространство за работа върху друга слабост в играта ви и да се 

придвижите, евентуално от нивото на Осъзната Некомпетентност към нивото на 

Неосъзната Компетентност. Обаче, ако се върнете към старите навици, определено се 

нуждаете от повече работа, независимо от това, какво си мислите. 

В реалността, процесът на обучение има много повече малки стъпки, отколкото това се 

определя от МОВ – но, като цялостна теория, това е брилянтно просто и невероятно важно 

за играта ви. 

ЧЕРВЕЙ-ЗЕМЛЕМЕР 

„Червей-землемер“ е концепция със странно име, която помага процеса на подобряването 

да се направи по-разбираем през цялото време. Червеят-землемер не е някаква 

революционно нова идея; тя е само едно наблюдение на подобряването ви във времето и 

е нещо, за което никога не сте мислили преди. По-ясното разбиране на тази концепция ще 

ви помогне: 

 Да станете по-ефективни в усилията ви за усъвършенстване; 

 Да правите последователен напредък като избягвате често срещаните капани. 

 Да избягвате битките с реалността, която не можете да промените. 
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 Да знаете къде се намира едно умение в процеса на обучение. 

 Да се справяте по-добре с естествените възходи и спадове в обучението. 

Ще има времена, когато ще се чувствате сякаш правите огромна стъпка назад, 

изобщо не прогресирате, или се връщате към старите си навици. Следващият 

път, когато това се случи, върнете се към този раздел. 

Разбирането на концепцията „червей-землемер“ започва чрез по-близкото разглеждане на 

естествения диапазон, който съществува в качеството на вашата покер- или ментална игра. 

Помислете за момент за качеството на решенията ви в покера, когато играете най-добре и 

когато играете най-зле. С други думи, колко добре става това, когато играете превъзходно, 

и колко зле се получава, когато играете слабо? 

За да илюстрираме тази точка, да кажем, че сте оценили качеството на всяко решение, 

което взимате на покер-масата (най-доброто, най-лошото и всичко помежду им) през 

последните от 6 до 12 месеца по скалата от 1 (най-зле) до 100 (най-добре) и сте ги нанесли 

на една графика. Какво ще видите на тази графика – една камбановидна крива. 

 

1 – Солидна В-игра; 2 – Ужасна С-игра; 3 – най-добрата ви А-игра 

Дясната или положителната страна представя най-добрите ви решения. Лявата или 

отрицателната страна представя най-лошите ви решения. 

Тази камбановидна крива показва естествения диапазон, който съществува в играта ви и в 

играта на всеки покер-играч на планетата – дори при играчите по стратегията на малкия 

стак (обаче, тяхната е по-тясна). Докато играете покер, вие винаги ще имате такива 

аспекти в играта си, които репрезентират пика на способностите ви, и обратната страна, 

където сте най-зле. Винаги. Перфектният покер не е възможен при голям брой ръце. Има 

времена, когато играете перфектно, и времена, когато това не е така. Покерът е 

динамична игра, която става все по-състезателна. Това означава, че дефиницията за 

перфектност, та дори и за само солидна игра, е подвижна мишена. Докато играта ви 

еволюира, това означава, че се учите. Ако се учите, това означава, че имате диапазон в 

качеството на взиманите от вас решения. 

Покерът не е единствен пример, където съществува диапазон. Той е навсякъде, където и 

да погледнете, особено в професионалния спорт. Вземете който и да е играч от някакъв 

професионален спорт, оценете качеството на уменията му при достатъчно голяма извадка 

и ще видите камбановидната крива.  

Разглеждайки по-близо играта си, добра или лоша, важно е да бъдете честни за реалността 

на диапазона, който съществува. Не такава реалност, която ви се иска, а точно каквато е 

тя. Обърнете внимание на силата на взиманите от вас решения, представени от дясната 

страна на вашата крива. Има решения, които се получават, когато мисленето ви е 
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перфектно, така че те идват по-лесно, защото имате солидни познания за опонентите си и 

сте в потока на играта. Общо взето имате страхотен начин на мислене и сте в зоната. 

Дясната страна също така включва нова информация, придобита от собствените ви 

прозрения, тренировъчни видео-материали, разговори с други играчи и т.н.; тя ви 

позволява да взимате решения, които дори са по-добри от обикновеното. Помнете, имате 

умения, които са на нивото Осъзната Компетентност, и те все още не могат да се смятат 

за солидна част от играта ви. 

От другата страна на камбановидната крива са всичките ужасни решения, които сте 

взимали. Там са всичките грешки, които знаете, че не би трябвало да допускате, но все 

още ги правите. Често има пряка връзка между проблемите в менталната игра, такива като 

„изпразване“ на ума (т.е. – няма нито една мисъл или идея, какво да правите – всичко 

това се е изпарило от главата ви като с вълшебна пръчка) при участие в огромен пот 

и фолдване на очевидно най-добрата ръка; неправилно разчитане на опонента, защото сте 

отегчени и ужасният ви блъф е колнат; или тилтване и игра на твърде много ръце по 

твърде агресивен начин. По-точно, това са всичките онези неща, които бихте искали да ги 

няма в играта ви, защото те не само ви струват много пари, но и задълбочават 

неудовлетвореността, объркването и създават проблеми с увереността. Тази книга е 

създадена да ви помогне да подобрите „задният край“ на менталната ви игра, което 

означава, че ще „се разкарат“ не само тези очевидни грешки в покера, но и ще играете 

по-близо до менталния си пик по-често. 

Понятието „червей-землемер“ се явява, когато се вгледате, как се подобрява диапазонът 

във вашата покер- или ментална игра през времето. Една камбановидна крива е моментна 

снимка на дадена извадка, докато напредъкът е движението на кривата през времето; 

нещо от рода на червея перфектно илюстрира начина на движението. 

 

Един червей-землемер изглежда като камбановидна крива. 

Ако никога не сте виждали начина, по който се придвижва един червей-землемер: той 

започва чрез разтягане на тялото си по права линия, закотвя предния си „крак“, след това 

се издига от задния край, огъва се в средата, за да събере двата края по-близко, закотвя 

задния „крак“, и след това разтяга тялото си отново така, че да може да направи 

следващата стъпка напред. 

Когато стигате до нов пик в способностите си, предният край на диапазона ви прави стъпка 

напред. Най-добрата ви игра става по-добра, което също така означава, диапазонът ви се 

разширява, защото най-лошата част от играта ви все още не е мръднала. Най-ефикасният 

начин да мръднете отново напред е да се фокусирате върху задният край на диапазона си 

и да направите подобрения в най-големите си слабости. Чрез елиминиране на това, което 

понастоящем е най-лошата част от играта ви, карате камбановидната ви крива да направи 
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стъпка напред откъм задната част и сега е по-лесно да се направи друга стъпка напред 

откъм предната част. 

Концепцията „червей-землемер“ илюстрира, как се случва постоянен напредък чрез 

правене на една стъпка напред от предният край на камбановидната ви крива, последвано 

от друга стъпка напред откъм задната част. Изводите от тази концепция са: 

1. Подобрението се случва от двете страни: подобряване на слабостите и подобряване 

на най-доброто. 

2. Най-добрата ви игра е подвижна мишена, защото тя винаги е свързана с текущият 

диапазон в играта ви. 

3. Вие създавате потенциала за дори по-страхотна А-игра, когато елиминирате вашата 

С-игра (както в покера, така и в менталната игра), защото менталното пространство 

се освобождава за научаване на нови неща. (Да, качеството на менталния ви пик 

или зоната също могат да се подобрят). 

ИСТОРИЯ НА КЛИЕНТА 

Niman “Samoleus” Kenkre 

$5/$10 to $25/$50 NLHE 
BLUEFIRE POKER COACH 

„Това е нещо необичайно; в същност, започнах да говоря с Джаред, когато бях във 

вихъра и на върха на играта си. Бях успешен про повече от пет години, но имах 

наистина груби пропуски в края на 2009. Играех много слабо и леко се издънвах 

ментално. Преразгледах играта си самостоятелно и отидох при Джаред, когато 

играех добре, защото мислех, че в по-добро състояние на ума бих могъл да извлека 

повече. Освен това, прецених, че, работейки с него, мога отново да предпазя играта 

си от грешки. 

В същност, бях доста скептичен относно работата с един треньор по ментална игра; 

какво можеше да ми каже, което да не съм чул преди? Очаквах глупави неща от 

рода: „остани спокоен“, „не се тревожи за резултати“, „визуализирай себе си като 

печеливш“, бла, бла, бла – неща, които четете по форумите. В същност, бях 

изненадан; Джаред има фантастична система за обучение и тя действително имаше 

незабавен и изразителен ефект върху мен. 

Той говореше за концепции, като червей-землемер, по начина, за който никога не 

съм мислил. Осъзнаването на това, как предният край се съгласува със задният 

край и при мен, ми отвори очите. Винаги мислех за А-играта си и F-играта си като 

за две отделни неща. Джаред ми помогна да разбера, как те работеха заедно, от 

което много систематично и ясно разбрах, как да се усъвършенствам изцяло като 

играч. Сега разбирам, че, когато играя най-лошата си игра, аз трябва да работя 

усърдно, за да я направя малко по-добра, така че да не бъде толкова лоша утре. 

Също така не разбирах, как емоциите бяха част от модела за обучение. 

Изненадващо, тъкмо научавайки повече за това, което изцяло премахнах, 

установих, че отрицателните емоции имаха влияние върху играта ми. Преди, ако 

бих имал бед-бийтове и печелеха слабите играчи, бих реагирал като пещерен човек 

– „този тип ми открадна парите!!!!“ Нямах схема, за да разбера тези емоции и след 

всичко това бих се побъркал. Цялата концепция за Неосъзната Компетентност ми 

помогна тотално да променя всичко това, както и начина, по който да работя върху 

играта си. 

Неосъзната Компетентност може би е най-важното нещо, на което Джаред ме научи. 

Ако бях в тилт, един от моите лийкове щеше да бъде разочарованието, че играчите 
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ме 3-бетват в позиция с ръце, които те не би трябвало да играят. Бих преигравал 

ръцете си и бих се тилтнал от това, как те играеха. Това беше най-слабата ми зона 

и знаех, че не играех добре, но това не можеше да се побере в главата ми. Джаред 

се засмя и попита: „Значи, на опонентите ти не бе позволено да играят по начина, 

който те тласка към най-голямата ти слабост?“ Поглеждайки по този начин, 

мигновено осъзнах, че емоционалната ми реакция беше да предпазя най-големите 

си слабости. Поправих този пропуск (оправих си лийка) и сега, когато се сблъсквам 

с подобни ситуации, главата ми е много по-добре. Все още е разочароващо, но 

играта ми не се обърква, защото добрата игра в тази ситуация сега е научена на 

ниво Неосъзната Компетентност. 

Сега, всеки ден, в който играя, аз мисля за играта си в контекста на научения 

модел. Моите, предизвикани от тилта емоции излизат наяве далеч по-рядко, и 

когато се появят, те не влияят върху играта ми толкова често, колкото преди. Това 

е друго важно нещо, което си взех от Джаред. След няколко сесии, аз предположих, 

че получих нещо като Дзен състояние на духа и не бих могъл да се тилтна от бед-

бийтовете, защото сега „разбирах“. Емоциите са си тук и осъзнаване на това ги 

прави по-лесно управляеми. Аз съм про  покер-играч от пет години и няма по-голямо 

позитивно въздействие върху играта ми от уроците ми с Джаред, дори няма и нещо, 

което е близко до това.“ 

Две често срещани грешки в ученето 

За по-нататъшното разбиране на това, как именно червеят се прилага към покера, бих 

искал да се спра върху две най-често срещани грешки, които правят покер-играчите, както 

и върху решението за всяка от тях: 

Игнориране на слабости. Когато играчите постоянно научават нови неща, и в същото 

време избягват, игнорират, блокират или предпазват слабостите си, камбановидната им 

крива става все по-плоска и по-плоска. Слабостите не се подобряват, така че задният край 

не мърда. Те също така имат „наръч“ с нови умения за използване, така че, когато са в 

най-добрата си форма, те са по-добре от всякога. Проблемът е, че чрез научаване на нови 

неща (правейки само това) те създават широк диапазон в играта си, което означава, че 

това отнема много ментални усилия при обмисляне на всичките тези нови концепции. 

 

Ако не сте психически силни, ще има драстичен спад в играта ви. Така че, когато играта 

ви отива на зле, нещата наистина са зле. 

Ето няколко последствия при този подход към ученето: 

 Да играете най-добре изразходва много енергия, така че това не се случва често. 

 Грешките, повечето от тях – основни, изникват от никъде. 

 Чувствате се, сякаш изобщо не напредвате, а играта ви има плато. 
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 Налага се да мислите много и често се обърквате или пропускате важни детайли за 

ръката.  

За да стане още по-зле, цялата нова информация, с която се сдобихте, е в процес на 

научаване, така че тя няма да „изскочи“, когато се тилтвате, губите концентрация, 

уморени сте или сте нервни, участвайки в огромен пот. Когато се случат някои от тези 

проблеми в менталната игра, чувствате се сякаш току що са дръпнали килима изпод 

краката ви – и сега лежите на пода (задната част от камбановидната ви крива) без никаква 

увереност, чудейки се, какво, по дяволите, се случва. Някои играчи това ги кара да се 

замислят за всичко в играта им, което засилва свободното падане като самолет в спиралата 

на смъртта. 

Последствието от липсата на работата върху слабостите ви, когато се занимавате само с 

учене на нови неща, е разликата между това да бъдеш незначителен губещ и солиден 

победител. Предотвратяването на тази ситуация, в същност, е съвсем просто: трябва да се 

съсредоточите върху изучаването на това, как да коригирате слабостите си докато не го 

тренирате до нивото на Неосъзната Компетентност – особено след като вашата А-игра се 

подобри. Правенето на това ви запазва смирен, напомня ви за вашите слабости и е най-

ефикасният начин за подобряване на най-добрите ви качества. 

Сравняване на вашето най-лошо и най-добро. Червеят също така има и друг важен урок, 

който се явява, когато играта ви е под напрежение от лошо рънване, от тилта или от липса 

на мотивация и концентрация. В тези времена е особено трудно да гледате в перспектива, 

по-специално към прогреса във вашата покер- и ментална игра. Когато реалният прогрес 

не изглежда толкова голям, това може да бъде критично в усилията нещата да се обърнат.   

 Единственият начин, който може да накара задният край на играта ви да направи стъпка 

напред, е анализирането на най-лошата ви игра и сравняването й с „най-лошото ви“ по 

време на предишния труден период. И така, вместо сравняване на играта ви в най-лошия 

момент със скорошния ви пик, който изглежда сякаш е на светлинни години и ви кара да 

се чувствате по-зле, сравнявайте ябълки с ябълки, или най-лошото с предишното ви лошо. 

Помнете, вие сте под голямо напрежение от това, че силно разчитате на умения от нивото 

на Неосъзната Компетентност; за по-добро или по-лошо, това, което изпъква в този момент 

ви дава перфектна представа за най-големите слабости в играта ви. 

Сравняването на най-лошото в играта ви с предишното най-лошо ви позволява да докажете, 

че задният край на диапазона ви се е подобрил. Например, вие можете да не сте изцяло 

освободени от тилта, но в сравнение с преди, усещате по-добре рамките на тилта, 

управлявате тилта по-добре, така че играете по-добре по-дълго и се отказвате по-рано, 

когато вече не е възможно да възстановите солиден мисловен процес. В същност, ще 

разглеждате подобряването на вашата най-лоша част; и виждането, че сте се 

усъвършенствали в средата на един труден участък, може да ви даде така необходимият 

тласък в увереността. 

ПРОЦЕСУАЛЕН МОДЕЛ 

„Процесуалният Модел“ организира естествено повтарящите се части в цялостната ви игра, 

така вие можете да вкарвате принципите на МОВ и червея в действие ден след ден. Чистият 

резултат е последователна игра на едно високо ниво, а също и стабилно подобряване във 

вашата покер- и ментална игра. Процесуалният Модел също така се прилага и към една 

отделна ръка, отделна сесия или турнир, месечна игра, годишна или към цялата кариера. 
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Процесуалният Модел не изобретява нищо ново, но осигурява някакъв ред в нещата, които 

вече правите, създава основа за достигане на съвършенство, подобрява резултатно-

ориентирано мислене и в края на краищата води до по-последователна игра. 

Процесуалният Модел има пет части, които работят заедно: 

 

1. Подготовка/Загряване: Какво правите преди да играете. Дали то се планира, 

случайно или изобщо нищо, това е начинът ви за подготовка. 

2. Изпълнение: Покер-играта. 

3. Резултати: Резултатите от играта ви. 

4. Оценяване: Преглед на вашите резултати веднага след играта. 

5. Анализ: Активна работа за усъвършенстване на играта ви извън масата. 

Процесуалният Модел е нещо, което се прилага към каквото и да е в живота, включващо 

изпълнение. Вече сте го използвали в неизброими сфери от живота си, такива, като спорт, 

срещи, музика, живопис, писане, бизнес и, разбира се, покер. Дори ако не сте осъзнавали 

тогава, че използвате процесуалния модел, по някакъв начин сте го правели. 

Ето един по-подробен преглед на процесуалния модел, когато той се прилага в 

професионалния футбол (американски) и покер: 

Подготовка/Загряване 

В професионалния футбол подготовката започва скоро след последната игра и завършва 

тъкмо преди мача. През седмицата треньорите и играчите преглеждат видео-записите от 

играта, тренират бягане, вдигат тежести, анализират опонентите, оформят стратегията и 

упражняват тази стратегия – всичко това с намерение да бъдат готови да играят по най-

добрия си начин и да спечелят. В деня на играта играчите и треньорите следват 

определена рутината за загряване на телата си, концентриране на мислите си и 

преглеждане на тактическата си стратегия, така те са готови да се състезават. Те тренират 

бягане, упражняват подавания, слушат музика, отново проверяват екипировката и 

надъхват един друг. 

Докато детайлите са много различни в покера, целта на подготовката си остава същата: да 

бъдеш готов да се представиш най-добре и да спечелиш. Причината, подготовката да е 

толкова важна в покера, е диапазонът, който съществува в качеството на вашата игра. 

Всеки път, когато сядате да играете, бихте могли да играете страхотно или бихте могли 

да играете ужасно. Подготовката предлага път, на който е по-вероятно да се представите 

по начина, който представлява предният край на способностите ви, и по-малко вероятно 

нещата да се прецакат. 
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Подготовката ви кара да се представите най-добре (предният край на диапазона ви) и ви 

поставя в ситуация, в която да играете по-добре от всякога. 

Как се подготвяте е въпрос на личните ви предпочитания, които се базират върху общите 

ви цели. Няма бързи правила за това, какво точно прави една подготовка идеална, защото 

в крайна сметка всичко е въпрос на това, кое е най-подходящо за вас. 

Ето няколко общи неща, които можете да направите, за да се подготвите да играете: 

 Прегледайте дългосрочните си цели и поставете цели за сесията. 

 Прегледайте списъка с корекции на вашите често срещани грешки в покера. (Някой 

има ли такъв списък? – бел. на прев.) 

 Прегледайте стратегията си за подобряване на проблеми в менталната игра. 

 Използвайте дълбоко дишане, медитация и/или визуализация за балансиране и 

съсредоточаване на ума си. 

 Изслушайте любимата песен. 

За повече инструкции за това, как да се подготвяте, вижте Приложение I. 

ИСТОРИЯ НА КЛИЕНТА 

Dusti “Letherass” Schmidt 

$3/$6 to $25/$50 NLHE 
POKERSTARS TEAM ONLINE PRO 

Автор на Don’t Listen to Phil Hellmuth and Treat Your Poker Like a Business 

„Преди да започна да работя с Джаред, не се „загрявах“ преди да играя, което ме 

правеше по-уязвим към влиянието на един даунсуинг. В същност, не исках да се 

разстройвам, ако имам лош рън; разстройването би ме направило тъп, а аз не исках 

да бъда тъп. Повече от всичко не исках отново да изкарвам наяве моите „глупости“ 

пред Джаред. И така, ние разработихме една пред-игрова рутина, която да ме 

подготви за лош рън. 

Загряването е крайно необходимо. Винаги знаех, колко пагубно можеше да бъде за 

мен да пропусна загряването преди един турнир по голф; никога дори и не си 

помислях, че мога да го пропусна. Сега усещам същото и по отношение на покера. 

Това ми беше доказано съвсем наскоро, когато се записах в няколко списъка с 

чакащи преди да загрея по подходящ начин. Масите започнаха да изскачат; местата 

бяха като по поръчка и не бих могъл да ги пропусна, така че “f*&%” на менталната 

рутина – започнах да играя. В рамките на първите 5 – 10 минути ръката ми върху 

мишката започна да трепери. Зная от години опит, че започвам да се нервирам, 

когато не знам какво правя. В голфа това се случваше, когато лекият ми удар 

пропускаше и съм под напрежение в турнира. Аз съм отпуснат и спокоен, когато 
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знам какво правя, но ръката ми започна да трепери в този ден на масата, защото не 

се подготвих и не бях психически готов да се занимавам с ужасни карти. Не играх 

най-добре и сесията си отиде по дяволите (като снежна топка). Няма значение, сега 

винаги загрявам“. 

Изпълнение 

Във футбола, играта е удобна възможност играчите и треньорите да изпитат уменията си 

и усърдната работа. Изпълнението им включва всичко от първата до последната игра. 

Изпълнението в покера очевидно е същото и не се нуждае от повтаряне. Обаче, това, което 

не е очевидно, са последиците, когато загряването или оценяването се случат докато вие 

играете. 

В идеалния случай, загряването цели да ви подготви да играете на високо ниво от началото 

на сесията ви. Ако не правите нищо, за да се подготвите предварително, то началото на 

сесията е вашата подготовка. Това може да означава, че ще играете на ръба първите 10 – 

15 минути докато умът ви ще стане изцяло готов за действието. Следователно, ще сте по-

малко фокусиран, ще пропускате рийдове за опонентите си, което ще ви докара бъдещи 

грешки, и ще станете податлив към другите проблеми в менталната игра. 

В идеалния случай, оценяването се прави само след сесията, когато вие можете обективно 

да разгледате, как сте играли. (Това по-скоро се отнася до онлайн покера, нежели към 

играта на живо). Обаче, играчите често преглеждат ръцете в средата на сесията, вперват 

поглед в миналите ръце, търсейки грешки, започват да пресмятат очаквани дялове и да 

проверяват Holdem Manager или PokerTracker. В същност, те оценяват на момента, как 

играят, докато играят. С други думи, вършат много дейности наведнъж и играят по-зле 

поради тази причина. 

Премахването на оценяване не означава елиминиране на корекции. Нагаждането към 

опонентите ви се състои в това, как да направите така, че да сте с поне една крачка пред 

тях, докато играете. Нагажданията са ключ; оценяването, докато играете, е прекомерно. 

Ако пилеете твърде много време, преглеждайки предишните ръце, корекциите ви не са 

достатъчно добре познати. В идеалния случай, те би трябвало да бъдат толкова добре 

познати, че да се правят автоматично без да се замисляте за тях (Неосъзната 

Компетентност). От друга страна, не сте по-различни от един куотърбек, печелещ една 

игра от линия за спорна топка, играейки по усет (предопределена алтернативна игра на 

съотборниците му е добре известна). Вместо да оценявате, маркирайте ръката или 

напишете кратка бележка и се насочете към действието. 

Резултати 

И в покера, и във футбола има много начини да се измерят резултатите от представянето 

на играчите. Обикновено, покер-играчите мислят за резултати в лесно измерими понятия, 

като пари, загуби и победи, брой ръце и изиграни часове и уинрейт. Обаче, също така е 

крайно важно да обърнат вниманието си и върху качествени резултати – такива, като колко 

добре сте играли, нивото на концентрацията ви, степента на контрола над тилта и 

подобряването на слабостите ви. 

Резултатно-ориентирано мислене 

Концепцията „да НЕ бъдеш резултатно-ориентиран“ получи голямо внимание в световния 

покер в днешно време. Най-често даваното решение е да игнорираш, да блокираш или да 
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се откъснеш от резултатите си. Играчите знаят, че е голяма грешка да се фокусираш 

твърде много върху краткосрочните резултати заради вариацията, но е по-лесно да се 

каже, отколкото да се направи. Когато се фокусирате само върху печалбите или загубите, 

емоциите ви са същите като във влакчето в увеселителния парк, защото те са свързани с 

парите и победите. Да бъдеш съсредоточен върху победите и парите в краткосрочния план 

не е нещо, което причинява проблеми; това е поредица от резултати, които вие 

игнорирате. 

Трябва така също да се фокусирате и върху качествени резултати; по този начин емоциите 

ви могат да се свържат с фактори, над които имате 100% контрол в краткосрочния план. 

Процесуалният модел предлага структура и организация, за да хванете качествени 

резултати, тъй като те не се пресмятат лесно в края на една сесия или турнир. Използвайте 

модела, за да се фокусирате повече и повече върху качеството на играта ви, менталната 

ви игра и цялостен напредък; и неотклонно вашите емоции ще се нагласят около тази 

поредица от резултати. 

Оценяване 

Първата възможност да получите една обективна представа за това, което се случва по 

време на играта, е да го направите незабавно след като спрете да играете. Когато в 

същност играете – дали футбол или покер – вие давате всичко от себе си, като интензивно 

се съсредоточавате върху играта си и далеч по-малко върху това, как в същност играете. 

След футболните мачове медиите бързат да говорят с играчите и треньори, за да получат 

моментните им реакции. Това, което те споделят, е една бърза снимка на малкото неща, 

които са забелязали, или как се чувстват в момента, но не и основните детайли. Като се 

върнат в съблекалнята, играчите говорят помежду си и имат повече време за анализ на 

играта. Треньорите също започват съществен преглед на представянето на играчите, 

преглеждайки записа от играта и оценявайки собствените си решения, за да получат 

първоначалното впечатление за това, върху което трябва да поработят преди следващия 

мач. 

Покер-играчите имат склонност към прекалено фокусиране върху парите незабавно след 

сесията, защото това има най-голямо значение в дългосрочен план и е лесно за 

пресмятане. Проблемът е, че заради вариацията, паричните резултати сами по себе си са 

ненадеждни мерила в краткосрочен план по отношение на това, как сте играли. Ето 

няколко малко по-добри начина за оценяване на това, как сте играли: 

 Погледнете внимателно към трудните решения, за да видите как сте ги изиграли. 

 Оценете, доколко вариацията е повлияла върху резултатите ви. 

 Пресметнете, дали сте изпълнили качествените цели, които си поставихте преди 

сесията. Ако се чувствате дребен (незначителен), то защо? 

 Прегледайте, как се справихте в сферите, които се опитвате да усъвършенствате 

(покер стратегия или ментална игра). Видяхте ли някакъв прогрес? 

 Ако се каните да анализирате ръцете по-късно, запишете няколко текущи бележки 

или мисли за тях, в противен случай можете да ги забравите. 

Отделяне на малко време за оценяване е и също страхотен начин за: 

 Откъсване от покера след приключването на играта, така че можете да продължите 

с живота си. 

 Превключване на ума преди следващият път, когато отново ще играете. 



  25/139 

             ИСТОРИЯ НА КЛИЕНТА 

Niman “Samoleus” Kenkre 

$5/$10 to $25/$50 NLHE 
BLUEFIRE POKER COACH 

„Не използвам ХЪД, но винаги имам под ръка една таблица за сметки. В допълнение 

към времето за игра, стаковете и нетния профит за деня имам и колона за моите 

коментари, които преди бяха нещо от рода: „Тъпо гадно магаре ме съкаутна“. След 

работата с Джаред сега имам две други колони. Едната е за класифициране, където 

оценявам качеството на играта си, а другата е коментар за нивото на овладяване на 

емоциите ми. Сега намирам, че се стремя да играя и да владея емоциите си 

наистина добре. Обръщам по-малко внимание върху профита си и повече – върху 

оценката си; искам да съм способен да играя 9 – 9,5 часа и това показва, как 

определям успеха си. Сега знам, че наистина мога да го направя; например, преди 

няколко дни имах губеща сесия, но чувствах, че играя извънредно добре. Дадох си 

висока оценка и приключих деня, чувствайки се много добре. 

Анализ 

Анализът е етапът, на който вие активно работите върху играта си далеч от масите. Това 

е най-доброто време да навлезете в детайлите, оценявайки играта си и тази на опонентите 

ви, както и да вкарате допълнителни ресурси, за да се убедите, че сте по-силен играч. 

Във футбола това включва по-подробен анализ на цялата игра, който се състои, например, 

от критичното разглеждане грешки, които е допуснал куотърбек при разчитане на 

защитата. Може би една промяна в офанзивната игра беше разчетена грешно, защото той 

е видял нещо, което не се е случило. Гледайки видеозаписа от играта и оценявайки 

процеса си за взимане на решения, той може да види, къде е сгрешил, и ще използва 

следващата седмица преди мача за оправяне на грешката. Извършването на такъв вид 

скучна работа не е задължително да е най-забавната част от седмицата за един играч, но 

често тя е най-полезната. 

В покера, анализът не трябва да се прави веднага след сесиите; в същност, понякога е 

най-добре да направите една почивка преди да се потопите в тази дейност. Има много 

начини за работа върху играта ви, такива като, анализиране на маркираните ръце, 

постване и четене на форуми, гледане на тренировъчни видеоматериали, пресмятане на 

очаквани дялове, разговори с други играчи и изучаване на регулари. 

След като сте приключили с анализа, вземете това, което сте научили, и коригирайте 

подготовката си и загряването така, че те да включват най-новата информация. По този 

начин вие сте по-добре подготвени за следващата си игра. 

Използвайте Процесуалния Модел всеки ден 

В края на краищата процесуалния модел прави стъпките ви към добро представяне и 

усъвършенстване по-активни, по-организирани, по-измерими и по-ефективни. Когато го 

използвате в рамките на един дълъг период от време, вие подобрявате и способността си 

за учене и постигате резултати. Твърде често играчите започват да работят усърдно върху 

играта си само когато рънват зле, играят слабо или уинрейта им спада. Защо чакате да се 

случат негативни неща? При все по-състезателен покер играчите увеличават предимството 

си чрез постоянно учене и усъвършенстване. Използвайте процесуалния модел всеки ден, 

когато играете, за да запазите кривата на обучението с постоянен подем, така играта ви 

никога няма да има плато. 
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3 Емоция 
Емоция не е проблемът. Тя е ключът към овладяването на играта ви. 

Фундаменталната разлика между често срещаните подходи в психологията на покера и 

тази книга идва от начина, по който се разглежда емоцията. Ако емоцията се разглежда 

като причина за проблемите на покер-масата, то става ясно, защо конвенционалните 

схващания ви призовават да станете като робот, да „излъжете“ ума си или да станете 

нечувствителни към емоциите. По същество, традиционните тактики внушават, че гняв, 

страх и самоувереност по същността си са лоши, така че трябва да се отървете от тях. 

Разбира се, крайната ви цел е да отстраните тези негативни емоции от играта си, но те са 

симптом, а не истинската причина за слабата ви игра. 

Намирането на причината за емоционалните ви проблеми изисква малко по-дълбоко 

проучване, и когато го правите, ролята на емоцията изцяло се променя. Емоцията, веднъж 

видяна като проблем, сега има друга цел: осветяване на пропуски в това, как подхождате 

към играта си от психологична гледна точка. По същество, емоцията е пратеник, който ви 

казва съвсем точно, върху какво да работите в менталната си игра. (Ако нямате никаква 

представа, какво ви казва „пратеника“, опитайте се да го убиете.) 

Емоциите, които причиняват проблеми в играта ви, се създават, когато грешките в подхода 

ви към покера са предизвикани от определени събития или случки на масата. Да вземем 

един бед-бийт, например. Един бед-бийт не причинява тилт. Ако той го правеше, тогава 

всички играчи биха имали една и съща реакция спрямо него, но някои играчи продължават 

да играят добре, без значение колко бед-бийтове имат. По този начин, естеството на бед-

бийта не може да е нещо, което причинява тилт; тилтът трябва да е предизвикан от нещо 

друго. Той се предизвиква от пропуск на даден играч в начините му на игра, такъв като 

един вид право – когато един играч вярва, че той е твърде добър, за да загуби от по-слаб 

играч. Когато такъв играч с подобни вярвания получи бед-бийт от по-слабия играч, той 

предвидимо се ядосва. Така, един бед-бийт причинява гняв само когато в менталната игра 

на играча съществува подобен пропуск (или други такива). 

Разлагане на съставни части 

Ако разглеждате емоцията като симптом, а не проблем, се появява изцяло ново решение 

за проблеми в менталната игра: „разлагане на съставни части“ (резолюция, анализ). 

Анализът запазва всичките положителни характеристики, които емоциите добавят към 

играта ви, и премахва отрицателните. Когато се занимавате с основните причини за 

появата на отрицателните емоции, такива като гняв и страх, те изчезват. Анализът, или 

разлагане на съставни части, може да звучи като една странна идея, но това е нещо, което 

вече правите дори без да осъзнавате това. 

Анализирането на пропуските в менталната игра е начинът да станете психически силен. 

Играчите често говорят за тази концепция, но малцина разбират, как наистина да изградят 

менталния мускул. Вместо това те вярват, че психичната сила се изгражда просто чрез 

възприемане на определен начин на мислене. Възприеманата по този начин сила е 

временна, защото вие по същество се преструвате, че скритите пропуски не съществуват. 

Така се чувствате уверени, безстрашни или свободни от тилта за кратко време, но 

психичната сила, която чувствате, в действителност е илюзия. Пропуските са все още тук, 

стаени на дъното, докато не изскочат отново и изненадат менталната ви игра. 

Постигане на резолюция означава действителното развитие на психичната сила. Тъй като 

резолюцията може да бъде сложна, цялата тази книга е организирана така, че да е колкото 
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може по-разбираема. За подробни стъпки за анализиране на проблемите в менталната 

ви игра, отидете в раздела, озаглавен Резолюция. 

„Неизправности“ на ума 

Има една основна функция на мозъка, която е слабо известна на покер играчите, а и не 

само на тях. Пропускът в разбирането на това директно въздейства върху опитите ви да 

контролирате и оправите емоционалните си проблеми. 

Първо, ето малко информация, която ще ви помогне да разберете как работи мозъкът. 

Мозъкът е организиран йерархично. На първото ниво са запаметени всичките най-важни 

функции на организма, такива като сърцебиене, дишане, равновесие и циклите 

сън/будуване. Неосъзната Компетентност също е там. Второто ниво на мозъка е 

емоционалната система, а третото – е менталното ниво, съдържащо всички по-висши 

функции на мозъка, такива като мислене, планиране, възприятие, осъзнаване, 

организация и емоционален контрол. Ето и правилата: 

Когато емоционалната система става свръх-активна, изключват се по-висшите 

функции на мозъка. 

Превод: Ако емоциите ви са твърде силни, вие взимате „слаби“ покер решения, защото 

мозъкът ви ограничава възможността да мислите трезво. Също така се случва следното: 

 Умът ви „се изпразва“. 

 Изпускате ключови моменти от ръката. 

 Преувеличавате важността на някоя информация или се съсредоточавате върху 

незначителна информация. 

 Знаете правилният отговор, но главата ви сякаш е в мъгла. 

 Връщате се отново към лошите навици. 

За съжаление, когато емоциите са свръх силни, загубата на по-висши функции на мозъка 

е нещо, което никой не контролира. Това е като твърда връзка във вашия мозък, която не 

ще се промени. Мнозина от вас го знаят като „реакцията бий или бягай“, и умът ви в 

същност „дава дефект“ сякаш късо съединение в компютъра. 

Тъй като не можете да контролирате факта, че емоционалната система „изключва“ 

способността ви да мислите, веднъж видите ли двата извода от това правило, става по-

лесно да усилите контрола над емоциите си и оттам да подобрите менталната си игра. 

Първо, трябва да започнете опитите за контрол на емоциите си преди достигането на 

емоционалния праг (точката, в която емоциите започват да изключват по-висши мозъчни 

функции); в противен случай ще сте изправени пред тежка битка. Твърде често 

стратегиите в менталната игра внушават, че е лесно да мислиш, когато си в тилт. Не е. 

Вашият мозък изключва способността ви да мислите. 

Второ, ако комбинирате това правило с МОВ, получавате перфектна моментна снимка на 

уменията във вашата Неосъзната Компетентност. Когато емоциите ви са твърди силни и не 

можете да мислите, вие губите достъп до уменията, които са в процес на учене – Осъзната 

Компетентност7. Така че, какво остана? Неосъзната Компетентност. Когато се тилтвате или 

сте нервни, участвайки в голям пот, знанията или уменията, които използвате за взимане 

                                            
7 Вие не губите всичките си умения от Осъзната Компетентност, защото „количеството мислителни 
загуби“ е право пропорционално на нивото ви на емоции. Което означава, че колкото по-високо е 
нивото на емоции ви над границата, толкова по-малко можете да мислите. 
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на покер-решения, идват само от вашата Неосъзната Компетентност. Това е причината 

вашите решения да са толкова слаби в сравнение с това, което очаквате; всичко, което се 

учи в момента, не се появява в главата ви. За по-добро разбиране на това, как това в 

същност може да е от полза за играта ви, отидете към раздела, озаглавен Ползата 

от тилта и Използване на тилта за подобряване на играта ви. 

Две причини за емоции 

В увода към тази глава емоцията е описана като произтичаща от пропуските ви в 

Неосъзнатата Компетентност, отключени чрез неща, като бед-бийтове, грешки и загуби. 

Има и друго място, където се създават емоциите, което е важно да се има предвид: умът. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Когато усещате тревога, гняв или ниска мотивация, умът може да умножи тази емоция. 

Така ставате още по-тревожни, защото вие вече сте разтревожени; тилтвате се по-силно, 

защото осъзнавате, че сте ядосани; мотивацията ви намалява, защото се тревожите за 

това, колко малко вече имате. Тези допълнителни слоеве увеличават количеството 

емоции, с които трябва да се разправяте, което допълнително затруднява нещата да са под 

контрол. 

Акумулирана емоция 

Обикновено, акумулирането на емоции се издига и спада в рамките на даден ден. След 

един ден, когато сте изгубили купища пари, разочарованието, изградило се по време на 

сесията, започва да изчезва след приключването на играта и вероятно изчезва напълно. За 

някои играчи цялото разочарование може да си отиде в рамките на няколко минути или в 

един наистина тежък ден това би отнело няколко часа заедно с работата във фитнеса. Така 

или иначе, следващият път, когато сядате да играете, имате усещане, сякаш 

разочарованието никога не е съществувало. 

Обаче, понякога емоциите не изчезват изцяло. Следващият път, когато сядате да играете, 

вие не започвате „на чисто“; все още има някакви останали емоции, висящи наоколо от 

предният път, когато играхте. Може да изглежда, че те не са чак толкова много, но тези 

допълнителни емоции (тилт, самоувереност, съмнения) означават, че границата ви е 

понижена и дори по-малко от нормалното емоции ще се акумулират преди да я пресечете. 

Следователно, ще се тилтвате по-бързо или умът ви ще се изпразни след игра в няколко 

големи пота. 

УМ 

ЕМОЦИЯ 

Неосъзната 
Компетентност 
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Емоциите, акумулирани така през няколко дни, са това, което затруднява добрата игра, 

когато рънвате зле или добре. Тъй като рънът продължава, става все по-трудно и по-

трудно за мозъка напълно да изключи емоциите, създадени в предишните сесии. Те се 

натрупват малко по-малко, ден след ден, докато се случи тилтване от първата загубена 

ръка, или ще се откажете да играете след спечелване на няколко бай-ина, страхувайки се, 

че ще ги загубите пак. 

Емоциите около един проблем могат да се натрупват и със седмици, месеци и години. Нека 

вземем един играч, който вярва, че той винаги рънва зле или че никога не получава 

полагащия му се дял от късмета8. Както месеците и годините си вървят, неговият гняв 

става все по-силен и по-силен, когато губи флипове или рибата го съкаутне в голям пот. 

Този „емоционален багаж“, както често го наричат, притиска съзнанието му и го кара да 

реагира по начин, който изглежда непропорционален на случващото се. Губене на 

стандартен коин-флип го праща в луд тилт, защото реакцията му се отнася към всичките 

коин-флипове, които той е загубил в миналото – не само към този. 

Тази „акумулирана емоция“ или емоционален багаж е най-трудната за подобряване част 

от менталната игра. Причината е в това, че вие трябва да се борите с емоциите от загуби, 

грешки или напрежение, създадени днес, плюс трябва да се борите с продължителни 

емоции, породени от тези проблеми през времето. Когато всичко това тръгне, 

интензитетът е толкова голям, че то бързо завладява ума ви и способността ви да останете 

под контрол; така вие незабавно се тилтвате, замръзвате психически в един голям пот, 

или вярвате, че сте един покер-бог. Единственият начин да запазите контрола в този 

момент е да се махнете от масите, за да намалите натрупаните емоции. 

Концептуално, изискваната работа за анализиране на натрупаните емоции извън масите не 

се различава от работата върху комплексни знания в покера, която не можете да правите 

докато играете, такива като оценяване на екуити и ICM-пресмятания. Стъпките за 

анализиране (решаване) на акумулирани емоции са в раздела, озаглавен Акумулирана 

емоция в глава 4. 

Емоционален спектър (диапазон) 

Емоцията съществува в диапазон, който се увеличава по интензитет с акумулирането на 

емоциите. Всяка от четирите основни емоции, описани в тази книга – гняв, страх, 

мотивация и увереност – имат диапазони: 

 Гневът се простира от минимално разочарование до влудяващ маймунски тилт. 

 Страхът се простира от несигурност до фобия. 

 Липсата на мотивация произтича от мързел и липса на надежда за силно 

вдъхновяване. 

 Липсата на увереност се простира от пълно отсъствие на увереност до усещане, че 

сте един самоуверен покер-бог. 

Това може и да не са разтърсващи земята новини, но емоциите, които съществуват в един 

и същ диапазон често се появяват по-отделно и случайно. В замяна на това, ако емоциите 

се подредят в подходящи диапазони, акумулирането на отделна емоция става по-лесно за 

разпознаване. Колкото по-добре може да разпознаете, кога емоцията се натрупва, толкова 

по-добре можете да вземете мерки, за да предотвратите прекрачването на прага и да 

останете под пълен емоционален контрол. Ето един пример за това, как емоцията се гради 

                                            
8 Вероятно е лош пример, тъй като такъв вид играч е толкова рядък в покера?! 
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в рамките на един диапазон: Един играч може да има някаква несигурност след ужасен, 

губещ ден, неуверен, дали е играл зле, или това беше просто вариацията. След това, след 

няколко дни на постоянно рънване в последните редици на играчите, той започва да се 

съмнява, дали играе правилно. Той започва да се притеснява, да върви срещу инстинктите 

си и прави грешки. След това започва да показва безпокойство в по-големи потове, защото 

се страхува да допусне грешка. Вероятно, тези грешки се случват, защото умът му не 

функционира както трябва. Сега, когато лошата игра е смесена с лош рън, безпокойството 

започва да се гради дори преди да е седнал да играе. Дори самото мислене за игра е 

достатъчно да запали искрата на тревожност. След време, това, което започна като 

несигурност, се превръща в силен страх от загуба. И така, той не играе толкова много, а 

вместо това прекарва часове в работата върху играта си, опитвайки се да прецени, как да 

играе перфектно и да избегне загубите. 

   

Съмнение, тревожност, страх и фобия са акумулираната несигурност през време. 

Представяне (на масата) и емоции 

Емоцията е от съществено значение за представянето (изпълнението). Само там, където 

има твърде много или твърде малко емоции, има проблем. Това важи и за двата вида 

емоции: положителни и отрицателни. Да си прекалено уверен е проблем, защото това 

изключва способността ти да мислиш. Да си уморен е проблем, защото нямаш достатъчно 

енергия да мислиш. 

Разбирането на връзката между емоциите и представянето, както е показано чрез следният 

принцип, прави усъвършенстването на ментална игра по-лесно. Законът на Yerkes-Dodson 

описва връзката между нивото на възбудата (психологичен термин за енергия, емоция, 

фокусиране или стрес) и представянето на играча. Този закон гласи, че представянето ви 

се подобрява с нарастването на емоциите ви… но само до определена точка. 
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Ако емоцията продължава да нараства и пресича вашият праг (граница) – върхът на кривата 

– представянето започва да спада, защото емоционалната система изключва способността 

ви да мислите. Не можете да се представяте толкова добре, защото не можете да мислите 

толкова добре; а ако не можете да мислите толкова добре, нямате достъп до уменията, 

които в момента учите. 

От лявата страна на кривата се случва обратното нещо. Когато нямате достатъчно емоции, 

за да мислите, както се случва когато сте уморени или демотивирани, необходимо е да 

набавите достатъчно енергия, за да „включите“ мислещата част на мозъка ви на скорост. 

В противен случай, ще играете толкова слабо, сякаш сте в тилт. 

Основната стратегия, описана в следващата глава, е създадена да ви помогне да запазите 

емоционалното си ниво на върха на кривата за представяне. Това ще ви позволи да играете 

най-добрия си покер по-често, докато решавате онези проблеми в менталната си игра, 

които внасят бъркотия във вашата игра. 

4 Стратегия 
ПЪРВИТЕ ТРИ ГЛАВИ в тази книга подготвят сцената за основните стратегии, описани по-

нататък. Тъй като четирите централни зони от менталната ви игра – тилт, страх, проблеми 

с мотивация и увереност – се подчиняват на едни и същи правила, то към тях се прилагат 

подобни стратегии. Тази глава представя един логичен, организиран и стратегически 

подход към разрешаване на проблеми в менталната игра. В останалите глави ще намерите 

допълнителни стратегии и специфични съвети за всеки проблем. 

Двете първични стратегии за решаване на проблеми в менталната игра са: 

1. Инжектиране на логика: Краткосрочна стратегия, която тушира проблемите в 

менталната игра, докато се играе, и прави малка стъпка към разрешаването им. 

2. Резолюция (анализ): Дългосрочна стратегия за коригиране на погрешната логика, 

която причинява проблеми във вашата ментална игра. 

ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОГИКА 

„Инжектиране на логика“ е една стратегия, която се гради от това, което хората и покер-

играчите са склонни да направят инстинктивно, когато са изправени пред един проблем в 

менталната игра: говорят си заради него. Разбира се, понякога това, което си казвате може 

да бъде и като да наливаш масло в огъня, като например: „Не мога да повярвам, какъв 

е*&%ан нещастник съм! (I can’t believe how f*&%in’ unlucky I am!)“. Друг път, това, което 

си казвате, може да помогне малко повече, нещо от рода: „Това е само вариация; играя 

правилно. Остани спокоен и само продължи да играеш добре“. Решението тук не е просто 

да си казваме правилните неща. Ако беше толкова лесно, вече щяхте да решите 

проблемите си. 

Единственият начин да се справите с един проблем в менталната игра е да запазите 

контрол над емоциите си, докато играете. Например, ако сте склонни да прекратите 

сесията или играете слабо заради тилта, фиксирането на проблема с тилта означава, че в 

един момент ще ви се наложи да се сблъскате с тилта фронтално. Инжектиране на логика 

е мускулът, който вкарвате в тази битка, за да отложите, намалите или блокирате тилта 

(или други проблеми), докато играете. Инжектиране на логика е само един необходим 

мост, за да ви помогне да осъществите резолюция, това не е дълготраен лек. Това е една 
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патерица, която временно овладява вашия проблем в менталната игра, докато вие 

работите върху решаването му в дългосрочен план. 

Инжектирането на логика работи най-добре когато: 

1. Вие хванете зараждането на емоцията, такава като тилт или страх, преди 

достигането й на емоционалната ви граница. Ако не успеете, изправяте се пред 

тежката битка със себе си за възвръщане на способността да мислите ясно и да 

играете добре без да взимате почивка или да станете от масата. Защо? След като 

емоциите ви пресекат границата, става все по-трудно и по-трудно да мислите ясно. 

Инжектирането на логика, в действителност, е самото мислене. Затова, ако 

емоциите ви изключат способността да мислите, опитът да се вкара (инжектира) 

логика е еквивалентът на опита да се тича с навехнат или счупен глезен. 

2. Вашата логика също така коригира и основния дефект (недостатък). Най-бързият 

начин да се реши един проблем в менталната игра е чрез инжектиране на логика, 

което също така коригира и основния дефект, който го причинява. В същност, 

работите върху две цели наведнъж. 

Инжектирането на логика не е само стратегия за ограничаване. Съветите от 

психологията на покера включват примери на стратегии за ограничаване, такива като 

дълбоко вдишване, медитация, ранно ставане от масата, слизане на по-долен лимит, 

физически упражнения, броене до 10 и самовнушаване да останете спокоен. 

