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1 ВЪВЕДЕНИЕ 

ИМА две основни сфери в покер-уменията: тактика и ментална игра. Тактиката е там, където покер 

играчите прекарват най-много време и включва неща, като шансове, стратегия, анализ на ръце, 

имидж и метаигра. Менталната игра получава по-малко внимание, но тя е нещо, което фокусира, 

усилва и подготвя ума да функционира на най-високо ниво. Нещо повече, тя позволява всичко от 

наученото на тактическото ниво да бъде въплътено в играта на играча. 

Ако сте фокусирани само върху тактическото усъвършенстване, играта ви няма да прогресира 

толкова бързо, колкото би могла. Това е вярно, дори ако се абонирате за тренировки, говорите за 

ръце, четете книги и учите извън масата. Трудът, който полагате за подобряване на тактическите си 

умения, може да покаже по-слаби резултати, ако същевременно не подобрявате менталната си 

игра. 

Когато покер играчите мислят за менталната игра, те обикновено се сещат за тилт, страх, проблеми 

с мотивация и увереност. Обаче, те рядко приемат, че такива фактори, като фокус, взимане на 

решения и дисциплина, са средства за издигане на играта им и увеличаване на предимството им. 

Целта на тази книга е да ви помогне да усъвършенствате тези фактори и постоянно да достигате 

пика на менталното ви представяне, известно като „зоната“. Възможно, дори да не осъзнавате, че 

покер играчите могат да играят в зоната. Но помислете за онези примери, когато просто знаете 

правилните решения, играта се усеща лесна, вие сте в потока на действието и изглежда сякаш 

опонентите ви играят с открити карти: Това е зоната. 

Мнозина играчи изживяват зоната само случайно, но тя, в същност, се случва по предвидими 

причини, точно както го прави и тилт. Тази книга разделя зоната на основните й компоненти и ви 

показва, как да развиете стратегия да я достигате постоянно. Ще научите, как да изучавате и 

анализирате шаблоните, които водят до този ментален пик, точно както мнозина от вас са 

направили с проблемите в менталната им игра в Mental Game of Poker(TMGP). Предимствата в 

покера се намаляват през цялото време, но има едно голямо предимство за играчи, които могат 

постоянно да достигат менталния си пик. 

Изпълнена с напредничави, стъпка-по-стъпка инструкции, тази книга е създадена да ви помогне да 

оптимизирате подхода си към ученето, да подобрите процеса за взимане на решения, да повишите 

вашата концентрация, дисциплина и психическа устойчивост. Тя ще ви покаже, че ментална игра 

като покер има много прилики с другите спортове. Професионалните атлети разбират важността на 

тренирането на телата им, за да посрещнат предизвикателствата в най-трудните състезания, и вие 

можете да правите същото с вашия ум. Чрез прилагане на доказани техники, възприети от елитни 

атлети, вие можете да създадете условия умът ви да играе покер на най-високото равнище – може 

би дори по-високо, отколкото си мислехте, че е възможно. 

За онези, които са прочели TMGP, ще поясня, че това, което тази книга прави за играта ви – е 

придвижване на предния край на вашия червей. След подобряването на проблеми в менталната ви 

игра, вие пренесохте играта си на другото ниво чрез преместване напред на задния край на вашия 

червей. Сега сте готови да пренесете и предния край на другото ниво, и тази книга е пълна с 

материал, който ще ви помогне да го направите. 
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Ако не сте чели TMGP, не е необходимо да я четете сега. Ще има, обаче, примери, в които 

проблемите от менталната игра са изтъкнати като потенциални ограничения на способността ви да 

се възползвате от темите, представени в тази книга. В такива ситуации, аз няма да ги разглеждам в 

дълбочина, а вместо това ще ви насочвам към TMGP. Ако започнете да забелязвате, че тилт, страх, 

проблеми с мотивация и увереност отново се появяват в играта ви, възможно да е необходимо да 

прочетете първата ми книга, където те са обяснени по-подробно. 

Написах тази книга, за да ви дам информацията,  от която се нуждаете, за да се представяте във 

върховата си форма и да достигнете нива, които не сте мислили, че са възможни. Възможно, дори 

не осъзнавате, че бихте могли да играете в зоната постоянно – мнозина играчи не го осъзнават. 

Достигането на такова високо ниво няма да се случи просто с прочитането на тази книга; трябва и 

да поработите. Но, започнете ли веднъж да виждате положителни резултати и ползите от 

прилагането на стратегиите от тази книга, ще осъзнаете, че си заслужава да се опита. 