Инжектирането на логика ги взима и прави стъпка напред чрез едновременна работа 

върху скритата причина. Дълбокото вдишване може да помогне да не се тилтнете днес, 

но няма да ви даде „корена“ (причината), защо се изобщо се тилтвате. Само когато 

откриете корена, причината за проблема в менталната игра е наистина отстранена. 

Ограничителната стратегия, която помага да направите анализ, е по-ефективна и 

ефикасна в дългосрочен план. 

Решаване на проблем в менталната игра означава, че вероятно вие се нуждаете от 

способността да мислите ясно в онези моменти, когато обикновено не бихте могли. Ако 

се опитвате да играете без да се тилтвате, вие трябва активно да се борите с тилтването 

и да спечелите тази битка. Ако се опитвате да играете без страх, трябва да се борите 

и въпреки страха си да продължите да играете добре. В основата си, инжектирането 

на логика е като използване на наблюдател за последните няколко реплики, докато 

вдигате тежести в салона – позволява ви постепенно да изградите силата да 

контролирате емоциите си по начин, по който не бихте могли да го направите преди. 

Шестте стъпки долу са обвързани със стратегия „инжектирането на логика“. Те са 

целенасочено очевидни и подробни, за да е сигурно, че онези, които имат най-тежките 

проблеми в менталната си игра, да могат да отбележат солиден прогрес. Имайте 

предвид, че след като хванете цаката на първите четири, ще сте способни да ги правите 

само за няколко секунди. 

1. Разпознаване 

2. Дълбоко вдишване 

3. Инжектиране на логика 

4. Стратегически римайндър 

5. Повторете, ако е необходимо 

6. Напускане (на масите) 
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1. Разпознаване 

За да отстраните влиянието на един емоционален проблем върху играта ви, вие трябва да 

можете в реално време да разпознаете появата му и това да се случи преди той да достигне 

емоционалната ви граница. Това може би изглежда лесно, но не е. 

Покерът вече ви дава достатъчно поводи да се заблуждавате, така че, не добавяйте още 

един. 

Ако работихте върху менталната си игра толкова много, колкото и върху покер-уменията 

си, разпознаването не би трябвало да бъде проблем. В покера, това умение се подразбира; 

но в менталната игра, на мнозина играчи им липсва способността да разпознаят или 

забележат емоционалните проблеми преди те да „прелеят“. Някои дори не осъзнават, че 

са в луд маймунски тилт от часове, докато не видят, че са загубили 15 бай-ина. 

Това, което се опитвате да разпознаете, е модел, асоцииран с вашия проблем в менталната 

игра. За щастие, тези проблеми не се появяват по случаен начин. Те се повтарят отново и 

отново, позволявайки ви да научите, например, вашият модел на тилт. Вашата цел е да 

знаете всичките знаци, които сочат, че сте тръгнали към тилта. Това ви дава един 

пътеводител за вашия проблем, така можете да видите знаците преди да „блъснете играта 

си в скала“. 

Колкото по-добре научите модела си, толкова по-бързо ще можете да го разпознавате 

рано, и толкова по-лесно ще можете да контролирате емоциите си. Ето как се изгражда 

умението за разпознаване: 

A. Създайте профил. Приложение II включва един въпросник, който ви помага да 

анализирате менталната си игра. След попълването му, потопете се по-дълбоко в 

специфичните проблеми в играта си чрез записване, толкова подробно, колкото 

можете: мислите, поведението, действията, емоциите, импулсите (нещо, което ги 

задейства) и грешките в покера, които се получават заради този проблем. В 

идеалния случай, ще подредите тези знаци според това, как те се случват, 

например, от първият знак, когато проблемът е малък, до последния – когато 

нещата са най-зле. 

B. Изучете профила. Регулярно преглеждайте профила си, особено преди играта. 

C. Проучете последиците. Опишете щетите, нанесени от тези проблеми в миналото и 

какво могат да направят те в бъдещето, ако не бъдат решени. Колко струва този 

проблем? Влияе ли той върху увереността ви, живота ви, щастието или семейството 

и приятелите ви по някакъв начин? Ясното разбиране на последиците често 

подтиква към директни и незабавни действия. В противен случай, е твърде лесно 

да продължиш да играеш, мислейки, че нищо лошо няма да се случи. 

D. Допълвайте профила. След сесиите, отбележете нови знаци или подробности по 

отношение на проблема. 

E. Нагласете аларма. Тази стъпка е само за играчи, които така се заплесват в екшъна, 

че не разпознават никакви проблеми в менталната игра, докато не спрат да играят. 

Нагласете таймера да звъни с някаква периодична честота, която не е твърде 

разкъсваща (например на всеки 30, 45 или 60 минути). В този момент отделете 

минута, за да видите, дали проблемът се е появил, или се е проявил наскоро. Ако 

това е така, бързо анализирайте мислите, поведението, действията, емоциите, 

импулсите и покер-грешките, свързани с този проблем. Да, този процес е 

разкъсващ в краткосрочен план, но вие трябва да го правите само дотогава, докато 

не изградите достатъчни умения да разпознавате проблема без таймер. 
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F. Предприемете действия. След това, когато вече разпознавате знаците, които 

открояват модела ви, продължете към стъпка 2. 

В допълнение, играчите намират медитацията и тренирането на внимание за много 

полезни инструменти в изграждането на начина за осъзнаване или разпознаване на техните 

модели (рамки). 

Дори след подобряване на разпознаването, играчите все още игнорират знаците, че 

проблемът се задава и предвидимо попадат в неприятности. На повърхността, това може 

да изглежда нелогично – да игнорираш знаците, когато знаеш, какво се задава; обаче, 

подсъзнателно играчите правят това само за да докажат, че проблемът е предвидим. Това 

не е по-различно от това да играете, след като знаете, че играете неправилно, все едно 

да колнете голям залог на ривъра, знаейки, че опонента държи нътс; трябват ви повече 

доказателства за това, че сте прав.  

2. Дълбоко вдишване 

Основната цел на едно дълбоко вдишване е да се създаде разделителна граница между 

вас и вашата емоция, така можете да инжектирате логика. Това е подобно на напускането 

на стаята по време на разгорещен спор с някого, за да избистрите главата си и да можете 

да мислите правилно. Правенето на няколко дълбоки вдишвания, докато се 

съсредоточавате върху дишането, може да ви даде достатъчно разграничаване, за да 

спрете проблема по пътя му, и по този начин няма да ви се наложи да напускате масата. 

В зависимост от емоционалното ви ниво, можете да използвате тези вдишвания или за да: 

Успокоите (укротите) емоцията или за да Повишите интензитета 

Ако емоциите ви са твърде слаби – както се случва при проблеми с мотивация – използвайте 

дълбокото дишане, за да се разпалите. Ако емоциите ви са твърде силни – както се случва 

при проблеми с тилта, тревожност и увереност – използвайте дълбокото дишане, за да се 

успокоите. 

Веднъж, след като създадете разграничаването и или повишавате, или намалявате 

емоциите, вече сте готови да инжектирате логика. 

3. Инжектиране на логика 

Вие сте в неизгодна позиция. Отивате да се биете с нож срещу пистолет. Вие се борите 

срещу един стар модел (рамка), така че, за да обърнете нещата във ваша полза, нуждаете 

се от някакъв ментален мускул. Това е инжектирането на логика. Мисленето, в същност, 

е мускулът на мозъка, така че приемете инжектирането на логика като тренировка за 

изграждане на ментален мускул и станете по-силни. 

В основни линии, целта на тази стъпка е да излезеш с фраза или становище, които казваш 

на себе си (или на глас), което помага да запазиш главата си „в изправност“ преди да я 

загубиш. В идеалния случай, това становище коригира и грешната логика, създаваща 

проблема, така че можете едновременно да работите и за резолюция. Мнозина от вас вече 

се опитват да обмислят внимателно проблемите в менталната си игра, така че приемете 

това просто като усъвършенстване на вашата техника за по-добри резултати, както 

краткосрочни, така и дългосрочни. 

Първият начин за усъвършенстване на стратегията е действително да запишете 

твърдението (фразата) на един лист, бележка, документ, телефон или където и да е, което 
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намерите за подходящо. По този начин няма да разчитате на ума си в критичен момент, за 

да си го припомните, защото умът ви в този момент може да ви подведе. Ако ще разчитате 

на паметта си в този случай, все едно хвърляте зарове в менталната си игра. 

Вторият начин за усъвършенстване на стратегията е да имате вашата фраза за работа над 

резолюцията чрез коригиране на пропуска или грешната логика, причинени от проблема. 

(В глави от 5 до 8 са направени специфични предложения за твърденията, които коригират 

често срещаната грешна логика). В края на краищата, ще търсите начин да си създадете 

твърдение, което е на ваш език, уместно е и работи! Перфектната фраза е тази, която 

върши работа за вас, а не тази, която звучи най-добре и работи за другите. Ето няколко 

примера: 

 „Лошите играчи трябва да печелят; това е само вариация. Продължавай да играеш 

добре и запази контрола.“ = Бед бийт 

 „Днес трябва да устоя на вариацията и да опитам да губя най-малко“ = Лош рън 

 „Чувствам се, сякаш мога да „бия“ всеки, но не мога. Мисленето по този начин е 

една илюзия.“ = Самоувереност 

Ако инжектирането на логика не работи, то това, обикновено, се случва защото: 

 Нивото на емоцията ви беше много силно и вече е преминало границата. 

 Фразата ви не е достатъчно силна. 

 Нещо ново ви „изхвърли“, нещо като нов проблем в менталната ви игра. 

 Натрупаните емоции мигновено наводниха ума ви, така вие дори нямахте шанс да я 

използвате. 

 Използване на гласов запис на фразата ви е по-добра опция за вас. 

4. Стратегически римайндър 

В зависимост от това, кога хващате проблема, умът ви се нуждае от време за 

възстановяване, преди да продължите да играете добре и да сте в потока на играта. 

Можете да скъсите този период чрез бързото подсещане с няколко технически ключа във 

вашата покер-игра. 

Тази стъпка няма нищо общо с менталната игра; това е чиста покер стратегия. 

Например, когато се борите с началото на тилта, или вече сте в тилт, можете да правите 

грешки – да играете твърде лууз пре-флоп, игнорирате позицията на масата, забравяте да 

поставяте опонентите си на диапазони или не мислите, как изглежда вашият диапазон в 

очите на опонентите ви. Тъй като се конфронтирате с моментната си умствена 

„недостатъчност“, уменията ви, които са в процес на учене, се „изпаряват“ от ума ви. За 

да се предпазите от това, запишете отделно, или там, където сте записали фразата за 

инжектиране на логика, следното: 

A. Списък със само това, което започва да липсва в процеса ви на мислене, когато 

взимате едно покер-решение. 

B. Списък на всички фактори, които обмисляте, когато взимате едно покер-решение. 

Не можете да очаквате да играете добре през цялото време. Мисленето по този начин 

игнорира реалността за това, как функционира мозъкът, когато нивото на емоциите ви 

стремително се покачва. Ако искате да играете добре в моменти, когато емоциите започват 

да влияят върху играта ви, трябва да работите, за да запазите контрола. Стратегическият 

римайндър прави това по-лесно – да управлявате контрола над играта си. 
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5. Повторете, ако е необходимо 

Вашият проблем в менталната игра все още не е решен. Докато играете, той се опитва да 

се върне пак, като муха, която не иска да ви остави на мира. Бъдете готови към 

преминаването през първите четири стъпки отново и отново, за да контролирате емоциите 

си и да продължите да играете добре. В някои дни ще е необходимо да повтаряте тези 

стъпки повече пъти, отколкото в други дни. 

6. Напускане 

Напускането е умение. Част от това умение е знание, кога един проблем в менталната игра 

е твърде жесток, за да продължиш да играеш, и е необходимо да се откажеш (да 

напуснеш). Това не е строго правило за определяне на най-добрият момент за напускане; 

понякога е необходимо да се насилите и да играете през „не мога“, докато в други 

моменти е необходимо да прекратите играта, преди да е станало твърде зле. В крайна 

сметка, решаването на проблема ви в менталната игра изисква да откриете начин да 

играете въпреки проблема. 

Някои играчи нямат алтернатива; те трябва да намерят начин да играят въпреки 

проблемите си. Турнирните играчи са очевидно такива, но дори и професионалистите в 

кеш-игрите, изкарвайки прехраната си от покера, нуждаят се от игра с часове. Работата е 

там, че без ясен план за решаване на проблеми в менталната игра, самото напускане ви 

прави по-добри в напускането. Това не подобрява проблеми като тилт. В същност, някои 

играчи казват, че те нямат проблем с тилта, защото се отказват да играят преди да се 

тилтнат. Такъв играч все още има проблем с тилта. Избягването от тилта не означава, че 

проблемът го няма. Тилтът просто не се явява, защото те не играят, но той все още им 

струва пари от пропуснатите часове на масата. 

С ясен план за решаване на проблемите ви в менталната игра, напускането става по-

стратегическо. Имате алтернативи, и всеки играч трябва да реши, какво има най-голям 

смисъл за него. Ключовият фактор за решението е, дали можете или не да се възстановите 

и да се върнете, за да играете добре. Ако отговорът е твърдо „не“, необходимо е да 

напуснете и да се върнете по-късно. Ако отговорът е „да“ или „може би“, обмислете 

следният начин за овладяване на ситуацията с по-голям шанс за успех: 

Добра игра в трудни моменти изисква психичната ви сила или менталният мускул да 

контролират емоциите ви. Емоционалният контрол не се получава автоматично. 

Изграждането на менталния мускул, който да прави това, изисква усилия, точно както 

вдигането на тежести изисква развитие на реални мускули. Помнейки това сравнение, вие 

можете да видите развитието на менталния мускул по същия начин както при работата в 

залата: започвате с цялата тежест, която можете да вдигнете, и след това постепенно я 

повишавате. Вместо просто да очаквате от себе си да продължите да играете в моменти, 

когато обикновено бихте прекратили играта си, насилете се да играете добре и избегнете 

големи грешки само за 5 – 10 минути. След това, тъй като станахте психически по-силни, 

добавете следващите 5 – 10 минути. Разбира се, 5 – 10 минути могат да изглеждат 

минимални, но такъв би бил размерът на теглото, което бихте могли да вдигнете в първото 

си „пътешествие“ до фитнеса. Започнете с малко и след това чрез успешно „насилствено“ 

удължаване на сесиите ви, сесия след сесия, вероятно ще сте способни да контролирате 

емоциите си с часове, дори в най-тежки времена. 

Тази стратегия, разбира се, е рискована, но вие сте покер играч. Оценете съотношението 

риск/награда от напускането или от играта въпреки „не мога“, и направете най-добрият 

избор в зависимост от ситуацията. 



  37/139 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

Решението на проблемите в менталната игра е резолюция. Когато поправянето на 

пропуските, причиняващи проблеми в менталната ви игра, се упражнява на нивото 

Неосъзната компетентност, вие придобивате правилен начин на мислене, за да играете 

покер. Правилният начин на мислене става автоматичен, каквито са и покер уменията, 

тренирани до това ниво. Така, дори под интензивно емоционално напрежение от ужасния 

рън или игра в големия пот веднага след като си увеличихте стака, вие ще оставате в 

рамките на правилното мислене с малко усилия. 

Резолюция означава, че емоциите, свързани с вашия проблем в менталната игра, са си 

отишли. Това означава, че вече не ви е необходимо да мислите, как по-добре да се 

справяте с бед-бийтовете – вие го правите автоматично, защото един бед-бийт не отприщва 

гняв. Чрез решаването на проблеми в менталната си игра, ще играете по-добре, ще 

правите повече пари и ще имате по-големи възможности в покера. Ето и две други ползи: 

1. Освобождаване на менталното пространство повишава фокусирането. 

Жестоките проблеми в менталната игра отнемат доста от вашата съсредоточеност, 

дори когато те не присъстват в момента. Тези проблеми са подобни на компютърна 

програма, която работи в бекграунда на компютъра ви, но не се вижда на десктопа. 

Тези проблеми са скрити ресурсни „паразити“, които ви оставят с по-малко 

ментална енергия за съсредоточаване върху качествена покер игра. Резолюцията 

освобождава някои от тези ресурси, така вие можете да ги използвате, за да се 

фокусирате върху повече действия, което означава, че можете да играете на по-

високо ниво, по-дълго и на повече маси. 

2. Както „червеят“ илюстрира, вашето най-добро става дори още по-добро. 

Повечето от елитните играчи са елиминирали най-големият проблем в менталната 

си игра – тилта, което означава, че те могат постоянно да подобряват покер игрите 

си. 

Концептуално, резолюцията все още може да няма смисъл, но това е нещо, което вече 

правите; само че не го осъзнавате. Един прост пример може да помогне това да се изясни: 

Нека да предположим, че ви е писнало от един приятел, който се представи като един 

„задник“ последния път, когато излизахте. И нека да предположим, че вие го виждате 

няколко пъти на седмица, но не му казвате нищо за вашето недоволство от месец. 

Този път гневът избуява и има ясно изразено напрежение между вас. Това не пречи да 

ви е забавно, но вече не е същото както беше преди. 

След месец, вие най-накрая казвате нещо. Той едва си го спомня, започва да се 

защитава и отрича, това да се е случвало някога. Разговорът става разгорещен и вие 

решавате да прекъснете, за да си избистрите главата (по същество, инжектиране на 

логика). Връщате се обратно, извинявате се, обсъждате нещата и се съгласявате, че 

такива неща не бива да се премълчават толкова дълго. 

Ако проблемът наистина е решен, какъвто и да е гняв между вас няма да се „изпари“ 

в този момент – той просто никога няма да се появи поради тази причина отново. 

Резолюцията е по същество същото както, когато вие го правите за собствените си 

проблеми; това е просто процес, който е различен. След като се случи резолюцията, един 

бед-бийт, грешка или голям пот няма да отприщят емоцията. Инжектиране на логика – или 
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някоя друга сдържаща стратегия – вече не е необходима, защото няма емоция за сдържане. 

Спусъкът е все още тук, но сега той не е активен. 

Резолюцията не е бърз начин за справяне с проблеми. Тя изисква опит, повтаряне и 

фокусиране върху замяна на старите навици с нови такива и това да се случва автоматично. 

Играчите често се заблуждават, мислейки, че са решили един проблем, но под напрежение 

отново се връщат към старите си начини на мислене. Това е нещо, което се очаква. 

Наистина е трудно да познаеш, кога проблемът е решен. Всеки път менталната ви игра 

прави стъпка назад, и това е възможност за вас да докажете, какво сте научили до нивото 

на Неосъзната Компетентност и да идентифицирате, над какво все още трябва да 

поработите. 

За да работите над резолюцията в дългосрочен план, добавете следните стратегии към 

това, което правите, за да оправите проблемите в краткосрочния план. 

Ментална история на ръцете 

Най-често срещаните подходи към проблемите в менталната игра са склонни да 

разглеждат само проблема и след това директно прескачат към решението, без да 

разбират, защо той се случва. Без да се започне от разбирането на причината за появата 

на проблема, няма начин да се открие решение, което приляга.  Вместо това имате 

повърхностно разбиране, което не решава реалния проблем, защото той никога не бива 

идентифициран. 

За да се реши един проблем в менталната игра завинаги, вие трябва да проникнете до 

корена на проблема, да разберете логическата причина той да се случва и да откриете, 

защо тази логика е дефектна. Само когато стигнете до тази точка, можете да кажете, че 

разбирате проблема достатъчно добре, за да предпишете решение, което нито е случайно, 

нито е плацебо. 

За да се направи процесът на дисекцията на проблемите по-лесен, използвайте 5-стъпков 

протокол, или „менталната история на ръцете“, описана по-надолу. Този протокол се 

нарича и ментална история на ръцете, защото клиентите ми изпращат пълните си версии 

за интервю – почти по същия начин те изпращат историите на ръцете си на покер треньор. 

Тъй като вие няма да имате удоволствието за директен отговор, всеки проблем се 

дискутира много подробно, позволявайки ви да идентифицирате причината-корен и да я 

коригирате сами. 

Наистина напишете отговорите си, в противен случай ще ви се наложи доста да се поровите 

в ума си, за да се потопите дълбоко в грешната логика и да излезете със солидно решение. 

Освен това, отговорите ви на всяка стъпка могат да бъдат прости – само едно изречение 

или няколко абзаца. Играчите са различни, така че правете това, което има смисъл за вас. 

В общия случай, колкото са по-подробни отговорите, толкова е по-добре. 

КОРИГИРАНЕ НА ГРЕШКИ В ПОКЕРА 

Много от клиентите използват тези протоколи и за да прекъснат и коригират технически 

грешки в играта си. Ученето си е учене, и следните стъпки правят по-лесно да не се 

пренаучи един стар навик, но да се научи един нов. 

1. Опишете проблема. За да започнете, напишете, какво бихте казали, ако щяхте да 

описвате менталния си проблем пред мен. Това може да бъде нещо като: „Аз се 

тилтвам, когато рибата ме съкаутне в голям пот“ или „Аз играя твърде лууз, когато 

печеля много“. 
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2. Как мислите, има ли логика да реагирате или да се чувствате по този начин? 

Този въпрос може да бъде нелогичен, ако проблемът от стъпка 1 изглежда изцяло 

ирационално или извън всякаква логика. Не е така. Проблемите в менталната игра 

винаги имат логични причини и често имат няколко части или слоя, сякаш приличат 

на лук. Ако идентифицирате повече от една причина, докато завършите тази стъпка, 

следвайте следващите три стъпки за всяка причина. 

Нека продължим с горния пример; логичната причина да се тилтвате, когато една 

риба ви съкаутне, се състои в това, че вие винаги очаквате да печелите срещу слаби 

играчи; а причината да играете по-лууз, когато печелите много, е там, че в този 

момент вашата увереност е висока, покерът изглежда лесен и се чувствате сякаш, 

каквото и да правите, все ще печелите. Тази обосновка изглежда има смисъл, но 

все още е необходимо да се опитвате и да ги елиминирате. 

3. Защо тази логика е грешна? Избягвайте използването на изтъркани отговори 

относно това, защо логиката или причината, която открихте в стъпка 2, е грешна, 

без да сте сигурни, че това е вярно. Точността е критична. Плюс, тъй като 

причините за това, логиката ви да е грешна, често са многослойни, не допускайте, 

че знаете всичко за тях. Информацията във всяка глава на тази книга ще ви помогне. 

Негативна емоция изниква по предвидими причини и никога не е недостатък 

В примерите от стъпка 1, най-очевидната грешка в логиката ви е, че вие игнорирате 

реалностите на покера. Никой не е способен винаги да печели срещу рибите или да 

печели без значение какво играе. По същество, вие вярвате на по-дълбоко ниво, че 

имате по-голям контрол върху резултатите, отколкото в действителност сте. За някои, 

наличието на такъв контрол е една фантазия, която биха искали да е истина. Когато се 

докаже, че това желание не е реалистично, реакцията е интензивен гняв – или, когато 

ви се стори сякаш това е истина, вие ще реагирате с прекалена самоувереност. Тази 

илюзия за контрол е един пример за недостатък, който не е очевиден. Провалите ли се 

при корекцията му, и резолюцията няма да се случи. За повече вижте раздела, 

озаглавен Илюзия за контрол. 

4. Какъв е правилният начин за управление на ситуацията? Като се вземат предвид 

стъпките 2 и 3, тази стъпка дефинира разбираемата корекция на скритият (основен) 

недостатък или причина за проблеми в менталната ви игра. Убедете се, че 

използвате утвърдителен език в поне някои части от отговорите си. 

В тези примери, ако сте прескочили стъпките 2 и 3, решенето би могло да дойде с 

нещо, като „Бед-бийтовете се случват; само не им позволявай да те ядосват“, или, „Ти, 

може би, рънваш много добре; не се безпокой за това, с колко си напред“. Има доста 

добри отговори, които се отнасят до грешките в реакциите ви на вариацията, но те 

пропускат преувеличеното чувство за контрол. Така че, добавете една фраза, която 

коригира илюзията за контрол, нещо като „Не мога да контролирам картите, мога само 

да контролирам качеството на играта си и реакциите ми“ или „Да играя твърде лууз, 

когато съм в ъпсуинг, означава, че губя контрол над играта си“. 

5. Защо тази корекция е правилна? Този въпрос идентифицира логичната основа зад 

това, защо отговорът в стъпка 4 е верен. В някои случаи, тази стъпка може да бъде 

малко излишна (в повече); но като минимум, повтарянето ви помага да учите и може 

да добави допълнителна яснота или подробности към решението. 
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В тези примери, „Контролът в покера идва чрез решенията ми и чрез това, как аз 

управлявам случващото се на масата. Бед-бийтовете трябва да случват, за да бъда 

печеливш в дългосрочен план, защото без тях играта би се променила 

фундаментално“, или, „Ако играя по-лууз, защото печеля, то това означава, че вярвам, 

че просто ще продължа да печеля и в бъдеще независимо от това, какво правя. Заради 

вариацията, това очевидно не е истина, така че трябва само да се постарая да продължа 

да играя добре и да не мисля, че изведнъж съм овладял покера“. 

Най-накрая, постигането на резолюция означава, че сте научили правилната логика в 

стъпките 4 и 5 до нивото на Неосъзната Компетентност. За да стигнете до това ниво, 

използвайте процесуалния модел, инжектирането на логика, допълнителните 

стратегии от тази глава и каквото и да е друго, което работи за вас. За процесуалния 

модел можете да  превърнете стъпките 3, 4 или 5 в цел в менталната игра, която да 

използвате преди да играете. Например, „Аз ще приема, че, когато рибата печели в 

краткосрочен план, това е добре за мен в дългосрочен план“, или, „Имам намерение 

да прилагам солидна стратегия, независимо от това, дали печеля или губя“. За 

инжектиране на логика, можете също така да използвате това, което сте записали в 

стъпките 3, 4 и 5 като вашето становище. 

Също така имайте предвид, че тъй като ще трупате повече подробности за проблема 

си, с времето ще се наложи отново да преминете през тези стъпки. 

МЕНТАЛНАТА СТРАНА НА ГРЕШКИТЕ В ПОКЕРА 

Интензивните емоции блокират ученето и пречат основните умения да бъдат тренирани до 

нивото Неосъзната Компетентност. В резултат, играчите могат играят изключително зле, 

когато са в тилт. Има такъв вид отигравания, които са толкова далеч от основната линия, 

че беше измислено названието „Майк Матусоу експлодира“, където един, иначе 

висококвалифициран играч, изненадващо прави нещо невероятно „фиши“, когато е „под 

пара“. 

Когато емоции, свързани с проблем в менталната игра, блокират ученето, те създават 

широк диапазон в играта на играча. Решаването на проблема премахва емоцията и от там 

и блокажа, и играта бързо се подобрява. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТРАТЕГИИ 

Проследяване на подобряване 

Все още няма нещо като Холдем Мениджър или Покер Тракер в менталната игра. За сега, 

ако искате да бъдете по-обективни в знанието, как прогресирате в менталната си игра, 

нуждаете се от проследяване на прогреса си по начин, отличен от този, да държите цялата 

информация в главата си. 

Проследяването на менталната ви игра е важно, защото подобряването често е едва 

доловимо. Ако го пропуснете, мотивацията ви за работа спада заради погрешното 

схващане, че не се подобрявате. Когато установите, че се подобрявате, вие можете да 

повишите увереността; и обратно, ако осъзнаете, че не се подобрявате, стратегията ви би 

могла да бъде променена по-лесно, защото ще можете да използвате актуални данни. 

Ето няколко начина за установяване, дали менталните ви проблеми се решават и дали 

имате подобрение: 

 Повишили сте разпознаваемостта на моделите си в реално време на масата. 
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 Можете да разпознаете знаците на моделите си, преди те да достигнат границата 

ви. (Това не означава все още, че можете да контролирате емоциите си, а само че 

по-добре разпознавате, какво се случва). 

 Имате по-силна способност да контролирате емоциите докато играете. 

 Правите по-малко грешки в покера. 

 Имате по-силна способност да играете по-дълго, докато се борите с един проблем. 

 Напускате масата по-бързо (по правилни причини). 

 Способни сте да възстановите солиден начин на мислене по-бързо. 

 Поривът да се карате на опонентите си намалява. 

 Имате по-малко негативни мисли. 

 Възстановявате се по-бързо след лоша сесия. 

 Вашето абсолютно „най-лошо“ е по-добро, отколкото беше преди. 

 Разпознавате нови слоеве на проблема, или откривате нови проблеми. 

 Имате повишено желание за работа върху играта си след сесията. 

Писане 

Писането може да бъде мощен инструмент при работата ви върху всичките аспекти от 

менталната ви игра. Това не означава, че трябва да станете писател. Това е прост и 

безплатен инструмент, който: 

 Изгражда разпознаване. 

 Ускорява учене. 

 Взима това, което е в главата ви и го прави по-конкретно. 

 Създава за вас запис, към който можете да се върнете след време за сравнение или 

връзка. 

 Освобождава ума ви, за да не ви се налага да помните толкова много неща. 

 Организира  проблеми, за да сте по-подготвени да ги атакувате фронтално. 

 Освобождава емоциите и събира данни, за да ви помогне да класифицирате 

проблема в бъдещето. 

 Помага да запазите играта си организирана днес; и ако играта ви понякога се 

разпада, ще е по-лесно да я „съберете“ отново. 

Често, когато играчите започват да пишат, най-трудното нещо за тях е за какво точно да 

пишат. Във всяка глава на тази книга има подсказки, но ако бихте искали да почнете по 

правилния начин, отговорете на въпросите от Приложение II. 

Акумулирана емоция 

Когато една емоция се изгражда през дълъг период от време, интензитетът на емоцията 

може да бъде толкова силен, че тя незабавно смазва ума ви и способността да запазите 

контрол. 

Ако сте нервни, участвайки в голям пот, вие преживявате сегашното безпокойство плюс 

старата тревога, която чувствахте в множество големи потове преди. Емоцията се натрупва 

и ето защо вие губите самообладание в сесията си след поемане на болезнен удар. Вие си 

казвате, „Защо тази гадост (the f*#@) винаги се случва на мен?“, защото ви е писнало от 

ударите, които тъкмо поехте, и това е нещо, което винаги се случва. Емоциите от всичките 

тези бед-бийтове се натрупват в паметта ви, и взети заедно те мигновено завладяват ума 

ви. 
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Разрушаване на акумулирана емоция изисква повече работа извън масите, защото 

инжектирането на логика няма да проработи. Емоцията е толкова интензивна, че тя бързо 

смазва способността ви да мислите и от тук да запазите контрол. Умът е мощен само 

толкова. Начинът да контролирате емоцията е чрез анализиране на старата емоция. Когато 

има по-малко емоции (стари), имате по-голям шанс да запазите самообладание. Стъпките 

по-надолу ще ви помогнат да анализирате старата емоция. 

1. Осъзнайте, че една акумулирана емоция е реален риск при всяка ваша игра – 

така че вземете нещата на сериозно. Не очаквайте тя да изчезне бързо. Вместо 

това, гледайте постоянно да намалявате интензитета на емоцията, която чувствате, 

докато повишавате способността си да я контролирате. Този процес не е като да 

светнеш лампата. Някои дни ще бъде по-лесно, отколкото през другите, заради 

диапазона, който съществува в способността ви за емоционален контрол. 

2. Направете ментална история на ръцете за всеки проблем. След това научете, 

какво сте написали, както бихте постъпили с покер стратегия, с която имахте 

проблем при учене. 

3. Работете усърдно, за да изградите разпознаването на вашия модел. След това, 

докато играете, работете усърдно, за да го разпознавате все по-рано и по-рано. 

4. Нагласете аларма.  

5. Препишете миналото. Не буквално, тъй като това е невъзможно. Вместо това 

направете ментална история на ръцете за някои стари спомени, които стоят около 

този проблем, третирайки паметта си сякаш това току що се случи. 

6. Запишете, какво сте научили от тези стари спомени. Дори негативните 

преживявания са често позитивни, заради това, че те ни учат какво да не правим. 

Взимайки това, което сте научили в миналото и използвайки го, за да станете по-

силни днес, извървете по дългия път в анализа на старата емоция.  

7. Ако сте критични към миналите си неуспехи, грешки или други подобни, 

обърнете се към раздела, озаглавен Тилт от допускане на грешки. 

8. Оставете всякакви очаквания, че това не би трябвало да се случва или би 

трябвало вече да е оправено. Ако това беше истина, не бихте били в това 

положение. Има множество играчи в същото положение, така че не се вайкате, че 

трябва да се занимавате с това, а просто направете нужното,  за да го оправите. 

9. Открийте фините парчета от проблема. Използвайте менталната история на 

ръцете като помощ, за да идентифицирате и анализирате неизвестните преди 

елементи от проблема. 

10.  Макар проблемът може да е различен, обмислете използването на някои от 

стъпките в раздела Тилт от отчаяние. 

Акумулираната емоция е най-трудният за оправяне проблем в менталната игра, и, 

правейки това самостоятелно, вие се впускате в едно предизвикателство. Ако намирате, 

че инструкциите тук са твърде сложни за изпълнение, или, че те не работят достатъчно 

добре, обмислете консултация с психолог или терапевт. Когато анализирането на емоция 

е особено трудно, възможна е връзка с проблем извън покера, което е другата причина да 

се поработи с професионалист. 

Заключение 

С правилната стратегия проблемите в менталната ви игра стават възможности за 

подобряването ви като играч. Опитът да се блокират емоционалните проблеми в днешната 

игра ще ви отведе далеч. Ако имате по-високи аспирации в покера, опитвате се да се 

стабилизирате като печеливш играч, или сте регулар, търсещ напредък, анализирането 
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(решаване) на проблеми в менталната игра е начинът, как да спрете да се самобичувате и 

да започнете да биете другите играчи. 

5 ТИЛТ 

ТИЛТ = ГНЯВ + ЛОША ИГРА 

Дефиницията на тилта според схващанията на конвенционалната покер-мъдрост е твърде 

широка. Понякога тилт означава само лоша игра; но може и да означава лоша игра заради 

печелене (късмета), или игра, която е твърде лууз, консервативна или под действие на 

алкохола. Тилтът е труден за елиминиране, защото дефиницията е толкова широка, тя 

включва практически всичко освен една великолепна покер игра. 

За да се справите с тилта, трябва да установите, защо играхте зле. Само когато знаете 

причината за слабата си игра, можете да изработите специфична стратегия, за да оправите 

проблема. Стратегията може да бъде толкова специфична, колкото проблемът е 

дефиниран. Има стотици неща, които са причина за слабата ви игра, и решението за всяко 

нещо изисква уникална стратегия. Ако си мислите, че да бъдеш специфичен не е важно, 

обмислете следното сравнение. 

Може да сте чули нещо подобно от някой играч: 

„Справях се добре, правех по няколко добри сесии и качих лимита; след това 

се тилтнах и пропилях всичките си чипове“. 

Като цяло, покер-играчите не анализират тилта по същия начин, по който биха анализирали 

една ръка. Вместо това, техния анализ на тилта е ментално-игровият еквивалент на 

анализиране на една ръка като това: 

„Аз съм на малкия блинд, всички фолдват до кътофа, който рейзва до $10; аз 

държа асо и дама от една боя, след това правя техническа грешка и губя 

стака си“ 

По същия начин можехте да кажете: „Седнах на масата, yada, yada, yada, загубих.“ Цялата 

необходима информация за правилното анализиране на ръката и откриване на причината 

за загубата на стака отсъства. Без тази информация няма начин действително да подобрите 

покер уменията си. С тилта не е по-различно. 

Прекарайте достатъчно време, наблюдавайки покер-играчите и ще видите, че повечето от 

признаците на тилта се проследяват при онези, които са разочаровани, ядосани и гневни, 

или вбесени. Ето защо тази книга определя тилта като проблем на гнева. Това не означава, 

че решението е само да спреш да се ядосваш и да не бъдеш гневен. Мисленето, че можете 

постоянно да разкарвате тилта като с превключвател, е фантазия. Освен това, допускате, 

че проблемът е гняв. Гневът е симптом – не е истински проблем. 

Както бе обсъдено в глава 4, решаването на проблема ви с тилта означава и успешно 

управление на тилта на масата, и анализиране на причината за него извън масата. И двете 

страни на стратегията са от съществено значение, така че избягвайте да попаднете в 

капана на вярвания, че стратегии, като правене на дълбоко вдишване, взимане на почивки, 

ставане от масата, отиване във фитнеса, задържане на дъха или позитивно мислене са 

трайни решения. Тези стратегии са най-добри за използване при управление на тилта, 

докато резолюцията не го елиминира. 
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Целта на тази глава е да предложи основната информация, която ви е нужна, за да се 

срещнете с тилта лице в лице и да го елиминирате от играта си. Организирана в подходящи 

раздели, информацията за тилта постепенно става по-подробна и по-специфична. Тъй като 

подробностите понякога могат да изглеждат убийствени, надмощието е в малките детайли 

– само попитайте някой хай-стак-про. 

ПРИРОДАТА НА ГНЕВА 

Гневът е емоция, която репрезентира конфликт. Конфликтът на първично ниво е 

несъгласие. Конфликтът е най-очевиден, когато е между вас и някой друг – както се 

случва, когато някоя кола ви засече, един приятел се държи като пиян идиот, или някой 

ви мъмри на покер-масата заради това, че сте направили лош кол. Гневът не е непременно 

лошо нещо. Той може да бъде страхотен мотиватор за предприемане на действия, но може 

също така да доведе до по-големи проблеми. Първият ключ за решаване на проблема ви с 

тилта е да разберете специфичната причина за гнева ви. 

Конфликт между вас и покера, вас и другите играчи е много по-лесен за забелязване, 

отколкото конфликт между вас и самият себе си – обаче не в смисъла на раздвояване на 

личността, като при Аз, Моя милост и Айрин. Играчите често описват чувствата си, сякаш 

„се борят със себе си“ в опитите да контролират тилта. Този конфликт не е изфабрикуван. 

Той е реален и съществува между това, което един играч знае съзнателно, и пропуските, 

които съществуват в Неосъзнатата му компетентност. По същество, те се борят да 

предпазят тези пропуски от въздействието на тилта. 

Има времена, когато сте способни да спечелите битката и да оставите звяра в клетката; 

други пъти съзнателният ви ум е завладян от интензитета на гнева и вие губите контрол. 

Загубата на контрол често сграбчва ума ви, защото логически знаете, как би трябвало да 

мислите и защо тилтът е ирационален, тогава защо това не е достатъчно? Има три 

възможности: 

1. Имате правилната логика и е необходимо да я научите до нивото Неосъзната 

Компетентност. 

2. Акумулиран тилт бързо прегазва менталните ви защити. 

3. Мислите, че държите всичките парчета от логическия пъзел, за да решите 

проблема, но в действителност ги нямате. 

Огромната част от покер играчи се отнасят най-вече към третият отговор, и целта на тази 

глава е да ви даде тези липсващи парчета. 

АКУМУЛИРАН ТИЛТ 

Гневът, който причинява тилт, е резултат не само от конкретна сесия или турнир; той може 

да се натрупва през времето. Когато гневът остава нерешен, той се пренася в бъдещето. 

Ако понякога се тилтвате мигновено, сякаш е гръмнала бомба, това е заради акумулиран 

тилт. Най-често се случва по време на продължителен период с лоша вариация. Всеки ден 

става все по-лесно и по-лесно да се тилтнете, защото гневът се наслагва ден след ден, 

точно както една чаша се пълни с вода, но не отведнъж, а капка по капка и в един момент, 

нивото е толкова високо, че водата прелива. В покера сте способни да работите въпреки 

гнева, който се натрупва от играта, но ако това не е достатъчно за цялостното 

пренастройване на ума ви, ще достигнете прага си по-бързо при следващата си игра. 

Тъй като имат връзка с емоционалния контрол, мислите ви са по-слаби, отколкото 

емоциите сами по себе си. Няма значение колко сте устойчиви психически, акумулираният 
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тилт може да надвие способността ви да контролирате емоциите си. Това означава, че 

единственият начин да се занимавате с акумулиран тилт е работа въпреки емоциите ви 

извън масите. За да се преборите с акумулирания тилт, използвайте стратегията от 

раздела, озаглавен Акумулирана емоция, както и общата стратегия, очертана в тази 

глава по-нататък. 

Тилт от тилт 

Гневът се създава на две места. Най-внушителните форми на гнева идват от лошите 

навици, придобити на нивото Неосъзната Компетентност. Например, мразите да губите и 

след това се ядосвате, когато го направите (загубите); вярвате, че заслужавате да 

спечелите, защото сте по-добър играч и се ядосвате, когато една риба ви съкаутне. 

Гневът също така се създава чрез разпознаване на това, че сте ядосани: „тилт от тилта“. 

По същество, гневни сте, защото сте гневни – бесни сте, защото грешките ви вбесяват, 

тилтвайки се, защото позволявате един опонент да ви тилтне, или защото нямате никаква 

идея, как да оправите проблема си с тилта. 

Тези допълнителни слоеве ментален гняв сякаш подклаждат огъня с допълнителни дърва. 

Тъй като грешната логика от Неосъзнатата Компетентност запали огъня, е необходимо по-

ефективното използване на ума, за да решите проблема си с тилта. Предните три глави ви 

улесниха в похватите да мислите въпреки тилта. Не сте оценявали преди, че в същност 

можете да се тилтнете толкова лесно. Играчите често дори не осъзнават, че самите 

подливат маслото в огъня; те мислят, че това е вода. 

Ползата от тилта 

Правилно сте прочели: тилтът може да бъде добро нещо. Той може да се използва за 

подобряване на играта ви. Разбира се, крайната цел е да не се тилтвате изобщо, но тъй 

като не можете само с пожелания да разкарате проблема, ще е по-добре да използвате 

тилта, за да станете по-добър играч. 

Както беше обсъдено в глава 3, когато някоя емоция (в този случай, гняв) става по-

интензивна, се получава един силен удар по мислещата част на мозъка ви, който вероятно 

я изключва изцяло. Мисленето предлага защита срещу грешките в играта ви, които не са 

били коригирани до нивото Неосъзнатата Компетентност. Тъй като е трудно да се узнае, 

кога покер-уменията са достигнали Неосъзнатата Компетентност (тъй като това е 

несъзнателно), тилтът ви дава перфектен прозорец към тази част от играта ви. Реалността 

може да бъде сурова, когато видите, каква малка част от играта ви в действителност е 

усвоена. Обаче, в една игра, където успехът и печалбите зависят от точните оценки на 

играта ви, тилтът може да бъде добро нещо. 

Когато се тилтвате, е лесно да се фокусирате просто върху това, колко зле играхте. Но ви 

е необходимо да разпознаете, че не всичко отива по дяволите - вие все още правите някои 

неща много добре. Ако все още хвърляте маргинални ръце извън позиция, това означава, 

че усвоихте важността на позицията и добър избор на ръце. Макар че можете да играете 

твърде лууз или тайт по време на тилта, все още можете добре да оразмерявате залозите 

си, или да правите тънки стойностни залози в правилни ситуации. 

Разбира се, има и страна с очевидни флипове, където един бед-бийт или постоянна 

агресия ви запращат на ръба и извикват най-големите ви слабости. Изведнъж можете да 

се окажете в „небрано лозе“, опитвайки се да блъфирате едно магаре, което очевидно 

има ръка, демонстрирайки, че може би все още не знаете, кога да махнете крака от газта 
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в един пот. Ако откриете, че колвате твърде лууз или преследвате дроу без да имате 

правилните шансове, това би могло да покаже липса на дълбоко разбиране на 

математическата страна на играта, или би могло да „освети“ вътрешния ви стремеж да 

играете хазарт. 

Въпреки че, грешките, които правите когато сте в тилт, често са основни, те могат да се 

случат само, защото не сте усвоили корекциите. Със сигурност, гневът си изиграва ролята; 

ако не се ядосвахте толкова силно, бихте могли да мислите както обикновено и да 

избегнете тези грешки. Въпреки всичко, пропуските в покер уменията ви се нуждаят от 

поправка, а тилтът ви помага да ги идентифицирате. За повече, отидете към раздела 

Използване на тилт за подобряване на играта. 

ТИЛТ НА ПОБЕДИТЕЛЯ 

Лошата игра, когато печелиш много, не е причинена от гняв. Грешките, направени когато 

печелиш, най-често са резултат от положителни емоции, и в по-малка степен от страха да 

загубиш отново. Тилтът на печелившия се причинява от самонадеяност, изключваща 

мислещата част на мозъка. Увереност е емоция и когато е прекалено силна, тя предизвиква 

грешки по същия начин, както и гневът. Обаче, основната причина за гнева е по-различна 

от причината за самоувереност и поради това изисква различна стратегия за решаването 

й. За повече вижте глава 8. 

ПРОФИЛ НА ТИЛТА 

Въпреки многото сходства, всеки играч се тилтва по различни начини и поради различни 

причини. Един от най-удачните моменти за по-добро разбиране на тилта е моментът 

веднага след приключване на сесия, в която сте се тилтнали, защото всичко е още в ума 

ви. Разбира се, тъй като тилтът е нещо, което струва скъпо, най-добрият ви залог е да 

прекарате времето си в мислене за предишните ситуации, когато сте се тилтвали. 

Използвайте въпросите по-надолу като пътеводител, за да започнете да анализирате и 

идентифицирате детайлите на тилта си. Ако характерните черти са трудни за намиране, 

това е добре; всеки има различна начална точка. 

 Какви са причините да се тилтвате? (бед-бийтове, загуба от риба, лош рън, и т.н.) 

 Какво си казвате на глас или на другите играчи, когато разочарованието започва да 

се покачва и когато сте тилтнати? 

 Как научавате, че сте в тилт? Кое е първото нещо, което забелязвате? 

 Как реагира тялото ви на тилт? (главата ви става гореща, тялото се изпотява, 

сърцето препуска, юмруците се стискат и т.н.) 

 Можете ли да идентифицирате момента, в който тилтът започва да изключва 

мисловната ви дейност? 

 В кой момент предприемате действия във връзка с тилта? 

Отговорите на тези въпроси и всичко друго, което ви идва на ум във връзка с тилт, 

формират базовата линия на профила на вашия тилт. Не е възможно да контролираш нещо, 

което не разбираш, така че целта тук е да продължите изграждането на основните 

познания за тилта си. Тъй като точността има голямо значение, когато става дума за 

решаването на проблеми с тилта, самото нарастване на знанията често води до поне 

някакво подобрение. Това не означава, че ще можете да контролирате нещата през цялото 

време, но тъй като натрупаното познание често е първата от множеството малки стъпки, 

вие сте на крачка от едно солидно начало. 
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МИСЛИТЕ, ЧЕ НЕ СЕ ТИЛТВАТЕ? 

Има играчи, които вярват, че не се тилтват, защото напускат масите, преди това да се 

случи. Това означава ли, че те не се тилтват? Съгласно формулата в началото на тази глава, 

технически погледнато, да, тъй като те не правят грешки. От друга страна, има ясен 

проблем с гнева, който не е решен и се управлява чрез напускане на масата. Често, тези 

играчи развиват мотивационни проблеми, защото те не вкарват достатъчен обем и 

вероятно забравят, че причината е тилт. По същество, те се научават да живеят със слона 

в стаята толкова добре, че забравят, че той е там. 

Наличието на базовата линия за проблема ви с тилта също е важно, защото тя ви дава 

солидна точка за сравнение при оценяване на прогреса в бъдещето. Тракинг на менталната 

ви игра не е като тракинг на статистиките в покера. Има моменти, когато интензитетът на 

гнева ви се усеща по същия начин както преди, но в действителност грешките ви не са 

толкова лоши, разпознавате тилта по-бързо, взимате мерки срещу тилта по-рано, и 

мислите в главата ви са по-малко негативни. За повече отидете към раздела Тракинг на 

подобряване. 

За повечето играчи, малки подобрения трябва да се случват преди да могат да поемат 

пълен контрол над тилта. Един профил на тилт, който е написан, им дава способността да 

видят малките подобрения, които обикновено трудно се виждат. От критично значение е 

тези малки подобрения да се разпознават, така че те (играчите) да избегнат погрешен 

отказ от стратегия, която работи по-бавно или по-незначително, отколкото те биха 

очаквали. 

СЕДЕМ ТИПА НА ТИЛТ 

Следващият списък накратко описва най-често срещаните типове тилт: 

 Тилт от лош рън: Тилтът, който е причинен от раздаване на лоши карти, в 

действителност не е уникален тип тилт. Вместо това, един (или повече) от другите 

типове тилт се случват толкова често в един кратък период от време, че умът ви не 

може да се „презареди“ преди следващият път, когато ще играете. Като резултат, 

се изгражда тилт, който замъглява главата ви като черен облак. 

 Тилт от несправедливост: Бед-бийтове, кулъри и съкаутове са основни примери 

за пускови механизми – тригери, които ви карат да се чувствате проклети и да 

мислите, че покера не е честен. 

 Тилт от омраза към загуби:  Мнозина играчи мразят да губят, дори да осъзнават 

доколко е значителна вариацията в краткосрочен план. Желанието да печелиш не 

е проблем – проблемът е как се справяте с неизбежните загуби. 

 Тилт от грешки: правенето на грешки е разочароващо по множество логични 

причини; това се случва поради пропуски в обучението. 

 Тилт от мислене за победа по право: Класически тилт на Фил Хелмют се причинява 

от вярване, че заслужаваш да спечелиш поради А, В или С причина. Печеленето е 

притежание и вие се тилтвате, когато някой друг незаслужено ви го отнеме. 

 Тилт от желание за отмъщение: Неуважение, постоянни агресивни действия и 

опоненти, мислещи, че те са по-добри от вас, са само няколко от причините да 

търсите отмъщение на масата. 

 Тилт от отчаяние: Копнежът да си върнете парите обратно и да излезете от 

задънена улица е толкова силен, че ви кара да играете монстър-сесии, да засилвате 

екшъна и скачате на горен лимит. 
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По-подробно за всеки тип тилт се разказва в съответните раздели на тази глава. Как ще 

изберете да четете тази глава, зависи изцяло от вас. Може би има смисъл да „скочите“ 

към онези раздели, които най-добре пасват на вашия профил на тилта. Въпреки това, има 

много причини да прочетете всичките раздели за тилта. Основната причина е, че можете 

да разпознаете тенденции и пускови механизми в един тип тилт, който не бяхте асоциирали 

с вашата игра. 

ПРИНОСЪТ НА БАРИ 

Разбиране на тилта на вашия опонент 

Другата причина да сте наясно с всичките типове тилт е да разбирате по-добре 

тилта на опонентите ви. Въпреки, че тази книга не претендира да е книга за 

традиционната покер стратегия, разбирането на често срещаните пропуски в 

менталната игра допълва начините за анализиране на опонентите ви. Не бихте 

искали играчите от масата ви да копират вашия профил на тилт, защото те биха 

могли да го използват, за да ви експлоатират. Наличието на по-добро разбиране на 

„течовете“ в менталната игра на другите играчи може да ви помогне да имате 

предимство там, където малко хора могат да твърдят, че имат такова. 

ГЕНЕРАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ТИЛТ 

Към всичките типове тилт се прилагат следните стратегии, изградени на базата на общия 

модел, представен в глава 4. Във всеки раздел се предлагат специфични стратегии, за да 

ви помогнат да анализирате всеки отделен тип на тилт. 

1. Разпознаване: Не е достатъчно да сте само запознати с вашата схема на тилт,  

когато сте извън масите. Вие трябва да се способни ясно да разпознавате 

признаците, че сте в тилт, в самия момент; в противен случай, няма да можете да 

усилите контрола си над него. За някои играчи тези знаци са твърде малки и слаби, 

за да ги предпазят от тилта. Изучете профила си на тилт, както бихте учили една 

покер-концепция, и изградете умения за разпознаване. Само когато се научите да 

разпознавате признаците за наближаващия тилт докато играете, ще сте способни 

да го контролирате. 

2. Подготовка: Преди всяка игра прегледайте профила си на тилт, фразите за 

инжектиране на логика, стратегическите римайндъри и всякакви други части от 

стратегията ви, така че те да са в ума ви най-напред. По този начин има по-голяма 

вероятност да забележите ранните признаци за тилт, и, съответно, да вземете 

мерки преди гневът да достигне емоционалната граница и да започне да изключва 

способността ви да мислите. 

3. Изпълнение: Направете контролирането на тилта приоритет. Внимавайте за 

признаците за тилт и инжектирайте логика, когато ги забележите. Също така, 

маркирайте или напишете бележка за ръце, в които гневът или разочарованието 

изскочиха на повърхността. По този начин лесно можете да съберете повече 

детайли за тилта си след сесията. 

4. Оценяване: Какво ще правите след сесия или турнир, зависи от жестокостта на 

вашия тилт. 

В дните, когато тилтът е слаб, фокусирайте се върху вашата оценка на подобренията, 

които сте постигнали при тилта. Обърнете внимание върху ситуации, които преди биха 

ви тилтнали, и в които вместо това бяхте способни да запазите контрол. Анализирайте, 
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какво направихте за по-успешно управление на тилта, и направете бележки за някои нови 

знаци. Прегледайте менталната история на ръцете, за да  подсилите корекциите. 

В дните, когато тилтът е значителен, но не е ужасен, направете бележки веднага след 

приключването на играта. Докато подробностите за тилта са все още в ума ви, добавете 

някои нови детайли към профила си за тилт по отношение на това, което ви е ядосало или 

изкарало от равновесие, грешките, които направихте, или признаците, че бяхте се 

тилтнали. Недейте да предполагате, че детайлите винаги са същите, както и другите пъти, 

когато сте се тилтвали; потърсете разликите. Като минимум, ако детайлите са същите, 

обръщането на повече внимание върху тях повишава уменията ви за разпознаване. В 

същност, вие пишете стъпка 1 от менталната история на ръцете, и само това може да 

намали гнева. Ако сте достатъчно обективни след приключването на стъпка 1, ще ускорите 

процеса на резолюция чрез преминаване през останалите четири стъпки. 

Когато тилтът е наистина ужасен, дори това да е последно нещо, с което бихте искали 

да се занимавате, правенето на бележки може да ви помогне да се справите с тилта 

по-добре в бъдещето. Изхвърлете това, което е в главата ви, чрез продуктивно 

„излияние“ (намиране на отдушник, в същност). Да, това е страхотно нещо, но играчите 

често го правят единствено върху други играчи, които не искат да го чуят. Вместо това, 

чрез написване (или първо „поплачете“ на рамото на приятел и после напишете), вие 

изкарвате критичните детайли за причините за вашия тилт от главата си на място, където 

можете да ги видите. Често играчите игнорират тези зрънца самородно злато на 

прозрение, защото дори не осъзнават колко са ценни те за решаването на проблемите с 

тилта. Чрез улавянето им вие имате критичните данни за разшифроването на причината за 

вашия тилт.  

Продуктивното „излияние“ позволява на ума ви да отдъхне, а играчите, които го правят 

редовно, казват, че това им помага да се чувстват нормално доста по-бързо. Довършете 

останалите четири стъпки от менталната история на ръцете през следващите няколко дни. 

ИСТОРИЯ НА КЛИЕНТА 

Liz “RikJamesB1atch” Herrera 

Heads Up NL $50/$100 

“Бях доста среден грайндър преди да говоря отново с Джаред през 2008. Имах 

скромен уинрейт от 3 бб/100, играейки 6 макс НЛ на много маси и имах 5 бб/100 на 

хедз-ъп. Когато играех онлайн, пазех пола си в тайна, защото не се интересувах от 

репутация; просто исках да бъда уважавана. Ето откъде идва моят ник-нейм в 

покера; той беше като име на мачо и никой дори не би си помислил, че съм жена 

(това е забавно, защото чувам, че Фил Галфонд избра “OMGClayAiken”, така 

играчите биха помислили, че той е жена). 

Реших да потърся Джаред, защото в хедз-ъп се тилтвах много повече. Покерът 

понякога може да бъде откровено вбесяващ и това ви кара да разбиете мишката си 

на пух и прах. Винаги мислех, че тилтът е нещо нормално. Имах разговор с уважаван 

блогър и треньор от 2+2, който ми каза, че тилтът е част от играта. Аз се тилтвах по 

два или три пъти за сесия и подозирах, че трябва да се захвана с него… докато един 

ден прочетох материалите на Джаред в Stoxpoker и реших да му дам шанс. 

Той веднага ми помогна да видя, колко много типове тилт има. Той ме научи, как 

да ги идентифицирам и предложи да напиша собствените си пускови механизми за 
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тилта, за да определя, какво бих направила и защо. Бях ги записала на едно 

картонче и се фокусирах върху него, докато играех. Когато един от 

„подстрекателите“ се появяваше, си напомнях, че има потенциална заплаха да се 

тилтна; така правех дихателни упражнения и спирах, за да помисля за минута-две. 

Той също така ме накара да помисля за моите признаци за тилт – неща, които бих 

правила, ако бях в тилт: прекалена агресия, действия без да се мисли и правене на 

лоши блъфове. Когато забелязвах, че те се появяват, определено знаех, че е време 

да си взема една почивка. След като го правех няколко седмици, стигнах до 

момента, когато вече не беше необходимо да си взимам почивка; можех само да 

поема дълбоко дъх няколко пъти и да продължа да играя – фактът, че ги забелязвах, 

беше достатъчен за да спра да се тилтвам. 

В действителност, нещото, което ми помогна най-много, беше концепцията за 

дневник. Когато той го спомена за първи път, аз си помислих, че тук има нещо гнило 

и не исках да го правя. Представих си картинка на тинейджър, записващ в дневника 

чувствата си. След шест месеца борба аз се предадох и УАУ!, бях разтърсена и 

разстроена, защо не го направих много по-рано. Това наистина ми помогна да 

разбера, какво трябва да правя. Дневникът създаде една карта, която действително 

засили процеса на моето обучение. Сега имам дневник за почти всичко, което 

правя, и това е много полезен инструмент. Използвам го за тракинг, но и за 

изследване на нови идеи и анализиране на грешките ми по някак си позитивен 

начин. 

Резултатите от работата ми с Джаред не се явиха за една нощ; отне ми няколко 

месеца да ги вкарам в играта. Половината работа са съветите, които той дава; 

другата половина е от вас. Използването на даденото от него имаше невероятен 

ефект върху уинрейта ми. Дори ако включим и старите ми ръце, сегашният ми 

уинрейт е почти 12 бб/100 при над 1 милион ръце по целия път от $2/$4 до $50/$100 

хедз-ъп.“ 

Как изглежда прогресът и как да го запазим 

Много често първата стъпка в правенето на прогреса е простото забелязване на тилта в 

момента на появата му. Това все още не означава, че вече можете да го контролирате; но 

по-лесното разпознаване е първата решаваща стъпка към способността за засилване на 

контрола. Тилтът е сложен пъзел, който изисква постоянно внимание към множеството от 

неговите парченца. 

Ето няколко други маркери за търсене при оценяване на прогреса: 

 Забелязвате признаците на тилта по-рано и можете да запазите контрола по-лесно. 

 Възстановявате се или се чувствате нормално по-бързо след ужасните сесии. 

 За достигане на вашия праг са необходими повече причини, предизвикващи тилта 

(т.е. не една-две, а много повече – за да ви докарат в крайна сметка до тилта, не се 

тилтвате лесно). 

 По-лесно се съпротивлявате срещу тилта и играете по-дълго. 

 Способни сте да се съсредоточите отново и да се върнете към играта доста по-

бързо. 

 Интензитетът на гнева ви е по-нисък. 

 Най-големите ви слабости в покера се подобряват. 

От съществено значение е и каталогизиране на подобренията в най-лошите аспекти на 

вашия тилт. Ако правите прогрес, имате солидни данни за сравняване с профила си на 
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тилта. Емоциите са толкова подвижни, че без да имате записи, може да ви се стори, че 

нищо не се подобрява, докато в действителност повечето аспекти от тилта ви имат прогрес. 

Твърде често играчите не осъзнават, че имат прогрес и се отказват да продължат да 

работят. Чрез преглеждане на тези малки подобрения вие ще засилите увереността и 

мотивацията да продължавате да работите върху тилта си. Плюс, ако не се подобрявате, 

поне имате доказателство и можете да  използвате данните, които сте събрали, за 

коригиране на стратегията си. 

Също така е важно да помните, че когато прогресирате, често има моменти, в които 

правите няколко стъпки назад. Тъй като те могат да бъдат деморализиращи, има страхотни 

възможности за по-добро разбиране на причините за вашия тилт, така вие сте по-добре 

подготвени за превенция на тези отстъпления в бъдещето. Тъй като една от дефинициите 

за полудяване е правене на едно и също нещо отново и отново, чакайки различни 

резултати, опитайте да използвате всичко, което тилтът ви дава, вместо само да се 

надявате, че той ще се разкара. 

ТИЛТВАНЕ ОТ ЛОШ РЪН (В ЛОША СЕРИЯ) 

Влизане в тилт, когато се рънва зле, е толкова често срещано явление, че играчите 

понякога мислят за това като за част от играта. Докато има малко неща в покера, които са 

по-лоши от продължителните периоди с лош късмет, има и по-добри неща, които ви 

помагат да идентифицирате ментални и технически пропуски в играта ви. (По изопачен 

начин, раздаването на лоши карти е една форма на добра вариация). 

Тилт от лоша серия се причинява от един вид акумулиран тилт, който се развива през дни, 

седмици, месеци или години с лоши раздавания. Това е порочен кръг, който изгражда 

инерция, защото вариацията ви кара да се тилтвате, което докарва лоша игра, което на 

свой ред ви тилтва повече, което се пренася в следващият ден, което пък означава, че 

вероятно ще се тилтнете много по-бързо. След това, когато се тилтнете отново, тилтът ще 

е по-силен, така загубите ви ще се повишат, и това ще ви накара рано да се откажете. След 

това ще се тилтнете, защото сте се отказали, това ще натовари ума ви и ще се мъчете да 

заспите. Събуждате се уморени и се чувствате сякаш трябва да играете, но се проваляте 

отново … играете зле… тилтвате се отново… правите повече грешки… тилтвате се още 

повече… играете монстър-сесия, за да излезете от задънена улица… пропадате по-дълбоко 

в покерния ад… мислите, че печалбата е отговорът, но не можете да спечелите… тилтвате 

се още повече… не можете да спрете да играете… тилтвате се още повече, защото не 

можете да спрете да се тилтвате… вярвате, че няма по-лош рън… искате да се откажете от 

играта… но не, необходимо е само да спечелите отново. 

Звучи познато? 

Вашата схема вероятно има разлики, тъй като всеки е малко или много уникален. Обаче, 

общите черти на множеството покер играчи, които се тилтват, когато рънват зле, бият на 

очи след като се поровите малко по-дълбоко. Ключовият момент, който трябва да се 

запомни, е, че докато рънвате зле, нееднократно се задействат и другите типове тилт. Ако 

бед-бийтове ви причиняват тилт, след което имате периоди с лошо рънване, вие ще се 

тилтнете повече, защото бед-бийтовете се случват по-често, понякога в бърза 

последователност. Загубата с аса по време на добър рън няма да ви подразни, защото това 

не се случва често, освен това печеленето ще уравновеси какъвто и да е гняв. 
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Период с лоша вариация не причинява тилт. Той разкрива скритите причини за вашия тилт. 

Ако не сте сигурни, кой от другите типове тилт се проявява в лоша серия, мислите ви могат 

да ви помогнат да направите предположения за тях. Например: 

 „Това не е честно, рънвам нормално, никога не печеля флип!“ = Тилт от 

несправедливост 

 „Как е възможно да загубя по този начин отново!“ = Тилт от омраза към загуби 

 „Знаех си! По дяволите, как мога да играя толкова зле?!“ = Тилт от грешки 

 „Аз съм твърде добър играч, за да ми се случи това. Как мога да продължавам да 

губя от това магаре?“ = Тилт от мислене за победа по право 

 „3-бетнах този идиот; за какъв се мисли тоя? Върви по дяволите, влизам ол-ин. 

(меко казано)“  = Тилт от отмъщение 

 „Ще стоя тук цяла седмица, щом трябва да спечеля!“ = Тилт от отчаяние 

След идентификация на типа тилт, проявяващ се при лош рън, прочетете съответния 

раздел, за да си помогнете да го разрешите. След като се коригират скритите причини на 

тилта ви, вие вече няма да се тилтвате, когато рънвате зле, без значение колко бед-

бийтове ще имате. Една продължителна лоша серия вероятно все още ще ви разочарова, 

но ще сте способни да контролирате нещата и да играете добре въпреки това. 

Ако не можете да изолирате някой от типове тилт, или, ако изглежда сякаш 

действителният проблем е лошият рън, вие можете да подходите по-широко. Вариацията 

е една трудна за приемане концепция. Мнозина от играчите я приемат, но познанията им 

за вариацията често “се изпаряват“, когато умът им е на ръба на катастрофа. Реалността 

е такава, че тези познания за вариацията е един вид умение, като всяко друго, и то се 

подчинява на същите правила. Само онова, което е тренирано до нивото на Неосъзната 

Компетентност, гарантирано ще се прояви при емоционално напрежение; всичко друго все 

още не е усъвършенствано и се нуждае от повече работа. Въпреки онова, което вече знаете 

за вариацията, има необходимост да го научите по-добре. Може би ето защо играчите, 

които имат добри математически или финансови познания, успяват да пробият в покера. 

Те вече имат крайъгълния камък на познанието за природата на вариацията. 

Въпреки, че не можете да контролирате вариацията, вие можете да засилите контрола 

върху играта си чрез научаване на повече неща за нея. Потопете се по-надълбоко в 

тънкостите на вариацията, за да я разберете отвъд очевидните кулъри, съкаутове и бед-

бийтове. В идеалния случай, засилването на уменията ви в разпознаване на вариацията, 

би трябвало да бъде направено върху стабилна основа. Наличието на това умение ви 

позволява да знаете на момента, дали сте в лош рън, играете зле или играта ви се 

подобрява, което в края на краищата запазва ума ви в по-стабилно състояние. За повече, 

вижте раздела Умението за разпознаване на вариацията. 

ИСТОРИЯ НА КЛИЕНТА 

Matt “mbolt1” Bolt 

$3/$6 - $50/$100 NLHE 

DRAGTEBAR COACH 

“В началото прогресирах наистина бързо – имах стейкинг и тренировки при Дъсти 

Шмидт. Наличието на тази възможност ми позволи и да се придвижвам по лимитите 

доста бързо, така след няколко месеца дойде и един губещ ден със загуби от 

няколко стотин долара до $5000. Аз преминавах доста добре през всичките лимити; 
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всеки път, когато качвах лимита, вървях добре и внезапно се сринах. В същност, 

нямах някакъв реален опит с негативната вариация, докато не се „закотвих“ на 

средни – високи лимити. 

Сега бях подложен на загуби, които дори не можете да проумеете, ако не играете 

на 16 маси $2/$4. Парите никога не бяха толкова голям проблем; за мен проблемът 

беше, че губя. Мислех, че беше по-лошо да загубиш $5000 за една седмица игра на 

$3/$6, отколкото да загубиш $80 000 за един ден игра на $50/$100. 

Това, което Джаред направи, беше да ме накара да мисля за правилните неща, и 

ми позволи да разбера, защо мозъкът ми прави това, което прави. Човек наистина 

развива поносимост към вариацията, ако вкарва голям обем, но нашите разговори 

ускориха процеса. 

Толкова е разочароващо, когато играеш зле. Имаше моменти през 2010, когато дори 

не мислех, че играя покер – мислех си, че играя игра, наречена Ти Губиш, когато 

се вясвах по масите всеки ден, за да загубя. В ума си определях разликата между 

страхотен играч и посредствен играч по това, как те се оправят с лошите серии. 

Едно нещо от казаното от Джаред, което изпъкваше, беше: „Майкъл Джордан 

никога не направи и стотинка в залата за вдигане на тежести“. Харесвам мисълта, 

че Джордан си скъсва задника от работа в залата за тежести без да прави пари. 

Това е нещо като лошият рън за мен – работиш здравата, за да загубиш колкото 

може по-малко. 

Не е лесно да се направи. В менталната страна на покера, всичко, което е важно за 

да си успешен играч, практически е противоположно на човешката природа. 

Никой не иска да се откаже от играта, когато губи парите; хората искат да наваксат 

загубите си, но и искат да станат рано от масата, когато са напред. Когато един 

добър покер играч рънва добре, той иска да остане на масата; всичките условия са 

добри и той обикновено играе А+ играта си. Когато той рънва зле, той иска да 

напусне масата. Неопитните играчи се държат по противоположен начин.  От 

собствения си опит мога да кажа, че всичко, което инстинктивно мислите за 

правилно, е грешно от към менталната игра. 

Винаги бях зле с домашните, така че през дълъг период всичко, което правех с 

Джаред, бяха сесиите ни и нищо повече. Открих, че разговорите с него помагаха 

невероятно; но след известно време без сесия нещата започваха да се размиват, 

защото не бяха задълбочени. И така, най-накрая започнах да попълвам един 

работен лист след сесията си, където оценявах играта си, менталното състояние, 

както и каква е частта на вариацията в играта ми. Това наистина ми помогна да се 

справя с даунсуинговете. Всеки, естествено, помни всичките ситуации, в които той 

не е имал късмет, и забравя всичките ситуации, където той е бил късметлия. 

По-рано бих си помислил „Уау, аз съм най-големият нещастник на света, това не е 

честно, заслужавам да спечеля повече“. Сега мисля, че няма лошо да нямаш късмет 

няколко дни, след като ще съм късметлия да компенсирам загубите после. Знам, 

че това не е рационално, но в момента вие изпитвате огромно чувство на 

несправедливост и безсилие, че късметът не е с вас. Вариацията все още е тук, но 

сега аз не се фокусирам върху това, колко нещастен съм аз. Какъв е смисълът? 

Опитвам се да игнорирам резултатите и се фокусирам върху изиграване на всяка 

ръка колкото може по-добре. Наскоро имах даунсуинг от 90 бай-ина и нямам 

никакви съмнения относно играта ми в този период, защото го проследявах отблизо 

по целия път.“ 
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ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОГИКА: НЯМАТЕ КОНТРОЛ ЗА ТОВА, КАК РЪНВАТЕ, ЗАЩО ТОГАВА 

СЕ ФОКУСИРАТЕ ВЪРХУ ТОВА? 

ТИ СИ СКАПАН ПСИХИЧЕСКИ И НЕ МОЖЕШ ДА ПРЕДВИДИШ, КОГА НЕЩАТА ЩЕ 

СЕ ОБЪРНАТ. ВСИЧКО, КОЕТО МОЖЕШ ДА НАПРАВИШ, Е ДА ПРОДЪЛЖИШ ДА 

ИГРАЕШ ДОБРЕ. 

По-фокусирани върху резултатите нежели върху качеството 

Покерът еволюира бързо през последното десетилетие. Част от тази еволюция е в това, че 

все повече играчи превключват вниманието си към качеството на играта им, вместо към 

отделни резултати в краткосрочен план. Тъй като това е нова концепция за покер-

общността като цяло (по-рано можеше да се чуе, че те биха предпочели да бъдат 

късметлии, отколкото добри), играчите често се оплакват, че знаят, че фокусирането само 

върху резултатите е грешно, но това не може да помогне, когато рънват зле. 

По-голямо фокусиране върху качеството на играта е умение, което означава, че то се 

подчинява на правилата от МОВ (модел за обучение на възрастен). Обаче, играчите често 

неправилно допускат, че предприемане на резултатно-ориентирано действие, като 

проверка на касата или дразнене от един бед-бийт, означава липса на някакъв прогрес в 

усилията им да се фокусират върху качеството. Невъзможно е акуратно да 

идентифицирате леките подобрения в това умение без да проследявате прогреса си с 

бележки или да имате фотографска памет. По този начин, по-малките знаци за 

подобряване, като повишена разпознаваемост, по-рядко проверяване на резултати, 

изпитване на по-малко разочарование, по-голямо фокусиране върху качество или преглед 

на повече ръце след сесия, често се игнорират, ако гледате само крайните резултати. 

Всеки път, преминавайки през лоша серия, имате възможността тъкмо да докажете, колко 

много сте научили. Само когато умението се проявява при екстремален емоционален 

натиск, можете да докажете, че то е научено до нивото на Неосъзната Компетентност. 

Всичко друго е все още в процеса на научаване. 

ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОГИКА: ВСИЧКО ТОВА Е УМЕНИЕ; ПРОСТО НЯМА БЪДЕТЕ 

ВЪЗНАГРАДЕНИ ТОЧНО СЕГА 

АКО ВСИЧКО ТОВА Е УМЕНИЕ В ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН, ТОГАВА ВИЕ ТРЯБВА ДА 

СЕ ФОКУСИРАТЕ ВЪРХУ УМЕНИЕТО В КРАТКОСРОЧЕН ПЛАН 

Резервиране на победа 

Тъй като една продължителна лоша серия се проточва, желанието да „заключите“ една 

печеливша сесия изглежда като добра опция все повече и повече. Лошите серии могат да 

замъглят спомените за това, как изглежда една победа, така вие резервирате победата, за 

да се върне онова чувство за печелене, за правене на някакви пари и за да избегнете 

болката от друга губеща сесия. Резервиране на победа (наред с игра на по-ниски лимити 

и на по-малко маси) е нещо, което конвенционалната покер-мъдрост препоръчва за 

управляване на лоши серии, особено когато има влияние върху увереността. 

Е, дали резервирането на победа е правилното нещо? Или би трябвало да продължите 

напред, знаейки, че щом играете добре, нещата вероятно ще се обърнат? 

Отговорът е: Зависи. Работата ви като играч е да преценявате риска. Ето две неща за 

обмисляне, когато взимате решенията си: 
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1. Резервирането на победа е страхотна опция, когато увереността ви е ниска и е 

очевидно, че играете слабо. Ако се чувствате съкрушен и не можете да си 

спомните последния път, когато сте печелили по масите, резервирайте победата. С 

вашия толкова нисък „едж“ и вероятно –EV, когато сте в тилт, да продължите да 

играете е покерно самоубийство. Ако резервирането на победа може малко да 

подпомогне увереността ви и ви посочи пътя, за да играете по-добре, тогава го 

направете. Само трябва да осъзнаете, че резервирането на победа не решава 

проблемите ви с увереността; това е временно решение за проблеми, които, ако 

решението не е адресирано директно, ще изскочат отново следващия път, когато 

сте в лоша серия. Вместо да имате постоянно колебаещата се около резултатите ви 

увереност, прочетете глава 8 и започнете да опитвате изграждането на стабилна 

увереност. 

2. Играйте по-дълго, ако сте подобрили проблемите си с тилта и доказано можете 

да го контролирате. Карайки себе си да играете малко по-дълго – дори поне 10 

минути, тренирате менталния си мускул, усилвате покер уменията си, повишавате 

увереността и работите върху разрешаването на скритите причини за вашия тилт. 

Баланс между покера и живота 

Когато лошата серия се проточи, ефектите могат да рефлектират върху личния ви живот. 

Става по-трудно да изкарате покера от ума си, загубите влияят върху настроението ви, 

отрязвате приятелите си, не се чувствате сякаш правите нещо и е по-трудно да се 

фокусирате, да заспите и да се забавлявате в свободното си време. За някои играчи е 

достатъчна само една сесия преди покерът да започне да влияе върху личността им; за 

други това отнема повече време. 

Начинът да изкарате покера от живота си е създаване на балон около него. Следвайте 

стъпките по-надолу, за да си помогнете да премахнете покера и да продължите с живота 

си. Спирането на разрушаващата намеса на покера в живота ви изисква директно действие. 

Ето една стратегия, която помогна на много играчи: 

Стъпка 1: „Изповядайте“ се на хартия или компютъра. Повечето хора го правят 

непродуктивно. Те го правят или пред други хора, или пред самите себе си. Вместо това, 

направете вашата „изповед“ на хартия или в компютъра, за да изкарате мислите за покера 

от главата си и да създадете запис за това, което ви дразни. В същност, опитвате се да 

създадете описание на това, което се случва, докато е прясно в ума ви. Не е необходимо 

да правите нещо с тази информация, вие само го изкарвате от главата си с намерението 

да анализирате тилта си след като се успокоите и можете да гледате по-обективно на 

нещата. Ако е необходимо да направите малка почивка преди да пишете, няма лошо, 

обаче, най-добре е, ако можете да се върнете в рамките на няколко часа. 

Стъпка 2: Направете бележки за грешките си в менталната и покер игра след сесията. 

Не е необходимо да правите обстоен (хардкор) анализ – само подредете ръцете и хванете 

някои игрови ситуации, така че да можете да работите върху слабостите си в бъдещето 

по-акуратно. Това се прави по-лесно, ако сте маркирали ръцете по време на сесията. 

Стъпка 3: Вземете почивка. В този момент сте направили всичко, което можете да 

направите. Няма нищо друго, което можете да направите, за да помогнете на играта си, 

освен релакс и почивка. Не можете да промените това, което се случи, но можете да 

използвате това, което се случи, за по-добро разбиране на техническите или менталните 

проблеми в играта ви, с оглед да станете по-добър играч в бъдещето. Направихте стъпките 
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1 и 2. Сега умът ви се нуждае от почивка, която ще му позволи да се възстанови преди да 

играете отново. 

Стъпка 4: Изкарайте покера от ума си, или „излейте“ мислите си на хартия. Възможно 

е мислите за покера да продължат да се появяват в ума ви дори след като сте минали през 

първите три стъпки. Ако това е така, опитайте със сила да ги изкарате от ума си чрез 

превключване на вниманието върху това, което правите. Ако те остават, направете няколко 

бележки за това, как можете да продължите живота си. 

Мисленето по темата, как покерът е разрушил това, което искате да правите, е страхотен 

начин да спрете ума си да продължава покер-грайнда в моменти, в които предпочитате да 

не го прави. 

Предричане на бед-бийтове 

Една лоша серия става още по-лоша, когато умът ви започва да предвижда повече загуби. 

Раздадени са ви покет аса и внезапно допускате, че те няма да издържат. Или удряте 

среден сет на флопа и, разбира се, чек-рейзът на опонента ви означава, че той държи топ-

сет. Фаворит сте в 20:1 при стигане до ривъра, но знаете, че съкаута пристига. Това е 

просто предрешено заключение, че ще загубите, а вие продължавате да играете, за да 

разберете просто как това ще се случи и този път. 

За някои играчи точността на силата им за предвиждане изглежда сякаш бед-бийтовете се 

случват, защото те мислят за това. Тази илюзия се създава от неосъзнаване, че умът прави 

предвиждания въз основа на скорошните събития. 

Съзнанието има способността да предвижда бъдещето, както го прави и тялото. Когато 

тялото ни се движи, то прави постоянни предвиждания, така то се подготвя. Един пример, 

където това предвиждане е грешно, се случва, когато вървим нагоре по стълбите и не 

обръщаме внимание върху броя на стъпалата. Ако предвиждате стъпало там, където го 

няма, вия практически правите стъпката, защото предвиждането на тялото ви е грешно. 

Дали във връзка с тялото или ума, едно предвиждане се базира единствено върху 

информацията, която е достъпна в този момент. Когато сте в лоша серия, умът черпи 

информация от базата данни, която е силно изкривена към загубите. Естествено, умът ви 

предсказва повече загуби. В друга ситуация, когато рънвате добре, същото се случва в 

другата посока: Не виждате нищо освен да печелите повече в бъдещето, защото има далеч 

повече скорошни данни това да продължи и за напред. 

Предвиждане на повече загуби е проблем, само ако: 

1. Започвате да играете с губеща стратегия в отчаян опит да избегнете загубите. 

2. Вярвате, че предсказанията ви са действителност, която се крие в бъдещето. 

Без да имате действителна психична енергия (защо иначе ще четете тази книга, ако я 

имате?), вярването, че умът ви контролира резултати, е една илюзия. Тази илюзия за 

контрол е коварна, и е съществен проблем, който се нуждае от директно адресиране. 

Разрешете го и предвижданите бед-бийтове вече няма да добавят допълнителен слой гняв 

или да влияят върху решенията ви по време на лоша серия. За повече – отидете към 

раздела Илюзия за контрол. 
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ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОГИКА: МОЖЕТЕ ДА КОНТРОЛИРАТЕ КАК ДА ИЗИГРАЕТЕ КАРТИТЕ 

СИ, НО НЕ И КАКВИ КАРТИ ДА БЪДАТ РАЗДАДЕНИ 

Презареждане на ума 

Когато една лоша серия се проточи, проточва се и ангажирането на ума ви с все повече 

неща, предизвикващи тилт (тригери). Когато честотата на вашите тригери е типична, умът 

ви може да бъде презареден след една нощ добър сън, вечер с приятели или добра 

почивка. За съжаление, когато тилтът се изгражда ден след ден, става все по-трудно и по-

трудно да се влезе в играта с ясен ум. Тилтът от предния ден се забавя и прави по-вероятно 

да се тилтнете отново. Докато преди време пет или повече бед-бийта само леко ви 

разочароваха, сега е достатъчен само един, за да ви запрати на ръба на тилта, а два – 

направо ще ви тилтнат. 

Причината да натрупвате този допълнителен гняв се състои в това, че мозъкът ви има 

твърде много за смилане. Допълнителният гняв натоварва ума ви и евентуално може да ви 

накара да спрете да играете покер, за да прочистите съзнанието си. За някои играчи това 

означава да си вземат няколко дни почивка, което може да бъде тилтващо само по себе 

си. 

Ако не искате да си взимате почивка, нуждаете се от изчистване на допълнителния гняв, 

нещо, което мозъкът ви не може да направи достатъчно бързо сам. Вие можете да 

направите това чрез: 

1. Следване на стъпките от раздела Баланс между покера и живота, за да изкарате 

покера от живота си. 

2. Разработване на рутина за успокояване с използване на предложения от 

Приложение 1. 

3. Използване на някоя от стъпките в раздела Акумулирана емоция. 

Презареждането на ума по време на лоша серия не е просто добра идея, това е главната 

част от това да продължите да играете добре, докато станете „железни“. 

ТИЛТ ОТ НЕСПРАВЕДЛИВОСТ 

Срещнахте кулъри, бед-бийтове и лоши ривъри безброй пъти днес и главата ви е на път 

да експлодира. Не можете да повярвате, как може да имате такава липса на късмет. 

Слабите играчи ви съкаутват във възможно най-лошите ситуации, реговете ви притискат, 

вие се тилтвате при мисълта, колко повече бихте могли да спечелите, боговете на покера 

са ви прокълнали, вие не заслужавате това и се чудите, кога ще получите справедливата 

доза късмет. Логиката казва, че вариацията прави покера печеливш. Само бъди търпелив 

и вероятно нещата ще се обърнат в твоя полза. Но везните на справедливостта в покера се 

накланят срещу теб, а ти се тилтваш, опитвайки се да се бориш срещу тях. 

Както загатва заглавието, тилтът от несправедливост е свързан с честност, очакван дял и 

справедливост. Тъй като може да изглежда сякаш отговорът е просто да приемеш 

реалностите на покера, истината е, че това не е толкова просто, иначе проблемът вече би 

бил решен. И така, както и при всички други типове тилт, намирането на липсващата 

логика е ключ за откриване на дълготрайно решение. 

Отговорите на тези въпроси ще ви помогнат да намерите липсващата логика, причиняваща 

тилт от несправедливост: 
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 Чувствате ли се, че никога не получавате дозата си от късмета или че винаги сте 

прецакани? 

 Изглежда ли сякаш парите, които сте загубили, са взети от вас? 

 Кое е по-зле, да имате бед-бийт, кулър или съкаут срещу риба или срещу регулар? 

 Какви са ситуациите, когато наистина ви спохожда лош късмет? 

 Усещате ли ревност или негодувание спрямо другите играчи, които смятате, че 

рънват по-добре от вас? 

 Когато вариацията е наистина лоша, изпитвате ли желание покерът да не е такъв, 

или че бихте могли по някакъв начин да контролирате вариацията? 

За мнозина играчи в основата на несправедливостта лежи чувството, че те не получават 

това, което мислят за справедливо. Това поражда въпроса, откъде знаете, кое е 

справедливо? Съзнанието оценява това чрез обмисляне на следното: 

 Вариация или късмет 

 Качеството на уменията ви 

 Качеството на уменията на опонента ви 

Съвсем очевидно тези три фактора заедно определят предимството ви в играта, точното 

им пресмятане не е лесно. Играчите, които правят това добре, имат реални умения в 

способността да забележат едва доловима вариация, грешка от тяхна страна или солидно 

отиграване („муув“), направено от опонентите им. Всички играчи имат някакви умения във 

всяка сфера, но нивата на уменията им варират драстично. 

Точно сега в покер стаите и онлайн има играчи, които не вярват в математиката. Те 

мислят, че КК е по-добра ръка префлоп от АА, или мислят, че те винаги удрят флъшовете 

си, когато им се раздадат спатии. Мнението им, разбира се, е повлияно от ръцете, които 

те са изиграли в кариерата си, а не от статистиката. Това, което ни показват тези играчи 

(освен, че те са страхотни опоненти), е, че освен лошата си игра слабите играчи правят 

много грешки в интерпретирането на резултати. Те надценяват собствените си умения, 

имат слаби разбирания за вариация или шансове и мислят, че те са по-добри от вас или 

другите регове на масата. 

Грешките в интерпретация на резултати не могат да се припишат само на слабите играчи. 

Всеки играч има филтър, който пресмята влиянието на вариацията, собствените му умения 

и уменията на опонентите му. Този филтър управлява интерпретацията на резултата от 

ръка, сесия, турнир, сит&гоу и т.н. Това е като една система за сортиране: вариацията в 

тази купчина, качеството на играта – в онази купчина, играта на опонентите – в последната 

купчина. Тъй като филтърът сортира резултати, обобщенията на всяка купчина 

автоматично дават на всеки играч усещане за неговия потенциал (едж). Тилт от 

несправедливост се развива от фундаментални слабости или грешки в способността на 

един играч да филтрира резултати, което в крайна сметка изкривява това, което те смятат 

за справедливо. 

ДОПУСКАНЕ, ЧЕ СТЕ ПО-ДОБРИ 

Някои играчи грешно допускат, че загубите се случват, защото опонентите им са 

били късметлии, вместо да мислят, че са били просто надиграни. Това се случва, 

когато те имат по-силна способност да определят качеството на собствената си 

игра, отколкото качествата в играта на опонентите си. Ако не можете да разберете, 

какво правят опонентите ви, логично е да не им дадете голям кредит на доверие и 
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просто да повярвате, че сте по-добри от тях. Това тънко отклонение означава, че 

вместо да гледате обективно на това, кой е по-добрият играч, вие автоматично 

предполагате, че това сте вие. 

Ако пресмятането на всеки от тези фактори – вариация, вашите умения, умения на 

опоненти – беше просто, тилтът от несправедливост не би съществувал. Играчите просто 

щяха да знаят, кое е справедливо. Когато знаете, кое е честно, дори и да губите, няма да 

усещате несправедливост. Понякога просто неопределеността на незнанието е достатъчна 

да ви подлуди. 

Тъй като не е възможно да се знае в краткосрочен план кое е честно, има умение за това, 

което може да се подобри с работа и опит. Първо, може да не изглежда, че има начин да 

подобрите разбирането си за вариацията, когато асата ви не издържат срещу петиците, 

когато получавате кулъри, губите със сет върху сет или постоянно уцелвате горния край 

от диапазона на опонента си. Разбирането на вариацията е умение, което вече е подобрено 

спрямо момента, в който започнахте да играете за първи път, което означава, че можете 

да продължите да го подобрявате. Съвети за разбирането на вариацията могат да 

бъдат намерени в раздела Умението за разпознаване на вариация. 

Правосъдието може да бъде сляпо и безпристрастно в съдебната зала, но вие не сте там. 

В допълнение към грешките в пресмятането на вариацията, на вашите умения и умения на 

опонентите ви, тилтът от несправедливост се влошава от предубеждения, които 

замъгляват преценката ви и накланят везните на правосъдието да се произнесат срещу 

вас. С други думи вие взимате само малки парченца от наличните доказателства, за да 

определите, кое е честно, и това директно влияе върху това, как реагирате на масата. 

Основните предубеждения в покера са обхванати в „римайндъри“ към тази глава. 

Ужасни сме в забелязването на добра вариация 

Обикновено, играчите по-често помнят лошия късмет отколкото добрия, особено при 

емоционален натиск. Рядко ще чуете да ви разказват истории за това, как те са съкаутнали 

някой, но слушането на истории за бед-бийтове е неизбежно. Запомняне и фокусиране 

върху лошия късмет създава изкривена перспектива към простия факт, че когато 

допълнително се фокусирате върху нещо, научавате го по-добре. Така лошият късмет 

получава повече внимание и от там по-лесно се настанява в съзнанието ви. В същност вие 

наистина имате умения в забелязване на лошия късмет и сте ужасни в забелязването на 

добрия. 

За да направим нещата още по-ужасни, това допълнително съсредоточаване върху лошия 

късмет не само изкривява цялостното ви възприятие, когато сте под емоционално 

напрежение от лоша серия, това е всичко, което помните. И така, твърдение от рода „Аз 

никога нямам късмет“ става цялостно усещане, защото лошият късмет е всичко, което 

виждате. В този момент вие наистина вярвате, че никога нямате късмет, а това се случва 

основно заради това, че сте много зле в разпознаването му. 

Повече отколкото е справедливо 

Когато предположите, че късметът по-скоро е резултат от вашата игра и/или 

предположите, че грешките ви са в същност проява на лош късмет, вие грешите. Тези 

грешки накланят везните на правосъдието в покера в посоката вариацията да изглежда 

несправедлива, а това не е така. Следващите две картинки ще помогнат да илюстрирам 

това. 
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Балансирана везна. Фиг. 1 

 

Небалансирана везна. Фиг. 2 

 

На фиг. 1 виждането ви за вариацията е балансирано или неутрално. Разпознавате 

уменията си, грешките си, както и уменията и грешките на опонентите си. Фиг. 2 показва 

как се развива тилт от несправедливост. Първо, ако печалбите в същност се реализират 

заради късмета, но вярвате, че това са уменията ви, тогава някакво количество късмет се 

взима от везната. Второ, ако грешките ви са причината за загубата, но загубите бяха 

преценени като проява на лош късмет, тогава на везната се добавя малко от лош късмет. 

При приписване на късмета към уменията ви, а грешките – към лошия късмет, вие 

започвате да вярвате, че вариацията е срещу вас. Така е и в двата случая, лошият късмет 

се случва по-често и вие се тилтвате, вярвайки, че сте прецакани, когато в същност 

ментално прецаквате самия себе си. 

Можете да си представите, какво се случва, когато това се разиграва нееднократно през 

цялото време. Щеше да изглежда съвсем резонно да повярвате, че сте прокълнати, или че 

вариацията не беше справедлива, когато значителната част от печалбите ви беше 

приписана към уменията ви, а загубите – към проявата на лош късмет. В един момент 

можете да помислите, че това основно е математически проблем, но тъй като всеки фактор 

е труден за точното измерване, той е далеч от основата. Ето защо има потенциал за растеж 

чрез задобряване в обективната оценка на играта си, играта на опонентите и вариацията. 

Със сигурност понякога е трудно да идентифицираш късмета. Но, както споменах по-

нагоре, част от причината е, че вие не приписвате печалбите си на късмета и сте далеч 

по-умели в забелязването на лошия късмет. Това поражда въпроса, защо се опитвате да 

отнесете печалбите си в краткосрочен план към уменията си, вместо към късмета? Така е 

защото вие искате да вярвате, че сте толкова добър играч, колкото си мислите, без 

значение дали наистина сте добър. Това е проблем с увереността, и подсъзнателно умът 

знае, че тази псевдо-увереност или прекалена самоувереност не е стабилна. И така, по 

време на периоди на продължителна лоша игра вие ще поставяте под въпрос играта си, 

ще губите увереност и можете да загубите мотивация. Вижте в глава 8 за повече. 



  61/139 

Ето няколко предложения за коригиране на дисбаланса в това, което вярвате, че е 

справедливо (или честно): 

Краткосрочен план: Подобрете способността си да забелязвате положителна вариация и 

вашите грешки. Правенето на това балансира вашата перспектива относно вариацията. 

Също така за повече информация относно развиване на уменията за разпознаване на 

вариация, уменията ви и уменията на опонентите ви вижте Развиване на стабилна 

увереност. 

Дългосрочен план: Прегледайте покер кариерата си, може би дори и личния си живот, 

спорт и бизнес и идентифицирайте примери на добър късмет, които навремето сте 

мислили по-скоро за проява на уменията ви, нежели на вариацията. Също така потърсете 

примери, когато мислехте, че сте прецакани, но в същност сте правили грешки. 

Коригиране на отклонението, което имате сега, е по-лесно, след като коригирате миналите 

си грешки. Не можете да промените това, което се е случило в миналото, но промяната в 

това, как поглеждате към миналото, ви предлага по-точен и стабилен поглед в настоящето. 

ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОГИКА: ПОКЕРА НЕ ГО Е ГРИЖА, КАКВО Е СПРАВЕДЛИВО СПОРЕД 

ВАС 

Удобни възможности, предлагани от тилта от несправедливост 

Търсенето на удобни възможности, когато сте потънали в тилт, не само дава глътка 

въздух, за да се почувствате по-добре. Това е и намиране на нещо с реална стойност, което 

може да ви направи психически по-силни. Какви са тези възможности? 

1. Ако можете да се научите по-добре да се справяте с лошия късмет днес, ще 

имате предимство пред другите играчи – плюс, получавате преднина в това, 

което може да бъде научено утре. Да имате преднина означава, че можете да 

работите върху нещо друго, което прави играта ви дори по-развита и ви държи по-

напред, докато другите играчи са заети с научаване на това, как да се справят с 

несправедливостта. 

2. Начинът за справяне с лошия късмет може да предскаже, как ще се справяте с 

добрия късмет. Подобряването на основните причини за тилта ви от 

несправедливост подобрява също така и представянето ви в една страхотна серия. 

Управлението на баланса, когато той идва от вариацията, е по-важно, отколкото 

когато е от липса на късмет. Има определен брой играчи, които „прегазиха“ игрите 

по времето на бума на Крис Мънимейкър, след което се разориха. Те в същност 

спечелиха от покер лотарията и не биха могли да я управляват – почти по същия 

начин, както хората, които печелят от истинската лотария и скоро след това рухват. 

Желание покерът да не беше такъв 

Ако стигнем до дъното на въпроса, защо липсата на късмет причинява тилт, ще видим, че 

мнозина приемат, че не им се иска покерът да има толкова голяма вариация. Логически 

те знаят, че вариацията е нещото, което прави покера да е толкова рентабилен, но тази 

логика не е достатъчна да задоволи желанието. В същност, дори имаше примери, когато 

нашумелите в играта личности направиха опит да създадат ниско-вариативни или 

безвариативни версии на покер. Тези опити потънаха като оловни балони, защото 

вариацията е точно това, което прави покера печеливш и забавен. Старата поговорка 

„Внимавай, какво си пожелаваш“ е истина в този случай. Ако желанието ви можеше да се 

сбъдне и резултатите в краткосрочен план бяха 100% обвързани с това, кой играч е по-

добър, какво щеше да се случи? Тъй като покерът е война между възприятието на уменията 



  62/139 

и действителните умения, действията на по-слабите играчи биха секнали, и покерът би 

заприличал на шах. 

Допускайки, че това е цялата истина – а повечето от вас вече го знаят – кажете, какво е 

желанието в действителност? Искането покерът да не беше толкова вариативен е друг 

начин да се каже „Не мога да се справя с емоциите, които ми причинява вариацията“. Ако 

вариацията не би ви тилтвала, бихте искали тя да съществува. 

Тъй като не можете да контролирате вариацията, единственото решение е: 

1. Да станете по-добри в разбирането й. 

2. Да подобрите емоционалното справянето с нея.  

По-добро справяне с вариацията означава да я приемете. Приемането се случва по 

естествен начин след като научите, защо не искате вашето желание за нулева вариация да 

стане истина. 

Желание да контролираш вариацията 

Желанието да контролираш вариацията, дори и да изглежда нерационално, е съкровеното 

нещо, което мнозина покер играчи искат и желаят да е по силите им. Често това се 

проявява в дребни неща, като призоваване на карта, която ви е нужна, избягвайки да 

поглеждате флопа, за да не прецакате ръката, или ставане от място по време на раздаване. 

Нищо от това няма никакво влияние върху обръщането на картите, но вие все пак имате 

чувство, че това помага по някакъв начин. В други случаи, желанието да контролирате 

вариацията се доказва чрез действия като мъмрене на някой, който току що ви сък-аутна, 

или, ако отидем още по-далеч, падане на колене и отправяне на молитви както направи 

Джери Йънг (успешно) в главното събитие на WSOP. 

Въпреки че не изглежда като голяма работа, самото желание за контрол над вариацията 

означава, че се отказвате от контрол. Нека да допуснем, че имате наистина по-лоша серия, 

отколкото сте очаквали, и далеч по-дълго, отколкото математиката казва, че е вероятно. 