Митове за представяне 

Тъй като нюансите в представянето на високо ниво в менталната игра почти не се обсъждат в покера, 

заблудите в това отношение лесно се разпространяват сред играчите. Важно е да се хвърли 

светлина на тези погрешно насочени вярвания, тъй като те могат да бъдат главната причина 

играчите рядко да достигат зоната или да се представят във върховата си форма. Ето няколко от 

най-срещаните митове, които се развенчават в тази книга:   

1. Възможно е винаги да играеш А-играта си. 

2. За да играеш добре е необходима увереност. 

3. Не бива да играеш, когато си уморен. 

4. Резултатно-ориентирани цели са лоши. 

5. Можеш да печелиш просто като мислиш позитивно. 

6. Да играеш в зоната е случайност. 

7. Можеш да печелиш, като визуализираш себе си, как печелиш. 

8. Туитване, писане, сърфиране в интернет и други постоянно разсейващи фактори нямат чак 

толкова голямо влияние върху играта ти. 

9. Или имаш самодисциплина, или я нямаш. 

10. Елитните покер играчи просто имат повече вроден талант, отколкото другите. 

ПРЕГЛЕД 
Нахвърлих груба схема на тази книга дори преди да завърша първата. Знаех, че има две части в 

менталната игра – задния край и предния край. Тъй като проблемите, които представляват задния 

край, трябва да се подобрят преди предният край да напредне, първата книга беше посветена 

именно на тях. Сега фокусът се превключва към предния край, за да можете да правите вашето най-

добро още по-добро и по-надеждно. 

Ето един кратък преглед на това, което ще намерите в тази книга: 

Глава 2: Зоната. Ще научите, как зоната се прилага към покера и ще откриете факторите, които ще 

ви помогнат да я достигате постоянно. Ще получите преглед на съществуващите теории, както и 

оригиналните такива, представяни за първи път. Ще подобрите стратегия за трениране на умения, 
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необходими за постоянното достигане на зоната, докато премахвате проблемите, които блокират 

прогреса ви. 

Глава 3: Обучение. Ще откриете теории за учене, методи и грешки, които покер-играчите рядко 

признават. Ще изработите по-организиран и по-ефективен метод за учене, който в края на краищата 

ще ви позволи да учите по-бързо. 

Глава 4: Вземане на решения. Ще оптимизирате процеса си на вземане на решения чрез коректно 

оценяване на това, каква информация да използвате, кога да вярвате на инстинкта си и как да 

избегнете ограниченията в мисленето. 

Глава 5: Фокус. Ще откриете, как да повишите интензитета на концентрацията си, както и да 

минимизирате разсейващите фактори, предотвратите скуката и да избегнете прегарянето. 

Глава 6: Цели. Ще научите, как да си поставяте цели, да избягвате препятствия и да използвате 

миналия си опит – включително и провали – за да подкарате играта си по-високо. 

Глава 7: Самодисциплина. Ще научите, как да подобрите работната си етика, по-добре да 

управлявате времето си и да създадете по-здравословен баланс в живота си. 

Глава 8: Грайнд. Ще получите преглед на ключовете за успешен грайнд – автоматизация, 

издръжливост и почивка – и ще научите, как да премерете силите си в екстремални 

предизвикателства като СуперНова Елит и Rake Races. 

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТАЗИ КНИГА 
Ето няколко предложения и бележки за книгата, които ще ви помогнат да извлечете най-голяма 

полза от нея: 

1. Вършете работа. Обърнах внимание на имейлите, постове във форума, tweets и мнения на 

хора, говорещи за TMGP. Не бях учуден, че онези, които се трудеха неуморно, получиха 

повече от книгата. Няма проблем, ако теориите, концепциите и стратегиите нямат смисъл 

точно сега – материята може да бъде сложна понякога. Колкото повече пъти преглеждате 

разделите, толкова по-добре ще ги разберете. 

2. Ако не сте чели TMGP. Преди да се гмурнете в тази книга, прочетете Приложение 1, за да 

научите за двете ключови концепции от TMGP – Моделът на обучение на възрастен и 

Червей-Землемер. Важно е да ги разберете, за да извлечете най-много от тази книга. 

3. Работни документи, за да направят работата ви по-лесна. Обединих един пакет документи 

Word/Excel файлове, за да ви помогнат да събирате бележки, да анализирате сфери от 

играта си и да следите прогреса си. Отидете на www.jaredtendlerpoker.com, за да ги свалите 

безплатно. 