Това с пълно основание може да се смята за вбесяващо, но въпросът е, дали това 

разочарование или гняв влияят върху качеството на играта ви.  Често играчи със скритото 

желание за контрол над вариацията в крайна сметка губят контрол над играта си. Тъй като 

не можете да контролирате вариацията и можете да контролирате само как да реагирате 

спрямо нея, целта е да подсилите менталния си мускул така, че да реагирате ефективно. 

Разбира се, това е трудно. Вариацията е основната причина покерът да е толкова 

предизвикателен. Решете проблема с желанието за контрол над вариацията и се 

фокусирайте се върху по-добър контрол над играта ви. 

ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОГИКА: НЕ МОЖЕТЕ ДА КОНТРОЛИРАТЕ ВАРИАЦИЯТА, НО МОЖЕТЕ 

ДА Я РАЗБЕРЕТЕ ПО-ДОБРЕ 

НЕ МОЖЕТЕ ДА КОНТРОЛИРАТЕ КАРТИТЕ, МОЖЕТЕ САМО ДА КОНТРОЛИРАТЕ 

КАК ДА ГИ ИЗИГРАЕТЕ 

Извинение да не се учи 

Не е трудно да откриете играч, който избягва да работи върху играта си, защото допуска, 

че загубите му се дължат на вариация. Когато това изглежда сякаш „няма смисъл, само 

ще се прецакам отново“, или ако сте онлайн играч, обсебен от устремената надолу линията 

на all-in EV, ще е разбираемо, защо в момента не бихте влезли ол-ин. Ако вярвате, че 

причината да губите е единствено лошият късмет, за вас ще изглежда съвсем нелогично 

да работите върху играта си, особено, когато е много по-лесно само да се оплаквате. 



  63/139 

Честно казано, по-лесно е да се оплакваш от лошия късмет, отколкото действително да се 

опитваш да подобриш играта си, защото има по-малко загуби. Ако се опитвате да си 

подобрите играта и продължавате да губите, това означава, че сте бити или сте победени 

от себе си. И двете хапчета са трудни за преглъщане, и могат да ви накарат да се 

почувствате сякаш сте се провалили, сякаш само си губите време или сте ужасен играч. 

Осъждането на късмета значително ще ви помогне да избегнете подобни чувства. 

Рискът при оплакването от лошия късмет се състои в това, че сте склонни да игнорирате 

грешките си или детайлите от отиграванията ви. Тази информация е съществена за 

усъвършенстването ви като играч. Чрез оплакване вие скривате реалността за играта си от 

самия вас. Инерцията на тази схема означава, че колкото по-дълго тя продължава, толкова 

повече се намаляват реалните ви умения… което увеличава вариацията… което означава 

повече лош късмет… което означава повече оплаквания и по-малко работа. Този порочен 

кръг ще продължи докато не се изправите пред реалността на играта си и не започнете да 

работите над подобряването й. 

Възможно е да има и други ментални проблеми, от които се предпазвате – страх от провал, 

загуба на увереност и тилт от правене на грешки. Ако случаят е такъв, директно започнете 

да се занимавате  и с тези проблеми. 

ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОГИКА: СПРЕТЕ ДА СЕ ОПЛАКВАТЕ, ВИНАГИ ИМА НЕЩО ЗА УЧЕНЕ 

ИСТОРИЯ НА КЛИЕНТА 

Barry Carter 
MidStakes SNGs & Cash Games 

Poker journalist 
“Работих като покер журналист близо пет години, когато срещнах Джаред. Както 

повечето хора, увлечени по покера, рънвах доста добре през първите няколко 

години, но през 2009 имах ужасен даунсуинг, който съсипа играта ми. Бях чул за 

Джаред и гледах неговите видео материали, но част от мен си мислеше, че той 

вероятно ще ми напълни главата с глупости от рода „представи си, че няма да имаш 

бед-бийт“, което бях видял преди в някоя статия за самостоятелно справяне с 

проблеми. Да оставим настрана, че се чувствах съвсем отчаян, и така наистина 

исках да опитам с него, преди да си купя някоя книга за самостоятелна работа. 

Обърнах се към него с три основни проблема. Преди всичко, чувствах се отвратен 

и прокълнат; наистина вярвах, че рънвах по-зле, отколкото всеки друг, и бях готов 

да го докажа на всеки, който би ме изслушал. Второ, бях развил ужасна омраза към 

поемането на рискове. Най-накрая, полагах невероятни усилия, за да накарам себе 

си да работя над играта си извън масите и това беше сфера, в която смятах себе си 

за мързелив. Джаред ми каза: „Нали знаеш, че всичко това са глупости?“ 

Бях шокиран. Не трябваше ли да ме направи да се чувствам като Фил Айви и да мога 

да правя каквото и да е? Може ли треньор по ментална игра да говори с хората по 

този начин? Не трябваше ли да започнем с будистки песнопения или нещо такова? 

Джаред ме попита, дали бих могъл да видя, че и трите проблема са тясно свързани 

един с друг. Бих могъл да видя как да свържа чувството за отвращение и омразата 

към поемането на рискове, но не и как да свържа нежеланието си да уча извън 

масите с другите два проблема. 

„Какъв е смисълът да работиш върху играта си, ако си отвратен?“ – попита ме той. 

„Няма такова нещо като мързел; просто не си мотивиран да работиш върху играта 
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си. Решил си, щом си отвратен и прокълнат, имаш извинение да не учиш, и 

съответно, не го и правиш“. 

Всичко това изведнъж започна да изглежда толкова просто. Как не съм го забелязал 

преди? Встъпителните му думи, когато нарече проблемите ми „глупости“, винаги 

ще останат с мен. Доста по-късно осъзнах, че това с Джаред беше истинска работа. 

Винаги съм се считал за доста самокритичен, но това, че Джаред толкова лесно и 

бързо идентифицира, защо не работя върху играта си извън масите, направо ме 

привърза към менталната игра (оттук и участието ми в тази книга). 

Отне доста време за цялостното пречупване на нежеланието ми да работя върху 

играта ми, но след няколко месеца собственият ми случай помогна да се изясни, че 

повечето ментални проблеми са свързани един с друг. Усещането, че съм 

прокълнат, ме възпираше да уча, но и омразата ми към рисковете имаше пръст в 

това. В една специална сесия споменах на Джаред, че за мен „образът“ на успех в 

покера е образът на победител в турнир, позиращ пред камерите, държейки 

печелившите си две карти пред планина от чипове. „Предполагам, би трябвало да 

спра да играя кеш и сит-енд-гоу и да започна да играя турнири,“ – пошегувах се аз. 

Никога не се шегувайте по време на сесия с Джаред Тендлър. Той не го допуска. 

Той ме запита, защо, щом виждането ми за успех е победа в турнир, почти не ги 

играя? С множество “Jedi Mind Tricks” по-късно той ме накара да осъзная, че 

омразата към поемането на рискове ме възпираше да работя върху играта си по 

онова време, защото свързвах успеха с нещо, което дори не бях опитвал да 

постигна, така имах перфектното извинение да не го постигна. 

Това в края на краищата ме доведе до причината да не работя върху играта си. Не 

исках да се вкарвам в ситуация, в която трябваше да бъда отговорен за загубите си. 

Като покер журналист трябваше да пиша репортажи за успешни играчи всеки ден и 

съм приятел с много от тях. Това, от което наистина се страхувах, беше да се 

чувствам унизително пред тях. И така, поех по пътя на най-малкият риск да не 

работя върху играта си, оплаквайки се от лошия късмет и да не се оставя на 

присмех. 

Разиграване на страха като този, ми даде крайна точка. Знаех, че най-лошото нещо, 

което можех да изпитам, ако започнех да работя върху играта си, беше присмех. 

Също така осъзнах от целия си опит, че не бях толкова добър играч, колкото си 

мислех, което беше добре, защото означаваше, че бих могъл да подобря играта си. 

Благодарение на някои доста солидни концепции за учене, такива, като МОВ и 

червей-землемер, сега знам, че винаги има върху какво да работя и вече знам 

начини за забелязване на малки постепенни подобрения без да има значение, колко 

зле вървят нещата. 

Истории за бед-бийтове 

Историите за бед-бийтове са основни примери за тилт от несправедливост и те са част от 

играта, която мнозина играчи биха искали да изчезне. Играчите мразят да разказват тези 

истории, но след подобен болезнен удар са принудени да разкажат поне една. 

Защо играчите, които преднамерено мразят да разказват историите за бед-бийтовете, 

продължават да го правят? 

 Те търсят потвърждение, че това беше толкова ужасно, колкото те си мислят. 

 Налице е нещо като състезание, чия история е по-лошата. 

 Търсят какво да обвинят. 

 Това е причина да не работят върху играта си. 
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 Търсят съжаление или съчувствие 

 Понякога правят доста големи истории (по болезнен начин) 

За някои играчи решаването на проблема с необходимостта да разказват тези истории е 

резултат от решаването на проблеми от другите части на тази глава. Ако случаят не е 

такъв, преценете, защо разказвате историите за бед-бийтовете, използвайки горния 

списък, и решете проблема. 

Ревност 

Тилт от несправедливост е форма на тилт, която може да се развие и да се акумулира без 

да играете дори и една ръка. Чувството, че не получавате своята доза справедливост от 

съдбата може да дойде и от виждане, че другите играчи получават повече, отколкото 

мислите, че е честно. За някои успешни играчи се мисли, че просто имат „гореща“ серия 

без почти да се отдава дължимото на способностите им, или на това, колко упорито работят 

върху играта си. 

Например, някои вярват, че успехът на толкова големи имена като Гус Хансън се дължи 

на късмета, но не и на уменията. Така, когато мислите за милионите долари, които той е 

спечелил, и за титлите, които носи, изглежда неразбираемо и нечестно, че той е спечелил 

толкова много в сравнение с вас. Ревността може да се събуди и когато ваш близък покер 

приятел, за когото мислите, че е толкова добър, колкото вас, стане известен. Гледането 

на това, как той печели, ви кара да се чувствате, че и вие би трябвало да имате същите 

успехи. 

За да започнете подобряването на проблема, свързан с ревността, отговорете на следните 

въпроси: 

1. Какво имат другите, което и вие желаете да имате? 

2. Какво би означавало за вас да го имате? 

3. Какво още може да бъде направено, а вие не сте го направили? (Винаги има нещо, 

дори ако това е само да имате търпение) 

4. Какво постигнахте, но то не беше достатъчно, за да го отпразнувате? 

Отговорите ви ще осветят моменти, върху които трябва да се фокусирате повече, 

позволявайки да обръщате по-малко внимание на късмета на другите. Също така, тъй като 

играчи със стабилна увереност имат по-малко проблеми с ревността, четете глава 8. 

ТИЛТ ОТ ОМРАЗА КЪМ ЗАГУБИ 
Загубата е реалност в каквото и да е състезание, и особено в покера, където вариацията е 

в самата структура на играта. Никъде другаде по-добрият играч – дори най-добрият в света 

– не губи толкова често заради вариацията. 

Как губите една ръка има значение, но то е по-незначително, отколкото реалността, че 

загубихте. Губите една ръка и недоволството ви разтърсва като среден трус по скалата на 

Рихтер. След това, тъй като загубите се натрупват, недоволството постепенно прераства в 

тилт – освен ако губите по особено неправилен начин, когато внезапно избуял тилт ви 

разтърсва мигновено. 

Повечето от тези, които четат тази глава, знаят, че вариацията е част от играта. Бихте 

искали да бъдете приятели с нея, но в дълбините на душата си я мразите. Съвсем логично 

е да знаете, че вариацията е онази част от играта, която прави покера печеливш, но тъй 
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като тази логика не е достатъчна да спре този тип тилт, трябва да има повече парчета в 

този пъзел. 

Когато логиката не е достатъчна, обикновено има няколко зрънца информация, които не 

са били взети под внимание и изискват малко ровене, за да бъдат открити. Първият и най-

важният въпрос трябва да бъде: Защо мразите да губите? 

 Заради чувствата ли е? Губенето често докарва ужасни чувства, може да 

продължава кратко, но може дори да повлияе върху другите аспекти от живота ви. 

 Заради парите ли е? Печеленето на пари в края на краищата е мерило в покера. 

Тогава е ясно, защо мразите да ги губите. 

Никой няма да размахва юмруците си, за да отпразнува загубата на голям пот или 

изхвърлянето от турнира, но следващите раздели могат поне да ви помогнат да останете 

спокойни, когато губите. 

Конкурентоспособност 

Няма значение за какво се състезаваш, да имаш желание да се състезаваш е страхотна 

черта. Това е нещо, характерно за множество успешни покер играчи, спортисти и 

бизнесмени. Състезателността изтъква силното желание за победа и това е страхотно 

нещо. Да искаш да се състезаваш в покера по своята същност не е проблем. Очакването 

да спечелиш пари, да побеждаваш опонентите си и да си на печалба всяка сесия е солидна 

цел. Просто тя е зависима не само от вас в краткосрочен план. 

Всеки е съгласен, че има ситуации, когато губите от слаби играчи. Но тези ситуации в 

действителност са невероятно печеливши в дългосрочен план. Логически разбирате това, 

но в момента, когато губите, е трудно да се види по-голямата картина. 

За да разберете, защо губенето е такъв проблем, често по-лесно първо да погледнете, 

какво извличате от печеленето освен парите. Всеки път, когато играете покер, има нещо 

повече освен парите – заслужава си да отделите време, за да определите какво е то за вас. 

Ето няколко примера: 

 Да бъдеш по-добър от опонентите си. 

 Да си способен да плащаш сметките си. 

 Да постигаш и изпълняваш покер целите си. 

 Да имаш уважение от хора, които мислят, че си на грешен път, играейки покер. 

 Да си уверен в играта си 

 Да си способен да изкачваш лимитите. 

 Мнението на другите за играта ти. 

 Времето, енергията и работата, които вкарваш в играта си. 

 По-добър шанс за ранно пенсиониране. 

Когато играете, на масата са сложени много повече неща – не са само парите; вие се 

състезавате за онова, което е в списъка, че дори и повече. Това е сякаш всеки един на 

масата е заложил истинските си пари. Когато губите, не е само до парите, които си отиват 

– губите и увереност, уважение на другите, прогрес в постигането на целите си, или 

каквото и да е друго от списъка ви. Мразите да губите, защото се състезавате за много 

повече, отколкото осъзнавате. 

Губенето се усеща още по-зле, когато предполагате, че в бъдещето ще имате повече 

загуби. Положението става трагично, когато не можете дори да си представите, че отново 
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печелите. Това предсказание за бъдещето подклажда спиралата на тилта. Когато вярвате, 

че в бъдещето ще имате повече загубите, би трябвало да сте още по-разстроени в 

настоящето. 

Решаването на този тип тилт започва с по-добра дефиниция на реалния проблем. 

Проблемът не е да бъдеш състезателен. Проблемът не е да бъдеш разстроен от загубата. 

Имате цели, много неща са сложени на масата, и да си разстроен, когато нещата не вървят 

по план, означава, че ви е грижа за това, което инвестирате в играта си. Плюс, 

неудовлетвореността на ниските нива може да бъде гориво за изпълнението и може да ви 

мотивира да работите по-усилено извън масите. Преуспелите спортисти в основните 

спортове канализират неудовлетвореността си по този начин през цялото време, но това 

може да се случи само тогава, когато допълнителните нива, които отключват гняв, омраза 

или ярост, са премахнати. 

Заедно с преглеждането на другите раздели от тази глава, разгледайте следното, което 

ще ви помогне да определите причината и решението за омразата ви към загубите: 

1. Определете какво печелите. Тъй като печеленето е нещо повече от пари, 

хвърлете поглед към другите неща, които са в играта, и определете, какво означава 

печеленето за всяко едно. Това е особено важно за неща, които са по-трудни за 

пресмятане, такива като уважение, успех и постижения. Например: Как ще научите, 

кога в същност можете да се качите на следващия лимит? Да печелите означава да 

имате 60 бай-ина банкрол. Кога другите ще ви уважават за това, че играете покер? 

Да печелите означава, че се издържате от 5 години и ако те не ви уважават 

след това, то това е техен проблем. Как ще научите, дали сте по-добър от 

опонентите си? Да печелите означава да имате по-добър уин-рейт в голяма 

извадка. 

Запишете дефинициите за това, какво означава за вас „да печелите“ по отношение на 

всичко, което е „на масата“, когато играете. След това го препрочитайте, за да си ги 

припомняте преди да играете. Тенденцията е автоматично да допускате, че когато губите, 

вие също така губите и от всичко това; но това може и да не е истина. Можете в същност 

да печелите и дори да не го осъзнавате. 

2. Зарежете предположението, че загубите ще продължат. Допускането, че ще 

губите, е ментален недостатък, който означава, че вярвате предсказанията ви за 

бъдещето винаги ще бъдат 100% точни. Те няма да бъдат. За да противодействате 

на това, направете следното по време на почивката или когато ви писне: 

Погледнете към най-високия и най-ниския си резултат в различни моменти от 

кариерата ви, например преди шест месеца, две години и дори още по-назад. 

Правейки това, си помагате да уловите перспективата. Когато сте губили в 

миналото, предполагахте, че загубите ще продължат, но това не се е случило. 

Редовно си припомняйте този факт и винаги ще отстранявате по малко от 

недоволството си, което в противен случай би се акумулирало. 

ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОГИКА: НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ ВАРИАЦИЯТА ДА ВИ БИЕ ЧРЕЗ 

ЗАСИЛВАНЕ НА ЛОШАТА ИГРА 

Загуба на парите 

Другата причина да мразите да губите е вярването, че загубените пари са си отишли 

завинаги. (Това по-специално важи за Хедз-ъп играчите, които след като ударят - бягат). 
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Вместо да мислите за парите като за нещо, което се печели или се губи, когато играете, 

помислете за тях като за една инвестиция в уменията ви, която има възвръщаемост през 

времето. Мисленето по този начин може да звучи логично, но фактът, че се тилтвате, 

когато губите пари, доказва, че сте повече загрижени за краткосрочните си загуби, 

отколкото за поглед в перспектива. 

Вместо да мислите от гледната точка на парите, спечелени или загубени, вземете поука от 

света на бизнеса. В бизнеса често има разлика между парите, които се задържат (или един 

вид блокирани) и парите, които са действително спечелен доход. Например, един магазин, 

който предлага връщане на стока в рамките на 30 дни, реализира приход от продажбата 

след приключване на този период, а не в дена на продажбата. До този момент, парите 

просто са „задържани“ и не се смятат за доход. В покера, ако вярвате, че всичките пари, 

които спечелихте, например, в една сесия (кратък рън), са ваши – особено, когато ви се 

раздават страхотни карти, то естествено и предвидимо ще се ядосате, когато покерът си 

вземе обратно нещо, което вие реално не сте спечелили като доход. Често семената на 

омраза към загубите се засаждат, когато приемате, че повечето от това, което сте 

спечелили, е доход. 

За разлика от търговията, в покера трудно се познава, дали загубените пари наистина си 

отиват завинаги, или това е инвестиция в уменията ви. За да противодействат на това, 

някои играчи се опитват да мислят за рейтинга на печалбата си: ако губят един бай-ин за 

повече от един час, те определят средният си почасов рейт в $Х. Ако мисленето по този 

начин помага, направете го. Просто се убедете, че сте способни да запазите 

самообладание, когато междувременно разберете какво спечелихте през този период и 

няма да се разочаровате, ако доходът ви е по-малък от това, което очаквахте. 

Някои играчи вярват, че използването на почасовия рейт е начин за осмисляне на загубите. 

Когато извадката е малка, това е така. Но колкото по-голяма е извадката, върху която 

базирате своя рейтинг на печалбите, толкова по-надежден става той. Използвате го или 

не, не допускайте, че спечелените пари в един кратък рън са ваши, до момента, в който 

можете да докажете, че сте ги спечелили. 

ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОГИКА: ПАРИТЕ НА МАСАТА Е ИНВЕСТИЦИЯ ВЪВ ВАШИЯ „ЕДЖ“. АКО 

СТЕ ЗАГУБИЛИ, ИГРАЕЙКИ ПЕЧЕЛИВШО, ЗАГУБАТА Е 

ВРЕМЕННА ДОКАТО ПРОДЪЛЖАВАТЕ ДА СЕ ПОДОБРЯВАТЕ 

И ДА ИГРАЕТЕ ДОБРЕ 

ИСТОРИЯ НА КЛИЕНТА 

Jordan “iMsoLucky0” Morgan 
Tournament player & Mid-stakes NLHE 

FULL TILT POKER RED PRO 
„Когато срещнах Джаред, вече имах множество турнирни успех и спонсорство с Full Tilt. 

Исках да навляза в кеш-игрите, но имах проблем с тилтването. Преследвах загубите, 

скачах по лимитите и в същност се превръщах дегенерирал комарджия. Ако губех, си 

казвах: „Трябва да си върна парите обратно; трябва да си ги получа; мога да направя това; 

имам контрол“ – но това се отнасяше за дългосрочния план, не за краткосрочния и когато 

го осъзнах, една голяма част от проблемите ми беше решена. 

Подобрението дойде почти мигновено. Простото разбиране на това, което ставаше в 

главата ми, реши много от проблемите. Добавянето на загрявка преди да играя и воденето 

на дневник в края на играта също ми помогнаха да идентифицирам собствените си схеми 
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на тилта, което улесни справянето с тях: по-бързо и по-ефективно. Сега съм по-спокоен, 

повече от реалист и по-малко идеалист, и разбирам, че тези неща просто се случват в 

покера“. 

ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОГИКА: „НЕ МОГА ВИНАГИ ДА ИГРАЯ ПЕРФЕКТНО. МОГА САМО ДА 

ДАМ НАЙ-ДОБРОТО ОТ СЕБЕ СИ.“ 

„МАКАР И ДА НЕ ИЗГЛЕЖДА ДА Е ВЯРНО В МОМЕНТА, АЗ БИЯ ЛИМИТА 

(ИГРАТА)… НО НЯМАМ МНОГО ЕДЖ, КОГАТО СЕ ТИЛТВАМ“ 

Вярване, че можете да печелите всяка ръка 

Макар и логично, че за един покер играч е трудно да признае, че вярва, че може да печели 

всяка ръка или всяка сесия, но все пак има много такива, които наистина го правят. Това 

звучи нелогично, защото, разбира се, те знаят много добре, че вариацията никога не би 

позволила подобно нещо да се случи. Знанието, че това вярване е нелогично, все пак не е 

достатъчно, за да спре играчите да се привързват към идеята, че един ден те ще станат 

толкова добри, че никога няма да губят. 

Покерът е благодатна почва за подхранване на подобни вярвания. Когато рънвате 

страхотно, играта изглежда като един банкомат, бълващ пари. Започва да ви се струва, че 

наистина печелите всяка ръка. Усещането да печелиш и да играеш така добре е страхотно, 

особено ако това продължи по-дълго. Печелейки толкова много, унасяме се в мечти за 

това, как бихме искали да сме толкова добри, че никога да не губим. Хората имат подобен 

вид мечти за лотарията; в съзнанието ви възникват картини, какво бихте направили с 

парите, или какво би означавало това за живота ви. 

Разбира се, това е покер, не е лотария. Въпреки че изглежда сякаш няколко победители 

от скорошния WSOP Main Event са спечелили от покерната версия на лотария, в 

действителност, ако това беше възможно за вас или за който и да е друг да бъдат толкова 

добри, покерът би престанал да бъде толкова печеливш.  

Именно защото не можете да печелите всеки път, винаги можете да намерите игри с 

посредствени играчи, желаещи да играят с вас там, където вие имате предимство. Покерът 

не е банкомат; той прилича повече на слот-машина, калибрирана да заплаща вашия едж 

(минус рейк). Печелене от умения означава, че трябва да плащате много за това, което 

взимате – понякога по драматичен начин. 

Ако добро рънване ви кара да мислите, че да печелиш пари от покер е много лесно, тогава 

вие мразите момента, когато неизбежно ще загубите, защото загубата разрушава мечтата 

ви. Решението на този проблем трябва да включва подобряване на това, как се справяте с 

печалбите, както и как се справяте със загубите. Началото е отърваването от мечтата за 

лесни пари. Също така, опитайте следното, за да елиминирате вярването, че можете да 

печелите всяка ръка или сесия: 

 Подготовка: засилете фокуса си върху взимане на добри решения, разчитане на 

действия и каквото и да е друго, необходимо за добра игра. Помнете, защо губенето 

е важна част от покера и защо парите, спасени от слагането им на масата, са точно 

толкова добри, колкото и спечелените пари. Когато това стане повторяемо, 

усъвършенстването на решението вероятно означава, че пропускът е елиминиран и 

вече не изисква вашето внимание. До този момент, продължавайте да работите 

върху това. 
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 Изпълнение: Ако губенето на една ръка причинява дори малко разочарование, 

инжектирайте логика след всяка загуба. Правенето на това предотвратява 

акумулирането на емоция, както и отлага тилта. Тъй като печеленето е също част 

от проблема, когато емоцията започва да става прекалено позитивна, отново 

инжектирайте логиката след това. 

ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОГИКА: НЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ ПЕЧЕЛИ ВСЯКА РЪКА. ЦЕНТЪРЪТ НА 

ВНИМАНИЕТО ВИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВЪРХУ ДОБРА ИГРА НА 

ВСЯКА РЪКА. 

 Оценяване: Дали този проблем изскача от печеленето или губенето, използвайте 

менталната история на ръцете, за да засилите разпадането на грешната логика и 

постепенното изграждане на корекциите. 

 Пречупете желанието си за лесни пари: Докажете си, защо не искате това 

желание да стане истина. След това всеки път, когато имате мечти за това, 

пренасочете мислите или действията си към нещо продуктивно, което наистина 

можете да постигнете. 

Загубени умения 

Играчите често попадат в капан, когато вярват, че загубата на пари също така означава, че 

уменията им са изчезнали. Когато губят и са в тилт, те внезапно мислят, че са изиграни. 

Това е само илюзия на ума. Уменията, научени до нивото на Неосъзната Компетентност са 

си техни и никога не изчезват – дори и по време на тилт. 

Тази илюзия възниква по три причини: 

1. Отъждествяване на пари с умения. Ако губите пари, а парите са равни на уменията, 

тогава, когато губите, чувствате се изиграни. Ще мразите да губите, защото когато 

другите играчи печелят, вие вярвате, че те изведнъж могат да бъдат много по-

добри. Смятате, че е възможно уменията ви да изчезнат внезапно, а техните умения 

мигновено да се появяват. 

2. Уменията от Неосъзнатата Компетентност са несъзнателни – по дефиниция не 

трябва да мислите за тях, следователно те се приемат за даденост. 

3. Уменията, които са в процеса на учене, не се проявяват по време на тилт и може да 

изглежда, че са изчезнали – възможно завинаги – за остатъка от играта ви. 

Ето как се премахва тази илюзия: 

1. Подобрявайте уменията за разпознаването на: вариацията, вашите умения, 

уменията на опонента ви. След това, когато губите, можете да определите, как в 

същност сте играли, вместо просто да приемате, че сте изиграни. Освен това, ако 

сте играли добре, и ще се чувствате добре, защото ще знаете, че бяхте способни 

дори и в труден ден. За повече вижте раздела Развиване на стабилна увереност. 

2. Разпознайте солидните части от играта си, които са тренирани до нивото на 

Неосъзната Компетентност. Тъй като това са базови умения, самото им познаване 

доказва, че целостта на играта ви не може да изчезне, дори когато сте в тилт. 

Губенето става личностно 

Състезаването срещу други играчи – особено в хедз-ъпа – прави печеленето един вид 

предизвикателство, в което залогът е много по-голям отколкото само пари. Губенето 

означава, че не вие сте, а те са по-добри и те са онези, които имат чувството за 

превъзходство. Дори ако имат само късмет. Самата мисъл, че другият играч, особено по-
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слабият, вярва, че е по-добър от вас, може да бъде тилтваща. А ако това се случва срещу 

някой, с когото имате история, тогава тилтът дори е още по-лош. 

Тъй като действията ви могат и да не се превърнат в отмъщение, дискусията и 

стратегиите в раздела Тилт от отмъщение са достатъчно подходящи, за да ви 

помогнат да разрешите тази версия на тилта от омраза към загуби. 

Болката от загубата е по-голяма, отколкото радостта от победата 

За мнозина играчи, болката от губенето е по-голяма, отколкото радостта от победата 

(Prospect Theory: Анализ на решение в рискови ситуации). Това означава, че те се 

състезават не само за да спечелят, те се състезават и за да избегнат негативните чувства, 

които им носят загубите. Състезателните хора наистина могат да бъдат много жестоки към 

себе си, когато губят. Самокритиката може да се проявява по много начини, като например 

риторичното питане „Защо се подведох толкова зле?“ или „Как ще стана добър, след като 

не мога да бия този глупак?“ Независимо от това, как се проявява самокритиката, тя се 

комбинира с други фактори, описани в този раздел, за да влошат болката още повече – в 

същност дотолкова, че победата никога не се усеща с такова ниво на положителната 

емоция, и се превръща по-скоро в бягство от изтезанието да загубиш. 

Играчите, които виждат печеленето като бягство от загубата, са същите, които мислят, че 

отговорът за болката от загубата е просто да спечелиш. („Ако просто спечеля, всичко ще 

бъде чудесно“). Печеленето ви позволява временно да избегнете агонията на 

поражението, но тъй  като губенето със сигурност ще се случи докато играете покер, по-

добре е да решите реалния проблем, вместо просто да му сложите „лепенка“. 

Реалният проблем тук е, че има повече причини да се чувствате зле при загубите, 

отколкото поводи за радост, когато печелите. Следователно, очаквате загубите да се 

усещат по-отрицателно – и когато това се случи, се тилтвате още повече. Чрез намаляване 

на ненужните и „дефектни“ причини, поради които загубата наранява, схемата, 

разглеждана в Prospect Theory, си отива. 

Първата стъпка в пречупването на тази схема е знанието, че Prospect Theory е наблюдение, 

не е закон в човешката природа. Тази схема е реална, тя просто не е постоянна. За да се 

подобри, открийте причините, защо губенето наранява повече, отколкото печеленето 

донася положителни емоции чрез използване на методите, описани преди в този раздел. 

ТИЛТ ОТ ДОПУСКАНЕ НА ГРЕШКИ 

Ученето означава допускане на грешки. Ако не правите грешки, следователно вече знаете, 

кое е правилно. 

Когато сте в самото начало, разбираемо е да сте разочаровани от правенето на грешки. 

Имате цели в покера и е болезнено да се представяте слабо. Да сте разстроени от 

допускането на грешки не е задължително да е проблем, и дори може да е добро нещо, 

когато ви мотивира за работа върху тях. Това, което отличава тилта от допускане на грешки 

като проблем, е разочарование, което е толкова интензивно, че влияе върху играта ви, 

води до повече грешки и, в края на краищата оправянето им става по-трудно. 

Тилтът, породен от грешки, е нещо, което може би дори не осъзнавате, тъй като той често 

е скрит зад завесата на по-очевидните причини за тилт, като например бед-бийтовете и 

лошия рън. Също така, играчите обикновено не говорят за омразните грешки, въпреки че 

ги правят много. Само когато се зададат директни въпроси, става ясно, че грешките им ги 

вкарват в тилт. 
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Тъй като ситуацията е неясна, за да ви помогна да идентифицирате, дали това е проблем 

за вас, предлагам няколко отговора на въпрос „Какво точно в допускането на грешки ви 

ядосва толкова много?“, дадени от играчи, които мразят да правят грешки:  

 „Усещам го като загуба на време и пари.“ 

 „Ще отнеме доста време да се реванширам за това.“ 

 „Усещам го като провал.“ 

 „Това означава, че не съм толкова добър, колкото си мислех.“ 

 „Непростимо е да правя толкова очевидни грешки на този етап от кариерата ми.“ 

 „Инвестирах време в това; би трябвало да имам по-добри знания.“ 

 „Никога няма да стана велик играч, ако продължавам да правя същите глупави 

грешки отново и отново!“ 

 „Чувствам се сякаш направих огромна стъпка назад.“ 

 „Става по-зле, когато си вече в тилт, защото грешките са толкова елементарни.“ 

 „Загрижен съм за това, какво ще помислят другите (играчите, треньорът, 

приятелите).“ 

 „Затривам цял ден работа с едно тъпо действие.“ 

Във всяко от тези изказвания са вградени скритите причини, които довеждат играчите до 

тилт. Основната мисъл на тази глава разкрива често срещаните дълбоки причини за тилта 

от грешки, за да е по-лесно за вас да ги решите. Тъй като има няколко основни причини, 

те по някакъв начин са свързани с фундаменталните грешки в разбирането ви на процеса 

за обучение и природата да представянето. Грешките са от съществено значение в 

израстването ви като играч; по същество, мразейки ги, ви мразите подобряването. Разбира 

се, много малко хора мислят по този начин, но реакцията ви показва, че на нивото на 

Неосъзната Компетентност мразите да правите грешки. Когато тези грешки са коригирани, 

това не само означава, че тилтът от грешките ще си отиде, но и че ще станете по-добри в 

оправянето на грешките в покера и изучаването на играта като цяло. В края на краищата 

ще стане по-силен играч. 

Когато грешките се явяват като проблем, те естествено причиняват тилт – особено, когато 

те продължават да се случват в огромни потове, при качване на лимитите или срещу някой 

регулар, който не можете да биете. Докато анализирате причините, защо грешките ви 

вкарват в тилт, помислете за ситуациите, които ви тилтват още по-силно, и защо това е 

така. 

Очакване на съвършенство 

Успявате да отключите всичко, над което сте работили, и играете невероятна сесия или 

турнир, или имате по-дълъг период с перфектна игра. Достигнахте нов връх в играта си, 

където стандартът е страхотна игра, и сега очаквате този нов стандарт да се проявява 

всеки път, когато играете. Грешките и слабата игра стават далечен спомен и дори вече не 

изглеждат възможни. За съжаление, достигането на нови върхове в играта ви не идва с 

по-голямо удовлетворение, тъй като сте очаквали това, и сега която и да е грешка (няма 

значение колко е малка) се посреща с негодуване.  Или се чувствате неутрално спрямо 

перфектната си игра, или се самобичувате безсмислено за най-малкият признак за грешка. 

Изглежда ли справедливо? 

Перфектната игра е подвижна мишена, която понякога е достижима. Обаче, не е възможно 

да се постига непрекъсната покер-нирвана, където покерът е лесен завинаги. Простата 

причина това да не може да се случи, се състои в това, че най-добрата ви игра става по-
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добра и изискванията ви за перфектност нарастват. В същност, когато достигате нов връх 

в играта си, наново изкованата ви А-игра избутва старата ви А-игра към В-игра, а старата 

ви В-игра става вашата С-игра. Наличието на набор от умения, който се движи сякаш по 

лентата на конвейера, е естеството на подобряването, което се случва във времето. 

Гледайки една по-голяма скáла, можем да кажем, че играта еволюира, когато хиляди 

покер играчи преминават през този процес. 

Тилтът от допускането на грешки ви грабва, когато сте във върховата си форма. Открили 

сте постоянното съвършенство… покерния рай, където никога не правите грешки и играта 

е лесна. Тъкмо забравяте, че това е една илюзия; последният път, когато достигнахте 

върха, помислихте, че открихте нирвана само за да осъзнаете, че все още имате слабости. 

Съвсем е лесно да повярвате, че слабостите не съществуват, когато сте на върха на играта 

си, и ето защо допускането на грешка е толкова разочароващо: Не сте очаквали да я 

направите, въпреки че това щеше да се случи. 

Начинът за достигане на следващият ви пик е чрез коригиране на слабостите. Както 

илюстрира концепцията „червей-землемер“, за да се направи стъпка напред, трябва да се 

коригират скритите слабости в играта ви в задната част на диапазона ви, защото именно 

те стават причина за грешки. Само когато най-лошата част от играта ви се подобри, ще сте 

способни да направите крачка напред към следващия пик в играта си. Вместо да очаквате 

съвършенство, запазете стремежа си към него чрез постоянно коригиране грешките си. 

Накрая, когато очаквате съвършенството, се приема, че вече знаете корекцията и как да 

я приложите във всички отделни ситуации, в които допускахте тази грешка. В същност, 

предполагате, че вече сте усъвършенствали корекциите, но правенето на грешката 

доказва, че не сте. Това е реалната грешка в ситуацията. 

За да коригирате проблема с перфекционизма, опитайте следното: 

1. Засилете по-реалистичен поглед към процеса на ученето, така можете да 

докажете, защо съвършенството не може да се запази през цялото време. С по-

големи знания за процеса на ученето, автоматично няма да очаквате съвършенство, 

а вместо това можете да го имате за цел. Прегледайте глава 2 за повече. 

2. Когато играете перфектно, чувствайте се добре, знаейки този факт. Достигане 

на върха в играта ви заслужава някакво признание, тъй като сте работили усърдно, 

за да стигнете там. Перфектната игра не е очакване, това е цел. Признаването на 

това, което сте постигнали, не означава, че трябва да изпаднете в състояние, 

където се наслаждавате на собственото си величие; просто трябва да се чувствате 

добре. 

3. Когато играете перфектно, хвърлете един поглед на това, как сте стигнали до 

там. Знанието на това, как постигате резултатите, усилва способността ви да 

постигате бъдещите си цели. Освен това, ако елиминирате слабостите в подхода си 

към ученето и представянето (разсейване, отлагане или тилт от допускане на 

грешки), ще станете по-ефективни в надпреварата си към пореден връх и можете 

да стигнете там по-бързо. 
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ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОГИКА: ГРЕШКИТЕ ЩЕ СЕ СЛУЧВАТ. ПО-ГОЛЯМАТА ГРЕШКА Е ДА 

ПОЗВОЛИШ ЕДНА ОТ ТЯХ ДА СЕ ПОВТАРЯ ОТНОВО И 

ОТНОВО. 

Кога една грешка не е грешка 

Покерът, в същност, е игра на илюзия. За съжаление, илюзията навлиза и във вашето 

възприемане на играта ви. Рънвате страхотно и мислите, че сте играли много добре; 

рънвате зле, или просто сте загубили една ръка и започвате да мислите, че сте играли 

ужасно. Тъй като такъв род възприятия е основната причина покерът да е толкова 

печеливш, той също така причинява специфичен тип тилт от допускане на грешки. 

Играчите често мислят, че са направили грешка само докато са играели, за да разберат в 

последствие, решението им беше близко до истината и може би изобщо не е грешка. 

Мисленето, че правите грешки, не е проблем, ако то не води до тилт (и по същество до 

правенето на действителни грешки). Това е доста странно: за да се появи този тип тилт от 

допускане на грешки, вие просто трябва да мислите, че правите грешка, а не да я правите 

в действителност. 

Поради това, способността да разпознавате, кога една грешка е действително грешка, е 

ключът към елиминирането на този тип тилт. Ако искате да се предпазите от тилтването и 

оттам от пропиляването на парите, решението е да оправите истинската грешка: 

неспособността ви да разпознавате грешките в реално време. 

Това звучи достатъчно просто, но можете ли веднага да назовете слабостите и често 

срещаните грешки в играта ви? Ако не можете, тогава вие не познавате достатъчно добре 

слабите части от играта си, за да ги забележите, когато те се случват. Ето как можете да 

коригирате неспособността си да разпознавате грешките докато играете: 

1. Анализирайте пълният диапазон на играта си, от най-добрата й част до 

абсолютно най-лошата. Запишете грешките, направени когато сте тилтнати, 

уморени, играете на автопилот и се разсейвате. След това, запишете грешките, 

направени, когато сте играли слабо, но не и зле. Накрая, запишете грешките от 

стандартната ви В-игра. Работете върху списъка няколко седмици, допълвайки го 

всеки път когато играете, преди да го финализирате. 

Изучете го и след това на масата, когато виждате да се появява една известна 

грешка, ще получите мигновена обратна връзка за това, колко добре в 

действителност играете. Ако не правите никоя от тези грешки, тогава можете да 

продължите да се фокусирате върху добрата си игра. Ако губите ръка, това ще е 

или поради вариацията, или заради нова грешка, за която не бихте могли да знаете, 

и не можете да я анализирате докато играете. Маркирайте ръката, продължете и 

останете съсредоточени върху добрата игра. 

2. Регулярно оценявайте играта си, за да запазите разбиранията си в крак с 

времето. След време, когато най-лошите аспекти в играта ви са елиминирани, 

извадете ги от списъка си. След това в В-играта ви ще се появят нови грешки, 

добавете ги към списъка си. По този начин имате постоянен поток от неща, върху 

които да работите. 
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ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОГИКА: САМО ЗАЩОТО СТЕ ЗАГУБИЛИ РЪКА НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ СТЕ 

ИГРАЛИ ЗЛЕ. 

Очевидни грешки 

Една очевидна грешка е очевидна – и това не е проблем. Това не е близко решение, което 

би могло да си отиде така или иначе; това е крещящо очевидно и толкова глупаво и 

неразбираемо, че почти не можете да повярвате, че се е случило. Тъй като една очевидна 

грешка обикновено се случва защото вече сте се тилтнали – действия на автопилот и 

самоувереност (до самозабрава) са две други големи причини – правенето на подобна 

глупава грешка причинява тилт от тилт и ви хвърля отвъд ръба. За някои това може да 

бъде първият знак, че, в същност, те са в тилт. 

Такъв тип грешка трудно се побира в главата, защото тя изглежда толкова далеч от 

характерното за играта ви. Ако продължите да играете, грешките продължават да се 

натрупват, а тилтът продължава да нараства докато не се откажете – но проблемът не 

свършва с това. Впоследствие започват опитите да разберете, как, по дяволите, това би 

могло да се случи. Тъй като се мъчите да намерите отговор, който не е „Аз съм идиотски 

тилтната маймуна“, следващите няколко дни са мъчителни, защото е трудно да изкарате 

грешката от главата си докато се опитвате да починете, висейки с приятелите си, спейки 

и играейки следващите си сесии. Поправянето на една очевидна грешка със сигурност е 

предизвикателство, но както и при някои други проблеми, корекцията започва чрез 

научаването на това, какво я причинява. Грешките са очевидни за вас заради големината 

на пропастта между тези грешки и нормалната ви игра. Решенията, които взимате, когато 

емоциите са нараснали неимоверно заради тилта, или когато са твърде слаби заради 

отегчението или умора, са взети с използване на знанията ви в покера, които сте 

усъвършенствали до нивото на Неосъзната Компетентност. Независимо от това, какво 

можете да си мислите, че сте усъвършенствали, уменията, които изчезват, правят така, 

защото все още не сте ги научили до това ниво. 

Нещо повече. Тъй като грешките, които правите, са толкова основни, много е вероятно, 

че акумулирания тилт или други течове в менталната игра ги предпазват от това да бъдат 

коригирани до нивото на Неосъзната Компетентност. Изглежда, сякаш акумулирания тилт 

е един работник на поточна линия, който увеличава производство. Вместо краен продукт 

вие сте останали с недовършена купчина. В този случай покер знанията са се запънали в 

процеса на научаване и са на крачка от това да достигнат нивото на Неосъзната 

Компетентност. Като резултат вие сте принудени да мислите за всичките нови знания, за 

да бъдете добри – Осъзната Компетентност. Когато мисленето спре, както това се случва 

при тилтването или игра на автопилот, нямате шанс да сте способни да играете правилно 

в такива ситуации и очевидната грешка се случва. 

Ето как да спрете да правите очевидни грешки: 

1. Отново посетете секциите „Модел за обучение на възрастен“ и „червей-

землемер“, както и раздела „Неизправности на ума“. Тези раздели обясняват 

как може да се случи една очевидна грешка. След като знаете, защо това се случва, 

допълнителните слоеве гняв, създадени от незнанието, ще изчезнат. Това 

означава, че можете да се съсредоточите върху справянето с акумулираният във 

вас тилт, или върху друг проблем в менталната ви игра и можете да коригирате 

очевидната грешка. 

2. След допускане на очевидна грешка решете, дали да продължите да играете 

или да се откажете. Ако решавате да продължите играта, работете усилено за 
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намаляването на грешките в менталната игра (тилт, автопилот, самоувереност и 

самозабрава и т.н.), за да можете да се съсредоточите върху играта си колкото 

можете по-добре. 

3. Поставете на първо място подобряването на лийка в менталната игра, който 

води до допускане на подобни очевидни грешки. В противен случай, имате доста 

малък шанс да поправите тези грешки. 

Заплахи за целите ви 

Иска ви се да играете в Rail Heaven или да печелите гривни, но правенето на грешки, 

особено на очевидни, изглежда като спънка в сбъдването на тази мечта. Ако след тилта от 

допускане на грешки се получават следните реакции, то те са в резултат на това, че покер 

целите ви са под прицел: 

 „Не мога да повярвам, просто пропилях времето и парите си.“ 

 „Току що затрих всичко, върху което работя“ 

 „Провалих се.“ 

 „Никога няма да стана страхотен играч, ако продължавам да правя такива грешки.“ 

Когато имате грешно разбиране за процеса на учене, това означава, че имате и грешно 

разбиране за това, как да постигнете целите си. Очакванията нарастват твърде много, и 

вие в крайна сметка мислите, че можете да направите повече за по-малко време. Когато 

се случат грешки, естествено изскача тилтът, защото изглежда сякаш целите ви са 

разрушени. Това прилича на провал и целите ви не могат да бъдат постигнати, но, реално, 

грешката е пропуск в разбирането на процеса на обучението. 

Коригирайте този проблем, като разберете повече за обучението и премахнете каквито и 

да е пропуски в това, как си поставяте цели. За повече, вижте раздела Проблеми с цели. 

Знам твърде много, усвоих твърде малко 

При наличие на огромни ресурси за покер обучение, за играчите е много лесно да искат 

да набавят повече знания, отколкото уменията им могат да поемат. При такава достъпност 

за учене играчите могат да станат твърде либерални в това, което те определят като 

грешка. Това е като тийнейджър, каращ състезателна кола веднага след като се е научил 

да кара – цялата тази технология би била в повече за основното ниво на уменията му. Ако 

такъв шофьор катастрофира, това грешка ли е? Не. Грешките са само грешки по отношение 

на техния обхват (камбановидна крива и червей-землемер). Ето един целенасочено 

драматичен пример за доказване на този момент: 

Един регулар от $25/$50, оценяващ играта на играч от $0.50/$1 спрямо неговия 

стандарт, идентифицира грешки, които по-слабият играч дори не може да схване. 

По-силният играч вижда пропуски в това, как се балансира диапазона, как се 

оразмеряват залозите, как се играе на търна, как се „левелват“ регуларите и много 

повече. Така, ако играчът от $0.50/$1 се опита да коригира грешките, забелязани 

от регулара от $25/$50, това ще бъде еквивалентно на бягането преди да започнеш 

да ходиш. Играчът от $0.50/$1 ще бъде много по-добър в прилагането на знанията, 

които са свързани с нивото, на което той играе. 

Новото знание се вгражда във фундамента на старото.  Не научавате изведнъж за „G-

Bucks” (за повече информация за този термин, който не знае – вижте G-Bucks), когато 

започвате на NL100. Първо трябва да научите за приписвани диапазони и пресмятане на 

очаквания дял, за да разберете добре математиката в покера. Ученето в покера е като 

http://pokerterms.com/g-bucks.html
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прогресивно преминаване през коланите в карате. За да изпълните упражнения от по-

високо ниво, първо трябва да усъвършенствате уменията от по-долното ниво. За разлика 

от карате, покер обучението ви може и да не бъде толкова организирано, че да сте 

сигурни, кое е следващото, което трябва да се учи. 

Дали проблемът е неорганизираност, или консумиране на твърде много информация, този 

тип тилт от допускане на грешки се развива, защото знаете за покер концепции повече 

теоретично, отколкото можете в действителност да приложите докато играете. В същност, 

имате твърде много за мислене и твърде малко научено до ниво Неосъзната 

Компетентност. Когато постигнете усъвършенстване на базовите части от играта си, ще 

освободите ментално място за прилагане на напреднали концепции. 

Поради множество причини, водещи до тилт от допускане на грешки, решението е да 

изградите стабилна основа от знания за процеса на ученето и да организирате обучението 

си. Постоянна работа в  покерния еквивалент на коланите в карате ще ви даде най-добрият 

шанс не само да избегнете тилта, но и да поддържате високо ниво на кривата за обучение. 

ТИЛТ ОТ МИСЛЕНЕ ЗА ПОБЕДА ПО ПРАВО 

Коренът на такъв тип тилт е вярването, че имате право или заслужавате да спечелите, 

защото сте работили по-усърдно, по-умни сте и имате по-дълга кариера от опонентите си. 

Това е класически тилт тип Фил Хелмют. Той често реагира по начини, които подсказват, 

че той вярва, че предишните му постижения му дават право да спечели независимо от 

това, как играе в момента. 

Тилт от мислене за победа по право се случва, когато нещо, което вярвате, че по право е 

ваше, ви бива отнето. Печеленето е обсебване, което вече притежавате и когато загубите 

неизбежно се натрупат, имате усещане сякаш сте били ограбени от някой, не заслужаващ 

печалбата – регулар или риба.9 Често първите знаци след загубата са невярване, шок или 

дори смях, защото не можете да повярвате в това, което току що се случи. Скоро след това 

или след натрупване на загуби, тилтът настъпва и играчите имат мисли и правят 

заключения, като: 

 „Картите не би трябвало да имат значение. Аз мога да ги надиграя“ 

 „Този пич е гадняр. Как е възможно да загубя от него?“ 

 „Твърде добър съм, за да позволя това да се случи.“ 

 „Този пич дори не е от същата масата.“ 

 „Другите играчи не работят толкова усърдно, колкото мен.“ 

 „Предполага се да печеля срещу риба.“ 

 „Имам голям опит и правя всичко правилно.“ 

 „Работя по-усърдно, аз съм по-добър. Как, по дяволите, мога да бъда губещ тук!?“ 

Истинският проблем с такъв тип тилт не е в това, че вярвате, че сте по-добър играч от 

опонентите си. В повечето случаи, това вероятно е вярно. Истинският проблем е там, че 

вярвате, че да бъдеш по-добър играч означава, че би трябвало никога да не губиш. 

Обърнете внимание на това, което това вярване в същност казва за начина ви на мислене, 

и реалният проблем излиза на повърхността: прекалена самоувереност (самонадеяност 

може би е по-вярно?). 

                                            
9 Никога няма да се почувствате така спрямо играчи, за които знаете, че са по-добри от вас. 
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Прекалена самоувереност 

Прекалената самоувереност означава, че увереността ви е преувеличена или прекалено 

засилена, защото вярвате в неща за играта или способностите си, които не са истина. 

Вярването, че да си по-добър от опонентите си означава, че никога няма да губиш, е 

нереалистично. Затова, ако увереността ви се базира върху това вярване, тя не се базира 

върху реалността. Тъй като да имаш увереност е важно, тя трябва да се базира върху 

реалните способности. Вярването, че не би трябвало да губите от опонентите си, създава 

фалшива увереност. 

Покерът създава почва за подхранване на вашата увереност с фалшиви вярвания. Един 

добър рън не само раздува вашия банк-рол, той раздува и увереността ви – за съжаление, 

и в двата случая по изкуствен начин. Играчите с такъв тилт по време на страхотна серия 

много често приемат неща, които не са реални. Те могат да мислят: 

1. Страхотният рън е директен резултат от играта им, което не е точно така. 

2. Те действително притежават душата на другия играч. В действителност, това е 

тяхното по-дълбоко разбиране за играта им (плюс добри карти), което им дава 

контрол над ситуацията; но това се усеща, сякаш те ги (другите играчи) 

контролират. За повече, вижте разделите Душата ви е обсебена и Обсебена 

душа. 

3. Те са достигнали нирвана в покера и станали страхотни играчи, доколкото беше 

възможно да си представят. 

Когато един добър рън подхранва мечтите ви за това, колко добър играч можете да бъдете, 

направо сте готови за тилт, когато покерът ви шамароса, за да ви събуди. Вие сте ментална 

риба, щом вярвате, че не би трябвало никога да губите. 

Друго често срещано преувеличено вярване, което се проявява по време на добър рън, е 

„Чувствам се сякаш мога да бия всеки“. Може да ви се струва, че можете да биете всеки, 

но не можете10; и вярването, че можете да минете без да ви се раздават слаби карти е 

една мечта. Положителните емоции около това вярване са толкова силни, че ви се струва, 

сякаш можете да биете всеки новодошъл. Не можете. Не сте, наистина, което е добре за 

един играч. Вариацията напомпва увереността ви и сега сте готови за тилт когато загубите. 

Искането да спечелиш не е проблем. Проблемът е, че вярвате в лъжата, която казва, че 

имате право да печелите през цялото време. 

Вярването, че заслужавате да печелите или, че можете да биете всеки, често скрива 

истинските слабости в това, как играете. Тъй като в съзнанието ви победата е вече ваша, 

би било нелогично да се натоварвате с работа, необходима за коригиране на слабостите в 

играта ви. Разпознаването на тези слабости би взривило увереността ви: това би могло да 

означава, че не сте толкова добри, колкото си мислехте. Така, за да запазите увереността, 

си казвате тези лъжи: 

 „Те имат късмет“ 

 „Те не заслужават да спечелят“ 

 „Печеля, защото играя добре“ 

 „Ако сък-аутна, то това е защото играя правилно“ 

 „Знам, че работя по-усърдно от тях; заслужавам да спечеля“ 

 „Този пич е гадняр“ 

                                            
10 Освен ако сте от най-добрите играчи на света в определена игра. 
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 „Играех солидна игра“ 

Това са опити за предпазване на фалшивата ви увереност. Искате да повярвате, че сте 

толкова добри. Обаче, ако беше истина това, че заслужавате да спечелите, защото сте 

по-умни, по-добри или работите по-усърдно, то това би означавало, че също така вярвате, 

че законите на вариацията не важат да вас. Знаете, че вариацията е част от играта, но 

дълбоко в себе си вярвате (или искате), че сте над нея. 

Осъзнаят ли веднъж това, играчите често изпитват облекчение, че вече не е нужно да 

предпазват тези лъжи. Освободени да се съсредоточат върху играта си по истинския 

начин, те използват менталната енергия, която преди предпазваше увереността им, за 

идентифициране и подобряване на слабостите в играта им. Може да бъде трудно да се 

изправиш пред слабостите в играта си, но това е по-добре от преструването, че те не 

съществуват. 

За да намалите прекалената самоувереност, направете следното: 

1. Използвайте менталната история на ръцете за да елиминирате лъжите от играта 

си. Когато намерите правилните отговори, учете ги регулярно, така можете да 

работите занапред в усъвършенстването на истината. Колкото по-добре знаете 

корекциите, толкова по-малко ще вярвате в лъжите, и толкова повече ще можете 

да контролирате гнева си. 

2. Инжектирайте логика, ако увереността стане твърде висока. За да намалите 

прекалената самоувереност, използвайте същата стратегия, която използвате за 

намаляването на тилта. Разликата е само в това, че ще хвърляте по едно око върху 

знаците, които показват, че увереността ви нараства твърде много, и инжектирайте 

логика, когато забележите тези знаци. 

3. За повече информация и съвети вижте раздела, озаглавен Неувереност и 

Самоувереност. 

ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОГИКА: ИГРАХТЕ ДОБРЕ, ПРОСТО ВАРИАЦИЯТА ВИ ДАДЕ ПОВЕЧЕ 

ПАРИ. ТОВА НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ИЗЦЯЛО ГИ ЗАСЛУЖАВАТЕ. 

Загуба срещу риба 

Изглежда нелогично да се ядосвате, когато губите срещу риба. Знаете, че рибите трябва 

да печелят понякога, но по някаква причина това все още ви тилтва. Като един играч с 

огромно предимство спрямо риба има смисъл да очаквате да спечелите и затова се 

тилтвате, когато губите. Проблемът е, че приравнявате нивото на вариацията в покера с 

нивото на вариацията в спорта. 

В повечето професионални видове спорт, такива като голф, футбол, бейзбол и баскетбол, 

когато има големи разлики в уменията на играчите или отборите, вариацията почти няма 

никакво влияние върху крайния резултат. Един професионален спортен отбор никога няма 

да загуби срещу опонент с нивото на уменията, които са аналогични на рибата в покера 

(освен ако не се състезават за благотворителност). Вариацията в спорта е недостатъчна, 

за да се случи това. В голфа времето и състоянието на терена допринасят за повече 

вариация, но Тайгър Уудс никога не би загубил срещу един играч от среден отбор – дори 

ако трябваше да използва три стика и да удря всеки път на коленете си. Примери, като 

този са истина за всеки основен спорт, включително и мисловни спортове, но това не се 

отнася за покера. Никъде другаде не може да се види превъзхождащи играчи да губят с 

по-висока честота в краткосрочен план. 
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Като играч с превъзходни умения, вие възможно не осъзнавате, че тилтът от право да 

печелиш се случва, когато правите същата грешка, която би направил един по-слаб играч. 

Покерът отчасти е битка на възприятието на уменията. Голяма част от вашия профит идва 

от опонентите ви, грешно преценяващи действителните си умения и участващи в игри, 

където те са невъзможни загубеняци. Печеленето срещу вас и другите регулари подхранва 

погрешните им схващания в това, как те виждат уменията си. Те мислят, че са достатъчно 

добри за да имат шанс срещу вас, докато вие мислите, че вашето предимство е толкова 

голямо, че би трябвало да печелите през цялото време. И двамата (и вие, и рибата) правите 

грешки в пресмятането на съответните нива на уменията си. Вашите грешки причиняват 

тилт, когато губите. 

ИСТОРИЯ НА КЛИЕНТА 

Liz “RickJamesB1atch” Herrera 
Heads Up NL up to $50/$100 

„Бих се разстроила много, ако загубех срещу по-слаби опоненти. Това би разбило 

целият ми ден. След това Джаред ми отвори очи, давайки ми идея да мисля за себе 

си като за казино. Той каза: „Ти трябва да очакваш да загубиш, за да продължават 

клиентите ти да идват пак.“ Всеки път, когато започвах да се тилтвам, мислех за 

това и то ме връщаше в играта. Сега това изглежда очевидно, но когато съм толкова 

разочарована, никога не мисля за подобни неща.“ 

Загуба от регулар 

Когато се губи срещу други регулари, можете да помислите, кажете или да почувствате 

нещо от този род: 

 „Мразя, когато те мислят, че са по-добри от мен“ 

 „Те правят нещата толкова очевидно зле. Нямам респект от играта им.“ 

 „Знам, че работех по-усърдно от този пич.“ 

 „Знам, че съм по-добър.“ 

 „Те трябва да са големи късметлии.“ 

 „Мразя, когато с ужасната си игра те ми взимат парите.“ 

Главната причина за тилтването ви при загуба от регулари е същата, като при загуба от 

„фишове“: грешна преценка на уменията ви. Само че с малко по-сложен начин. 

Измежду реговете предимствата са малки и по-трудни за ясно дефиниране. Играчите често 

разчитат  на чувство или усещане, че те имат предимство срещу другите регове. Това 

усещане е нещо, което на практика не може да се дефинира в реални или обективни 

понятия, но те смятат, че това е истина. Липсата на действително доказателство за вашето 

предимство не означава, че усещането ви е грешно. Обаче, ако се осланяте на чувства, за 

да дефинирате предимството си, трябва да имате предвид основните пропуски, които 

причиняват тилт от мислене, че сте длъжни да спечелите (т.е. това е само ваше право). 

Ако вярвате, че имате предимство, но не можете да го докажете, вие се осланяте на 

чувства или усещания, за да го дефинирате. Помнете, обаче, че мнението ви е пристрастно 

поради скритата причина за тилта, когато губите от един рег. Вие искате да вярвате, че 

сте по-добрия играч, а този пропуск прави мнението ви ненадеждно. Напълно е възможно 

да сте по-добрият играч, но без доказателство, подкрепящо това усещане, вие сте 

комарджия. 



  81/139 

Знание за това, как да стаквате опонентите си, е огромна част от покера, а това е умение, 

което трябва да подобрявате наред с техническите ви умения. Колкото по-силно е това 

умение, толкова по-ясно можете да дефинирате предимството си и толкова по-малко 

влияние ще имат отрицателните резултати върху съзнанието ви. Без това умение липсва 

твърдото доказателство, подкрепящо вярването ви, което имате за предимството си. 

Ето няколко стратегии за разрешаване на такъв вид тилт: 

1. Вместо да имате усещане, че сте по-добър играч, докажете го. Направете това 

чрез подобряване на способността ви да определяте, кой има повече умения: вие 

или другите регове. Това може да изглежда невъзможно, но както и при всяко друго 

умение, колкото повече работите над него, толкова по-силно става то. Освен това, 

просто чрез работа върху това, вие вече мислите за начина, по който ще 

предотвратите появата на такъв вид тилт. За повече информация вижте раздела 

Умението за разпознаване на вашите умения и уменията на опонентите ви. 

2. Избягвайте схващането, че опонентите ви не се подобряват. Често има две 

основни вярвания в рамките на този тилт, които причиняват още по-голям гняв: 

a. Вие винаги ще бъдете по-добри 

b. Те винаги ще бъдат загубеняци 

Покер играчите са лоши медиуми. Най-вероятно, другите регове ще си подобрят уменията. 

Ако сте по-добър играч точно сега, това не означава, че винаги ще бъдете такъв. 

Предположете, че те ще се подобрят, и направете нужното да сте пред тях. 

ИСТОРИЯ НА КЛИЕНТА 

Mike “Syous” Song 
High Stakes HU NL/PLO Specialist 

DEUCESCRACKED COACH 
„Започнах тренировки с Джаред след наистина труден период, когато бях брейк-

ивън четири месеца. Мислех си, че като успешен хедз-ъп играч лесно бих печелил 

пари; но след загуби за толкова дълъг период, се чувствах направо разбит. Тъй като 

сесиите ставаха все по-зле и по-зле, играех все по-малко и по-малко. Започнах да 

се тилтвам много по-лесно и дори имах синина на ръката си от удряне по бюрото в 

моментите на гнева. Беше наистина стресиращо. 

Започнах да използвам съветите на Джаред и незабавно имах някакво подобрение… 

което беше докато загубя $ 22,000 в една сесия. Обикновено, бих се почувствал 

направо потиснат заради това, но се опитах да се сдържа докато мога да говоря с 

Джаред и да оценя, какво по дяволите се случи. Проблемът беше, че мислех, че 

заслужавам да спечеля срещу този играч. Бях извънредно арогантен, но не го 

осъзнах, докато не анализирахме начина ми на мислене. Джаред бързо ми напомни, 

че не заслужавам нищо в покера. Не бих могъл просто да се появя и да очаквам да 

спечеля. 

Той също така каза нещо, което беше наистина забавно: „Ти действаш като Фил 

Хелмют.“ Това беше като удар за мен, дори ме полазиха студени тръпки по гърба; 

той е последния човек, на който бих искал да приличам. Сега това е страхотен 

римайндър, за да си кажа: „Ти заприличваш на Фил Хелмют“ . Сега наистина 

разбирам, че има само едно нещо, което мога да направя – да играя най-добрата си 

игра, и Джаред ми помогна да видя, как арогантността би могла да разруши играта 

ми. 
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И така, реших да третирам онзи опонент по напълно противоположен начин – сякаш 

той беше по-добрият играч и задълбочено проучих играта му. Направих дисекция 

на 3-часова история на ръцете и следващия път, когато играхме, спечелих $24,000 

за деня. Сега съм с над $30,000 печалба срещу него и оттогава не го виждам по 

масите. 

Като цяло, сега прекарвам много повече време, работейки върху играта си, и вече 

не критикувам себе си за грешки, или дори за тилт. Сега, ако допусна грешка или 

се тилтна, правя анализ и идентифицирам всички фактори – в покера или ментални, 

които са причина за това. Знам, че никога няма да бъда безгрешен и дори не искам 

да кажа, че няма да се тилтвам, защото това не е така. Но е удивително, колко 

различно се държа в покера сега. След четвъртия ни урок повечето от трудностите 

изчезнаха. Все още усещам напрежение, но то никога не е съкрушително и имам 

по-здравословен и спокоен подход към играта.“ 

Нагоре по лимитите 

Внимавайте за тилт по право, когато се качвате по лимитите. Играчите често се чувстват, 

че им се полага по право да печелят, защото са победили долния лимит. В резултат, те 

често бързо решават, че реговете на следващия лимит са ужасни (слаби?). Избягвайте 

подобни грешки. Те създават фалшива увереност и ще увредят потенциалният ви успех на 

този лимит, да не споменаваме дългосрочния ви успех в покера. 

ТИЛТ ОТ ЖЕЛАНИЕ ЗА ОТМЪЩЕНИЕ 

Отмъщението е често срещано явление във всекидневния живот, така че не е 

изненадващо, че то е често срещано и в покера. И, тъкмо както е в живота, дългосрочните 

последици от отмъщение на покер-масата често надделяват над краткосрочното 

задоволяване при постигането му. Разбира се, последиците не са на предния план в 

съзнанието ви, когато отново играете и постоянно ви 3-бетват, карате се на опонента си 

или хващате някого, който „удря и бяга“. Искате отмъщение. Искате да им го върнете. 

Искате да почувстват вашата болка. Искате да ги унижите за това, което току що направиха, 

и сте като Тони Монтана в Scareface, чийто пронизителен поглед в очите ви казва, че иска 

отмъщение. 

Подобна реакция е особено изненадваща за играчи, които общо взето не търсят отмъщение 

извън покера. Обикновено, те нямат чувство, че са отмъстителни спрямо някой, така 

желанието да съкрушат опонента на покер-масата е малко шокиращо. Нещо в покера 

изважда отмъстителната им страна. За някои играчи причината да търсят отмъщение в 

покера, но не и в живота, е в това, че покерът ги блъска по начин, по който животът не го 

прави. За другите играчи, които са склонни и в живота към прояви на гнева, покерът е 

място, където те най-накрая могат да се „разгърнат“. 

Отмъщение не е ирационално. То има история в подпомагане за създаване на закони, 

неписани кодекси на улицата11 и неписани правила, които вие определяте като приемливи 

и неприемливи в покера. Отмъщение не съществува, когато действията на другия играч са 

приемливи за вас. Когато опонентите ви третират с респект, не се опитват да ви надиграят, 

или остават да играят толкова, колкото искате, няма причини да се ядосвате. Съобразно 

на вашите закони в покера това е нещо, което се предполага да се случва. Докато те правят 

това, което вие казвате, няма причини за отмъщение. 

                                            
11 Dr. Michael McCullough, Payback Time: Why Revenge Tastes So Sweet 
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Опонентите ви не ги е грижа за правилата ви. Те играят по собствените си правила и 

правилата на играта. Това означава, че скритият проблем, причиняващ тилт от желание за 

отмъщение, е във вас – не е в тях. Дори да ударят и избягат, и постоянната им агресия ви 

принуждава да заемете позиция, или заядливите им коментари предизвикват желание да 

ги удушите, те не са действителния проблем (освен ако те наистина нарушат правилата на 

залата или закона). Извън екстремните ситуации, всеки път, когато търсите отмъщение за 

неща, с които играчите ви ядосват, гневът ви е сигнал, който посочва пропуск в менталната 

ви игра. 

За да започнете да разкривате тези пропуски, направете списък от тригери, неща, които 

задействат отмъщението. Ето няколко такива: 

 Взимане на парите ви 

 Показване на слаб или никакъв респект 

 Постоянно 3-бетване 

 Чувството, че сте прегазени 

 Друг играч се опитва да ви представи като идиот 

 Опонентът ви мисли, че е по-добър от вас 

 Нещо, което просто ви ядосва в опонентите 

 Чувството, че опонентът е в главата ви и точно знае, какво се каните да правите 

 Играч, с които имате история 

Тилт от несправедливост има тенденция да предизвиква гняв спрямо покера и вариацията, 

докато тилт от желание за отмъщение набелязва определени играчи. Можете също така да 

забележите, че тилт от желание за отмъщение е по-интензивен, когато се играе хедз-ъп. 

Отмъщение в покера е сладко само когато използвате гнева си като гориво, за да играете 

добре. В противен случай това е губеща стратегия в дългосрочен план. Тъй като може би 

вече знаете това, трябва да го научите достатъчно добре, за да предпазите играта си да 

бъде превзета от желание за точното отмъщение. Както и при всички други причини за 

тилт, знанието на проблема не означава, че автоматично знаете решението. След като 

идентифицирахте, какво отприщва вашия тилт от отмъщение, следващата стъпка е да 

разберете причините да търсите отмъщение, и след това да започнете да разрешавате 

пропуските, породени от тези причини. 

Помислете за последния път, когато искахте отмъщение, или време, когато това желание 

беше особено силно. Какъв беше скритият мотив за отмъщение? Какво искахте? Какво се 

опитвахте да изпълните с действията ви? Ето няколко отговора на тези въпроси: 

 „Исках да им покажа, кой е по-добър.“ 

 „Исках те да почувстват болката ми.“ 

 „Не исках те да мислят, че са по-добри от мен.“ 

 „Не искам да бъда собственост.“ 

 „Предпазвам банкрола си.“ 

 „Искам да ги нараня.“ 

Тъй като всеки от тези или други мотиви имат уникални детайли, които се дискутират в 

идващите раздели, цялостната причина да търсите отмъщение е контрол. 

Отмъщение е вкоренено в желание да покажете на другите играчи, че вие имате контрол 

над ситуацията, а не те. Вие ги карате да разберат, че те няма да ви надиграят, няма да 
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проявяват неуважение към вас и няма да си тръгнат с парите ви. Или пък те не могат 

повече да ви блъскат или да се опитват да ви прегазват. Вие поемате контрола и 

отмъщавате за болката, която те са ви причинили. 

В същност, опитът да се поеме контрол над ситуацията по начина, по който го правите, 

показва, че сте извън контрол. В края на краищата, нямате контрол над опонентите си. Не 

можете да контролирате, колко дълго ще играят, как ще играят, какво ще казват или дори 

ще получават ли  съобщенията ви. Като вас, те са мотивирани от собствените си интереси. 

Но ако вашият интерес е да ги контролирате, вие ще бъдете по-малко съсредоточени и ще 

имате по-малко енергия за контрол над играта си. Слабата игра поради отмъстителни 

действия доказва, че сте много далеч от контрола над резултатите. 

Решението за тилта от отмъщение е да използвате гнева си като начин за: 

1. Идентифициране на специфични ситуации, където се отказвате от контрола над 

играта си. 

2. Анализиране на причините за предаване на контрола. 

3. Подобряване на техническите грешки в покера, които сте склонни да правите в тези 

моменти. 

Липса на уважение 

Неуважение от други играчи често изглежда като знак за показване на малко уважение от 

тях. Тъй като има стотици причини да се чувствате неуважавани – повечето от които са 

основателни – в дъното на всичко е невъзможността да имате контрол над това, което 

другите играчи мислят за вас и играта ви. То не прави това, което те казват, вярно, 

сърдечно или уважително; това просто означава, че не можете да контролирате думи, 

които излизат от устата им. 

Погледнете на това от тяхната гледна точка. Нищо лично. Те се опитват да правят същото 

нещо: да печелят. Как се опитват да спечелят - не зависи от вас, просто защото не могат 

да решат, как ще играете. Ако това, което казват или правят, ви ядосва и ви тилтва, те ще 

печелят на друго ниво. Гневът може да бъде разрушителна сила, но вие можете и да 

впрегнете тази енергия и да я използвате като гориво, за да станете по-силен играч. 

Ключът е в използването на гнева ви, за да ви мотивира да играете по-добре и да работите 

по-усилено извън масата, вместо да се опитвате да контролирате начина на игра на 

другите. 

Майкъл Джордан каза в речта си забележително нещо: той беше мотивиран от всичките 

хора, които мислеха, че той не би могъл да успее, най-вече треньорът му по баскетбол от 

училището, който го отряза, и спортните журналисти, които се съмняваха, че може да 

спечели шампионата на NBA. Той понасяше леки обиди (може би неволни) от другите 

играчи, така беше още повече мотивиран да ги бие на корта. Не е ли това най-чистата 

форма на мотивация? Не е, но проработи при него. Ако ставате по-добър играч, печелите 

повече пари и постигате повече успехи в покера чрез използване на отмъщение като гориво 

за мотивацията ви, това не може да бъде толкова лошо. Идеално? Не. Лошо? По дяволите, 

не. 

Когато си отмъщавате заради неуважението, не забравяйте да разпознавате работата, 

която вкарвате в играта си. Лесно е да игнорирате стъпките, които предприемате за 

подобряване на играта си, когато задоволството от успешно постигнатото отмъщение е 
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съсредоточено върху опонентите ви. Те може би ви мотивираха, но вие си свършихте 

работата, така че забавлявайте се с това. Спечелихте го. 

ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОГИКА: ИЗПОЛЗВАЙТЕ ГНЕВА СИ КАТО ГОРИВО, ЗА ДА ИГРАЕТЕ ПО-

ДОБРЕ ОТ ВСЯКОГА. 

Изправяне пред постоянна агресия 

Някои играчи се тилтват заради агресивни действия на опонента. Когато постоянно биват 

3-бетвани и С-бетвани или опонентите им играят повече от 50% от ръцете и ги забъркват в 

трудни ситуации, тези играчи имат чувството, сякаш играта им е постоянно атакувана. Тъй 

като гневът отчасти е свързан с другите причини за тилт от отмъщение, това също така 

предпазва слабостите в играта ви. Защитаване на играта ви чрез отмъщение може да се 

случи просто от липса на достатъчен опит или тактически познания за справяне с постоянна 

агресия. След като научите как да играете печелившо в такива ситуации, ядът ви ще се 

изпари. Прочетете история на клиента Niman “Samoleus” Kenkre, за да научите как 

това се случи при него. 

Ако оправянето на слабостите в играта ви, които изпъкват при тилта от отмъщение, не 

елиминира самият тилт, тогава има други причини за възникването му. 

ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОГИКА: САМО ИЗГЛЕЖДА ТАКА, СЯКАШ ТЕ ИГРАЯТ ЗАД ГЪРБА ВИ – 

ЗАПАЗЕТЕ КОНТРОЛА И ИГРАЙТЕ ИГРАТА СИ. ТОВА Е 

ВСИЧКО, КОЕТО МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ. 

Играч с история 

Мнозина играчи, в частност онези от масите с високи залози и които живеят в райони, 

където популацията на играчите е малка, имат поне един опонент, с който имат „история“. 

Този покер-немезис (Немезида) е някой, който изглежда винаги ви надиграва, има късмет 

при игра с вас или действа като пълен задник, когато печели. Самото чуване на името му 

ви разгневява, камо ли да седите с него на една маса. Тук, в този момент победата над 

него е нещо повече от пари. 

Помнете, този вид тилт от отмъщение не трябва да е очевиден за другия играч или някой 

друг, който е проблем за вас. Скриването на гнева колкото може повече – особено при игра 

на живо – е добра стратегия. Проблемът е, че това вътрешно тилтване може да повлияе на 

играта ви. Вероятно няма да започнете да се изхвърляте, но ако сте в трудна игра, слабите 

въздействия могат негативно да се отразят върху взимането на вашите решения. 

Този тип тилт от отмъщение е форма на акумулиран тилт; не можете да го имате спрямо 

някой, с когото играете за първи път. Проблемът, който имате с този играч, бе изграден 

през време. Всеки път, когато играете, действията означават много повече, защото имате 

тази история. Омразата, която се формира през време, може да бъде толкова силна, че 

вие се ядосвате само от чуването на името на опонента, или от мисленето за него. Ако това 

е вярно, то когато играете с тях, гневът е интензивен, дори ако са минали дни, седмици 

или години. Когато сядате с тях, историята помежду ви е огромната част от действието. 

Използвайте следните съвети, за да се възползвате от историята с този играч: 

1. Използвайте историята си, вместо тя да ви контролира. За да направите това, 

започнете от откриването на причината да мразите този играч толкова много. Какво 

в него или в действията му ви дразни? Дали той е имал късмет и мисли, че е по-

добър от вас? Действително ли той е по-добър и вие го мразите заради това? Дали 
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той е съперник и изглежда, че винаги ще бъде по-добър от вас? Или това е нещо 

лично (начинът на говорене, действие, обличане)? Каквато и да е причината, 

разпознаването, защо той вие е влязъл под кожата, е ключът към работата ви над 

тилта от отмъщение, защото тя след това ви дава шанс да оцените, какво се 

опитвате да контролирате. 

2. Очаквайте гневът ви да е интензивен. Инжектирайки логика, вие по същество се 

борите със себе си да запазите контрол. Битката вече не е просто между вас и 

играча, когото искате да разрушите. Вие трябва да се борите гневът ви да не 

причинява лоша игра. 

Гневът ви срещу тях може никога да не си отиде изцяло, но това не е лошо нещо. 

Докато можете да го поддържате под нивото на границата ви за тилт, можете да 

използвате който и да е гняв да стане гориво за фокусирането ви и страхотната 

игра. Отмъщение е страхотна мотивация да играете най-добре, докато можете да 

го контролирате. 

 

3. Те ще се опитват и ще влязат под кожата ви. Ако те са свикнали да ви виждат да 

избухвате, но вие контролирате играта си повече, този факт може да им да се види 

като предизвикателство да се опитват по-упорито да ви ядосат. Това е игра в играта. 

Бъдете готови да спечелите и тази. 

4. Погледнете по-отблизо предишните си действия. Допълнително към прегледа на 

слабостите в тяхната игра, решете, как можете да използвате предишните им 

знания за вашия тилт като свое предимство. Това ще проработи само ако сте 

способни да се контролирате и да избегнете тилта. 

5. Стъпките в раздела Акумулирана емоция могат да помогнат да разрешите 

насъбрали се емоции около миналата история с тях. 

6. Прегледайте история на клиента Mike “Syous” Song. 

ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОГИКА: АКО ГУБИТЕ КОНТРОЛ, ТОГАВА ОТМЪЩЕНИЕТО НАИСТИНА 

ПЕЧЕЛИ. 

Възвръщане на увереност 

Мачкането от опонента или, когато вариацията изглежда по такъв начин, може да ви накара 

да се съпротивлявате чрез игра под оптималното ниво. Понякога това се случва толкова 

леко, че първото нещо, което забелязвате е, че сте по средата на битката, опитвайки се 

да възвърнете контрол над действието. Често се борите и за възвръщането на увереността. 

Когато сте надиграни и тотално обсебени от опонента си, възможно е да се чувствате сякаш 

те са ви отмъкнали увереността наред с чиповете ви. Вие заемате позиция. Вие няма да 

бъдете прегазени. Вие ускорявате действието, опитвайки се да намерите точното 

отмъщение за тях, мислейки дори, че те могат да флиртуват с вас. Вие безразсъдно 3-

бетвате в надеждата, че можете да стигнете до шоудаун с блъф, или опитвате да направите 

нелепи хироу-колове. Нищо не работи за вас и само причинява по-големи загуби. На 

повърхността се опитвате да играете отново с тях, за да покажете, че сте по-добрия играч. 

Но също така се опитвате да докажете това и на себе си. 

Имате предимство, ако опонентът ви пропусне да интерпретира способността ви. 

Единствената логична причина да искате да им докажете, че не могат да ви прегазят, е 

необходимостта да го докажете на самия себе си. 

Този проблем с увереността се случва, когато ви липсва способността да разпознавате 

вашите умения, уменията на опонента ви и вариацията. Когато знаете предимствата си в 
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играта, за вас няма причина да се опитвате да надигравате опонента си по отмъстителен 

начин. Развиването на тези умения може и да не реши проблемите ви с тилта от 

отмъщение, но те са важни парчета от пъзела. 

Взимане на парите ви. 

Когато се чувствате сякаш парите, спечелени от вас, бяха откраднати, тилтът от желание 

за отмъщение ви разбива като един събирач на дългове, готов да чупи нечии колена. 

Искате парите си обратно веднага! Не можете да чакате отново да влезете в ръката с тях. 

Вниманието ви е фиксирано върху тях. Не им позволявате да се изплъзнат от погледа ви. 

Господ да им на помощ, ако напуснат масата, защото вие ще ги гоните до дупка, докато не 

спечелите парите си обратно. 

Докато интензитетът на всеки тилт при играчите варира, най-често срещаният общ 

знаменател са парите. Какво толкова има в парите, които загубихте, че ви хвърля в сляпа 

ярост? Парите винаги репрезентират нещо повече от номиналната им стойност, така че, 

какво репрезентират те за вас? Състезание ли е това, тъй като парите е начинът да запазиш 

резултата в покера? Мразите да губите? Парите могат да бъдат свързани с цели, 

реализация, статус в играта или реалната нужда да плащате сметки и да живеете. Парите 

служат за много цели. Причината/причините да се тилтвате, за да предпазите загубените 

пари, е адресираната слабост. 

Когато губите пари, вие долавяте, че отмъщението ви предпазва от това, да изглеждате 

като губещ играч, от загубата на парите, които са ви нужни за плащане на сметки, или от 

това, да оправдавате очакванията си. Отмъщението е целенасочено – но в грешна посока. 

Вместо действително да се предпазвате от загубата на парите, вие можете да загубите 

повече. Стига да можете да управлявате уменията си в играта, особено в моменти, когато 

тилтът от отмъщение ги разрушава, парите ще се върнат, само че може би не от същия 

играч. 

Корекцията на този тип тилт от желание за отмъщение не е просто да вцепените гнева, 

което ще предпази парите ви. Това краткосрочно решение не е адресирано към основната 

причина за гнева ви, така че вие трябва: 

1. Да бъдете по-малко резултатно-ориентирани. Фокусирането повече върху 

парите, отколкото върху това, как играете, вкарва голямо напрежение в менталната 

ви игра, когато губите. Вместо това, съсредоточете се повече върху качеството на 

играта си, по този начин загубата на пари ще има по-малко значение в краткосрочен 

план. За повече вижте раздела Умението за разпознаване на качеството на 

уменията ви. 

2. Да гледате на парите като на инвестиция в уменията ви. Инвестицията ви няма 

да покаже възвръщаемост всеки път когато играете покер. За повече информация 

отидете в раздела Загуба на пари. 

3. Да прегледате раздела Конкурентоспособност, да разберете повече за това, 

какво представляват парите за вас. 

Отмъщение с действие 

Губенето е болезнено. Вероятно, мразите да губите. Можете дори да мразите играчите, от 

които губите. С времето имената вече нямат значение, просто мразите който и да е, който 

ви бие и искате те да почувстват болката ви. Звучи доста емоционално, но често болката, 

която усещате при загубата, е нещо, което формира корените на отмъщението. 
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Битката за надмощие на масата е също така и битка за това, кой ще почувства болката от 

загубата и ще кой ще усети удовлетворението от победата. В същност, тилт от желание за 

отмъщение е защитна стратегия за предпазване от болезнените усещания при загуба. 

Не всеки преживява загубата по същия начин като вас. Много от играчите, на които искате 

да причините болката, няма да я усетят, защото загубата не ги дразни токова много, 

колкото вас. Ако искате да разрешите този тип тилт от желание за отмъщение, необходимо 

е да намалите количеството болка, която чувствате при загуба. Стъпките, набелязани в 

раздела Тилт от омраза към загуби, могат да помогнат. 

Душата ви е обсебена 

Трябва да погледнете към обратната страна на отмъщението, за да завършите картината, 

определяща, защо го търсите: Как се чувствате, когато надигравате другия играч. Имате 

ли чувство, че всичко е под контрол? Сякаш сте обсебили техните души? Ако е така, колко 

са интензивни тези положителни емоции, асоциирани със сила и контрол? 

Тъй като този тип тилт от желание за отмъщение може да изглежда случаен или странен, 

възможно е в началото да не мислите, че го имате. Погледнете по-отблизо целите и 

намеренията зад гнева ви, за да разберете, дали дълбоко в себе си вярвате, че имате 

способността да овладеете играта на другия играч и да работите с тях като кукловод. 

Не е възможно да контролирате играта на другия играч, но има смисъл това да се проявява 

по този начин: Дълбокото разбиране за контрола на мимиката. Когато разбирате играта на 

опонента по-добре от него, вие знаете, как да експлоатирате слабостите му и сте с поне 

една стъпка напред. Няма начин той да ви бие. Вие изцяло контролирате играта или 

действието. Има само един начин да загубите – и това е вариацията. Докато действието е 

изцяло под вашия контрол, което не означава, че контролирате опонента, това означава, 

че разбирате неговата игра. Освен това, вероятно вие наистина играете много добре и 

имате страхотни чувства за играта си. И двата фактора допълват чувството ви за пълен 

контрол; също така е възможно и да рънвате добре. Вярването, че контролирате играта на 

другия играч има смисъл именно по тези причини; просто се случва те да бъдат опорочени. 

Отмъщението излиза на сцената, защото губенето го кара да изглежда така, сякаш вашият  

опонент ви е обсебил. Ако вярвате, че можете да обсебите другия играч, то това означава, 

че вярвате някой друг да може да ви обсеби. Тилт от желание за отмъщение е вашият 

начин за защита от това обсебване. 

ТИЛТ ОТ ОТЧАЯНИЕ 

Отчаянието е  чувство, което може да е трудно за разпознаване. Забелязването му изисква 

по-близък поглед към намеренията, стоящи зад действията, такива като, опит за излизане 

от задънена улица, преследване на загуби, игра извън рамките на необходимия банкрол, 

рейзване с всяка ръка, постоянно проверяване на резултати, форсирани действия, скачане 

по лимити, игра с безумно дълги сесии и бързо претоварване. Това, което кара един играч 

да действа по този начин, е намерението или подтик да направи всичко възможно, за да 

спечели незабавно, и дори да получи или да избегне загубата. 

Направо можете да се събудите с констатация за купища пропилени пари, грайндейки 16 

часа подред или с нещо още по-лошо. Да избегнеш импулса да направиш всичко, за да 

спечелиш, е трудно, защото той става все по-силен и по-силен с нарастването на загубите. 

То е като краста, която трябва да разчесвате, така че отдалечаването от покера става 

невероятно трудно. Да печелиш, изглежда, е единственото нещо, което ще премахне 
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крастата. Получавате някакво облекчение, ако сте способни да изтръгнете победа или поне 

да избегнете голяма загуба, но това е временно. Натрупат ли се загубите веднъж, 

отчаянието се връща отново, сякаш никога не е изчезвало. В същност, то никога не 

напуска, то просто се крие. 

Съвсем като човек, пристрастен към дрога, който ще направи всичко, за да получи 

следващата доза, един покер играч, който отчаяно иска да спечели парите си обратно, ще 

направи почти всичко, за да спечели. В същност, това не е истина; той няма да направи 

нищо. Разликата между това, което той ще прави и няма да прави, определя дали има 

проблем с представянето или проблем с хазарта. 

Всичките проблеми, описани в тази книга, имат спектър на интензитет. Покер играчите с 

достатъчно лека форма на тилт от отчаяние могат да използват съветите от този раздел, 

за да направят стабилно подобряване. Другите биха могли да се възползват от 

професионална помощ. За всеки играч има граница между проблем с представяне и 

проблем с хазарта. Ако тилтът от отчаяние е проблем за вас, решението, от коя страна на 

границата сте, е въпрос на преценка. Можете ли да запазите достатъчна степен на контрол, 

когато този проблем е в най-лошата си форма, и можете ли да си позволите някои лични 

и финансови загуби, които могат да се случат, докато самостоятелно работите над този 

проблем? Или, ви е нужна помощта на психолог, който е специализирал в областта на 

проблемите с хазарта? 

Тилт от отчаяние е хлъзгав наклон, който изисква усилена работа, за да бъде 

предотвратен. Когато той се случи при един умел играч, трудно може да се разбере, 

доколко зле той е играл. Разстоянието между това, как той играе обикновено, и как играе, 

тилтвайки се от отчаяние, е толкова голямо, че може да изглежда, сякаш той е обсебен от 

някой демон. Без да научиш, защо това нещо се случва, не е възможно да го предотвратиш. 

Тази несигурност само добавя допълнителна емоционална болка към един проблем, който 

вече е едва разбираем. 

Тилтът от отчаяние е форма на акумулиран тилт. Интензитетът на гнева, който се 

проявява, когато се опитвате да се измъкнете, е толкова силен, че много бързо завладява 

съзнанието ви. Старите емоции изпълват ума и го удавят в толкова много гняв, че 

реакцията ви спрямо ситуацията е отвъд разумни граници. Правите неща, които нямат 

смисъл, и се тилтвате още повече заради това, че действията ви изглеждат нерационални 

(вие изглеждате нерационални). 

Ако тази схема изчезва за известно време, гневът, който нахлува в съзнанието ви, беше 

изграждан с години. Дори ако напоследък е станало съвсем тежко в покера, работата 

далеч от масата е задължителна, за да се изгради менталния мускул, необходим, за да е 

честна битката. Акумулираният тилт е истинската „уайлд кард12“ при този тип тилт. 

Колкото повече се акумулира, толкова по-трудно се запазва способността да се мисли и от 

там - да се упражнява контрол. Ако се опитвате да се захванете с тилта от отчаяние 

фронтално без сериозна подготовка, почти нямате шанс да коригирате този проблем. 

Натрупаният гняв бързо завладява съзнанието ви и вие играете ужасно. Вместо да се 

изправяте пред него неподготвени, работете далеч от „сцената“ с чувството, сякаш от това 

зависи вашия покер-живот. И това е така. 

                                            
12 Wild card – карта за игра, която може да има каквато и да е стойност, боя или друго свойство по 
усмотрение на играча, който я държи. 
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КОГАТО ЗАГУБАТА ПОРАЖДА ДОБРИ ЧУВСТВА 

Понякога копнежът за победа е толкова силен, че загубата поражда добри чувства. Да 

допуснеш, че искате да загубите, звучи малко лудо, но това се случва доста често при 

обикновените хора, което не означава непременно, че са ненормални. Губенето може да 

поражда добри чувства поради редица логически причини. То приключва с болката бързо, 

можете да го контролирате и това може да бъде един вид облекчение от напрежението 

непременно да се спечели. Играчи с тилт от отчаяние често попадат в задънена улица, 

опитвайки се да определят, защо искат да загубят. Тази несигурност поражда 

допълнително разочарование (тилт от тилт) и в края на краищата прави по-вероятно тилтът 

от отчаяние да се случи отново. 

Тилтът от отчаяние се причинява от основни проблеми, обхванати в този раздел. Тилтът 

от отчаяние е като капак, който се намира под всеки тип тилт – най-често тилт от омраза 

да губиш – чакайки удобен момент да ви издърпа в покерния ад. Покер играчи с тилт от 

отчаяние мразят да се махат от масата, сякаш са заковани, и не искат да приключат сесия 

на загуба без значение, колко време ще им отнеме да спечелят. Колкото по-дълго и по-

дълбоко навлизат в една губеща сесия, толкова по-зле играят, толкова по-силен става 

гневът и по-вероятно те да направят нещо драстично, като скачане по лимити, влизане ол-

ин с всяка ръка или удвояване на всеки голям блайнд. 

Тъй като другите типове тилт могат да доведат до тилт от отчаяние, възможно, все още не 

сте сигурни, кой от тях е причина за отчаянието ви. Това не е проблем. Първата цел е да 

предотвратите тилт от отчаяние, тъй като той може да причини основни щети на банкрола 

ви, на увереността ви и мотивацията. Основната цел на този раздел е да ви помогне да 

избегнете това да се случи. Започнете със стандартната стратегия, предложена по-надолу. 

Тогава, след като обърнете по-специално внимание върху тригерите си и признаците за 

тилт, вероятно ще идентифицирате типа на тилт, който довежда до отчаяние. 

Не подлежаща на преговори стратегия 

Следвайте всичките или по-голямата част от тези стъпки, за да предотвратите тилт от 

отчаяние да разруши играта ви: 

1. Имайте чувство за неотложност. Основната грешка е да се отнесете към тилта от 

отчаяние или стъпките за корекцията му твърде небрежно. Ако си мислите, че един 

ден ще се събудите и проблемът ще е изчезнал, вие сте мечтател или комарджия в 

менталната си игра. При всеки играч, който спира рязко, като пушач, който един 

ден се отказва и никога не започва да пуши отново, има голяма вероятност за 

провал. Ако искате да оправите проблема си с тилта, това трябва да е приоритет за 

вас. 

2. Напишете профил на тилта. Бъдете подробни в описанието на ранните знаци за 

задаващ се тилт, които могат да го отключат, и първите грешки, които правите в 

покер-играта си. Изучавайте профила си по-често и преди да играете. Добавяйте 

нови детайли, когато ги откриете. За повече подробности вижте Профил на тилта 

в началото на тази глава. 

Една от главните причини да имате проблем с контрола над тилта се състои в това, че 

ранните предупредителни знаци дори не са на вашия радар. За да имате шанс в 

спирането на тилта, вие трябва да сте способни да забелязвате признаците на 

задаващия се гняв. 
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3. Поставете стриктен праг на загубите.  Вероятно вече сте го правили преди и сте 

се отказали, но това не означава, че това е лоша стратегия. Малко вероятно да сте 

го комбинирали с други стъпки за превенция на тилта, или сте осъзнавали, колко е 

важно това: да упражнявате съзнателен контрол над емоциите си. 

4. Взимайте си редовни почивки или използвайте таймер. Упражняването на 

емоционален контрол по време на сесията е критично. Ако гневът започва да 

превзима способността ви да мислите, много е вероятно да се поддадете на 

интензивният акумулиран тилт, който е съвсем близо. Тъй като тази стратегия може 

да ви възпира да играете най-добре, все пак това е много по-добре, отколкото 

алтернативата. Вижте раздела, озаглавен Разпознаване за повече подробности. 

5. Прегледайте реакциите си при извънредни ситуации. Преди всяка сесия 

преглеждайте стратегията си за предотвратяване на тилта от отчаяние като 

репетиция за извънредна ситуация. Това ще запази всички детайли от вашия план 

в съзнанието ви пресни, така че да сте готови да предприемете спешни действия. 

6. Предприемете агресивни действия спрямо ранните знаци за тилт. Забележите 

ли веднъж признаците за тилт, работете усилено върху контрола на гнева си чрез 

прилагане на всяка част от вашата стратегия. 

7. Разпознавайте малките стъпки напред. Разпознаването на сесии, в които правите 

прогрес в борбата си с тилта, ви дава тласък в увереността, че сте на прав път. 

Помнете, увеличената разпознаваемост или осъзнаването на тилта, не контролът 

му, често може да е първата стъпка. Тилт от отчаяние е главен проблем и 

елиминирането му изисква постоянни усилия през дълъг период от време. Когато 

малките подобрения остават незабелязани, можете да изоставите стратегия, която 

наистина работи. За повече, вижте раздела, озаглавен Проследяване на 

подобрения. 

8. След идентифициране на типа (типове) тилт, който води до отчаяние, 

разрешете го, използвайки менталната история на ръцете. Предприемането на 

тези стъпки намалява количеството гняв, който се проявява, когато се задейства. 

Това, пък, довежда до по-лесното прилагане на предните седем стъпки. 

9. Разберете по-добре процеса на учене. Допълнителната причина за тилт от 

отчаяние е неправилно възприемане на ученето. Прегледайте глава 2, за да знаете 

какво да очаквате. 

10. Развийте стабилна увереност, прочитайки глава 8. Играчи със стабилна 

увереност нямат тилт от отчаяние. 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТИЛТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИГРАТА 

В началото на тази глава тилтът беше представен като нещо, което би могло да бъде от 

полза за играта ви. Тилтването е много далече от идеалния начин за подобряване, но 

когато той е реална част от играта ви, нека да използваме това, което той ви дава, вместо 

просто да се оставим на негативите от него. Нека да припомним набързо, как е възможно 

това. 

Когато гневът става твърде интензивен и преминава границата, мозъкът ви блокира. По-

висшите мозъчни функции – като взимане на решения, възприятия и емоционален контрол 

– започват да изключват. Взимате ужасяващи решения защото не мислите правилно. 

Съгласно Модела за обучение на възрастен, загубата на способността да мислите означава, 

че губите информация, която в момента е в процеса на научаване: Осъзната 

Компетентност. Това, което остава, са уменията или знания в играта ви, които сте 

усъвършенствали: Неосъзната Компетентност. Това включва солидна част от играта ви, 

която искате да запазите, и слабите й части, които се нуждаят от подобряване. Всичко, 
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което не се е проявило, просто все още не е научено или усъвършенствано, и е в процеса 

на научаване. 

Когато анализирате качеството на играта си по време на тилт, разгледайте тези три 

категории: 

1. Същински знания, които са солидни и са в основата на силата ви. 

2. Същински знания, които са остарели и са най-голямата ви слабост (известни като 

лоши навици). 

3. Знания, които са в процес на научаване. 

Разпознаването на усъвършенстваната сила в играта ви е от ключово значение поради три 

причини:  

1. Идентифицирате области, в които никога вече няма да ви се наложи да работите. 

2. Създавате балансирана перспектива за играта си. 

3. Разпознавате границата, доколко зле можете да играете. Играта ви не може да 

пропадне в някаква черна дупка, където може да потъне в пълно забвение. Тази 

сила гарантирано ще се прояви без значение колко е силен тилтът ви. 