4. Всичко е свързано. Уверете се, че мислите за фрази, като „едно решение на извънредно 

високо ниво“, не като за обща терминология, а като за нещо, свързано с играта ви. 

5. Тази книга не е точно от типа „изберете собственото си приключение“. Проблемите в 

менталната игра, разгледани в TMGP, бяха взаимосвързани, което позволяваше да се 

преминава направо към разделите, които са най-подходящи за вас. В тази книга, обаче, 

главите са свързани една с друга, и ви съветвам да ги четете по реда, в който са представени. 

Разбира се, изборът е ваш, но ако решите да прескочите нещо, уверете се, че сте прочели 

http://www.jaredtendlerpoker.com/
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първо поне Глава 2 и Глава 3. Те съдържат най-съществен и задълбочен материал, и 

изграждат една основа за теми, дискутирани в остатъка от книгата. 

6. Не четете тази книга от корица до корица в очакване да научите всичко от нея. Процесът 

на подобряване прилича повече на сечене на едно дърво с брадва, отколкото на 

отрязването му с резачка: то се случва постепенно с времето. Дръжте книгата близо до себе 

си, когато започнете постепенно и систематично да работите върху различните аспекти на 

менталната си върхова точка. 

7. През цялата книга ви се задават въпроси. Отделете малко време за отговор, и отговорете 

на въпросите, сякаш сте запитани директно. Това прави материала от книгата по-близък до 

вас и ви дава по-добър шанс за подобряване. В идеалния случай ще запишете отговорите в 

работните листове (документи), които можете да свалите от сайта ми. 

8. Бързайки да разберете менталната си игра, лесно можете да се претоварите от прекалено 

много информация. Препълване с твърде много информация може да ви обърка. Бавното 

минаване през книгата, или определени раздели може да ви се стори, че отнема твърде 

много време, за да се направи някакъв прогрес – но в дългосрочен план е тъкмо обратното. 

9. Правете това, което работи. Хората са различни, затова трудно е да знам, какво ще работи 

най-добре именно при вас. Започнете чрез следване на стратегиите, предлагани във всяка 

глава, за да придобиете опит. След това, опитайте се да адаптирате стратегията към вашите 

индивидуални нужди и цели. Това не е по-различно от подхващането на някоя нова 

концепция в покера и вграждането й в играта ви. 

10. Не следвайте буквално всяка дума, която е написана в тази книга. Дори ако нещо ви пасва 

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

приложи специално за вас. Правейки това, ще си помогнете да научите материала и да 

персонализирате стратегиите. 

11. Приложете това, което сте научили, извън покера. След работата върху менталната ви игра, 

можете да започнете да прилагате техниките от тази книга към нещата извън покера, такива 

като спорт, бизнес, инвестиции, фитнес, срещи и връзки. Чрез вграждането им в други сфери 

извън покера получавате ефекта на кръстосани тренировки, което ще ви помогне да учите 

и да прогресирате в множество области едновременно. 

2 ЗОНАТА 

КОГАТО СТАВА ВЪПРОС за същността на зоната, покерът е много назад. Спортната психология 

рутинно помага на атлетите в целия спортен свят да достигат зоната, но в покера това едва се 

обсъжда. Ако четете постове по форуми, книги или статии, споменаването на зоната е толкова 

случайно, колкото един играч в действителност я достига. Въобще, покер играчите са принудени да 

играят абсолютната си най-добра игра, но когато става въпрос за зоната, те не знаят откъде да 

започнат. Те се чувстват, сякаш зоната е място, което те нито могат да контролират, нито могат да 

му влияят. Вярвайки в това, те се не успяват да осъзнаят факта, който е от решаващо значение: чрез 

създаване на формула, която е изпитана и надеждна, те могат изцяло да контролират способността 

си постоянно да достигат зоната. 

Една от причините покер играчите да се мъчат да разберат, как да стигнат зоната, се състои в това, 

че те я объркват с добро рънване. Когато се рънва добре, всичките ти решения работят и покерът 
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изглежда лесен. Същото нещо се случва и в зоната. Обаче, когато рънвате добре, чувството ви за 

реалност може да стане изкривено и ви кара да вярвате, че играете удивително добре. Можете да 

помислите, че сте направили гениален валю-бет, но в действителност, просто бяхте късметлия да 

се натъкнете на долната част на диапазона на опонента. 

Другата причина, зоната да е така мистична, е, че за играчите е трудно да се изтъкнат. Това отчасти 

се дължи на това, че всеки е опитен по различен начин. Обаче, има редица често срещани сходства: 

 Играта се усеща лесна и решенията се взимат автоматично. 