Разпознаването на най-големите ви слабости е важно, защото те са онези части от играта 

ви, които са най-лесни за коригиране. Докато реалността за играта ви в най-лошата й част 

може да бъде трудна за приемане, добрата новина е, че когато поправите тези грешки, ще 

ви се налага по-малко да мислите за тях. Тъй като корекциите на слабостите ви не са били 

усъвършенствани, те изискват мислене. Когато овладеете корекциите до нивото на 

Неосъзната Компетентност, вие освобождавате менталното пространство, за да издигнете 

играта си до по-високо ниво. 

Най-добрият начин за започване на корекциите на най-големите ви слабости е чрез 

изготвяне на списък с тях наред с корекциите на всяка една и преглеждане на списъка 

преди всяка сесия. Тогава, докато играете, правете всичко, което можете, за да 

приложите тези корекции при разпознаване на надигащия се гняв. Тъй като тези слабости 

са толкова първични в сравнение със силните ви страни, те не изискват много мислене, 

което означава, че ще бъдат лесни за коригиране следващия път, когато сте в тилт. Обаче, 

все още трябва да ги третирате като приоритет. Коригирането на една слабост е постигнато 

до съвършенство само тогава, когато сте доказали, че можете да я поправите по време на 

тилт. Това означава, че можете да я извадите от списъка и да я замените със следващата. 

Помнете, няма значение, колко добри сте станали, вие винаги ще имате слабости. За по-

напреднал начин на използване на тилта за анализиране на играта си, върнете се към 

раздела Когато една грешка не е грешка. 

Пазене на записи 

Ако използвате гореописаната стратегия, напишете списъка си с бележки и ги 

съхранявайте, подредени по дати. Това не отнема много време и е ценно по следните две 

причини: 

1. Изписването на бележки прави всяка слабост по-реална и по-вероятна за изпъкване 

и коригиране по време на тилт. Тъй като грешките, които правите по време на тилт 

са очевидни в последствие, те трябва да бъдат очевидни и когато това има най-

голямо значение: преди да действате. Изписването им ускорява процеса. 

2. Тъй като продължавате да записвате слабостите си през времето, вие създавате 

писмена следа, която ви позволява да доказвате, че се подобрявате като играч. 
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Докато правите прогрес с тилта, може да ви се струва, че гневът ви има същият 

интензитет, но играта ви е подобрена. Вашите бележки ви дават начин за 

сравняване на текущото ви най-лошо с предишното такова от преди месеци и 

доказват, дали задният край на играта ви се подобрява. 

Помнете, подобрението се случва по два начина: вашето най-добро става по-добро и 

вашето най-лошо става по-добро. Използването на посочените стъпки ви позволява да 

докажете, дали вашето най-лошо се подобрява, което означава, че действате по правилния 

начин. Този път, когато сте в тилт, имате малък позитив, в сравнение с преди, когато сте 

виждали само негативи. 

Възможно, така също, да не се постигнат никакви подобрения. Ето няколко причини за 

това: 

 Причината за тилта ви не е разрешена. 

 Тилтът е по-жесток, отколкото когато и да е преди, откакто започнахте да си водите 

записките. 

 Подходът ви към подобряването не работи. Прегледайте главите 2, 3 и 4. 

6. СТРАХ 
В ЕДИН ПОКЕР СВЯТ, където всякакво скъсяване на най-добрата ви игра се нарича тилт, 

играчите едвам забелязват тревожност и страх. Дефинирането на тилта като нещо, 

причинено просто от гняв, позволява на страха да излезе на повърхността като истински 

участник в проблемите в менталната игра. Страхът беше там наред с всичко друго, но 

(освен ако имате способността да го забелязвате) по всяка вероятност сте пропуснали 

ролята му в причиняването на проблеми във вашата игра. При повечето играчи е така. 

Възможно е да не осъзнавате, че страхът може да е причината за загубата на ясна мисъл, 

постоянно преглеждане на миналите ръце в търсене на грешки, или липса на енергия за 

игра. 

Възможно е да не изпитвате страх в общия смисъл на думата, той може да се проявява 

едва доловимо по един от следните начини: 

 Умът ви се „изпразва“ в големите потове. 

 Чувствате притеснени без видими причини. 

 Постоянно преигравате предишните ръце в ума си. 

 Постоянно проверявате резултатите, касата или размера на стака си. 

 Играете покер само когато се чувствате перфектно, така че не играете много. 

 Умът ви препуска и не можете да спрете да мислите. 

 Постоянно се сещате за решения, когато вече е късно. 

 Избягвате игри с висока вариация, което знаете, че е правилното решение. 

 Взимате допълнително време при взимане на трудно решение, но не мислите за 

нищо друго освен: „Какво, по дяволите, да направя?“ 

 Чувствате се затруднени при ученето на играта. 

 Редовно губите нишката на мисълта в една ръка. 

 Не ви се иска да качвате лимита. 

 Имате затруднения със съня след лоша сесия. 
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Природата на страха 

Страхът е натрупване на тревожност (безпокойство). 

Тревожността е натрупване на съмнения или несигурност/неопределеност. 

Неопределеност е един въпрос, на който нямате отговор, или нямате достатъчно опит да 

докажете, че отговорът, който вече имате, е верен. Когато тези въпроси нямат отговор 

или доказателство, съмненията се натрупват и евентуално предизвикват безпокойство. Ако 

това продължава достатъчно дълго, то се превръща в страх. Както и при другите емоции, 

страхът съществува като диапазон, започващ с въпрос. 

Чрез потапяне в страха си, можете да измъкнете въпроси, които нямат отговор или 

доказателство. Разкриването на въпроси, лежащи в основата на страха ви, е важно, защото 

те показват, какво искате да узнаете на по-дълбоко ниво. Следващите фрази са примери 

на често срещаните въпроси, които имат покер играчите: 

 „Ако не мога да бия „рибата“, как бих могъл някога да стана успешен играч?“ 

 „Какво ще правя, ако онлайн покера приключи или игрите пресъхнат?“ 

 „Вярно ли е това решение тук?“ 

 „Как можах да бъда толкова глупав?“ 

 „Кога ще свърши лошата серия?“ 

 „Защо това винаги се случва на мен?“ 

 „Защо изобщо не мога да играя добре, когато се качвам на следващия лимит?“ 

 „Ще мога ли някога да достигна потенциала си?“ 

 „Ще го правя ли като „про“?“ 

 „Какво ще правя, ако не мога да направя като „про“?“ 

 „Мога ли да се справя с друг отвратителен даунсуинг?“ 

 „Ще се събудя ли някой ден неспособен да печеля в покера?“ 

Понякога тези въпроси се наслагват в съзнанието на играча без да се намери отговорът, 

докато друг път те получават автоматичен отговор от рода „Това е така, защото съм идиот, 

който прави такива грешки“, „Никога няма да стана преуспял, щом не мога да бия 

„рибата““, „Лошата серия никога няма да свърши“ или „Това е защото просто не съм 

достатъчно добър играч, за да го направя като „про““.  Тези отговори увековечават страха. 

Може да изглежда прекалено опростено да сведем страха към един въпрос, но помислете 

за това логично. Когато имате сигурност, няма от какво да се страхувате. Ето защо хора, 

които имат сигурност показват увереност, дори когато грешат. 

Ако бяхте 100% сигурни, че покерът щеше да бъде легализиран и ще предизвика втори 

бум, би било нелогично да се тревожите, че той ще приключи. Ако бяхте 100% сигурни, че 

лошата серия ще свърши след 10 000 ръце, не бихте се двоумили за възможно по-бързото 

изиграване на тези 10 000 ръце. Колкото и просто да звучи, но сигурността е антидот на 

страха. 

Непредвидимостта или несигурността сами по себе си не създават тревожност – точно 

както гневът сам по себе си не създава тилт. За да се достигне това ниво на интензивност, 

изисква се наличие на основни пропуски в това, как подхождате и учите покер. Крайната 

цел не е елиминиране на несигурността; тя е коригиране на основните пропуски в логиката 

ви, която засилва нуждата ви от сигурност, когато в действителност тя все още ви липсва. 
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Без несигурност няма риск. Без риск няма какво да се подобрява в покера, не е необходимо 

създаване на предимство и не може да се печели. 

ПРИНОСЪТ НА БАРИ 

Бъди безстрашен като Айви 

Играчите често имат желание да са безстрашни, точно както си представят Фил 

Айви – същество, лишено от всички страхове със способността да предизвика страх 

в другите. Опитът да бъдеш безстрашен като Айви без действителното премахване 

на съвсем реални страхове, които имаш, е резултатно-ориентиран начин на мислене 

за менталната игра. Вие виждате сбора от частите от менталната му игра, но не и 

това, как той е постигнал това. Това не е по-различно от желанието да имаш повече 

пари или да бъдеш толкова добър играч. Виждате крайния резултат и мислите, че 

той може да бъде ваш без да сте положили усилия за това. За съжаление, 

съзнанието е достатъчно мощно, за да ви убеди, че това е възможно, но не е 

достатъчно мощно мигновено да го превърне в реалност. 

Непълна информация 

Без съмнение сте чували, че покерът е игра с непълна информация. Уменията в покера 

идват от създаване на сигурност там, където преди я нямаше. Нямате никаква идея, какви 

карти са раздадени на опонента ви, но имате способността да го поставите на диапазон, 

да възстановите предишните ви ръце с него и да обърнете внимание на рийдовете, за да 

попълните липсващата информация. Не знаете силата на опонента си след изиграване на 

една ръка с него; но ако редовно преглеждате тренировките, постовете във форумите и 

работите върху играта си, можете да научите, как бързо да оцените играта му. 

Хипотетично, нека да кажем, че има 10 технически неизвестни във всяка раздадена покер-

ръка. Една риба може да попълни само една или две от неизвестните променливи в една 

ръка, докато един професионален играч може да попълни седем. Предимството на 

професионалиста идва от способността му да създава сигурност там, където по-слабият 

играч не може. С други думи, той има информационно предимство. 

Един играч е риба в менталната игра, когато му липсва вещина да попълни достатъчно 

количество неизвестни променливи. Нека да кажем хипотетично, че в един проблем в 

менталната игра има също 10 технически неизвестни променливи. Играчи, които има 

проблеми с тревожност или страх, обикновено имат уменията да попълнят една или две, 

но вярват, че имат уменията да попълнят седем. Тъй като те вярват, че би трябвало да 

могат да ги преценят, те претърсват ума си за отговор. Когато отговорът не се намира, 

мисленето им се забързва и вероятно препуска към отчаяното попълване на неизвестните 

променливи. Те постоянно проверяват касата, но не знаят защо; умът им се изпразва, 

когато играят на $5/$10, но не могат да преценят, защо това не се случва на по-ниските 

лимити; или пришпорват решения в големите потове, но не могат да преценят, как да 

забавят нещата. 

Опитът да попълниш повече неизвестни, отколкото ти позволяват уменията ти в менталната 

игра е като опит да надиграеш играч с добри умения. Умът ви заблуждава себе си и 

резултатите ви са дори по-лоши, отколкото ако сте в пълно недоумение относно това, което 

знаете. За щастие, играчите запълват неизвестните променливи в менталната игра чрез 

развитие на умения по същият начин както и в самата игра; само подробностите се 

различават. 
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Гориво за представяне 

„Ако не усещате напрежение върху първия тий от основен турнир по голф, значи не сте 

живи.“ – чува се в PGA Tour. 

 Докато страхът причинява множество проблеми, когато се изпитва на ниски нива, той 

може да бъде основен източник на гориво за вас, за да се представите на най-високо 

равнище и да играете в зоната. В напрегнати ситуации е обичайно да сте притеснени, 

нервни, развълнувани, възбудени или обрани. Както и да го опиша, наличието на емоция 

и адреналин, напомпали тялото ви, зареждат сетивата ви, за да извадите наяве детайли, 

които при обичайни условия не можете да видите. Тъй като прихващате тези подробности, 

имате усещане, сякаш действието минава през вас, времето сякаш се забавя и вие просто 

знаете,  какво държи вашия опонент. Вие сте в зоната, благодарности на нервите ви. 

В покера, както и в спорта, бизнеса и други арени за представяне способността да 

преуспявате под напрежение преди даваше на хората несъмнено  конкурентно предимство. 

Това е нещо като естествен подбор в играта – до момента, в който психология и спортна 

психология дадоха на хората, които се мъчеха да се представят добре под напрежение, 

един формален начин да научат това, недостижимо преди, умение. Тези хора може да са 

били същите, ако не и по-талантливи, но без способността да се представят под 

напрежение, те не биха могли да постигнат онова ниво на успеха, което е еквивалентно на 

таланта им. 

Тази глава има намерение да създаде равни условия за онези покер играчи, на които им 

липсва способността да се изявяват под напрежение. Когато става въпрос за проблеми със 

страха, целта е да се идентифицират и разчупят скритите пропуски в менталната игра, 

които обръщат въпросите ви в страх. Един пример на подобен пропуск е вярването, че 

усещането за безпокойство или страх означава, че ще се представите слабо. Когато 

нормално се нервирате на масата, умът ви не би могъл да отговори на въпросите: „Защо 

се чувствам по този начин?“ и „Какво значение имат тези усещания за представянето ми?“. 

Вашата неспособност да отговорите на тези въпроси създава по-голямо безпокойство, 

което изключва ума ви и вероятността да се провалите става по-голяма. През време 

започвате да асоциирате безпокойството с провал и така научавате, че тревожността по 

своята същност е лоша. Така, както се научихте, как да се страхувате от нервността си, 

можете да се научите и как да я използвате, за да играете най-добрия си покер. 

Ето няколко други ползи, които предлага страхът или напрежение: 

1. Точно като тилт, тревожността разкрива скритите слабости в това, как технически 

играете покер и подхождате към менталната игра. В същност, тя ви помага да 

идентифицирате това, което има нужда от подобрение. 

2. Напрежението е критично за ученето. Когато нервността ви се засилва до връхната 

точка на кривата за представяне, вие ставате машина за учене, която е способна да 

прихване и най-дребните детайли в действието, които иначе не бихте могли да 

видите. 

Чрез приемане на тревожността, вие сте в чудесна позиция да извлечете ползата от нея. 

ПРОФИЛ НА СТРАХА 

Преди да адресирате страховете си директно, първо, трябва да ги разпознаете и да 

разберете. Най-добрият начин за това е да идентифицирате вашите модели на съмнения, 

тревожност и страх. Ето няколко въпроса, за да започнете отнякъде: 
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 Кои са ситуациите, които обикновено предизвикват съмнение, тревожност или 

страх? 

 Какви са най-ранните признаци за вашия страх? 

 Борите ли се с някои от изброените в началото на главата неща или имате някои от 

въпросите, изброени в този раздел, Природа на страха? Можете ли да ги 

опишете по-подробно? 

 Можете ли да идентифицирате момента, в който тревожността става прекалена 

и причинява проблеми? 

 Как изживявате тревожността? (сърцебиене, изпотяване, гадене, пресъхване на 

уста, потропване с крака и т.н.) 

Когато анализирате вашия модел, помислете за наличието на петте често срещани 

симптома на страха, описани по-надолу. Покер играчите често ги виждат като 

негативни и влошаващи играта им неща. Но те не са. Те се асоциират с дълбоко 

скритите пропуски, причиняващи страх. Ако ги разберете, ще сте с една стъпка напред 

в премахването им и решаването на проблемите ви с тревожността и страха.  

1. Прекалено мислене 

Страхът кара съзнанието ви да препуска, да обикаля в кръг и да бъде обсебено от едно и 

също нещо. Това се случва, защото умът ви не може да намери отговора на дълбоко 

скрития ви въпрос. Антидотът за страха е сигурност, така че умът се опитва да направи 

всичко, за да намери отговор. Опитвайки се да намери отговора, съзнанието продължава 

да го търси, докато не се изтощи или бъде разсеяно. 

Тъй като умът е ограничен до определен брой неща, за които може да мисли 

едновременно, запишете мислите си. Записването на това, което ви тревожи, води до по-

лесното оценяване на скрития въпрос, на който се опитвате да отговорите. 

Идентифицирате ли въпросите, запишете отговорите. 

Прекаленото мислене създава объркване и хаос в ума ви. Един хаотичен ум е като 

разхвърлено бюро; трудно е да се намери това, което се търси. Записването ви помага да 

проясните хаоса и да използвате ума си за намиране на отговорите по-ефикасно. 

2. Не се доверявате на инстинктите си 

Знаете правилната игра, но вървите срещу нея. Защо? Защото не се доверявате на 

отговора, който ви дават инстинктите ви. Това води до въпрос: „А какво е, по дяволите, 

инстинкт?“ Ако не знаете, какво е инстинктът, има смисъл да не му се доверявате. По 

същество, инстинктът е умение на ниво Неосъзната Компетентност, реагиращо на 

ситуацията с отговор. Това е менталната версия на атлетическа реакция в спорта.  

Един пример за това е един баскетболист, който, движейки се към коша, мигновено 

регулира положението на топката в ръцете си, за да избегне опита на защитата да му я 

отнеме. Няма мислене в това атлетическо движение, това е чисто инстинктивна реакция. 

Същото важи и на менталното ниво; инстинктът не мисли да идва с отговора, отговорът 

идва автоматично. 

ПРИНОСЪТ НА БАРИ 
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Играчи с усет 

Често сте чували за „играчите с усет“. Това са играчи, които сякаш имат 

способността да „четат“ в душите, но в действителност, те само използват уменията 

си, тренирани до ниво Неосъзната Компетентност, и ги използват наистина добре. 

Менталните реакции, точно както и спортните такива, се получават благодарение 

на дълбоко вкоренени умения. Ако не вярвате на инстинктите си, не вярвате на 

цялата работа, която сте свършили, учейки играта. Когато инстинктът ви е верен, 

научавате нещо, на което можете да вярвате и го използвате като част при 

взимането на решенията. Обаче, понякога наученото е остаряло или е грешно и 

тогава инстинктът ви греши. Когато се случва такова нещо, това означава, че сте 

намерили слабост в знанията си, която трябва да се коригира. След като коригирате 

тази слабост, играта ви става още по-солидна, защото инстинктът ви е по-точен. 

3. Премисляне 

Докато играете, копнежът да разберете правилното решение в ръце, в които сте загубили 

или направили грешка, може да бъде толкова силен, че постоянно ги преигравате в ума 

си или преглеждате реалната история на ръцете. Направили сте отиграване, загубили сте 

ръката и сега се питате. Чудите се, дали е било грешка. Много пъти решенията са близки 

и незнанието, дали е било правилно или грешно, може да бъде агонизиращо. 

Премислянето означава, че имате съмнения или въпроси за едно вече взето решение. 

Често то се подклажда от желанието да се убедите, че не губите повече или не правите 

повече грешки. Обаче, когато сте разсеяни от предишните ръце, много е вероятно да 

предизвикате и двете. Най-добре е да направите бърза бележка и да преразгледате ръката 

след като спрете да играете. 

4. Тревожност относно представянето 

Игра на покер е тест на знанията ви. Играчи с тревожност относно представянето им са 

толкова напрегнати във взимането на правилно решение, че свършват с прекалено 

обмисляне, липса на вяра в инстинктите си и преразглеждане на решенията си. За 

съжаление тези действия ги карат да играят по-зле и затрудняват достъпа им до всичките 

им покер-знания. 

Изпитвайте играта си, когато играете покер, вместо постоянно да премисляте, да се 

съмнявате в себе си или да преразглеждате решенията си. След това може да оцените 

силните и слабите страни в играта си по-точно, така ще знаете какво именно се нуждае от 

подобряване. По този начин ще сте по-добре подготвени за следващия изпит. 

5. Негативно бъдеще 

Допълнителен страх се създава чрез предчувствие на страха, който ще изпитате от неща, 

които ще се случат в бъдещето. Този страх от страха кара играчите да правят грешки, да 

отлагат началото на сесия, да избягват игри с висока вариация и изобщо да играят по-

малко покер. Това, което създава този допълнителен страх, е вярването, че това, което се 

предвижда да се случи в бъдещето, ще се случи. Те не просто мислят, че ще играят зле 

и ще загубят, те го знаят. 

Покер играчите са „лоши“ медиуми. Те не могат да предвиждат бъдещето. Това, което те 

си представят да се случва в бъдещето, е предсказание, а не нещо, което наистина ще се 

случи. Вярването в предсказанията ще стане реалност, която добавя повече страх, който 

пречи на един играч да мисли ясно. Следователно, загуба, правене на грешки и лоша серия 

стават по-вероятни – и това, от което се страхувахте преди, се превръща в реалност. 
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Подготовка, инжектиране на логика докато играете и писмени упражнения, описани в 

следващата сесия – всичко това прави по-малко вероятно предвижданото от вас негативно 

бъдеще да се превърне в реалност. 

ОСНОВНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА СЪС СТРАХА 

Започнете борбата си със страха чрез изписването на мислите и въпросите, свързани с 

тях. Изнасянето на това, което е в ума ви, позволява да разгледате детайлите на страха си 

по-обективно. Освен това, записването е един от най-бързите начини да направите бърз 

прогрес. То прояснява ума ви, така че е по-лесно да обмисляте решенията си докато 

играете. По надолу са представени две упражнения за писане, които можете да 

използвате, за да направите съществен прогрес в разрешаването на страха си. За повече 

подробности за това, защо писането е ефективно, вижте раздела Писане. 

Игра въпреки страха 

Кое е най-лошото, което може да се случи? Това е най-честия въпрос, задаван от хора, 

опитващи се да помогнат на някого да преодолеят страха си. Тази стратегия отвежда 

същността на този въпрос със стъпка напред. 

Започнете с нещо, от което се страхувате, и със записване на отговора на въпрос „Кое е 

най-лошото, което би могло да се случи?“ След това си задайте съпътстващи въпроси като 

„Защо това е лошо?“; „Какво би се случило?“; „Какво бихте направили?“; „Как бихте се 

чувствали?“; „Какво е решението?“. Отговарянето на тези въпроси ви помага по-добре да 

разберете, какво причинява страха. След това директно адресирайте страха си чрез 

разчупване на основната причина, намиране на нещо продуктивно за вършене и по-добро 

мислене като цяло. 

Ето един пример за това, как можете да „разкарате страха“ от качване по лимитите чрез 

писане: 

Кое е най-лошото нещо, което би се случило, ако качите лимита и имате даунсуинг? ”Бих 

загубил пари и увереност“. 

Какво би причинило това на вас? „Аз би трябвало да се върна на долния лимит и да 

подсигуря пътя си“. 

Как би се възприело това? ”Това би било гадно, разбира се; грайндих известно време и 

изглежда просто не мога да пробия. Не мога да го разбера“. 

Направихте ли нещо, което можете да разберете? „Направих доста. Може би има и повече, 

не знам. Просто не съм сигурен, какво бих могъл да направя“. 

Как можете да разберете? „Бих могъл да разпитам наоколо. Имам няколко покер-

приятели, които вероятно биха могли да помогнат. Писах във форума няколко пъти; 

бих могъл да наема треньор“. 

Защо е гадно да се върнете към грайнда на по-нисък лимит? „Просто искам нещата да са 

по-лесни и да не се налага да минавам нагоре-надолу. Това е толкова разочароващо. 

Просто се побърквам, когато играя на по-високо ниво“. 

Защо се побърквате? „Не знам; предполагам защото се провалях толкова много пъти, 

че мозъкът ми блокира и играя като магаре. Просто искам да не правя това толкова 

зле.“ 
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Как можете да направите така, че да е по-вероятно да успеете? „Вероятно чрез много 

работа. Склонен съм да я избягвам, когато нещата тръгнат на зле, и просто е 

необходимо да бъда по-последователен с това. Това може би не е забавно, но това е 

начинът“. 

Има повече неща в този проблем, но в този момент сте разбрали, какво да предприемете: 

работете повече, особено когато не го искате. Това решение само по себе си не елиминира 

несигурността или дори всичките страхове от качване на лимита, но това е стъпка в 

правилната посока. 

Част от това, което причинява страха в този пример, е желание за успех на по-висок лимит, 

който да дойде лесно, и някаква несигурност относно това, как да се подобрите. Тази 

техника помага да се потопите в слоевете на страха, за да разберете причината му и начина 

за разрешаването му. Твърде често играчите играят в страха си и избягват качването на 

лимита. Главната цел е да прекършите страха си така, че той повече да не ви дърпа назад. 

Отговаряне на въпроси 

Когато въпросите остават без отговор, те „човъркат“ ума ви и леко подкопават опита ви да 

играете солиден покер. Колкото по-дълго те остават без отговор, толкова по-големи 

поразии или бъркотии създават. Първата стъпка в тази стратегия е да изразите 

несигурността, която имате в играта си, във формата на въпрос. Например: 

 „Ами ако не съм достатъчно добър?“ 

 „Ами ако не мога да го направя?“ 

 „Ако не мога да бия този, как изобщо ще бия реговете на следващия лимит?“ 

Втората стъпка е да перифразирате въпросите за бъдещето, на които все още не може да 

се отговори. Ето ви няколко добри примери: 

 „Кога ще свърши лошата серия?“ Тъй като няма как да го знаете, по-добрият 

въпрос ще е „Какво е нужно да направя, за да подобря начина за справяне с лоша 

серия?“ 

 „Мога ли да направя това като про?“ По-добрият въпрос е „Какво е нужно да 

направя, за да си дам най-добрият шанс да го направя като про?“ 

Третата стъпка е да се отговори на всеки въпрос. Твърде често играчите игнорират 

въпросите си и мислят, че те са тъпи или нелогични, когато в действителност те са 

основателни и разумни въпроси за питане. Чрез отговарянето на тях вие откривате 

сигурността, необходима за разрешаване на страховете ви. Не можете да елиминирате 

несигурността в покера, но можете да елиминирате страха. Отговарянето на основателните 

въпроси за играта ви помага да го изпълните. 

И за двете писмени упражнения, ако отговорите не идват незабавно, е по-добре да бъдете 

точни и да карате по-бавно, вместо да избързате и да получите грешен отговор. 

НАЙ-ЧЕСТИТЕ СТРАХОВЕ 

Това, което следва, е един анализ на най-честите страхове, пред които се изправят покер-

играчите. За някои не споменати страхове използвайте общите стратегии, предложени по-

рано в тази глава и в глава 4, за да анализирате и разрешите вашия страх. 
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Страх от провал 

„[Формулата] за … успеха? Това е наистина просто: удвоете скоростта на неуспеха. Вие 

мислите за провал като за врага на успеха. Но това изобщо не е така…“ – Томас Уотсън, 

първият президент на IBM. 

Провалът, или неуспех, означава различни неща за всеки играч. За някои играчи, провалът 

означава просто неуспех в постигане на целта; за други – провалът ги определя. Страхът 

от неуспех не е непременно лошо нещо. Той кара някои играчи да работят усърдно и да 

правят всичко, което могат, за да успеят. Обаче, за другите играчи това може да бъде 

катастрофа за играта им. 

Естеството на състезание или конкуренция изисква някой да се провали и страхът, че това 

можете да бъдете вие, е най-срещаният страх в покера. Напрежението да преуспееш кара 

солидни играчи да преосмислят решенията, да играят само когато се чувстват перфектно 

и да бъдат обсебени от изгубените преди ръце. Това прави провала по-вероятен. 

Най-срещаният съвет относно страха от неуспех както в покера, така и извън него, прави 

решението да изглежда по-просто, отколкото то е за повечето играчи. Страхът от неуспех 

често се причинява от скритите надълбоко недостатъци, които не са добре известни. 

Резолюцията може да се случи само ако всичките недостатъци, причиняващи този страх, 

са оправени. 

Ето един списък с типичните скрити недостатъци, които причиняват страха от провал 

(играчите по правило имат повече от един): 

 Високи очаквания. Играчите често си представят, колко би трябвало да печелят, 

колко голям уинрейт би трябвало да имат или на какви лимити би трябвало да 

играят. Тези идеи са дългосрочни цели и често се базират върху високи очаквания. 

Когато тези високи очаквания не се оправдават, играчите са неспособни да 

разберат, защо се провалят. Това довежда до страх и безпокойство. Решението на 

този проблем е да обърнете очакванията в цели. Тъй като една цел е нещо, към 

което играчът се стреми, той знае, че има редица стъпки, които трябва да се 

предприемат, и прави нужното, за да го постигне. Едно очакване само се 

предполага, че ще се случи, така че почти не се върши никаква работа. 

Следователно, когато очакванията редовно не се оправдават, играчите започват да 

се страхуват, но не предприемат почти никакви действия да открият или оправят 

причината за провала си. От друга страна, когато една цел не е постигната, играчът 

взима това, което беше научено при предишния му опит, нагажда стратегията си и 

продължава работата за да я постигне. Играчи с високи очаквания се страхуват от 

провал, защото те не са се научили, как да използват неуспеха така, че да им 

помогне да преуспеят. 

 Задушаване в сложни ситуации. Ако се задушавате в сложни ситуации, но не 

знаете защо, може да се развие страхът. Незнанието на причината за задушаването 

ви прави неспособни да го предотвратите, както и да предвидите, когато то ще се 

случи отново. Тази несигурност ви кара да се предпазвате от неуспеха, който в 

последствие парализира ума ви и означава, че вероятно ще се задушавате отново. 

Задушаването при взимането на важни решения се случва, когато акумулираният 

страх мигновено нахлува в мозъка ви и изключва изцяло способността ви да 

мислите. За да спрете да се задушавате и да намалите натрупания страх, 

идентифицирайте скритата причина за страха си и следвайте стъпките от 

раздела Акумулирана емоция. 
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 Опит да контролирате това, което не можете да контролирате. Ако възприемате 

покера по на сериозно, поставяте на линия много неща: време, пари и свобода, 

например. Когато залогът или рискът е по-голям, последствията от провала са по-

сериозни, така че вие се опитвате да правите всичко, което можете, за да 

спечелите. Ако това включва опита за контрол на аспекти от играта, които не могат 

да бъдат контролирани, вие настройвате себе си за провал. Пилеенето на времето 

и енергията в опитите за контрол на вариацията или на другите играчи (дори и 

съвсем малко) означава, че сте по-малко фокусирани върху доказването, че играете 

добре. Убедете се, че сте съсредоточени върху контролирането на това, което 

действително може да се контролира, и върху по-добро разбиране на факторите, 

които не подлежат на контрол. 

 Пропуск в забелязване на успех.  Ако по-малките цели, които сте постигнали в 

миналото, останат незабелязани, то това се проявява като провал на по-високо 

ниво. Но това не е така; вашият поглед е едностранен, защото пропускате да 

разпознаете предишният си успех. За да коригирате този проблем, потърсете покер 

историята си на целите, които сте си поставяли – малки и големи – и открийте онези, 

които сте постигнали. Правете това постоянно няколко седмици, тъй като е малко 

вероятно да ги спомните всичките наведнъж. Самото изписване на изпълненото 

понякога е достатъчно за да започнете с разрешаването на страховете си. Тази 

причина за страха е подобна на концепцията, представена в раздела Тилт от 

несправедливост. 

 Опит да се печели всяка сесия. Често играчите на кеш-игрите вярват, че е 

възможно всяка сесия да бъде печеливша. В съзнанието им една губеща сесия 

означава, че те са се провалили. Желанието да беше възможно да се печели всяка 

сесия предизвиква очакване, което не е постижимо – така всичко по-малко от това 

става провал. За да се преборите с тази причина на страха, докажете си, защо това 

желание е непостижимо и защо не искате това желание да стане истина; поставете 

си реалистични цели, вместо да се опирате върху неразумни очаквания. 

 Мислене, че успехът би трябвало да е лесен. Ако успехът идва за дълго, играчите 

често се напрягат, срещнат ли първата спънка, като например една ужасно лоша 

серия. С течение на времето, те започват да очакват успех и една пречка разрушава 

това очакване. Без да са се изправяли пред това предизвикателство, те нямат 

умение за справяне с трудности и започва да се развива страх, тъй като те се чудят, 

дали някога отново ще постигнат успех. Тъй като конкуренцията в покера става все 

по-силна, постоянното възникване на трудности е съвсем реално нещо. Научаването 

на това, как да се върнеш към работата по време и след изникналата трудност е 

умение. Ако го нямате, придобийте го. Успехът сега изисква усилена работа, 

особено когато сте изправени пред  „бедствие“. 

 Мислене, че сте провал (за нищо не ставате). Ако липсата на успех в покера ви 

кара да се чувствате сякаш за нищо не ставате, то в това има нещо повече от парите. 

Често играчите проявяват този тип страх чрез липса на адекватни действия, като 

упорито опитване, вкарване на часове, за да се постигне обем, или достатъчна 

работа над играта им. Ако са предприели нещо и отново са се провалили, това би 

било твърде много за увереността им, дали изобщо ще се справят. Този страх се 

причинява от дълбоко скрит проблем с увереността. Възстанови ли се увереността, 

страхът им ще изчезне. Вижте глава 8. Страхът от провал е комплексен проблем, 

особено защото има вероятност да се провалите, когато се опитвате да се отървете 

от него. Бъдете агресивни в коригирането на дълбоко скритите причини за страха 

от провал – дори страхът от провал да коригира вашия страх. Очаквайте трудности 
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и спънки; те са обичайна част от процеса на учене. Трудностите не са провал. 

Хванете ги в крачка и продължете да работите. Накрая, тъй като страхът от провал 

може да бъде свързан с мотивация, тилт и увереност, премислете, дали не се 

налага да разгледате тези глави отново. 

ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОГИКА: БЕЗ ПРОВАЛ НЕ МОЖЕТЕ ДА НАУЧИТЕ ТОВА, КОЕТО Е 

НЕОБХОДИМО ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПО-ГОЛЯМ УСПЕХ. 

ИСТИНСКИ ПРОВАЛ ЩЕ СЕ СЛУЧИ САМО КОГАТО СЕ ПРЕДАДЕТЕ 

 

Страх от успех 

Въпреки че се среща по-рядко, отколкото страхът от провал, страхът от успех може да 

бъде пагубен по същия начин. Той често трудно се идентифицира от играчите, защото това 

звучи странно - да се страхуваш от нещо, което всеки иска да постигне. И така, защо някой 

би се страхувал от успех? 

 Справянето с вниманието, което идва с успеха, може да бъде доста трудно, особено 

за играчи, които не са отворени и общителни. 

 Светлините на прожекторите могат да накарат играчите да станат арогантни, 

егоистични и самодоволни. Те се страхуват да не станат такива. 

 Те се страхуват от другите играчи, казващи, че те не заслужават успеха си и просто 

са имали късмет. 

 Те подценяват собствените си способности и се чувстват сякаш не заслужават 

успеха си. 

Дълбоко стаения страх от успех е проблем с увереността. Играчи със стабилна увереност 

са способни да преуспеят без успехът изобщо да промени тях или подхода им към покера. 

Глава 8 предлага съвети за това, как да развиете стабилна увереност. 

Също така, убедете се, че имате ясна представа за схемите си за страха. След това, когато 

признаците на страха се появят (като слаба игра, липса на концентрация или цялостен 

отказ от игра), вие сте готови да инжектирате логика и да прекършите страха си. 

Страх от грешки 

Страхът от грешки се причинява от неправилния начин, по който гледате на учебния 

процес. Грешките са важна част от този процес, така че страхът от грешки предполага, че 

се страхувате да учите. Страхът от грешки е коварен, така знаците могат да бъдат трудни 

за разпознаване. Ето няколко неща, които да държите под око: 

 Пришпорване на трудно решение, за да приключи ръката бързо и да свърши 

агонията от несигурността. 

 Отказване след първата грешка или забелязана грешка, без значение дали е голяма 

или малка. 

 Еднакво третиране на всички грешки – каквото и да е, по-малко от перфектно не е 

приемливо. 

 Притесняване, премисляне и преразглеждане на много от решенията ви. 

Има няколко главни причини за страха от грешки. Първо, ако учите и работите над играта 

си много, това може да доведе до вярване, че няма да повторите една грешка – особено 

ако тя е очевидна. Следователно, ако направите една грешка два пъти, това е шокиращо - 

не бяхте го очаквали. Когато отказът да повярвате избледнее, той скоро ще бъде заместен 
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с въпроси относно състоянието на играта ви, които човъркат съзнанието ви: „Как можа 

това да се случи?“, „Как може да съм толкова глупав?“, „Какво повече мога да направя?“ 

Вие вършите много работа, за да опитвате и да играете добре, но все пак правите същата 

грешка. Сякаш нямате контрол над играта си и страхът се умножава. 

Страхувате се от грешки и когато вярвате, че те никога не бива да се случват. Това вярване 

увеличава натиска да играете перфектно, създава безпокойство от представянето и, в края 

на краищата, води до повече грешки. Опитвате се да предотвратите грешките чрез 

научаване на всичко, което можете, и възможно най-усърдна работа. Обаче, този излишък 

на знания затруднява решение, коя част от стратегия да използвате, когато сте под 

напрежение, и в края на краищата води до грешки. 

Скритите причини, които създават страха от грешки, създават и тилт от правене на грешки 

(някои играчи се ядосват, докато другите развиват страх). Тъй като скритите причини, 

предизвикващи страха от грешки са свързани и с причините за Тилта от правене на 

грешки и Страха от провал, прегледайте тези раздели. 

ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОГИКА: ГРЕШКИТЕ СА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ. 

ФОКУСИРАЙТЕ СЕ СЕГА ВЪРХУ ДОБРА ИГРА И ПОУЧЕТЕ СЕ 

ОТ ТЯХ ПО-КЪСНО. 

Страх от лош рън 

Страхуването от лош рън (лоша серия) най-често се случва при играчи, които са преминали 

през множество лоши серии. Обаче, при толкова приказки за лоши рънове, новите играчи 

могат да развият страха преди да имат дори един такъв. Лошите серии могат жестоко да 

ударят по банката ви, да намалят увереността ви и да прегазят мотивацията ви, както и да 

причинят тилт. Всеки път, когато имате лош рън, всичките негативни емоции се натрупат 

и остават с вас. Вие не забравяте това изживяване. Когато най-накрая попадате в добра 

серия, дори не можете да се насладите на нея, защото знаете, че е само въпрос на време 

картите да се обърнат срещу вас отново. 

Докато една лоша серия удря банкрола ви, основната причина играчите да развият подобен 

вид страх е изживяването на лошата серия. Със сигурност е гадно да губиш пари, но вие 

знаете, че това е дългосрочна игра. Трудната част е да си способен да го преодолееш 

психически. 

Лошият рън може да ви вбеси. Разумно е да се страхувате от всичките тези негативни 

емоции, които идват с него. Изживейте лудостта от лошия рън достатъчно пъти и можете 

да развиете синдрома на битото куче. Всеки път, когато рънвате зле, ставате по-плахи 

заради окастрянето, което ви причинява вариацията. Дългосрочното решение тук е да се 

адресират специфичните проблеми – тилт, увереност, мотивация или други страхове, 

които правят справянето с лошия рън толкова трудно. Само когато лошия рън става по-

малко хаотичен, страхът от появата му е разрешен. 

След правенето на подобрения в тези сфери, чрез инжектирането на логика вие можете 

да започнете да се борите въпреки страха, когато той се появява. Следващия път, когато 

рънвате зле, погледнете на това като на едно предизвикателство, за да си докажете, колко 

по-добре можете да се справите с него. Този подход често е дълъг път в отнемането на 

страха от нещо, през което минават всичките покер играчи. Само когато знаете, че един 

лош рън няма да ви накара да се почувствате като бити, можете да кажете, че сте се 
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отървали от страха от лош рън. Ако не правите подобрения в справянето с лошото 

рънване, не предприемайте тази стъпка. 

ИСТОРИЯ НА КЛИЕНТА 

Pascal “Stake Monster” Tremblay 

$10/$20 Heads Up NL 

CARDRUNNERS COACH 

“Свързах се с Джаред, когато имах месеци с най-добри резултати, но все още имах 

много притеснения и голям стрес, свързани с играта ми, и исках да се отърва от 

тях. Играех професионално и нивото на стреса – дори когато печелех – беше голям 

проблем и в дългосрочен план това много ме нараняваше. Бях стресиран преди да 

играя, докато играех и дори след това. Това беше постоянен натиск, който 

присъстваше през целия ден. 

Това, което научих, беше, че постоянно се страхувах от отрицателната вариация, 

особено когато това траеше седмици. Бях постоянно обезпокоен, защото никога не 

знаех, кога ще загубя. Вероятността за наистина лош ден или седмица винаги 

присъстваше. Дали печелех или губех, знаех, че този стрес ми струваше пари. Ако 

губех сума ти пари в един ден, следващия ден бях притеснен това да не се случи 

отново. Ако бях доста напред, щях да се откажа твърде рано, защото исках да 

„запиша“ печалба, да предотвратя даунсуинг и да повиша увереността. Това ми 

струваше пари не само когато губех, защото бързо изпадах в С-играта, но и когато 

печелех, защото бях вторачен в краткосрочни резултати. Не мислех за това, 

доколко добре играех; мислех само за незабавни финансови постъпления или 

загуби. 

Отне ми доста време да разбера някои от нещата, които ми казваше Джаред, защото 

проблемите, които имах, бяха толкова задълбочени. Нещата не са се променили 

светкавично. Това беше постепенно подобряване, с множество моменти на 

просветления между сесиите. Неговият подход проработи наистина добре за мен, 

защото той не просто сложи лепенка върху проблема или ми каза, как да го оправя 

бързо. 

Вместо това той промени начина, по който мислех за нещата, не само в покера, но 

и в живота като цяло. Това не беше просто говорене, но и работа, която вършех 

извън сесиите ни, и това е нещо, което дори не бях мислил да правя преди. 

Прекарвах много време в преглеждане на ръцете и видеа от тренировки, но никога 

не бях отделял време за себе си. Никога не бях мислел за това по този начин. Това 

е един аспект от играта на покер-играчите, който много често се игнорира и никога 

не се взима под внимание. Как е възможно това, когато емоционалното състояние 

играе толкова роля на масата? 

Нещото, което той ме накара да правя, е писане, и така аз започнах блог и учудващо 

той ми помогна много. Използвах го, за да дам глас на емоциите си в играта и това 

ми помогна да ги разбера по-добре. ‚Ако не ги разбираш, не можеш да ги оправиш‘, 

каза ми той. Колкото повече говорихме, толкова повече разбирах и осъзнавах, че 

не бях предопределен да се чувствам по този начин. Така, вместо просто да се 

ядосвам и да мисля „Това е просто начинът за мен“, аз започнах да мисля повече 

за емоционалното състояние, в което бях, и как да го променя. 

Накрая Джаред ми помогна да идентифицирам това, което наистина създаваше този 

страх. Когато бях на 18, имах наистина тежък пристъп на депресия. Това беше 
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нещо, с което изобщо не мислех, че трябва да се занимавам сега, 10 години по-

късно и то в покера. Джаред ми помогна да стигна до корена на това и да осъзная, 

че причината да се тревожа за даунсуинговете беше отчасти там, че не исках да се 

върна към преживявания, които имах, когато бях депресиран. Очевидно, не знаех 

за всичко това. Мислех, че се оправих от депресията, тъй като не се чувствах по 

този начин от 10 години. Той ми помогна да осъзная, че просто бях сложил една 

кръпка върху това, и че скритата причина не беше разрешена. 

Сега, аз съм по-конструктивен и позитивен като цяло и нямам усещането, че е 

необходимо да бъда идеален. Онези емоции все още са тук; Джаред не ги накара 

да изчезнат като с магическа пръчка, но направи сферата, в която съм слаб, много 

по-силна отколкото преди. Все още се разстройвам при даунсуинг или при загуба 

на няколко големи пота подред, но се справям с това много по-добре. Те са по-

малко интензивни, по-контролирани и моята С-игра е много по-добра, дори по 

време на даунсуинг. Мисля, че тези емоции винаги ще бъдат тук, но съм уверен, че 

сега мога да се справя с тях много по-добре.“ 

ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОГИКА: “СТРЕМЕЖЪТ КЪМ ПОСТОЯННО СЪВЪРШЕНСТВО Е 

УПРАЖНЕНИЕ, ИЗПЪЛНЕНО С РАЗОЧАРОВАНИЕ И 

ОБЕЗСЪРЧАВАНЕ. 

Страх от качване на лимити 

Преминаването на нов лимит е по-лесно, ако се избягва резултатно-ориентиран поглед към 

движението нагоре. Играчите със страх от качване на лимити рядко казват, че целта им е 

да се стабилизират на следващия лимит. Вместо това, те просто искат да се качат на този 

лимит и разглеждат процеса като „направи или умри“. Те искат крайния резултат, но тъй 

като едно съкрушително поражение е възможен резултат, има невероятно напрежение при 

взимането на всяко решение. 

За да свалят напрежението, те играят само когато игрите са най-доходоносни.  Добра идея, 

но това е нещо, което подхранва вярата, че качването на лимита е свързано само с 

банкрола, а не с уменията, необходими за преуспяването на този лимит в дългосрочен 

план. 

Често страхът от движението нагоре може да бъде елиминиран чрез използване на 

стратегия, която се концентрира повече върху развиването на уменията. Вместо да се 

хвърляте с главата надолу и да се надявате да спечелите, погледнете на първите си опити 

да играете на по-високо ниво като на една разузнавателна мисия, за да съберете нужната 

информация за: 

1. Силните и слабите страни на играчите. 

2. Слабостите в собствената ви игра, които не са се проявили на текущия ви лимит – 

както в покера, така и в менталната игра. 

След събирането на тази информация, можете да поработите върху слабостите, които 

откривате на текущия си лимит без напрежение или сериозни последици. След това, 

движете се напред-назад между лимитите, използвайки това като начин да тествате или 

работите върху играта си. Целта е при всяко качване на горния лимит играта ви да бъде 

все по-силна. Вероятно, това ще бъде доста трудно за вас, но след това може да започнете 

работата върху стабилизирането си като солиден регулар. Тъй като страхът от качването 

на лимита добре се асоциира със страха от провал, прегледайте съответния раздел. 
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Накрая, добра идея е да решите, каква част от банкрола си да инвестирате в тази стратегия 

и по този начин да ограничите загубите си, докато събирате данни. 

Бягство от риск 

В една игра с вариация и риск не е учудващо, че бягството от риска е често срещан страх. 

По същество, чрез избирането да не играете в по-големите игри, да не блъфирате или да 

пушвате в доходоносни ситуации, или да не се забърквате с трудни регулари, вие 

предпазвате играта си от риск. Защо? За какво сте загрижени? За лошо рънване? За загуба 

на пари? За загуба на увереност? 

Често, избягвайки риска, играчите несъзнателно предпазват играта си от по-големи 

проблеми – такива, като ниска увереност, тилт или други страхове. За тях е рисковано да 

участват във високо-вариативни игри или да играят в по-големи такива, защото загубата 

ще отключи тези ментални проблеми. Ако тези по-големи проблеми започнат да се 

решават, избягването на риска също ще си отиде. За да решите проблема с избягването на 

риска изцяло е важно да накарате себе си да поемате повече доходоносни рискове на 

масата. Първо, това може да породи неувереност, така че заделете определено количество 

пари, които ще послужат при подобен експеримент – да накарате себе си да поемате 

повече рискове. Често, знанието, че потенциалните ви загуби са ограничени, помага да се 

освободите от избягването на риска. 

ИСТОРИЯ НА КЛИЕНТА 

Barry Carter 

MidStakes SNGs & Cash Games 

ПОКЕР ЖУРНАЛИСТ 

„Имах парализиращ страх от поемане на рискове, който развих след един наистина 

лош даунсуинг. Това беше пагубно за играта ми. Всеки път когато имах топ-пеър, 

се страхувах от два чифта; имах ли сет, страхувах се от овър-сет; когато флопвах 

нътс, страхувах се да не бъда победен. Това ме караше или да играя пасивно с 

монстъри, или да ги овърбетвам, за да избегна кулър. „Те винаги удрят“ – казвах 

си аз. 

Въпреки че това беше единственият най-драстичен проблем, който имах,  той беше 

най-лесният за решаване. В същност, мисля, че простото попълване на анкетата на 

Джаред го реши на 90%. Избягването на риска беше нещо, което задържах в главата 

си, така че когато най-накрая го изкарах на хартия докато отговарях на въпросите 

на Джаред, проблемът се подобри скокообразно. 

Джаред ми помогна чрез посочване на факта, че поемах дори по-големи рискове, 

когато не правех нищо. Чрез пасивно отиграване на ръцете си губих много стойност. 

Също така осъзнах, че когато не играех по-агресивно, не позволявах на опонентите 

си да фолднат и винаги се надявах на шоудаун-стойност – в същност окуражавах 

опонентите си да ме победят. 

Не мога да кажа, че простото попълване на анкетата ме превърна в играча, какъвто 

съм днес, защото съм късметлия да работя с Джаред над проблемите в менталната 

ми игра. Мога да кажа само едно: ако бяхте играли с мен през последните 18 

месеца, никога не бихте помислили, че имах проблеми с поемане на рискове; 

напротив, вероятно щяхте да помислите, че трябва да поработя върху „отпускането 

на газта“ поне за малко.“ 
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7. МОТИВАЦИЯ 
СЛУЧИ СЕ ТАКА, ЧЕ СТЕ ПОПАДНАЛИ на тази глава, търсейки начин да не бъдете 

мързеливи. В миналото, сте се опитвали слушането на музика, гледането на велики 

моменти в спорта и драматични видео-клипове, четенето на книги и цитати – и всичко това 

в надеждата да се мотивирате за игра. Сякаш мързелът е един вид затвор и при подходящо 

вдъхновяване можете да се промъкнете покрай охраната и да избягате завинаги. Но няма 

значение, колко силно се стараете, мързелът винаги ви хваща. 

Възможно е да сте опитвали всякакви сложни схеми, за да останете мотивирани, но 

изправяли ли сте някога пред въпроса, защо преди всичко ви липсва мотивацията? Това, в 

същност, е по-прост проблем за разрешаване. 

За начало, някои от вас мислят, че имат мотивационен проблем, когато в същност имат 

друг проблем в менталната игра. Ако постоянно се отказвате да играете преди да 

изпаднете в тилт, представяте се слабо под напрежение или нямате увереност в играта, 

вашата липса на мотивация е симптом за тези проблеми. Често, липсата на мотивация е 

толкова продължителна, че е лесно да забравите, че първоначалната причина беше тилт 

или страх. Чрез оправяне на другите проблеми в менталната игра, които въздействат върху 

мотивацията, в повечето случаи, ако не и изцяло, тя ще се завърне. 

Мнозина играчи нямат тилт, страх или проблеми с увереността, но вместо това те са умели 

в протакането и отлагането, мързела и едва способни да играят, когато рънват зле. 

Играчите често не мислят, че тези проблеми могат да бъдат елиминирани, но те могат да 

бъдат особено мързеливи. Мързелът не е неделима част от личността ви, освен ако не 

искате да е така; някои играчи се гордеят с това, колко са мързеливи. Ако оставим 

настрани мързела, ето други мотивационни проблеми, обсъждани в тази глава: 

 Играете твърде много или твърде малко, когато рънвате добре или зле. 

 Отлагате (протакате) ученето или работата върху играта си. 

 Играете твърде много и прегаряте. 

 Не ви се играе след несполука, като например голяма загуба срещу труден опонент. 

 Мечтите ви за игра в Rail Heaven ви карат да не ви се иска да грайндите на по-

ниските лимити. 

 Напредвате (подобрявате се) твърде бързо и играта ви се разпада, ако загубите 

инерция. 

ПРИРОДАТА НА МОТИВАЦИЯ 

Очевидно е, кога имате мотивация и кога я нямате, но замисляли ли сте се, какво в 

същност е мотивацията? Отговорът е важен, защото той помага да определите основните 

причини за проблеми с мотивацията. 

Мотивацията е емоция или енергия зад постигането на целите ви. Това е гориво, 

използвано за изпълнението им. Ако ви липсва мотивация, вие или имате проблеми с 

целите си, или с енергията, необходима за постигането им. Играчите рядко казват, че имат 

проблеми с целите си, но всеки играч с мотивационни проблеми ги има. Ето няколко 

примера за проблеми с цели, които ще бъдат обяснени по-подробно по-нататък в тази 

глава: 

 Имате цели, ориентирани само към резултати, но не и към процеса. 

 Имате високи очаквания. 

 Нямате краткосрочни цели, имате само далечни цели. 
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 Постигате целите си и се проваляте в поставянето на нови. 

 Имате твърде много цели. 

 Имате много интереси и не можете да разберете, какво искате. 

 Имате такива основни цели, като: да изглеждаш добре, да избягваш грешки или да 

запазиш уинрейта си. 

Всеки от специфичните мотивационни проблеми, описани в тази глава, включва до някаква 

степен проблеми с цели. Тези проблеми, в същност, намаляват енергията, фокусирането 

или емоцията, стоящи зад целите ви. С други думи, тези недостатъци са лийкове, които 

източват мотивацията ви, свързана с покер-целите, които наистина искате да постигнете. 

Това е липса на енергия, което ви кара да правите празни обещания и да се занимавате с 

глупости. Обаче, има други източници на мотивация, като например: 

 Печелене. 

 Финансови нужди, като семейство, плащане на сметки. 

 Учене и подобряване като играч. 

 Доказване, че хората грешат 

 Да се чувстваш предизвикан от играта, другия играч, или от преследване. 

 Любов към покера 

 Мечти за бъдещето. 

Както ще видите в тази глава, някои източници за мотивация са по-стабилни и по-

ползотворни от другите. 

Вдъхновение 

Въпреки, че мнозина ги смятат за едно и също нещо, има съществена разлика между 

мотивация и вдъхновение. Мотивацията е като един маратонец, а вдъхновението е като 

спринтьор. Мотивацията и вдъхновението имат съществен принос в постигането на цели. 

Мотивацията е по-солидна и по-стабилна енергия, която ви позволява постоянно да 

работите в дългосрочен план, докато вдъхновението предлага кратки, интензивни изблици 

на енергия, необходима ви да останете на линия. 

Има множество издигания и спадове при преследването на цели. Вдъхновението е 

допълнителният източник, който ви тласка да продължавате в трудни времена и ви помага 

да постигате по-високи нива на играта. Играчите се вдъхновяват по много различни начини 

и чрез различни неща – някои от тях са твърде спонтанни или предвидими. Това може да 

бъде книга, филм, песен, виждане на успеха на друг играч, или награда, която ви кара да 

се развълнувате. Успешното намиране на начини за вдъхновяването ви може понякога да 

е разликата между успеха и провала. 

Макар и вдъхновението да е безценно, то може да се използва неправилно. Ето два 

проблема, за които трябва да внимавате: 

1. Ако постоянно търсите нови неща, за да останете вдъхновени, вие се осланяте на 

вдъхновението твърде много и вероятно компенсирате по този начин основни 

проблеми с мотивацията ви. С други думи, чрез превъртането на клиповете с филма 

Роки или, предизвиквайки себе си да изиграете 100К ръце на месец, вие, в същност, 

прикривате проблем, който мотивацията не може да реши. 

2. Мислите си, че вълна от вдъхновение кара проблемите, такива като тилт, 

тревожност и липса на увереност, да изчезнат. Това е една от причините 

новогодишните обещания да се провалят. Хората забравят, че елиминирането на 
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старите навици или решаването на основните проблеми отнема много време. Когато 

си силно вдъхновен, може да ти се стори, че тези проблеми са нещо минало. 

В края на краищата, когато използвате вдъхновението и мотивацията по-ефективно, вие 

се поставяте в по-силна позиция при постигането на целите си. 

ПРИНОСЪТ НА БАРИ 

Обзалагане 

Покер играчите често прибягват към обзалагания, за да се мотивират. Прегледайте 

който и да е покер форум и вероятно ще видите купища постове, където играчите 

се обзалагат, че могат да свалят някой-друг килограм от теглото си, да изиграят 

определено количество ръце, да станат СуперНова Елит, да оглавят турнирната 

класация или да постигнат определен профит. 

Природата на тези облози, в същност, е в това, че играчите се опитват да използват 

парите си като източник за вдъхновение, за да направят нещо, което искат да са 

способни да правят нормално, но нямат мотивация за това. Вие можете да искате 

да станете СупеНова Елит, но не мислите, че можете да го направите, освен ако 

пред вас нямате „висящи“ пари. 

Разбира се, има много облози с противоположно намерение, когато залагате, 

имайки предвид определено предимство. Например, ако вече сте един изтощен 

грайндър, тогава един облог за определен брой ръце може да бъде много 

печеливша задача за вас. Но, ако използвате облога, за да се мотивирате да 

направите нещо, което не сте мотивирани да правите, вие в същност се хващате на 

бас за много пари, когато сте аутсайдер. Това е ужасен избор на игра и вие сте 

обзалагаща се риба. 

Изглежда, има значителна разлика между комарджии от по-стара генерация – които 

щяха да залагат само за това, за което са сигурни, и онлайн генерацията, които 

искат да залагат за резултати, които те желаят да се случат. В тези мотивационни 

облози вие сте лапнишаранът, обаче това не ви спира да сложите парите си на 

масата. 

В дългосрочен план никакви пари няма да разрешат основните проблеми, които са 

причина за проблемите ви с мотивацията. Само чрез решаването им, можете да 

получите мотивацията, която толкова отчаяно желаете. 

Стабилна мотивация 

Намирането на правилната смес от цели и източници на енергия, която ви задвижва, е от 

ключово значение за постигането на така желаната ситуация: „стабилна мотивация“. Това 

е средно положение, където сте задвижени с необходимото количество енергия. Това ви 

позволява ефективно да работите по пътя към целите си, да поддържате стабилна крива 

на ученето и да се представяте на високо ниво без да изживявате големи изкачвания и 

спадове, или само спадове. Стабилна мотивация е различна за всеки човек, тъй като 

всички сме уникални. Най-лесният начин да намерите тази мотивационна „средна земя“ е 

да разрешите основните причини за мотивационните ви проблеми, които могат да включват 

други проблеми от менталната игра. След като го направите, това, което остава, е стабилна 

мотивация за постигането на целите ви. 
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ЧЕСТО СРЕЩАНИ МОТИВАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ 

Мързел 

Казването, че ви мързи, е лесен начин да си намерите извинение да не правите нещо. 

„Щях да направя Х, но не ми се занимаваше. Какво мога да кажа? Аз съм мързелив.“ Сякаш 

да бъдеш мързелив е нелечима болест или характерна черта, вградена във вашето ДНК. 

Ако дълбоко в себе си вярвате, че мързелът е постоянен, за вас би било нелогично да 

опитвате каквото и да е, за да го промените. Обаче, мързелът не е постоянна характерна 

черта. Трябва да се положат усилия, за да пречупите това, но този раздел може да направи 

тази задача по-лесна. 

Мързелът е умение, което, за добро или лошо, е научено. Научили сте умението да правите 

нещо друго. Научили сте, как да вкарвате голям обем телевизия или сън, вместо да 

научите, как да се заловите за работа и да играете по-дълги сесии и да работите над играта 

си. Вместо научаването, как да бъдете продуктивни, вие сте научили как да бъдете 

мързеливи – и сте доста добри в това. 

Възможно е да нямате мотивация. Помислете за мързела, като за това да имаш силна 

мотивация да спиш с часове, да гледаш телевизия или безсмислено да сърфираш в 

интернет. Това изглежда, като да го кажеш с други думи, но изразяване по този начин е 

важно за разбирането и оправянето на проблема. 

Мързелът се заражда по много причини. Възможно е той да се е появил по-рано в живота 

ви, ако не сте били побутвани, за да изпъкнете. Или, може би, той се е развил след колежа 

(училището), когато сте станали самостоятелни, или след придобиване на много пари, 

защото вече нямате чувство, че ви трябват още. Ето един пример, който помага да се 

обясни, как може да се развие мързелът и как можете да се справите с него: 

Често хората стават мързеливи, когато редът, който те свикнали да имат в живота си, 

се разруши. Когато живееш с родителите си, ходиш на училище или работиш за някой 

друг, не ти се налага много да мислиш какво да правиш – ти просто трябва да го правиш. 

Стойността на този ред, който ти се предлага, често остава, докато не станеш съвсем 

самостоятелен. Сега трябва да правите и двете – да решите, какво да правите, и да го 

правите. Тези допълнителни усилия не изглеждат прекалено големи, но правят живота ви, 

или покера много по-трудни и често довеждат до мързел. 

Когато започнете да работите върху мързела си или някой друг мотивационен проблем, 

опитайте да подходите към покера като към ваш малък бизнес. Отговорни сте за това, къде 

и кога да играете, колко да играете, на какви лимити и игри, кога и какво да учите и от 

кого да получите помощ. Ваша е отговорността да анализирате вашите покер и менталната 

игри, да сте в час с най-новия софтуер и стратегия, че и повече. 

Има много неща за решаване и правене. Ако ви липсват уменията успешно да подкарате 

бизнеса си, ставате мързеливи. Ето няколко примерни начина за подобряване на тези 

умения: 

1. Идентифицирайте всичките добри неща, които правите, без значение колко 

незначителни изглеждат те. 

2. Напишете списък с това, което е нужно да се направи. 

3. Приоритизирайте най-важните неща за правене. 

4. Направете разумен план за това, как да започнете да ги правите. 
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5. Избройте извиненията, които по-рано сте използвали, за да избегнете правене на 

това, което е необходимо. 

6. Отбележете, защо всяко извинение е лошо или грешно. 

7. Обвържете плана си с действия за избягване на извиненията. 

Осъзнаването, че има нещо, което можете да направите по въпроса с мързела, означава, 

че имате шанс поне да излезете от затвора, в който ви вкарва мързелът. 

ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОГИКА: ПРАВЕНЕ НА ТОВА, КОЕТО Е ПО-МАЛКО ЗАБАВНО ДНЕС, 

ОЗНАЧАВА, ЧЕ МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАБАВЛЯВАТЕ ПОВЕЧЕ В 

БЪДЕЩЕТО. 

РАБОТЕТЕ ПО-УСЪРДНО, КОГАТО ТОВА Е ТРУДНО, И ВЕРОЯТНО ТО ЩЕ СТАНЕ 

ЛЕСНО В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ 

МИСЛЕТЕ ЗА ЕДНО НЕЩО, КОЕТО МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ, ЗА ДА БЪДЕТЕ 

ПРОДУКТИВНИ. НАБИРАНЕТО НА ИНЕРЦИЯ ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕ ОТНЯКЪДЕ. 

Отлагане 

Постоянното отлагане и отклоняване на това, което е важно, говори за умението 

„размотаване“ (в същност е помайване, но това мисля, че е по-точно). Има много неща за 

правене, например, преглеждане на ръце, гледане на видеа от тренировки, четене на 

книги, анализиране на играта, постване във форуми или четене на форуми, работа с 

треньори и т.н. Лесно е да отложите работата, когато това изглежда като „Винаги има 

утре“. 

Разбира се, за размотаващите се, „утрето“ е леприкон – мистичен обект, който не е реален. 

Когато утре става днес, работата ви отново се отлага за утре. Колкото по-дълго се получава 

така, толкова е по-вероятно да отлагате работата; особено, ако всеки ден добавя все 

повече и повече видеа, ръце и форумни постове за преглеждане. 

„Утрето“ никога не идва по начина, по който си го представяте. Само когато сте под 

интензивно напрежение от лошия рън, уинрейта/профита ви спада или се подготвяте за 

голям турнир, ще започнете с вършенето на цялата тази работа, която сте избягвали. За 

съжаление, без екстремален интензитет работата в нормален ритъм изглежда 

отегчителна. И така, вие се отказвате да учите в зависимост от напрежението, което често 

води до увековечаване на схемата ви за размотаване. 

Други проблеми, които произтичат от твърде интензивната работа върху играта ви, 

включват: 

 Изживяване на спадове и върхове в това, доколко добре играете. 

 Изпреварване от играчи, които работят по-систематично. 

 Наличие на фалшива представа за това, колко много в същност можете да научите. 

Не е възможно да научите умения до ниво на Неосъзната Компетентност толкова 

бързо. 

 Усещане за обърканост, защото сега трябва да мислите много повече когато 

играете. 

Ако искате да спрете отлагането, първо трябва да елиминирате вярването „винаги има 

утре“. Днес е моментът, в който се случва прогресът не само в играта ви, но и в 

намаляването на размотаването. Днес е единствената ви възможност да се подобрите. 

Утре е една фантазия. 
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Това не означава, че трябва да направите всичко днес; развиването на постоянство също 

означава и работа в стабилно темпо. Освен това, научаването на покер умения или знания 

до нивото на Неосъзната Компетентност, работейки по 15 минути на ден (вместо 3 часа на 

седмица) е най-ефективен метод. Това не е вярно за всеки, разбира се, и то не означава, 

че сте задължени да работите по 15 минути. Обаче, ако в момента не правите нищо, тогава 

15 минути е добър старт. 

ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОГИКА: ДНЕС Е ДЕНЯТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ. УТРЕ Е ЕДНА ФАНТАЗИЯ. 

АКО ЧАКАТЕ ДО УТРЕ, ЩЕ ИМАТЕ УДВОЕНО КОЛИЧЕСТВО 

РАБОТА ЗА ВЪРШЕНЕ. 

Добро и лошо рънване 

Вариацията не причинява проблеми с мотивацията; тя ги изважда на повърхността. Добро 

или лошо рънване предлага един перфектен начин за идентификация на специфичните 

мотивационни или други проблеми в менталната ви игра, влияещи върху играта ви. 

Благодарение на вариацията, проблемите, които в обичайни условия могат да бъдат малки 

лийкове, се акумулират в по-големи проблеми. Напрежението, което вариацията вкарва в 

играта ви, ги изважда на светло и ви казва, върху какво трябва да работите. 

Ако рънвате зле, възможно е да нямате мотивация защото: 

 Чувствате се орисан да губите = Тилт от несправедливост 

 Работата върху играта ви се струва като загуба на време = Безнадеждност 

 Питате се за способностите си = Ниско ниво на увереност 

 Слизате на долен лимит и ви е трудно да вкарвате обем – да играете достатъчен 

брой ръце = Ниско ниво на увереност или Страх от провал 

 Не искате да изпадате в тилт = Някакъв вид тилт 

Един период с добра вариация може да има същия ефект върху мотивацията ви, защото: 

 Печелите достатъчно и не е нужно да играете повече = Проблеми с цели 

 Това ви се вижда твърде лесно, сякаш печатате пари = Прекалена увереност 

 Искате да се „абонирате“ за печелене = Избягване на рискове или Тилт от омраза 

да губите 

 Чувствате се толкова добре в играта си, че не се нуждаете от работа върху нея = 

Прекалена самоувереност 

 Не искате да губите пари отново, или имате чувство, че загубите идват = Страх от 

провал 

Горното е шепа с проблеми, които доброто или лошото рънване могат да извадят на светло. 

Важно е постоянно да се работи върху оправянето им, дори когато рънвате нормално и те 

не се разкриват чрез вариация. Единственият начин да узнаете, дали тези проблеми са си 

отишли, или доколко прогресирате, е анализът на менталната ви игра при следващото 

добро/лошо рънване. Това е вашият изпит, така че бъдете подготвени и работете неуморно 

върху тях, докато вземете изпита. 

Прегаряне 

Прегарянето (изгарянето) е уникален мотивационен проблем, защото той в действителност 

се получава при интензивна мотивация. Въпреки че играчите, които редовно страдат от 

прегаряне, често си мислят, че са мързеливи, истината е, че е вярно обратното. Те са 

толкова мотивирани след игра и работа, че когато умът им е екстремално изтощен и се 
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нуждае от почивка, те критикуват себе си за нежеланието да играят, бидейки лесно 

разсейвани, отегчени или чувствайки се уморени. Те не са мързеливи – те се нуждаят от 

почивка! 

Ето две неща, които трябва да запомните по отношение на прегарянето: 

1. Възможно е да объркате прегарянето с друг мотивационен проблем, тъй като 

симптомите са подобни. 

2. Прегарянето ви прави по-податливи към другите проблеми в менталната игра, 

такива като тилт. 

ПОДЦЕНЯВАНЕ НА СТРЕСА 

Обикновено, играчите значително подценяват размера на стреса и напрежението, 

под което се намират докато играят покер. Кариера, семейство, постижения и 

респект – всичко това добавя повече напрежение при всяко решение, и 

следователно изисква играчът да има повече енергия за постоянна игра на високо 

ниво. Играчите, които подценяват стреса в покера, са тези, които са най-критични 

към себе си. Те често правят заключения, че са били мързеливи, когато, в 

действителност, постоянно високите нива на стреса довеждат до прегарянето им. 

Прегарянето не е извинение; това е реална причина за мотивационни проблеми. 

Силно мотивираните хора „изгарят“, когато преминават през дълъг период с интензивна 

мотивация без да взимат подходяща почивка. Концепцията за „изгарянето“ в 

психологически аспект е почти същата както при физическите натоварвания. Когато 

бегачите тренират твърде усилено, представянето им страда, защото претоварените 

мускули стават уморени. Подобно на това, когато покер-играчите играят твърде много или 

твърде дълго, представянето им се влошава, защото менталният им мускул е изтощен. 

Имам няколко идеи, как да прекъснете този кръг: 

 Във времена, когато сте силно мотивирани, леко забавете нещата – поне за кратко. 

Когато емоцията – дори мотивацията – е твърде силна, тя може да ви накара да 

играете под оптималното ниво и да забавите процеса на ученето. 

 Разпознавайте ранните знаци на „изгарянето“ си, и направете стъпки за 

подходящата почивка – сън или фитнес, за да предотвратите влошаването на 

проблема. 

 Взимайте поне един ден почивка през седмицата и пет дни – на месец. В почивния 

си ден мислете за другите неща извън покера. 

 Намерете си хоби, отлично от покера, с което да се забавлявате и което не взимате 

твърде на сериозно.  

 За онлайн играчите – всекидневно осигурявайте период от време, през което сте 

далеч от всякаква електроника. 

 Оценявайте играта си в края на всеки ден, в който играете. Това ви помага да 

приглушите емоциите от покера и позволява умът ви да почива. 

Проблеми с цели 

Целите са много важни за мотивацията, защото те определят посоката й. Тази тема често 

засяга цели глави в другите книги; но да оставим нещата прости;  вижте описанието на 

най-често срещаните проблеми с цели, изброени по-рано в тази глава: 
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Само резултатно-ориентирани цели. Когато резултатите са слаби и те са единствения 

начин, по който определяте уменията си или прогреса в играта, губенето на мотивацията 

става разбираемо. Тъй като вие със сигурност ще имате периоди със слаби резултати, 

важно е да се научите, как да се справяте с мотивацията през тези периоди. За да 

направите това, добавете си цели, ориентирани към процеса, като например, подобряване 

на контрола над тилта, намаляване на броя на грешките, подобряване на взимането на 

решения или повишаване на качеството на изиграните часове. След това, когато 

резултатите са слаби, ако същевременно правите прогрес в други области, вие ще 

останете мотивирани. Вие не елиминирате цели, свързани с резултати. Парите, победите, 

СуперНова Елит и други резултатни цели имат значение. Вие разнообразявате целите си в 

покера. Добавянето на цели, ориентирани към процеса, е особено важно в покера, защото 

имате контрол на способността си да постигнете тези цели в краткосрочен план. 

Високи очаквания. Често играчите имат очаквания, които са толкова високи, че са почти 

невъзможни за постигане. Например, играчите очакват от себе си лесно да играят месечно 

с 40 часа повече, отколкото обикновено, да печелят голямо количество пари или бързо да 

качват лимитите. Тези цели изглеждат лесни в ума им, но те игнорират причините, защо 

реално те ще са трудни за постигане. Ако се провалят бързо в постигането на тези високи 

очаквания, играчите често стигат до задънена улица в разочарованието си от провала и 

губят мотивация. Те са обезкуражени заради провалянето макар и да грешат, вярвайки, че 

биха могли първо да постигнат подобни неща. В същност, на първо място трябва да бъде 

поставянето на цели. Когато човек има цели, той се стреми да прецени, как би могъл да 

ги постигне. След това, при бърз провал в една цел, стратегията се пренастройва и 

продължаваш напред. Освен ако имате солидно доказателство за това, как можете да 

изпълните очакването си, обърнете всякакво очакване в цел, и след това преценете, как 

да я постигнете. 

Много далечни цели. Когато имате голяма мечта или дългосрочна цел без няколко по-

малки цели, ще е лесно да загубите мотивацията, ако нещата се влошат. Пречките, като 

даунсуинг, могат да ви накарат да се чувствате, сякаш мечтата ви или целта се 

отдалечават, и могат да ви причинят чувство за безнадеждност. Вместо това, разбийте 

дългосрочната си цел на няколко по-управляеми части. Този начин е по-лесен за 

възстановяване след някои спънки, за да продължите напред. Наличието на по-малки или 

краткосрочни цели е важно, тъй като можете да видите прогреса си по целия път. Тези 

малки победи са от съществено значение в запазването на мотивацията за дълъг период. 

Достигнахте до важна точка, сега какво? Ако печелите турнир, имате най-добрият месец, 

минавате на горен лимит, ставате про или ставате СуперНова без да си поставите 

следващата цел, можете да загубите мотивацията просто защото вече нямате за какво да 

играете. 

Нерешителност. Има множество възможни цели за надпревара, както в покера, така и 

извън него. Когато не знаете, какво искате, вие спирате да правите множество случайни 

неща, което ви кара да се чувствате демотивирани. В същност, вие сте нерешителни. 

Вместо да продължавате да не правите нищо, погледнете към този период като към едно 

изследване. Когато има много алтернативи, вие се чувствате, сякаш стоите в подножието 

на няколко планини, опитвайки се да решите, коя от тях да покорите. Вие сте в процеса на 

събиране на информация, която вероятно ви е нужна за взимане на решението, какво в 

същност искате. За да ускорите процеса, редовно записвайте алтернативите си, 

оценявайте ги и потърсете мнението от другите играчи. 
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Основни цели. Понякога играчите са мотивирани да избягват срама, грешките, критиките, 

губенето на пари или спадането на уинрейта им. Рядкост е играчите да мислят за това, 

като за цели, но ако се погледне по този начин, в поведението им – като избягване да 

играят – има повече смисъл. Тези основни цели са проблем, защото хабите енергията си 

за тях, вместо за онези цели в покера, които наистина искате да постигнете. След 

идентифицирането на тези основни цели в играта си, разберете причината за постигането 

им и ще сте наистина по-мотивирани за целите, които са наистина важни. 

Лични цели. Ако за вас е необходимо да играете покер, но не сте мотивирани от нищо в 

покера, преценете, какво място заема покерът в живота ви. След това набележете лични 

цели, в постигането на които ще ви помогне покера. Мотивацията да играете повече ръце 

се завръща, когато покерът е по-важната част от живота ви. 

ИСТОРИЯ НА КЛИЕНТА 

Matt “mbolt1” Bolt 

$3/$6 - $50/$100 NLHE 

Dragthebar coach 

“Работата с Джаред наистина ми помогна да стана СуперНова Елит през 2010. 

Никога не е възниквал въпрос, дали щях да го направя. Въпросът беше в това, 

доколко добре бих могъл да играя, изигравайки тонове ръце, когато бях в лоша 

серия. Покерстарс не го е грижа, дали печеля или губя; не получавах повече VPPs 

за добра игра. Очевидно, исках да печеля пари по време на надпреварата, но 

целите, базирани върху резултати, са ужасни; целите, като печелене на определено 

количество пари, са глупави. Просто трябваше да играя добре. 

Мотивацията определено беше проблем по-рано, но той стана значително по-малък 

след като свикнах с идеята да грайндя без значение какви карти идват. Играех най-

добре и не печелех. Мога да хвърля един поглед назад и с увереност да кажа, че 

не бих могъл да играя по-добре. Целите около правенето на парите водят само до 

лоши мисли за способността да контролираш вариацията, когато очевидно не 

можеш да го направиш. Джаред ми помогна да осъзная, че трябваше да се 

фокусирам върху това, което мога да контролирам, което е доколко добре и колко 

много да играя. Наличието на тези цели за мен беше от съществено значение в 

постигането на СуперНова Елит.“ 

Фриролинг на таланта 

Сега има множество умни, млади хора в покера. Хората, които с лекота преминаха през 

училището или дори колеж, бързо се издигат в ранглистите по масите. Те са еквивалент 

на надарени, преуспели спортисти, които никога не са се изправяли пред което и да е 

предизвикателство докато се движеха по ранглистите. Изправянето пред несполуката за 

първи път е шокиращо и те не знаят, какво да правят. Успехът е идвал толкова лесно, че 

не им е било необходимо да се научат на работна етика, дисциплина, организация, които 

ще са необходими за преминаване през трудни времена. 

Да си способен да се справяш с несполуки е умение, споделено от силно преуспели хора 

в която и да е конкурираща индустрия или спорт. Талантът сам по себе си не е достатъчен.  

Ако се борите със себе си в намирането на мотивация, когато за първи път сте изправени 

пред несполуките в покера, или това е ужасен рън или по-трудни игри, сега е моментът 
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да станете психически по-силен. Ето как да избегнете капана, ако се осланяте само на 

таланта си: 

 Препотвърдете или престройте целите си. 

 Ясно дефинирайте, защо искате да ги постигнете. 

 Направете реалистичен план за това, как ще ги постигнете. 

 Дайте приоритет на времето за необходимата работа. 

 Потърсете помощ от хора със силна работна или учебна етика. 

 Запишете си топ-пет неща, които вероятно ще попречат или ще затруднят работата 

ви. 

 Избягвайте пречките от стъпка 6 чрез инжектиране на логика и използване на нещо 

вдъхновяващо. 

Изправянето пред несполука е предизвикателство. Обаче, наградата е някъде там за 

онези, които могат да се изправят пред несполуката с вдигната глава и да излязат по-силни 

от нея. 

Спри да мечтаеш 

Хубаво е да имаш мечти. Множество страхотни постижения са започнали от човек или 

играч, мечтаещ за това, което иска. За съжаление, някои играчи така потъват в мечтите 

си, че приемат живота си за мечта. Когато те си представят, как биха се почувствали, 

печелейки гривна или огромна сума пари, те усещат реалната емоция и тя е толкова силна, 

че по някакъв странен начин мечтата вече се усеща като реалност. 

Когато вярвате, че мечтите ви са вече реалност, имате усещане, че те изведнъж рухват 

при първият знак за проблем.  Вие не си представяте спънки, когато мечтаете или 

фантазирате. В съзнанието ви мечтите идват съвсем лесно; нищо няма да ви спре. Така е 

до момента, в който ви ударят първите неравности на пътя. Следователно, сте изцяло 

неподготвени да се справите с реалните  пречки, които стоят между вас и вашите мечти, 

и от там – губите мотивация. 

Решението е да обърнете мечтите си в цели. Вземете мечтата и направете план за това, 

как да я направите реална. Идентифицирайте, какво трябва да се предприеме, какви 

умения са необходими, за да стигнете до целта, и, може би, какво да правите, когато 

несполуките се стоварят върху вас. 

ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОГИКА: КОЕ Е НЕЩОТО, КОЕТО МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ВЕДНАГА, 

ЗА ДА ПРЕВЪРНЕТЕ МЕЧТАТА СИ В РЕАЛНОСТ? 

Липса на учене 

Отегчени сте. Покерът става все по-труден за грайндене. Твърде трудно е да се преборите 

с игра на автопилот, и така стигате до слаба игра. След няколко дни, протичащи по този 

начин, желанието ви за игра постепенно се намалява до момента, в който откривате, че 

трудно можете да се мотивирате за игра. Има множество причини за този сценарий; една 

от причините, на която доста играчи изобщо не обръщат внимание, е липса на учене. 

Ученето е увлекателно и запазва ума ви активен, фокусиран и ангажиран. Ако няма нищо 

за учене в покера, или ако вярвате, че сте научили нещо до нивото на Неосъзната 

Компетентност, не е логично за ума ви да се фокусира. Така се отегчавате. Този процес 

се нарича „привикване“ и това е един от начините за енергийната ефективност на ума ви. 
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За радост, има много неща, които можете да направите по този въпрос, и тези начини 

могат да помогнат: 

 Използвайте скуката като подсещане. Ако видите, че ви става скучно да играете 

покер, използвайте това като знак, че е време да потърсите нещо ново за учене, 

дори ако то е съвсем просто. 

 Потопете се по-дълбоко в детайлите на играта си. След като вече сте научили 

най-важните неща, идва моментът да развиете уменията си в ситуациите, където 

имате по-малко предимство. Това е основата за усъвършенстване и елитните играчи 

правят това през цялото време. 

 Помнете, съвършенството е подвижна мишена. Играчите често вярват, че няма 

нищо ново за научаване. Това е невъзможно. Макар и да е трудно за намиране, 

винаги има нещо за научаване, и онези, които работят, за да го открият, ще бъдат 

възнаградени. 

 Използвайте процесуалния модел за постоянно учене и фокусиране върху 

малки детайли. 

 Хванете треньор или приятел за съвместна сесия и дискутиране на ръцете. Това 

не само стимулира ученето; няма да боли да имате критичен поглед върху играта 

ви отстрани. 

 Продължавайте да учите, докато уменията не достигнат нивото на Неосъзната 

Компетентност. Играчите често приемат, че уменията им са на нивото Неосъзната 

Компетентност, когато в действителност това не е така. Само тогава, когато играете 

под интензивно напрежение и уменията ви се запазват постоянни, можете да 

докажете, че те наистина са такива. Преди това да се случи, продължавайте да се 

учите. 

 Сменете игрите, за да отключите мисленето по различен начин. 

 Играйте по-трудни игри, за да откриете и оцените слабостите в играта си. 

 Вземете си почивка. Възможно да сте прегорели. 

ИСТОРИЯ НА КЛИЕНТА 

Jordan “iMsoLuckyo” Morgan 

Tournament Player & Mid-Stakes NLHE 

FULL TILT POKER RED PRO 

„Постигнах доста високо ниво на успеха рано в кариерата си; след това получих 

спонсорски договор с Фул Тилт, където можех да правя прилични пари просто 

вкарвайки обем. Не се занимавах особено с играта си и бях брейк-ивън от доста 

време. Бях доста отчаян, защото не се подобрявах и не печелех. 

На Джаред му бяха необходими няколко сесии, за да ме измъкне, но той ме накара 

да осъзная, че бях изградил нещо като балон около себе си, където очаквах 

успехът, който имах в началото на кариерата си, да продължи. Живях в балона 

толкова дълго, мислейки „това (брейк-ивън) не би трябвало да се случва“, но не се 

втурвах в работата, както го правех преди. В началото на кариерата поставих си 

няколко цели и след сделката с Фул Тилт постигнах всичките до 23-тата 

годишнината си. И така, между 23 и 25 се тъпчех на място и очаквах всичко да 

продължи да бъде лесно. Но не става така. 

Беше поучително и отрезвяващо да осъзная, че не бях толкова добър, колкото си 

мислех. Когато покерът върви добре и очакваш положителна вариация за дълго 
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време, получаваш усещане, че си непобедим – всичко, което правиш, е правилно и 

ще остане такова завинаги. Когато нещата не вървят, не искаш да приемеш, че, 

възможно, грешката е твоя; ти просто искаш да я игнорираш и да продължиш 

напред. Отне ми доста самовглъбявания, за да приема това и отново да се захвана 

с работата. 

Сега – страхотно е да гледам прогреса си, защото знам, че работя неуморно върху 

това. Целите ми сега са най-вече свързани с подобряване на база ден или седмица 

– реалистични стабилни стъпки. Преди, когато започнах да играя кеш, бих си казал 

„Искам да играя NL2000 след година“, но не бих имал прогрес, за да го постигна. 

Сега съм поел по път, където правя малки стъпки, за да съм по-добър всеки ден. 

Джаред ми помогна да осъзная, че за да стигнеш там, където искаш да идеш, трябва 

да направиш множество малки стъпки в правилната посока.“ 

ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОГИКА: „ПОКЕРЪТ Е ПО-ТРУДЕН, ОТКОЛКОТО СИ МИСЛЯ. НЕ БИВА 

ДА СЕ САМОБИЧУВАМ ТОЛКОВА МНОГО, КОГАТО 

РЕЗУЛТАТИТЕ СА СЛАБИ“ 

Безчувствен към емоциите 

Конвенционалната покер психология често споменава, че играчите се справят с 

негативните емоции, бидейки безчувствени и роботизирани. Този подход обикновено има 

краткосрочна полза, но в дългосрочен план това води до притъпяване на емоциите, които 

се използват за мотивацията. Със сигурност няма да се тилтнете от един бед-бийт, но и 

печеленето няма да се усеща добре (нямате емоции, нали). Вероятно, играейки покер, 

ще се чувствате просто като грайндър – няма емоция, която да ви дава гориво. 

Коригирането на този проблем означава, че отново трябва да започнете да изпитвате 

емоции. Това може да е трудно, тъй като тилт, страх или проблем с увереността ще се 

появят отново. Ако това се случи, използвайте информацията от съответните глави, за да 

се справите с тях. Вдъхновението също може да помогне във „възпламеняването“ ви на 

къса дистанция. Намерете някаква музика, мотивираща реч, впечатляваща сцена от филм 

или друг източник на вдъхновение, за да пуснете мотивацията си отново в действие. 

Безнадеждност 

Когато мотивацията ви стигне най-ниската си точка, усещате безнадеждност. Усещането 

за безнадеждност означава, че вярвате, че няма нищо, което можете да направите, за да 

постигнете целите си. Така, можете да мислите: 

 „Няма значение какво правя – няма да има никаква разлика. Защо да се ядосвам?“ 

 „Какъв е смисълът? Просто ще се проваля отново.“ 

 „Не мога да видя, как нещата ще се обърнат. Просто трябва да се откажа.“ 

Когато вярвате, че няма начин да повлияете върху резултатите, изглежда логично да не 

се чувствате мотивирани. Губенето на мотивация до така степен е свързано с основния 

проблем с увереността, който обикновено се причинява от вярването (на по-дълбоко ниво), 

че имате повече контрол върху един резултат, докато, в същност, това не е така. Един 

пример за това е мисленето, че лошата серия се случва изцяло по ваша вина. Логически, 

вие знаете, че това не е истина; но на нивото на Неосъзната Компетентност вие вярвате в 

това, и съвсем предвидимо във вас се настанява безнадеждност. 

За да станете по-обнадеждени, прочетете глава 8. 
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8  УВЕРЕНОСТ 
ВАРИАЦИЯТА В ПОКЕРА може да обърне увереността във возене на въртележка, която се 

издига и спада с раздаваните карти. Печелите – и се издигате нагоре. Губите – и сте надолу 

и дори можете да пропуснете няколко следващи кръга. 

Резултатите не би трябвало да контролират увереността ви, знаете това, но все още не 

можете да спрете преминаването през върхове и спадове от печеленето и губенето. Когато 

„завъртането“ е по-горещо, вие се опитвате да се „абонирате“ за победи, играете твърде 

много ръце или се захващате с по-трудни опоненти, но те са твърде силни за 

противопоставяне. Победата носи страхотни усещания. Тъй като печелите повече, 

спечелвате и повече увереност. Докато вариацията не обърне нещата. 

Дотолкова сте увлечени в горещото препускане, че дори не виждате, че загубите се 

задават. Внезапно резултатите правят главоломен скок и разрушават увереността ви. „Това 

е вариация, ти играеш добре. Просто се придържай към тази линия, вероятно картите ще 

се обърнат в твоя полза“, - тези думи могат да ти казват приятелите или треньора, за да 

успокоят ума ти. Искате да им повярвате и с разума си разбирате, че те са прави, но 

всичките пари, които губите, ви карат да се чувствате ужасно по отношение на играта ви. 

Когато увереността е тясно свързана с резултатите, няма начин да избегнете подскоците 

нагоре-надолу в увереността ви. Най-добрият начин да спрете тези емоционални суингове 

и да развиете „стабилна увереност“ е научаване на редица рядко споменавани в покера 

умения и да разрешите основните проблеми в увереността ви. 

Природата на увереността 

Често се мисли, че за да имате успех или да спечелите, ви е нужна увереност. 

Предположението е следното: ако ви липсва увереност, няма да успеете в спорта, в 

започването на бизнес или в покера. Наличието на увереност е важно, но не чак толкова, 

колкото, както изглежда, си мислят мнозина играчи. 

При достатъчно голяма извадка, независимо от това, какво мислите за способностите си, 

резултатите ви ще покажат истината. Наличието на увереността ви помага да се 

представяте на по-високо ниво в сравнение с моменти, в които тя липсва; обаче, това все 

още не означава, че имате умението да успеете. Да бъдеш уверен, че можеш да победиш, 

не означава, че ще победиш, просто както и липсата на увереност не означава, че няма да 

победиш. 

Увереността е най-сложната от четирите основни емоции, споменати в тази книга. 

Увереността би трябвало да бъде точното отражение на резултатите и уменията, които 

показвате в покера. Ако имате солидни постижения в една голяма извадка от ръце, които 

доказват, че имате реални умения в играта, логично е да се чувствате уверени. От друга 

страна, ако в тази извадка резултатите ви са ужасни, логично ще е да ви липсва увереност. 

Обаче, не винаги е точно така. Има играчи без доказани записи, които показват повече 

увереност от други играчи, които имат огромен уинрейт след милиони изиграни ръце. И 

обратно, има играчи, които се сриват за години и губят увереност след само една губеща 

сесия. 

Увереността е ненадеждно мерило за резултати и умения по две причини: 

1. Основните грешки в менталната ви игра създават неточни усещания за качеството 

на играта ви. 
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2. Играчите използват краткосрочните резултати, за да формират фундамента на 

увереността си. Обаче, резултатите на къса дистанция са ненадеждни за доказване 

на уменията на един играч, следователно основата на увереността им също не е 

надеждна. 

На повечето състезателни арени резултатите са най-лесният начин за доказване на нивото 

на уменията на един играч. Но фактът е, че за да определите уменията си чрез извадка с 

необходима големина, ви трябва време, а след като това време изтече, уменията ви вече 

са други. На къса дистанция определено не можете да докажете уменията си – можете 

само да ги оцените. Това е едно от предизвикателствата в покера, и е нещо, което го прави 

по-труден от която и да е друга форма на състезание. 

Ако можете да докажете нивото в покер уменията си само по месеци – но не и години – 

направете равносметка, не го ли правите в краткосрочен план. Ако сте като повечето 

играчи, вие все още използвате резултатите си на къса дистанция, за да определите 

уменията си, което изглежда почти като получаване на мнение за играта ви от някой, който 

е гледал как играете само една ръка. За да се предпазите от влудяващото влияние на 

вариацията, вероятно сте опитали тези методи: 

 Изграждате доказателствени записи през годините. 

 Играете голям обем ръце, за да постигнете дългосрочен резултат по-бързо. 

 Игнорирате, блокирате или ставате нечувствителен към резултатите. Стремежът е 

да предпазите емоциите си от преминаване през циклите на спадане и увеличаване 

на увереността, тъй като резултатите ви варират. 

 Създавате в съзнанието си илюзията, че сте солиден играч, дори ако не можете да 

го докажете. 

Тъй като нивото на увереността ви определя много от решенията ви в покера, важно е, тя 

да е възможно най-стабилна. Ето защо целта на тази глава е да ви помогне да изградите 

стабилна увереност. 

Стабилна увереност 

Наличието на стабилна увереност означава, че вашата увереност никога няма да криволичи 

заради вариацията. Това е възможно, когато играта ви е построена върху редица резултати 

и умения, които ви дават повече сигурност по отношение на силата на играта ви на къса 

дистанция. Ако увереността ви е стабилна, тогава незначителните колебания, в същност, 

помагат да подобрите играта си. Няма да станете твърде критични към това, как играете. 

И, аналогично, няма да се заблуждавате, мислейки, че сте съвършени в покера.  

При стабилна увереност отрицателните емоции, такива, като тилт или страх, са лесно 

управляеми без да се чувствате, че сте като робот или сте вцепенени. Имате правилното 

количество емоции, за да бъдете съсредоточени, обективни, спокойни и уравновесени. 

Усещате, че имате солидни умения в игрите, които играете. Можете да обмисляте ясно 

всичките парченца информация в една ръка и можете да вземете правилно решение. 

Когато допуснете грешка, сте достатъчно обективни, за да я отбележите и да продължите 

напред. 

Често сте в зоната. 

В известен смисъл, можете да приемете стабилната увереност като „средна земя“ между 

прекалена самоувереност и неувереност. Това не означава, че се чувствате неутрални, 

роботизирани или вцепенени. В същност, тъкмо обратното. Вие сте пълни с емоции, но 
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тези емоции вече не са свързани с краткосрочни резултати, а вместо това са във връзка с 

елементите от играта, които контролирате. В резултат на това: 

 Играете на по-високо ниво 

 Способни сте да взимате обективни решения 

 Осведомени сте за силните и слабите си страни 

 Осведомени сте за силите и слабостите на опонентите си 

 Съобразителни сте и сте възприемчиви 

 Вярвате на инстинктите си 

 Не сте прекалено емоционални, но сте мотивирани и енергични. 

 Готови сте за предизвикателства 

 Заинтересувани сте 

 Учите се от всяка сесия 

 Готови сте да работите върху играта си 

Всеки играч изпитва стабилна увереност по различен начин, така че няма да е лошо 

накратко да опишете покер- и менталната си игра, когато увереността ви е идеална. Това 

означава, че тя не е неутрална или твърде висока и определено не е ниска; и така, каква 

е тя? Това е важно, защото начинът за създаване на стабилна увереност е чрез премахване 

на пропуски в менталната игра и подобряване на недостиг в покер-уменията; все неща, 

които ви изкарват от нея. Чрез ясно дефиниране на това, какво означава стабилната 

увереност за вас, идентифицирането на момента, в който сте неуверени или прекалено 

самоуверени, е по-лесно. След това можете да вземете мерки за стабилизирането на 

увереността на момента. 

Неувереност и прекалена самоувереност 

Въпреки че неувереността и самоувереността изглеждат напълно противоположни, в 

същност, те произлизат от едни и същи основни проблеми: пропуски в менталната игра и 

недостиг на покер умения. При едно лудешко раздаване на карти увереността ви става 

супер висока. Обратно, при дълъг период от загуби, увереността ви става по-ниска от 

всякога. Ако увереността ви се влияе прекомерно от победите или загубите, то причината 

за това е една и съща. Само реакцията й се различава в зависимост от обстоятелствата. 

Ето и често срещаните характеристики на неувереността и самоувереността: 

Неувереност 

 Депресия и спад в играта 

 Усещане за липса на прогрес 

 Предишните успехи нямат значение 

 Игра на по-ниски лимити, за да се възвърне увереността 

 Липса на доверие към играта ви 

 Постоянно сменяне на стратегии и видове игри 

 Песимистични усещания и предвиждане на загуби 

 Саморазрушаване, сякаш искате да загубите 

 Чувствате се отчаяни да намерите отговора за слабите си резултати 

 Срам от слизане на долен лимит или от лимита, на който играете 

 Като цяло намаляване на игра 

Самоувереност 

 Усещане, че можете да биете всеки 
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 Покера изглежда лесен. Предполагате, че ще печелите всеки път, когато играете. 

 Не играете много 

 Редовно „се абонирате“ за победа 

 Мечтата ви да играете на свръх високи лимити определено изглежда като истина 

 Усещане за силна еуфория 

 Пропуски или лийкове, изглежда, са изчезнали от играта ви 

 Порицавате другите играчи и говорите за това, колко зле са те. 

 Опитвате се да спечелите всеки пот и играете много по-агресивно. 

 Не спазвате управлението на банката 

 Пропускате (по край ушите) съвети от добри играчи 

 Чувствате се нетърпеливи 

 Ставате самодоволни и спирате да работите върху играта си. 

За повечето играчи е лесно да разпознаят, кога им липсва увереност, и им е много по-

трудно да забележат, кога тя е твърде много. Тъй като да си прекалено уверен е точно 

толкова разрушаващо, както и когато си неуверен, то често се пренебрегва като основен 

проблем. Фактически, за някои талантливи играчи да бъдат прекалено самоуверени е 

много по-зле, защото това ги докарва до фалит. Тилтът на победителя, както често се 

нарича, може да накара играчите да игнорират управлението на банката и избора на 

игрите. Докато препускат по подхранваните от вариацията височини, тези играчи лесно се 

поддават на усещането, че величието им означава, че могат да бият всеки. В момента, 

силното вярване, което имат за играта си, и решенията, които следват, изглеждат 

справедливи, но реалността казва нещо друго. 

Когато сте прекалено самоуверени, положителните усещания по отношение на играта ви 

са толкова силни, че ви се струва, че слабостите, тилтът, разсейване и дори губене, сякаш 

са се „изпарили“ от играта ви. Покера изглежда лесен като теглене от банкомат. Така 

започвате да играете повече ръце и вече почти няма значение, как играете – вие все още 

продължавате да печелите. Това е подхранена от вариация височина и вие подозирате 

това, но емоциите правят тази малка подробност да изглежда незначителна. Абонирали 

сте се за победата и не играете толкова много, защото играта изглежда много лесна. 