 Имате интуиция, усет или чувства за правилните решения, но нямате рационално обяснение. 

 Способни сте да отчитате повече фактори, отколкото е нормално, и ги задействате по-бързо. 

 Чувствате се спокойни, търпеливи и освободени. Няма стрес или трудности; дори с неща, 

които нормално биха причинили тилт или тревожност. 

 Изцяло сте погълнати и сте в потока на действието. Всякакви мисли за миналото или 

бъдещето са чисто стратегически и включват отразяване на последни решения и планиране 

на бъдещи улици. 

 Възприятието ви за времето е променено и губите усет за него. За някои играчи времето 

лети; за други – то драматично се забавя. 

 Фокусирани сте само върху изпълнението, а не върху резултатите. 

 Не ви тормозят странични мисли или разсейващи фактори, включително и проблеми в 

менталната игра, които обикновено се промъкват. 

Зоната е състояние на повишена психическа дейност, осъзнаване и концентрация, които позволяват 

покер играчите да се представят на възможно най-високите нива. Тя може да бъде обект на митове, 

но когато разглеждате теория, логика и научни изследвания, тя може да бъде измерена. Когато това 

се случи, пред вас се открива път, по който последователно ще я достигате. 

АНАЛИЗИРАНЕ НА ЗОНАТА 
Зоната е  предвидима – тя може да бъде достигана последователно при наличие на достатъчно 

знания и при правилен подход. В началото, за да открием тази стратегия, е необходимо да 

анализираме и да разберем основните три аспекта на зоната. 

 Енергия 

 Учене 

 Потокът на данни 

Енергия 

Зоната не може да бъде достигната без достатъчно количество енергия. Това е истина в една 

психически натоварваща игра, като покер, точно както и във физически натоварващ спорт, като 

баскетбол. Ако нивото на вашата енергия е твърде високо или твърде ниско, възможно да сте 

способни да се представяте добре, но няма да сте способни да достигнете зоната. 
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Законът на Yerkes-Dodson1 илюстрира директната връзка между енергийно ниво (например, стрес, 

емоция и възбуда) и представяне. Както можете да видите на графиката долу, максимизирането на 

представянето ви не означава максимизиране на енергийното ви ниво. Необходимо е да намерите 

онова ниво, което работи най-добре за вас. 

  

От лявата страна на кривата, представянето е слабо, защото няма достатъчно енергия за подходящо 

захранване на по-висшите мозъчни функции, такива, като мислене, планиране и взимане на 

решения. Помислете, колко слабо играете, когато сте уморени, отегчени, немотивирани, 

депресирани или твърде отпуснати. (Мнозина от вас дори няма да играят в такива моменти, за да 

избегнат да играят зле). От дясната страна на кривата, вие също играете слабо; обаче това се случва 

поради противоположната причина – твърде много енергия. Когато мозъкът е претоварен с енергия 

или емоции, по-висшите мозъчни функции се изключват. Това означава, че излишната енергия, 

съединена с тилт, самонадеяност и тревожност, има силата да причини срив в представянето. 

Когато нивото на вашата енергия се повишава от лявата страна на кривата, или когато то се 

намалява от дясната страна на кривата, по-висшите мозъчни функции и качеството на играта ви 

постоянно се подобряват. Това означава, че имате по-добра способност да планирате действията 

на следващите улици, да помните предишните действия и да мислите на правилното ниво – дори и 

при игра на много маси. Обаче, както илюстрира графиката, няма много място за грешки в 

управлението на това пиково ниво на представянето: не можете да имате твърде много енергия, 

както и твърде малко. Целта е да откриете идеалната среда; наречете го енергийното ниво на 

Златокоска (или, по-скоро, златната среда). 

Първият човек, изследвал разликите в нивата на енергия, които водят да зоната, беше известен 

спортен психолог, Yuri Hanin. Той разви теория, наречена „Индивидуализирана Зона за Оптимално 

Функциониране“, след като е открил разлики в нивата на енергия, от която имат нужда атлетите, за 

да играят в зоната. Той откри, че някои атлети стигат до зоната, когато се чувстват отпочинали, други 

пък - с умерени нива на безпокойство, а останалите се нуждаят от високи нива на енергия. Тези 

разлики означават, че играчи, за които е необходимо да са отпочинали, за да стигнат до зоната, ще 

играят много по-зле, когато бъдат изложени на високи нива на безпокойство, което в същност 

                                                           
1 Yerkes R.M., Dodson J.D. 1908. The relation of strength of stimulus to rapidity of habit-formation. Journal of 
Comparative Neurology and Psychology 18: 459 – 482. (Съотношението между силата на стимула и бързината за 
формиране на навика) 
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засилва другите играчи. Обратното също е вярно. Играчи, които предпочитат високи нива на 

енергия, ще загубят психическото си предимство, ако те са твърде отпуснати. В крайна сметка, вие 

трябва да оцените, какво работи най-добре за вас. И така, дали сте от типа, който играе най-добре, 

когато е отпочинал, или когато е „под пара“ или сте някъде по средата? 

За нивото на вашата енергия допринасят множество фактори и те влияят върху способността ви да 

достигате зоната. Разбирането на всеки един е от решаващо значение. Основните фактори са: 

 Физически нужди 

 Емоционално състояние 

 Цели 

 Степен на предизвикателство 

 Перспектива 

Физически нужди. Ако се борите да качите играта си на по-високо ниво и не можете незабавно да 

посочите, какво трябва да се подобри, проблемът може да е липса на психическа енергия. По-добра 

почивка, по-здравословна диета и повече упражнения (фитнес) са доказани средства за 

повишаване на енергията като цяло. Помислете за набавяне на някои данни, за да видите, дали има 

връзка между качеството на играта ви и храненето ви, съня и навици за трениране. Ако започнете 

да забелязвате някаква схема, положете усилия да направите няколко малки подобрения и 

потърсете съвети за диета, сън и упражнения. 

Докато подходящото количество сън, здравословната диета и редовните упражнения мога да имат 

голяма полза за здравето и благополучието, важността им за достигане до зоната често е 

преувеличена. И отново, способността ви да играете в зоната зависи от нивото на енергията, което 

е правилно за вас. Ако редовно недоспивате, храните се нездравословно и не правите упражнения, 

вие все още можете да се представяте в зоната, защото сте свикнали с тези навици. На играчи, които 

радикално подобряват диетата си и започват упражнения, често се налага първо да се справят с 

драматичното нарастване в психическото им функциониране, което е първото нещо, което се случва. 

Не позволявайте това да ви спира, разбира се. Подобряването на тези навици никога не е лошо 

нещо, просто бъдете подготвени за период на адаптиране, който може да го придружава. 

Емоционално състояние. Емоциите могат да имат важно въздействие върху енергийните ви нива и 

да ви дадат тласък, който ви е нужен, за да стигнете до зоната. За играчи, които се качват на нов 

лимит, често е характерно първоначално да се представят на много високи нива, вероятно поради 

повишаването на тревожност. Напрежението да се представяш на по-предизвикателно ниво ги 

въодушевява и ги придвижва да играят в зоната. Когато един играч се чувства вдъхновен, например, 

от приятел, който тъкмо е спечелил голям турнир, това вдъхновение може да запали огън в него и 

да повиши енергията му до нивата на зоната. Умът ви може да използва всякакъв източник на 

енергия, дори емоция с донякъде негативно допълнително значение, като гняв. Ако се чувствате 

отегчени или немотивирани, гневът може да послужи като ментален тласък, за да превключи ума 

ви обратно на скорост. 

Важно е да осъзнаете, че въпреки, че тези емоции могат да имат позитивна намеса в играта ви, не 

трябва да се разчита на тях като на постоянен и надежден начин за игра в зоната. За да ги използвате 

изобщо по този начин, вие трябва да сте способни да упражнявате ментален и емоционален 

контрол на високо ниво. Освен това, не искате да израствате зависим от толкова много външни 
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фактори, като например опоненти, приятели и лимити. Много е по-ефективно да откриете начини 

да влияете и контролирате енергийните си нива отвътре. 

Цели. Мотивация е мощен източник на енергия, а целите предлагат структурата и посоката за тази 

енергия. Колкото са по-ясни целите ви, толкова по-интензивна и добре-насочена ще бъде 

мотивацията ви. Когато имате слабости във вашите цели, енергията ви се разпръсква в твърде много 

посоки и в резултат мотивацията ви страда. Когато сте способни да установите точните си цели, вие 

можете след това ефективно да съсредоточите цялата си мотивация и енергия върху постигането 

им. И правейки това, вие значително увеличавате шансовете си за успех. Темата за цели е обширна 

и ще бъде дискутирана по-подробно в Глава 6. 

Степен на предизвикателство. Игра в спокойни игри често е най-печелившият начин за избор на 

игра, но имайте предвид, че е необходимо да сте достатъчно предизвикани, за да достигнете зоната. 

Една от най-популярните теории за зоната е създадена от Mihaly Csikszentmihalyi, унгарски 

професор по психология и авторът на книгата “Flow: The Psychology of Optimal Experience”. Той 

определя пребиваването в зоната като състояние на „поток“, при което човек е изцяло погълнат 

(потопен) от това, което прави. Csikszentmihalyi твърди, че за да достигнеш това състояние на потока 

трябва да бъде намерен баланс между уменията на изпълнителя и предизвикателството на 

задачата. С други думи, изпълнителят трябва да бъде достатъчно предизвикан и да има достатъчно 

умения в това, с което задачата ще го предизвика. Графиката долу илюстрира връзката между 

уменията и предизвикателството: 

 

Както можете да видите, степента на предизвикателството и количество умения, които имате, не са 

важни по-отделно; връзката между двете е нещо, което определя способността ви да достигате 

зоната. Когато уменията ви са слаби (ниско) и степента на предизвикателството е ниска, или когато 

предизвикателството е силно и уменията ви са също силни, вие можете да се представяте в зоната. 

Обаче, ако сте страшен загубеняк (ъндърдог), ще бъдете смазани (претоварени) от 

предизвикателството и според Csikszentmihalyi ще изживявате тревожност и безпокойство, но не и 

поток. И обратно, ако сте експерт в лесно смазване на слаб опонент, ще се отегчите от 

предизвикателство, което е твърде слабо, и ще изпаднете от зоната. 

Разбира се, тази връзка не винаги е вярна. Има множество примери на играчи, които издигнаха 

играта си на невероятно високи нива, въпреки че са сериозно превъзхождани. Освен това, има 

много играчи, които игнорират силата на уменията си и обичат предизвикателството да се 

състезават без значение колко е слаб опонентът им. Това осветява силата на перспектива; както 
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обяснява Csikszentmihalyi „Истинското предизвикателство не е това, което се предоставя от 

ситуацията, а онова, с което лицето е наясно“. 

Перспектива. Умът (съзнанието) е мощен инструмент, когато се използва ефективно. Правилното 

вярване или перспектива е достатъчно мощна, за да повлияе върху способността ви да стигате 

зоната, дори докато играете хедз-ъп срещу Фил Айви. (Разбира се, това не означава, че ще 

спечелите.) Битката за успех в покера е колкото за вярването на играча в неговите умения, толкова 

и за реалните му умения. Когато играчите надценяват нивото на уменията си, те не само са склонни 

да играят в игри, които са по-малко печеливши, те също така намаляват шансовете да играят в 

зоната. Вярването, че имат повече умения, отколкото в действителност, също така подценява 

степента на предизвикателство, предоставяно от тяхната конкуренция. Това понижава енергийното 

им ниво и като резултат, те губят концентрация, спират да търсят малки предимства и не мислят за 

ръцете. Обратното също е вярно. Когато умели играчи подценяват уменията си, те могат да се 

почувстват разтревожени или смазани от посредствена конкуренция. Това може да причини 

прекомерно нарастване на енергия, което би могло да бъде избегнато с по-точна перспектива за 

играта им. 

Както можете да видите, наличието на правилното ниво на енергия не е толкова просто, колкото 

просто да бъдеш добре отпочинал. Колкото повече изучавате влиянието на тези пет фактора върху 

вашата енергия, толкова по-лесно ще намерите собственото си идеално ниво. По-късно в тази глава 

ще научите, как да опростите този процес. 

Учене 

За мнозина играчи най-разпознаваемият признак за това, че играят в зоната, е способността просто 

да знаят правилното решение. Това предчувствие, вътрешен инстинкт, шесто чувство или четене в 

душите им позволява да изиграват някои доста удивителни игри. Какво е обяснението за това? Как 

просто знаете, че опонента ви блъфира? Откъде идва това знание? Имате добри умения или сте 

психолог? Отговорите на тези въпроси се концентрират около несъзнателно учене. Когато сте в 

зоната, вие усилвате достъпа до несъзнателни знания и това става причина за драматичното 

повишаване на качеството на взиманите от вас решения. 

Неосъзнато учене. Тъй като неосъзнато учене по дефиниция не се осъзнава, може би се чудите, как 

е възможно да знаете, че то съществува. Доказателството идва от едно интересно проучване, 

наречено Iowa Gambling Task, което се насочи към по-добро разбиране на ролята на емоция при 

взимане на решения. В експеримента на участниците беше дадена фиктивна банка от 2000$ и върху 

екрана на компютъра бяха показани четири виртуални тестета с карти, които бяха с лице надолу. 

Всеки път, когато избираха карта, те щяха или да спечелят, или да загубят пари според стойността 

на картата. Целта им беше да спечелят колкото може повече  пари. Доларовите стойности бяха и 

големи и малки (100$ и 50$), положителни и отрицателни. Това, което не беше казано на 

участниците, е, че тестетата бяха нагласени така, че едните (2 тестета) бяха „добри“ и съдържаха 

повече положителни стойности, а другите (2 тестета) бяха „лоши“ и съдържаха повече отрицателни 

стойности и участниците губеха пари, когато избираха картите основно от тях. Добрите тестета бяха 

с по-ниски стойности, например +50$, -10$, а лошите – бяха с по-високи стойности, например, +100$, 

-80$. 
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Участниците бяха свързани с машина, която измерваше тяхното “ниво на предварителна SCR 

нагласа“, което е мярка за несъзнателни реакции при стрес. Когато е стресирано, тялото отделя 

микроскопически количества пот през кожата на върха на пръстите. Това е нещо, което 

изследователите използваха, за да идентифицират, кога тялото изживяваше стрес, дори ако 

участниците не го усещаха съзнателно. Изследването показа, че средно участниците започнаха да 

показват по-голяма реакция на стрес при достигане на лошо тесте след избиране на само 10 карти. 

(Вижте графиката на следващата страница). Любопитни да узнаят, дали тази реакция на стрес беше 

отбелязана съзнателно, изследователите попитаха участниците, дали те развиха някаква стратегия 

за максимизиране на печалбата си. В този момент това беше странен въпрос. Участниците и идея 

си нямаха, че телата им започнаха да разпознават разлика между четирите тестета; умовете им бяха 

все още слепи до този ранен етап на разпознаването на модела. 

Участниците продължиха да избират карти, и с напредването междината между нивата на 

предварителната  SCR нагласа за добри и лоши тестета се разшири. Този ефект продължи през 

останалата част от проучването, което се състоеше избиране на повече от 90 карти. Обаче, нещо се 

промени около 50-тия избор на карти. В този момент, когато изследователите попитаха, дали те 

намериха начин да максимизират печалбата си, участниците отчетоха наличие на чувство или 

предчувствие, което не можеха да си обяснят. Сякаш знанието за това, как да биеш играта, беше на 

върха на езика. Накрая, след около 80-тия избор на карта, лампичката светна – те можеха да обяснят 

разликата между добрите и лоши тестета. Това, което започна като малка несъзнателна разлика в 

реакциите на стрес, прерасна в предчувствие и вероятно включи съзнателно разпознаване. 

 

Skin conductance response – реакция на кожната проводимост 

Това изследване доказва, че е на лице събиране на данни и разпознаване на модели, което се 

случва под нивото на нашето съзнание. Зоната прави тези знания достъпни и използваеми. 

Идеалното ниво на енергия, описвано преди, максимизира способността на мозъка да извади тези 

данни на повърхността и да ги използва при взимане на решения на свръх високи нива. 

Следващата стъпка е наистина да се осъзнаят тези данни и евентуално да се приложат в сесиите ви. 

За да се направи това, първо трябва да разберете процеса, през който минават тези данни, за да 

станат изцяло научени и постоянно достъпни за вас. Моделът за Научаване на Зоната (МНЗ) 

очертава четирите етапа на този процес. 

Ниво 1: Неосезаема (нематериална) компетентност. Вие знаете, какво е правилно, но не 

можете да обясните защо то е правилно. С други думи, слепи сте за причината да се 

представяте толкова добре. Във вакуум, действието (муув) може да изглежда дори като 

грешка, но имате толкова силно предчувствие, че просто му се доверявате. Реалната 
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причина да сте колнали или фолднали би могла да бъде предишното действие на опонента 

ви, физическа подсказка, тайминг телз, оразмеряване на залога, инерция на играта, G-bucks, 

имиджа на масата, позиция на масата, метаигра, балансиране на диапазона или нещо 

изцяло ново. Знаете, че има толкова много фактори, които могат да влияят върху взимането 

на решение в покера, но точно това решение е от онези, които просто не можете да 

обясните. Знанията, които имате на това ниво, са съставени от същите несъзнателни данни, 

които бяха осветени от Iowa Gambling Task. 

Ниво 2: Концептуална компетентност. След един момент „аха!“ или поглеждане отблизо 

на решения, които взимахте, докато играхте в зоната, сега можете да осъзнаете, защо 

знаехте, че това беше правилно. Осъзнали сте умение или концепция, които ще издигнат 

играта ви на ново ниво; обаче, все още нямате достатъчно опит, за да го прилагате 

съзнателно. Когато достигате това ниво на знания, вие сте се сдобили с достатъчно 

несъзнателни данни и сте на същия етап, на който бяха участниците в изследването след 

избирането на 80-та карта. Има два начина да достигнете до това ниво: да развиете 

оригинални концепции или да ги научите от други играчи. Дойл Брансън и други иноватори 

концептуализираха  части от играта, такива като важността на позицията на масата след 

години опит и анализ. Алтернативният метод е да се учите от другите чрез гледане на видеа, 

четене на статии и работа с треньора. 

Ниво 3: Съзнателна компетентност. Този етап е съвсем същият, както и в Модела на 

обучение на възрастен (МОВ). Свършили сте доста работа, за да разберете концепцията и 

сега можете да я прилагате редовно, дори когато не сте в зоната. Все още, обаче, трябва да 

го правите съзнателно – тя все още не е втората ви натура. 

Ниво 4: Несъзнателна компетентност. Това е финалният етап и на двете: и на Модела на 

обучени на възрастен и на МНЗ. Знанието за концепцията сега толкова добре е научено, че 

тя се прилага автоматично всеки път, дори ако сте в тилт или сте изтощени. 

За да достигате зоната е необходимо да имате постоянен достъп до нова Неосезаема 

Компетентност. За да подсилите този достъп, трябва редовно да обръщате (конвертирате) 

Неосезаемата Компетентност в Концептуална Компетентност. Реалността е такава, че това може да 

ви отнеме седмици, месеци или повече, докато осъзнаете тези комплексни модели (шаблони) в 

покера. Дневникът за А-играта е инструмент, който улеснява и засилва този процес. 

Дневник за А-играта. В дневника за А-играта вие ще събирате бележки за пиковете в играта ви. Ето 

няколко идеи за това, как да извлечете най-много от този инструмент: 

 Всеки път, когато играете в зоната, направете изчерпателни бележки за изживяването си. 

Някои неща, за които ще пишете, ще имат смисъл веднага, а други неща могат да бъдат 

трудни за обяснение. Можете, също така, да говорите за това с други играчи, и се убедете, 

че сте направили бележки след тези разговори. Запис на видео или аудио-бележки също 

могат да бъдат полезни. 

 Фокусирайте се върху ръцете, в които имахте силна интуиция или направихте спонтанно 

отиграване, което проработи, и се опитайте да обясните, защо то беше правилно. Вероятно, 

има ръце, много по-трудни за обяснение, но е важно да се опитате. Не редактирайте, 

цензурирайте или пришпорвайте мислите си, просто пишете (или говорете). Вие сте в 

началото на процеса, за да знаете, какво точно е правилно и какво може да ви даде някаква 

представа. Опитът да избързате с някой отговор може да доведе до невярно заключение. 
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Ако не можете да придадете някакъв смисъл на вашите бележки, прегледайте ги отново по-

късно и се опитайте пак да обясните, какво сте видели в ръката. Може би все още не 

способни да концептуализирате, защо играта ви е била правилна, но всеки път ще сте по-

близко. 

 Докато играете, възможно е да имате ясни мисли за това, защо решението ви е било 

правилно, но след това просто ги забравяте няколко минути по-късно. Запишете набързо 

мислите си без да ги анализирате, докато не приключи сесията ви. Опитвате се да 

балансирате, продължавайки да играете в зоната чрез прихващане на данни за играта ви от 

по-високо ниво. Ако отклонявате концентрацията си твърде много, можете да приключите 

с изпадане от зоната. 

 Този процес не може да бъде забързан. Както участниците от Iowa Gambling Task, вие може 

би се мъчите да обясните това несъзнателно знание, което, както знаете, имаше роля във 

вашите решения. Това е ОК – мъченето се очаква. Самия опит да получите достъп до това 

знание ще се окаже полезен в „смилането“ на някои от натрупаните данни. 

 Запишете всякакви прозрения, които имате докато гледате някоя видео-тренировка, 

говорите с други играчи или когато и да е. 

 Дневникът на А-играта става запис на вашето изследване на най-високите нива от играта ви. 

Преглеждайте го, след като имате нови идеи, играете в зоната, или получавате прозрение 

след гледане на покер видео. С времето, тъй като продължавате да мислите, да натрупвате 

повече опит и да изучавате тези сфери от играта си, ще сте способни да трансформирате 

предчувствие в Концептуална Компетентност. 

 