Понякога, вместо просто да играете, както го правите обикновено, вие започвате да 

пресмятате колко още пари ще спечелите. Вероятно, дори мечтаете за това, което се 

задава: вие играете на много високи лимити срещу най-добрите, печелите голям турнир, 

ставате про, пътувате по света и си купувате всичките онези неща, за които винаги сте 

мечтали. 

Както се казва в поговорката: „Колкото по-високо летиш, толкова е по-болезнено 

падането“. Когато вашето препускане, подхранвано от вариацията, неизбежно приключи, 

вие ослепявате от загубата. Увереността поема директен удар и когато шокът отшуми, вие 

се озовавате пред парченцата от разбитата ви игра. 

Когато увереността е в ниска точка, има отрицание, депресия и песимистични мисли за 

играта ви. Често се появява сурова самокритика, започвате да си задавате въпроси, а и 

мотивацията е слаба. Раздразнителни сте и това започва да влияе на личния ви живот. 

Отклонявате покани от приятелите си и отрязвате други без разумни причини. Не работите 

върху играта си – изцяло променяте начина си на игра или сменяте игрите. Онлайн 

играчите „случайно“ изтриват цялата база с данни в надеждата, че едно свежо начало ще 

възроди увереността им. Понякога, когато увереността е толкова ниска, загубите, в 
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същност, могат да се приемат добре и да породят добри чувства. За повече вижте Кога 

загубите носят добри чувства. 

РАЗВИВАНЕ НА СТАБИЛНА УВЕРЕНОСТ 

Да имаш стабилна увереност може да изглежда като идеализирана версия на увереност, 

но развиването й може да бъде наистина просто след като разберете, как да коригирате 

определена поредица пропуски в менталната ви игра и в покер уменията ви.  

На първо място е набор от покер умения, които всички играчи вече имат, но, спрямо 

действителните им технически покер умения, те могат да бъдат достатъчно слаби, за да 

причинят проблеми с увереността. Този набор от умения е подобен на фундаменталните 

умения, описани в глава 2, където поправянето на грешки в подхода ви към ученето и 

представянето елиминираше проблеми в менталната ви игра. И така, вие можете да 

решите всичките си проблеми с увереността чрез подобряване на следните три умения: 

 Умението да разпознавате вариация 

 Умението да разпознавате вашите способности 

 Умението да разпознавате способностите на опонентите си. 

Дори след развиването на тези покер умения, мнозина покер играчи все още не могат да 

създадат стабилната увереност, която им е нужна, за да устояват на вариацията на къса 

дистанция. Постигането на стабилна увереност може да се случи само тогава, когато 

поправите основните пропуски в менталната си игра, които създават илюзия за увереност. 

Тази илюзия действа като врата-капан под покер-уменията ви, която изведнъж се отваря, 

задействана от обстоятелствата на масата, най-често по време на ужасна серия или когато 

се чувствате като бог. 

Съзнанието е могъщо и то лесно може да се хване в капана на вярванията ви относно 

вашата игра, които не са реални. Тъй като вариацията си върши страхотна работа, 

подхранвайки тези илюзии, един играч също трябва да им вярва. Един играч вярва на тези 

илюзии, когато има специфични пропуски на нивото на Неосъзната Компетентност. Трите 

най-често срещани илюзии са: 

 Илюзия за контрол 

 Илюзия за дълготрайност/неизменност 

 Илюзия за учене 

Тези илюзии, както и това, как да се развият менталните умения, необходими за 

решаването им, се дискутират подробно по-късно в тази глава. 

Ако подсилите трите пренебрегвани покер умения и оправите пропуските, създаващи 

илюзии в съзнанието ви, резултатът ще бъде стабилна увереност. Тъй като дори стабилни 

играчи преминават през периоди на несигурност в играта им, наличието на стабилна 

увереност не означава, че винаги ще сте на идеалното ниво на увереността. В замяна, 

стабилната увереност означава, че вашата увереност е изградена върху нещо по-стабилно 

от резултатите. По този начин без значение как рънвате в краткосрочен план, върховете и 

спадовете в увереността ви ще са минимизирани. 

Умение за разпознаване на вариация. 

Най-важното от тези три умения е способността да разпознаваш вариацията докато играеш. 

Докато не можете да контролирате вариацията, способността да я забележите ви прави по-

способни в преценяването на уменията ви, както и на уменията на опонентите ви. Тъй като 
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толкова много решения се взимат въз основа на възприеманото от вас предимство в играта, 

точността е от критично значение. Ако умението ви в разпознаването на вариацията е 

слабо, вашата преценка за предимството ви ще бъде изключена. 

Вариацията е една от най-важните концепции в покера. Все пак има съвсем малко достъпни 

препоръки за това, как да разпознаете вариацията докато играете, без да смятаме 

очевидните кулъри, бед-бийтове и сък-аутове. Това е резултат от игра на огромно 

множество умели играчи, които са ужасни в разпознаването на вариацията. 

Кога беше последния път, в който си признахте, че рънвате добре по време на сесия, 

играейки слабо, или другият играч е изиграл ръката си добре срещу вас? Онлайн играчите 

постоянно използват all-in EV като мерило на вариацията, докато свободното признаване е 

само малка част от общото. 

Липсата на умението за разпознаване на вариацията докато играете може да не изглежда 

като голяма работа. Обаче, просто си представете, какво би се случило с играта ви, ако 

имахте повече умения в забелязването на вариацията, тъй като бихте видели печеливши 

моменти за блъф. Автоматично, бихте станали по-добри в оценяването на играта си на 

къса дистанция, в идентифицирането на грешките си и в знанието на степента, в която 

вариацията влияе върху резултатите ви. Не само би било по-лесно да играете добре, би 

било по-лесно да добавяте нови линии към играта си. 

Много е трудно да се пресметне удара на вариацията върху една ръка, но с някои други 

умения, ставате много по-добри, когато работите върху това. Ето някои идеи как може да 

се направи това: 

1. Докато играете, отбележете или маркирайте ръцете, в които подозирате влиянието 

на вариацията. 

2. Преди преглеждането на резултатите от една сесия (очевидно, това не е възможно 

при турнири), направете „моментална снимка“ за това, как рънвахте. Беше ли 

рънът неутрален? Рънвахте ли добре? Не рънвахте ли зле? Оценете вариацията чрез 

съотношение и използвайте ръцете, в които вярвате, че тя се е намесила. 

Инстинктивно, можете да потърсите ситуациите, в които нещата бяха зле, така 

потърсете и ситуации с добра вариация. 

3. Комбинирайте вашата оценка на вариацията и оценката ви за това, как играхте 

(повече за това ще видите в следващия раздел) и я сравнете с действителните ви 

резултати. 

4. Тъй като има празнота в тази тема, говорете с другите играчи за това, как да 

анализирате или оценявате удара на вариацията в определени ситуации. След това 

работете, за да станете по-добри в това. На повърхността, може да изглежда трудно 

да се придвижите отвъд очевидното, но вие вече отбелязвате прогрес спрямо това, 

как започнахте да играете. Плюс, дори обикновената работа за по-добро разбиране 

на вариацията означава, че увереността ви ще бъде по-стабилна. 

Умение да разпознавате способностите си 

Простото четене на това заглавие може да ви накара да се почешете по главата. Това 

умение, по същество, е способността да знаете, как играете в реално време. Често, 

играчите се опират на резултатите, за да узнаят какви са им уменията, но на къса 

дистанция резултатите са ненадеждни. Например, за играчите е присъщо да решават, че 

са направили грешка само защото са загубили ръката; или обратно, решават, че рънват 

добре, защото печелят. Но, чрез развиването на знанията за играта си, играчите 
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автоматично ще имат по-силно усещане за това, колко добре играят, без да е необходимо 

да поглеждат към резултатите. 

Тъй като е невъзможно да знаете съвсем точно доколко добре играете, колкото по-добре 

разпознавате уменията си, толкова по-стабилна става вашата увереност. Ето няколко идеи 

за това, как да подобрите способността си за разпознаване на вашите покер умения: 

1. Идентифицирайте силните страни в играта ви, които са със сигурност на нивото на 

Неосъзната Компетентност. Това са умения, които винаги се появяват без значение, 

колко зле играете. Един от начините за идентифициране на тези силни страни е 

чрез анализиране на солидните части от играта ви, когато сте в тилт или под 

емоционално напрежение по други причини. За повече, вижте глава 2 и раздела 

Използване на тилта за подобряване на играта. 

2. Създайте списък с най-големите слабости в играта ви. Това са всичките основни 

грешки, които се появяват, когато играете най-зле. Тези слабости могат да бъдат 

трудни за преглъщане, защото те са основа за сравнение с най-добрата ви игра. 

Обаче, идентифицирането им означава, че знаете, какво да подобрявате, което е 

по-добре от незнанието. Освен това, тъй като тези слабости са често свързани с 

тилта или с други проблеми в менталната игра, разпознаването им, докато играете, 

ви помага да забележите тези проблеми и по този начин можете да предприемете 

действия, за да ги контролирате. 

3. Идентифицирайте целия диапазон на играта си от сегашното ви абсолютно най-лошо 

до сегашното ви абсолютно най-добро. За да направите това, помислете, какви 

грешки  допускате, когато играете вашата В-игра, какво прави вашата В-игра по-

добра от вашата С-игра, и какво определя вашата А-игра. Наличието на това 

познание ви позволява да направите по-добри корекции, защото знаете как играете. 

4. Оценявайте играта си редовно. След всяка сесия анализирайте как сте играли, 

какво подобрихте и какво се нуждае от повече работа. Поставете си цели за 

следващата сесия въз основа на вашата оценка. 

Можете да използвате тези стъпки и за подобряване на уменията за разпознаване на 

способностите ви в менталната игра. Наличието на задълбочено знание за менталната ви 

игра също така допринася за стабилна увереност и по-добра способност за взимане на 

решения докато играете. Например, ако знаете, че имате способността да контролирате 

тилта, увереността в цялата ви игра нараства. 

Умение за разпознаване на способностите на опонентите ви 

Последното пренебрегвано покер умение допълнително засилва способността ви да 

разпознавате предимството ви в играта и ви дава по-силно усещане за точността на 

резултатите ви на къса дистанция. Ето няколко идеи за това, как да станете по-добри в 

разпознаването на уменията на вашите опоненти: 

1. Идентифицирайте примери, в които подозирате, че опонентите ви са играли и 

добре, и слабо. Кое е това, което те са направили добре и вие можете да приложите 

в играта си, и кое е това, което те направиха зле, и вие бихте могли да го 

експлоатирате за напред? Устоявайте на изкушението постоянно да лепвате на 

някого етикета „риба“. Вместо това бъдете обективни и конкретни в оценяването 

на техните силни страни и слабости спрямо вашата игра. Колкото е по-силно това 

умение, толкова по-обективни ще ставате по отношение на играта на опонентите ви 

и от там по отношение на собствената си игра. 
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2. Оставете мнението си за тяхната игра „отворено“. По този начин можете лесно да 

го коригирате, когато един играч прави нещо, което е в разрез с мнението ви за 

него. В противен случай, ще пропуснете корекции, които те правят спрямо вашата 

игра. 

3. Анализирайте ключовите ръце чрез мислене за ръката от тяхната гледната точка. 

4. Направете няколко малки бележки за играчите на масата ви по време на сесията, 

дори ако няма нещо открояващото се позитивно или негативно, което може да се 

каже за играта им. 

5. Попитайте по-добрите играчи за съвет относно това, как те разпознават уменията 

на техните опоненти. 

ПРИНОСЪТ НА БАРИ 

Определяне на вашето предимство 

Определянето на предимство е важна част от това, да бъдеш успешен покер играч 

– особено, ако играта е начин за изкарване на прехраната. Преди всичко, това би 

трябвало да е компонент номер едно в процеса на избора ви на игра. 

И все пак, няма значение, колко е важна тази концепция, има няколко сфери в 

живота, различни от покера, където повечето участници рутинно подценяват нивото 

на уменията си. Само трябва да хвърлите един поглед върху постовете за искане на 

стейкинг по покер-форумите, за да видите как всеки претендира, че е +EV спрямо 

полето на играчите (на което те понастоящем нямат пари, за да се състезават), но 

изключително рядко те са способни да покрият техните претенции с доказани 

записи. 

Всеки, изглежда, си мисли, че е най-добрият играч на масата, и често играчите на 

ниските лимити критикуват способностите на елитните играчи и правят наивни 

предположения, че такива играчи от високи нива, като Даниел Негряну, „не биха 

могли да бият NL100”. Интервюирал съм стотици успешни професионалисти и тази 

тенденция продължава през целия път до върха; изглежда, всички си мислят, че те 

са едни от най-добрите и нямат късмет повече от другите. 

Не изказвам предположение, че ако вие причислявате себе си към тези групи, то 

грешите в оценяването на предимствата си. Обаче, ако вярвахте на всичко, което 

казват покер-играчите, бихте се зачудили, а къде са точно губещите играчи. 

Изглежда, всеки е печеливш играч, всеки, който играе срещу тях, е лош, и те 

винаги отпадат от турнира поради бед-бийт. 

Това е разбираемо; никой не иска да се изправи срещу собствените си краткосрочни 

резултати. Никога няма да чуете някой да казва, че очаква да губи 11$ на час срещу 

някой. Също така, рядко ще чуете играч да казва, че играе игра, където той е 

„шаран“, защото иска да я използва като учебен опит. 

Покера предлага безкрайни възможности за илюзии. Благодарение на вариацията, 

вие можете да изберете да вярвате, че нямате късмет, когато губите, и че биете 

играта, когато печелите. Ето защо можете да приключите с игрите, в които нямате 

място, и да загубите много пари, докато през цялото време кълнете боговете на 

покера за загубите си. 

Стабилната увереност играе важна роля в точното оценяване на предимството ви и 

реалното ниво на уменията ви – не просто вашето мнение или каквото бихте искали 

да е предимството ви. То трябва да се базира върху нещо по-солидно, което е нещо, 

поради което работата върху умението ви да разпознавате вариацията, вашите 

умения и уменията на опонентите ви е толкова важна. Не само защото е 
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жизненоважно да сте сигурни, че играете в печеливши игри, това е много важен 

начин за осигуряване на предпоставка, че сте винаги настървени да подобрявате 

играта си. 

Илюзия за контрол 

Има моменти, в които вярвате, че имате по-голямо влияние върху резултатите, отколкото 

в действителност. Това би могло да бъде нещо толкова безобидно, като един вик „пак ли“ 

преди да се раздаде картата на ривъра, или нещо по-разрушително, като опит да спечелите 

всяка ръка. Илюзията за контрол влияе върху вашите вярвания за играта ви, за опонентите 

ви и вариацията. 

Илюзии за играта ви. Вярването, че имате повече контрол върху покера или менталната 

ви игра е основната причина за нестабилност в увереността ви. Ето трите най-чести 

причини: 

1. Вярването, че можете да спечелите всяка ръка. В повечето случаи вие играете 

нормално, но когато сте в тилт или нещата станат горещи, това вярване излиза на 

преден план и вие приключвате, опитвайки се да спечелите всяка ръка. За съвет, 

как да коригирате този недостатък, вижте раздела Вярването, че можете да 

спечелите всяка ръка в глава 5. 

ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОГИКА: ПЕЧЕЛЕНЕТО НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ИГРАЕТЕ ДОБРЕ. 

2. Мал-функция на ума. Играч, който не е работил върху решаването на проблема му 

с тилта, предвидимо губи контрол, когато се изправи пред предизвикани от тилта 

неща. Същевременно, той до голяма степен губи контрол, защото мозъкът изключва 

способността му да мисли. Обаче, играчите често очакват да са способни да запазят 

контрол върху играта си, независимо от силата на емоциите им. Тази илюзия за 

контрол се получава, когато те не успяват да осъзнаят, че мозъкът е единственото 

нещо, което е под контрол. Той има енергията да изключи способността им да 

мислят, което ги предпазва от използването на по-висши мозъчни функции, 

необходими за запазване на контрола. 

Сега, тъй като имате някакви познания за това, как работи мозъкът, фокусирайте 

опитите си върху засилването на реалния контрол над емоциите си чрез използване 

на стратегии, посочени в глава 4. 

3. Тилт „по право“. Вярването, че имате право да спечелите, особено срещу риба, 

означава, че на нивото на Неосъзната Компетентност чувството ви за контрол е 

преувеличено. Вероятно, сте солиден играч, но няма нито един, без значение колко 

е добър, който заслужава да печели през цялото време. За съвет как да 

коригирате този недостатък, вижте раздела Загуба срещу риба. 

Илюзии за опонентите ви. Когато имате усещане за доминация и надмощие над 

опонентите си, част от това усещане може да е илюзия. Докато усещането за увереност, 

че можете да ги биете, е важно, тази илюзия ви прави прекалено самоуверени, когато ги 

„потрошавате от бой“ и съвсем неуверени, когато те го правят. 

Разделът за тилта от желание за отмъщение е свързан изцяло с тази илюзия. Ето две по-

често срещани причини: 

1. Обсебване на души. Мисленето, че обсебвате душата на друг играч, е илюзия. Тя 

се базира върху много коварен недостатък, който ви кара да мислите, че можете 

да контролирате друг играч. Това усещане за мощ предизвиква добри чувства, или 
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дори еуфория, но то не се базира върху реалността. Не можете да четете в душите 

им или да ги накарате да направят това, което искате. Това е една илюзия, 

създадена от високо ниво за разбиране на даден играч. Способни сте да играете 

добре срещу тях, защото имате умението и опита за разпознаване на по-слаб играч, 

по-добре от самите тях – не защото имате силата да четете в душите им. От друга 

страна, когато губите, това може да се усеща сякаш сте обсебени. За повече, вижте 

в раздела Душата ви е обсебена. 

2. Няма респект. Не можете да контролирате мислите на хората за вас, просто както 

и те не могат да контролират вашите мисли за тях. Това е илюзия, която подробно 

е изложена в раздела Липса на уважение. 

Илюзии за вариацията. Илюзията, че можете да контролирате вариацията, ви кара да 

мислите, че е възможно да имате влияние върху самите карти. Можете да преигравате 

дроус или да овърколвате с малките покет-чифтове, защото сте убедени, че ще 

ударите. Можете да повлияете върху екшъна чрез „извикване“ на картите, които 

очаквате, или чрез вкопчване в талисман за добър късмет. От друга страна, можете да 

станете песимист и да предчувствате, че ще бъдете сък-аутнати, или да фолднете 

силна ръка, защото предполагате, че ще ви удари кулър. Следните раздели могат да 

ви помогнат да разрешите основните недостатъци, които създават тази илюзия: 

1. Загуба на пари. Илюзията, че парите, които сте загубили в една сесия, са си 

отишли завинаги, се коригира в раздела Загубени пари. 

2. Предвиждане на бед-бийтове. Съзнанието има способността да предвижда 

бъдещето. Обаче, играчите често си мислят, че един бед-бийт се случва, защото те 

мислят, че той ще дойде. За повече вижте в раздела Предвиждане на Бед-

бийтове. 

3. Да бъдеш над вариацията. Играчите с тилт „по право“ често си мислят, че би 

трябвало винаги да печелят срещу по-слаби играчи. За да вярват в това, те трябва 

също така да вярват и, че правилата за вариация не важат за тях. За повече вижте 

в раздела Прекалена самоувереност. 

ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОГИКА: ВЯРВАНЕТО, ЧЕ НЕ МОЖЕТЕ ДА ЗАГУБИТЕ ОТ РИБА, НЕ 

ПРОМЕНЯ ФАКТА, ЧЕ СТЕ ЗАГУБИЛИ. 

ИСТОРИЯ НА КЛИЕНТА 

Matt “mbolt1” Bolt 

$3/$6 - $50/$100 NLHE 

DRAGTHEBAR COACH 

“Когато печелех, очаквах да печеля $5 000 или $10 000 всеки ден, но рано или късно 

дойде денят, когато щях да загубя Range Rover и това щеше да е катастрофа. 

Върховете бяха много високи и аз се чувствах непобедим – паденията бяха много 

жестоки и аз се чувствах безпомощен. Въпреки че знаех, че бях достатъчно добър, 

за да играя на високите лимити, нещата станаха толкова зле, че се питах, дали 

изобщо бях печеливш играч и дали ще мога да печеля отново. Този кръговрат се 

случваше на всеки три или четири месеца в рамките на година. Винаги предполагах, 

че имам късмет и той ще се върне отново. След това, рано или късно, нямаше да 

останат пари в акаунта ми… добра игра… Джаред, трябваш ми. 
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Джаред ме накара да се фокусирам наистина не върху това, как рънвах, а върху 

това, как играех. Сега, дори когато рънвам добре, аз се опитвам да остана 

съсредоточен върху една ръка на момента. Когато ставам прекалено уверен, аз го 

убивам в зародиша. Наистина е трудно да разпознаеш, кога не играеш най-добре. 

Ако запишете вашите признаци за прекалена увереност, ще ви е по-лесно да я 

предотвратите. Когато започвам да отварям по-широко (65s от UTG) и не фолдвам 

срещу 3-бет, аз със сигурност знам, че съм прекалено самоуверен. 

Това е доста готино, защото намаляването на самоувереността също помага да 

останете в добро състояние на ума, когато нещата отиват на зле. Предпазителят на 

тилта „работи“ по-дълго и толерантността ми към загубите нараства, защото знам 

и как играя. И така, върховете никога не са толкова високи и паденията вече не са 

толкова болезнени. Това също е и начин за по-лесно ставане от масата и компютъра. 

Беше така, че ако имах лош покер-ден, имах и лош ден в живота и това влияеше 

върху мен извън масите. По-балансираният подход ви позволява да разделите 

покера от живота си.“ 

ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОГИКА: НЕ МОЖЕТЕ ДА КОНТРОЛИРАТЕ КАРТИТЕ; МОЖЕТЕ ДА 

КОНТРОЛИРАТЕ САМО ТОВА, КАК ИГРАЕТЕ. 

 НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА КОНТРОЛИРАТЕ НЕЩО, КОЕТО НЕ МОЖЕТЕ ДА 

КОНТРОЛИРАТЕ 

Илюзия за неизменност 

Проблеми с увереността се създават, когато вярвате в илюзия, че постоянно променящите 

се аспекти в покера някак си няма да се променят в бъдещето. Например, когато рънвате 

ужасно, вие допускате, че това никога няма да свърши. Когато рънът е твърде добър, за 

вас е въпрос на време да започнете да играете в Rail Heaven. И в двата сценария илюзията, 

че това, което се случва сега, непременно ще продължи и занапред, подхранва интензивни 

емоции. Това е сякаш сте натиснали бутона за повтаряне на настоящето, или на това, което 

си представяте за настоящето, и то просто ще продължи да се повтаря в бъдещето. 

Предполага се, че един страхотен или ужасен рън ще продължи, и по този начин 

увереността ви изкуствено се покачва или спада. 

Това е пропуск, защото покера е динамична игра, която постоянно се променя. Например, 

мнозина интернет играчи по времето на дните на Мънимейкър/PartyPoker допускаха, че 

игрите щяха да останат спокойни. Те станаха самодоволни, спряха да работят върху играта 

си и бяха изпреварени от играчи, които работеха по-усърдно. Ако се провалите в 

приемането на променящата се динамика в играта като тях, вие също бихте могли да 

приключите с играта. 

Допускането, че опонентът ви няма да се нагоди, е друг пример на тази илюзия. Ако бяхте 

съкрушени от един и същ играч в рамките на една добра извадка, работехте усърдно, за 

да разберете защо, тогава бихте могли да играете по-добре срещу тях.  Няма да се 

предадете и пасивно да се подлагате на бой. Все пак предполагате, че именно това се кани 

да прави опонентът ви. Ако очаквате да разбиете същия играч и той започне да ви бие, вие 

просто ще го прецените като вариация без да признаете, че той може би има предимство 

пред вас. За повече вижте в раздела Загуби от регулари. 

Ето някои други пропуски, които създават илюзията за неизменност: 

1. Очакване винаги да играете А-играта си. Вашата А-игра е подвижна мишена. 

Когато правите прогрес и А-играта ви напредва. Да играеш най-добре през цялото 
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време е възможно, но все пак ще е трудно, дори ако последователно и агресивно 

работите, за да подобрите играта си. Обаче, играчите, които се стремят да се борят 

с този порок, вярват, че да играят А-играта си е нещо, което могат да очакват. И 

така, те се появяват на масата, свършили много малко работа върху играта си, ако 

изобщо има такава, и очакват най-доброто просто да се появи. 

Неосъзната Компетентност е единствената част от набора с уменията ви, която 

можете да очаквате да се появи без да правите нищо друго освен сядането на 

масата. Всичко друго е в процеса на научаване и изисква фокусиране и мисъл, за 

да се извърши правилно. Обаче, ако очаквате да играете А-играта си без да 

полагате усилия на масата и извън нея, вие сигнализирате на мозъка си да не се 

съсредоточава върху уменията, които в момента се учат. Вие вярвате, че А-играта 

ви е автоматична, и така приемате за дадено, че всичките умения, които се учат, 

са също автоматични. На практика, очаквайки да играете най-добре, това няма да 

се случи. 

ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОГИКА: МИСЛЕНЕТО, ЧЕ ПОКЕРА Е ТАКА ЛЕСЕН, ТРЯБВА ДА Е МЕЧТА, 

ТАКА ЧЕ ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ДА РАБОТИТЕ 

2. Потенциално срещу Актуално. Вашият потенциал е нещо, което вярвате, че сте 

способни да постигнете. Актуалните ви умения или резултати са нещо, което вече 

сте постигнали. Когато играчите вярват, че потенциалът им е вече доказан, 

увереността им изкуствено се повишава, защото тези имагинерни резултати 

предизвикват усещане за увереност по подобен начин, както реални резултати. Тъй 

като тези резултати все още не са доказани, няма да отнеме много време истината 

да лъсне. Дори една губеща сесия е достатъчна. 

Недостатъкът тук е едва доловим, но все пак той причинява толкова много 

проблеми. Да имаш силно вярване в играта си е страхотно нещо – това е 

разпознаване на вашия потенциал. Обаче, илюзията тук е, че вече знаете, че бихте 

могли да печелите повече, да биете следващия лимит или да победите в голям 

турнир. Вие вярвате толкова дълбоко, че това ще бъде истина, че част от 

увереността ви сега се гради върху бъдещите резултати, които все още не можете 

да докажете. 

Докато имате достатъчно резултати, знания и опит за доказване, че сте осъзнали 

потенциала си, проверете отново нивото ви за сигурността и продължете да 

работите. 

Илюзия за учене 

Ако преди не бяхте запознати с МОВ, червея или с процесуалния модел, възможно е да 

имате грешни вярвания относно ученето. Тези грешки често създават проблеми с 

увереността и коригирането им е необходимо, за да имате стабилна увереност. 

Всичките от подразделите относно тилта от допускане на грешки са примери за пропуски, 

които създават илюзия за учене. Ето няколко от най-срещаните: 

1. Очакване на перфектност. Вярването, че не би трябвало да правите грешки, може 

да постави под въпрос играта ви, когато неизбежно ги правите. Да имаш цел да 

играеш перфектно е хубаво, но очакването на перфектността означава, че няма да 

толерирате грешките или реалностите на процеса на учене. Когато играеш или 

рънваш страхотно, лесно е да се почувстваш сякаш повече няма да допускаш 

грешки, но тази илюзия ви оставя слепи за реално постигнатите неща. Обратно, 

когато играете или рънвате зле, ще се почувствате много по-зле по отношение на 
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играта си според тежестта на грешките ви. За повече вижте в раздела Очакване на 

съвършенство. 

2. Преждевременно усъвършенстване. Когато се раздават добри карти или по време 

на период със страхотна игра, лесно е да бъдеш заблуден, мислейки, че онези 

сфери от играта ви, които учите в момента (Осъзната Компетентност), са наистина 

научени до нивото на Неосъзната Компетентност. Вярването в тази едва доловима 

илюзия означава, че ще спрете да работите върху онези части от играта си, които 

бяха в процеса на научаване. За съжаление, сега очаквате тази част от играта да 

бъде автоматична, но тя не е. Тъй като не се фокусирате върху тази зона, вие 

допускате грешки, и незнанието, защо ги допускате, предизвиква удари по 

увереността и мотивацията ви. Дадено умение е усъвършенствано само тогава, 

когато то се проявява постоянно, дори и при интензивно напрежение. Ако това не 

така, продължете да работите върху това умение, докато не бъде доказано, че то 

постоянно изниква, дори и под напрежение. 

ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОГИКА: ОЦЕНЯВАЙТЕ, КАКВО СТЕ УСЪВЪРШЕНСТВАЛИ, ДОКАТО ТО 

НЕ СЕ ДОКАЖЕ ПОД ИНТЕНЗИВНО НАПРЕЖЕНИЕ. 

Пожелаване 

Пожелаването е критичен фактор, който може да подкопае не само увереност, но и 

способността ви да коригирате която и да е от тези илюзии. Едно нещо е да се 

заблуждавате, че тези илюзии са реални; съвсем друго е наистина да желаете те да бяха 

реални. Премахване на тези илюзии е невъзможно, когато желаете да бихте могли просто 

да седнете и да печатате пари, да е нямало вариация в покера или да бихте могли винаги 

да играете перфектен покер. 

Когато имате желания, подобни на тези, това означава, че храните надежда, че един ден 

те биха могли да станат истина. Защо да ви се налага да работите усърдно, за да 

коригирате проблеми в менталната си игра, когато дълбоко в себе си желаете те да могат 

да се разкарат само с едно щракване на пръсти? Ако вярвате, че покер-джин ще ви изпълни 

желанието за вечно добър рън, би било нелогично да работите върху играта си. 

Забелязването на тези желания може да бъде трудно, така че, ето ви няколко начина да 

проверите, дали ги храните. Отговорете честно: 

 Искате ли да печелите всяка ръка? Или, мислите ли понякога, че това би било 

готино? 

 Желаете ли да бихте могли да контролирате картите? 

 Искате ли покера винаги да бъде такъв, какъвто е, когато рънвате добре? 

 Искате ли да няма вариация в покера? 

Тези и други желания трябва да бъдат елиминирани, за да разрешите илюзиите, които 

водят до неувереност и свръх увереност. За да направите това: 

 Докажете по логичен начин, защо не искате желанията ви да станат истина. 

 Опишете последиците от вярванията в тези мечти за играта ви. 

 Опишете, какво бихте получили, ако желанията ви станат истина. След това 

измислете стратегия да постигнете желанията си по реален начин. 

Тези желания могат никога да не станат истина. Вярването в тях не е по-различно от 

вярването в Дядо Коледа. Елиминирайте ги и ще бъдете в страхотно състояние да развиете 
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стабилна увереност и силен покер и ментална игра – и в края на краищата ще станете по-

успешни в покера. 

ИСТОРИЯ НА КЛИЕНТА 

Sean Gibson 

$1/$2 NLHE Full Ring 

POKER NEWS DAILY 

„Моята история вероятно е до болка позната. Направих депозит от $250, бързо 

прехвърчах през микро лимитите и преди да се осъзная, скочих на NL200, гледайки, 

как да се кача на следващото ниво. Тогава, през януари 2010, ударих на камък във 

формата на ужасен даунсуинг, направо 22 бай-ина надолу. Загубих увереността си, 

а с това и желанието да играя. Бягах от мислите, че бих могъл да се подвизавам с 

протата и да правя хубав страничен доход, просто за да не играя. За пет месеца 

изиграх 50 000 ръце, което обикновено правех за един месец. 

Чувствах се, сякаш бях на дъното на варела, когато за пръв път говорех с Джаред. 

Чувствах се проклет – не само в покера, но рънвах зле и в другите аспекти на живота 

си. Това изплува по време на сесиите ни и се чувствах много смешен, изкарвайки 

го навън, но то си беше там. По ирония, проблемите ми на масата се отразяваха 

огледално и когато бях далеч от нея, и Джаред ми помогна да видя, че има много 

да се работи върху това, как се справям с вариацията. 

Когато се тилтна, веднага напускам; от тук са петте месеца със слаб обем. 

Вариацията беше наистина не за вярване – почти всичко, което би могло да се случи, 

се случваше и често си казвах на глас, докато играех „Не мога да повярвам“ или 

„Това не е за вярване“, при забелязване на смешните неща, които ми се случваха. 

Джаред ми помогна да осъзная, че, ако това е в границите на правилата, то може 

да се случи и ще се случва дори след милион ръце. Логическото становище „Това 

трябва да е възможно, щом се случва“ беше наистина мощно за мен. Приех това 

становище за фундаментална истина и тилтът се загуби и повехна, защото сега аз 

съм готов за вариацията и я приемам. 

Доста странно, но по-трудната част от работата ни с вариацията беше, че част от 

мен желаеше да можех да я контролирам. Никой не иска да има работа с 

отрицателна вариация – и кой не би искал да рънва добре през цялото време? – но 

идея си нямах, че, имайки това желание, беше малко вероятно да се справя с нея 

по-добре. Той ми помогна да осъзная, че, ако желанието ми стане истина и аз ще 

мога да контролирам вариацията, покерът щеше да стане недопустимо отегчителен. 

Иронията тук е, че мразех покера точно за това, за което го обичах; и това е 

причината да спра да играя - заради вариацията, която в същност прави играта 

много по-забавна, отколкото невариативните игри – като шах, например. Истинското 

разбиране на това прави вземане-даване с вариацията много по-приемливо. 

Той също така отбеляза множество слоеве, през които ментално минава един покер 

играч и които наистина могат да увредят неговата увереност, способност и каране 

към успеха. Сега си набелязвам дневни цели за обема, при които преди бих се 

отказвал, ако не се чувствах в кондиция. Физическото изписване на целите ми и 

наличието им пред мен е наистина важно; правя го всеки ден. Трябва да вкарвам 

обем, и сега, когато ми се иска да се откажа преди да постигна целта, продължавам 

да играя, докато не го направя. 
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Въпреки че, тъкмо сме започнали съвместното си пътуване, Джаред Тендлър ми 

помогна да разбера корените на разочарованието ми, вместо да ми дава изтъркани 

съвети за това, как да ги премахна. Не бях срещал по-добър начин за подход към 

менталната ми игра.“ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

НЕ СТЕ УСЪВЪРШЕНСТВАЛИ МЕНТАЛНАТА СИ ИГРА 

ПРИКЛЮЧВАЙКИ КНИГАТА, може би си мислите, че сте усъвършенствали менталната си 

игра. Все още не сте. Не е възможно да развиете уменията в менталната игра до нивото на 

Неосъзната Компетентност толкова бързо. Вместо това, вземете това, което сте научили 

до сега, вкарайте го в действие, за да видите, къде стигате до задънена улица и какво се 

нуждае от повече работа. 

В някои моменти очаквайте връщане към старите навици и изпадане в безумен маймунски 

тилт, очаквайте да имате тотално изпразване на ума, когато сте в един огромен пот, или 

да сте изцяло деморализирани по време на брутално напрежение от карти. Дори ако 

подобряването върви бързо, дългият път все още е изпълнен със спънки, борби и грешки. 

Да отстъпиш назад е част от процеса на учене; и това ще се случва в някои моменти. Когато 

това се случи, използвайте тази книга, за да ви помогне да продължите да правите 

прогрес. 

Няма магически лекове за реалните проблеми в менталната игра. Ако искате да имате 

подобрение, трябва да положите труд. Сигурно, за някои ще е по-лесно, отколкото за 

другите. И какво? Ако имате цели, които искате да постигнете в покера, не позволявайте 

на тилта, страха, проблемите с мотивация или увереност да ви възпират. Наградата сега е 

някъде там и тя е за онези играчи, които имат желание да направят това, което е 

необходимо. Отговорите сега са в ръцете ви, но ако имате въпроси, елате и ме намерете 

по форумите или на www.JaredTendlerPoker.com (а аз бих добавила и 

http://www.mentalgamefish.com). 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ЗАГРЯВАНЕ И „ОТПУСКАНЕ“ 

Във всеки основен спорт, професионалисти и сериозни играчи имат някакъв вид 

структурирано загряване и „отпускане“ непосредствено преди и след играта. Като цяло, 

покер-играчите все още не са убедени, дали това толкова е важно за тях, или просто нямат 

достатъчно информация, как най-добре да се прави това. 

Най-големият пророк за прогреса на дълга дистанция е учене и всекидневно 

подобряване. 

Работата ви е да продължавате да стоите с една стъпка пред опонентите си. Можете да го 

правите чрез убеждаване, че сте готови да играете по-добре (дори и съвсем малко) всеки 

ден, когато играете. Едно добре построено загряване и „отпускане“ е един от най-лесните 

начини за постоянна игра на по-високо ниво. 

Да играеш на по-високо ниво означава, че постоянно се учиш. Както показва МОВ, процесът 

на учене има много нива и са необходими много повтаряния и опит, за да се научи едно 

http://www.jaredtendlerpoker.com/
http://www.mentalgamefish.com/
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умение до нивото на Неосъзната Компетентност. Загряването и „отпускането“ ви помагат 

да идентифицирате, какво да подобрявате, както и да следите от близо прогреса си. 

Загряването на това, което е процеса на учене, прави много по-вероятно тези умения да 

се проявят докато играете. Да играеш покер е страхотно поле за трениране, и когато 

можете постоянно да правите, например, 3-бетове с подходяща честота или да 

контролирате тилта, вие получавате необходимото количество повтаряния, необходими за 

научаване на дадено умение до нивото на Неосъзната Компетентност. 

„Отпускането“ ви помага да се откъснете от покера и да си починете. Играта на покер 

може да бъде интензивна, така че помислете за отпускането като за еквивалент на 

отпускане на мускулите ви след тежка игра. От психологична гледна точка, това означава, 

че оценявате, как сте играли, преглеждате прогреса си и идентифицирате нещо ново, 

което научихте. 

Загряване 

Ако концепцията за загряване преди игра е нова за вас, започнете с основна, три-минутна 

версия. Когато свикнете да правите загряване, добавете допълнителни стратегии, така че 

да сте готови да играете на по-високо ниво от самото начало на играта. Има ограничение 

за времето, което трябва да отделите за загряването. В общи линии, нещо около 15 минути 

е напълно достатъчно. Разбира се, ако за вас е нужно повече време, направете го. 

Основно три-минутно загряване 

1. Прегледайте върху какво работите. Припомнете си няколко неща от играта си, 

които се опитвате да подобрите. Направете това чрез кратко разглеждане на някои 

специфични технически подобрения в покер-уменията ви, като по-често залагане 

за стойност, стесняване на диапазона ви за отварящ рейз или по-редки 3-бетове. 

Също така прегледайте стратегията, която използвате, за да подобрите проблеми в 

менталната ви игра. 

2. Направете няколко дълбоки вдишвания, за да се фокусирате и започнете да 

играете. 

Допълнителни стратегии за загряване 

 Решете, колко дълго се каните да играете. Наличието на зададени времеви граници 

прави покера по-структуриран и за мнозина играчи това прави менталната им игра 

по-силна. Очевидно можете да го направите в зависимост от качеството на игрите. 

 Отстранете всякакви несвързани с покера разсейващи фактори, включително 

телефона ви, чата, телевизията, другите хора и случайно интернет-браузване. 

 Прегледайте дългосрочните си цели. 

 Направете бележки за неща от личния си живот, които натоварват ума ви. По този 

начин вие можете да се концентрирате изцяло върху играта и лесно да им обърнете 

внимание след това. 

 Прегледайте истории на ръцете, които пасват на това, което в момента се опитвате 

да подобрите. Можете да направите същото и за проблеми в менталната игра, като 

прегледате менталните истории на ръцете или нещо друго, което сте написали за 

тези проблеми. 

 Мнозина играчи гледат видеа от покер тренировки преди да играят. Това е много 

добре, само ако вече сте гледали това видео и то е подходящо за частите от играта 

ви, които се опитвате да подобрите. По този начин видеото ще опресни паметта ви, 

вместо да ви учи на нещо съвсем ново. Преди да започнете да играете не е време 
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да учите, това е време да засилите това, което учите, за да е по-вероятно да се 

справите с него докато играете. 

 Направете упражнения или отидете на разходка. 

 Опитайте да медитирате, визуализирате или направете дихателни упражнения. 

 Играйте на 30% - 50% от обичайния ви брой на маси в рамките на 30 минути. 

Приемете това като удължено загряване, което служи за създаване на връзка между 

загряването и играта. Играенето на част от масите ви позволява да мислите повече 

за концепциите, които се опитвате да подобрите, постепенно да навлезете в 

течението на действието и да бъдете в най-доброто състояние на ума преди 

същинското грайндене. 

„Отпускане“ 

Както и при загряване, ако „отпускането“ за вас е нова концепция, предлагам да започнете 

с три-минутната версия. След като свикнете да я използвате, разширете я с допълнителни 

стратегии, за да я направите по-ефективна. 

Основно три-минутно „отпускане“ 

1. Оценяване на вариация. Тъй като не можете изцяло да се доверите на резултатите 

на къса дистанция, нужен ви е по-обективен начин за идентификация на това, как 

играете. Започнете с оценяването на ефектите, които вариацията има върху 

резултатите ви. 

2. Оценете как сте играли. Почувствайте, как сте се справили в онези сфери на 

играта ви, технически и ментални, които се опитвате да подобрите. Бяхте ли 

способни да „кажете стоп“ на тилта или да забележите признаците на тилта по-

рано? Ако не сте, тогава какво се случи? Поправихте ли предишните технически 

грешки? Ако не сте, то какво се случи? 

Допълнителни стратегии за „отпускане“ 

 Маркирането на ръцете по време на сесията улеснява прегледа им след това. Не 

сте сигурни, какви ръце да маркирате по време на сесията си? Изберете 

нестандартни ръце, къде решенията ви бяха трудни, където мислехте, че може би 

сте направили грешка, където започна да се появява тилт, където направихте 

креативен „муув“ или други ситуации, които могат да ви помогнат да научите и да 

определите, как сте играли. Тогава, след сесията, прегледайте тези ръце. Това не 

означава, че трябва да потънете в задълбочен анализ, а да направите няколко 

текущи бележки, така ще можете да анализирате тези ръце по-късно. 

 Направете бележки за всякакви нови детайли по отношение на проблеми в 

менталната ви игра и ги добавете към профила си. 

 Направете бележки за каквото и да е ново, което сте направили добре. Това може 

да посочва начини за подобряване на играта ви за в бъдещето. 

 Дръжте под око това, как играят регуларите, и направете бележки за по-нататък. 

 Продуктивно „прочиствайте“ ума си чрез изписване на каквото и да е, което 

затормозява съзнанието ви. 

 Прецизирайте следващото загряване въз основа на това, което сте открили в тази 

сесия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

АНКЕТА НА КЛИЕНТА 

ПРЕДИ ПЪРВАТА ИМ тренировъчна сесия, клиентите отговарят на въпроси, изброени на 

следващите страници. Въпреки че някои въпроси да изглеждат излишни, отговарянето на 

тях е важно за правилното обхващане на всичките сфери от менталната игра. Мнозина 

клиенти казват, че простото попълване на анкетата им помага да повишат 

разпознаваемостта на проблемите им, прави подобряването на менталната им игра да 

върви по-лесно. 

При попълването на анкетата клиентите трябва да спазват следните инструкции: 

Първа фаза. Запишете само отговорите, които веднага изникват в главата ви. Ако се 

затруднявате да отговорите на някой въпрос, или смятате, че той не се отнася за вас, 

прескочете го и продължете напред. Отбележете тези отговори с бележката (1) 

удебелено. 

Втора фаза. За всеки въпрос, който беше пропуснат в първата фаза, предложете един 

отговор. Отбележете тези отговори с бележката (2) удебелено. 

Трета фаза. Три или пет дни след попълването на анкетата, прочетете всеки от отговорите 

си и добавете само нещо ново, което ви идва на ум. Тези отговори отбележете с (3) 

удебелено. 

Ако минаването на три пъти през анкетата ви се струва прекалено, вижте причините: 

 Първата фаза дефинира това, което вече знаете добре. 

 Втората фаза ви принуждава да мислите по-задълбочено. 

 Третата фаза ви дава възможността да идентифицирате нови детайли, които ви 

убягнаха при първия прочит. Детайлите имат голямо значение при решаването на 

проблеми в менталната игра, и изравянето на допълнителни такива от ума ви може 

да доведе голяма разлика в бързината на подобряването. 

А ето и анкетата: 

1. Първо, разкажете малко за себе си (образование, интереси, семейство и т.н.): 

 

2. Накратко опишете покер историята си. Как бихте характеризирали прогреса си? 

Какви игри и на какви лимити играете? 

 

3. Какви са целите ви в покера? Краткосрочни и дългосрочни. 

 

4. Какви лични цели поддържа покера? 

 

5. Избройте и опишете проблеми в менталната ви игра. Избройте ги в реда на 

важността за вас или според тежестта им. Дайте колко можете повече информация, 

като включите тригерите, признаците и каквито и да са причините според вас. 

 

6. Какво сте се опитали да направите, за да поправите който и да е от тези проблеми? 

До какво ниво на успеха сте стигнали? 



  138/139 

 

7. Имат ли влияние факторите извън покера върху играта ви? Ако е да, то как? Има ли 

покера негативно влияние върху живота ви? Ако е да, то какво е то? 

 

8. Защо играете покер? Какво ви мотивира да играете, защо го обичате, какво 

получавате от него? 

 

9. Избройте от три до пет най-големи разсейващи фактори по време на играта ви. 

Опишете, защо те са проблем. 

 

10. Как решавате, кога да играете? Имате ли времеви граници или това е гъвкаво или 

случайно? 

 

11. Опишете, какво правите преди да играете. Как се загрявате, ако го правите? 

 

12. Каква е средната продължителност на сесията ви? Колко сесии на ден играете? 

Колко часа средно на месец играете? 

 

Някои от тях по-къси ли са от планираното? Ако това е така, как това е свързано с 

проблеми, изброени във въпрос 5? 

 

13. Какви са причините да прекратите сесията си преждевременно? Дали проблемите, 

изброени във въпрос 5, са причините за това? 

 

14. Опишете работната си етика. Имали ли сте проблеми с отлагането и прегарянето? 

 

15. Опишете, какво правите извън масите, за да се подобрите технически като играч. 

 

16. Някога действали ли сте без да мислите по начин, който е негативен? Ако е да, 

тогава – защо? Каква е типичната ситуация, когато това се случва? 

 

17. Опишете състоянието на ума си, когато играете най-добре. 

 

18. Имали ли сте някога съмнения в способностите си като играч? Ако това е така, може 

ли това да се е случило след една лоша сесия? 

 

19. Доколко добре обикновено се справяте в напрегнати ситуации в покера или някъде 

другаде? Опишете. 

 

20. Имате ли някакви специфични спомени в покера, за които все още мислите или 

които постоянно изплуват в съзнанието ви?(Лоши ръце, изхвърляне от турнира или 

друго) 

 

21. Дали мисленето за покера не ви оставя и през нощта или ви пречи да се забавлявате 

в живота? Ако това е така, за какво мислите? Стигате ли понякога до задънена улица, 

мислейки за грешките си? 
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22. Хипотетичен въпрос: Имате способността магически да премахнете някой от 

проблемите, изброени във въпрос 5. Кой от тях ще изберете? Защо? Как мислите, 

как ще се промени играта ви без него? 

 

23. Избройте и/или опишете психическите си сили. 

 

24. Правите ли бележки за играта си след сесия? Ако е да, опишете. 

 

25. Доколко оценката ви на способността ви като играч се повлиява от резултатите? 

Опишете. 

 

26. Тренирате ли? Ако е да, колко често и какво правите? 

 

27. Колко средно продължава нощния ви сън? Сънят проблем ли е? Ако е да, опишете. 

Какво забелязвате в играта си в дните, когато не сте спали достатъчно добре или 

достатъчно дълго? 

 

28. Ядете или пиете ли нещо докато играете? Ако е да, опишете, какво е то обикновено. 

 

29. Пушите ли цигари, пиете ли алкохол или използвате ли някаква друга дрога, когато 

играете? Ако е да, какво и колко средно? Какъв ефект според вас имат те върху 

играта ви, положителен или отрицателен? 

 

30. Имате ли някакви медицински проблеми в момента? Ако е да, как те влияят върху 

който и да е от проблемите, описани във въпрос 5? 

 

31. Имате ли някакви психични проблеми, които са диагностицирани от лекар или 

някой психиатър? Ако е да, какво е текущото ви лечение и как според вас то влияе 

върху който и да е от проблемите, описани във въпрос 5? 

 

32. Оценете загубите за месеца като резултат от проблемите, които сте посочили. Също 

така преценете времето, през което играете А-играта си. 

 

Това е всичко, а то не е малко… 

 

 

 

 

 


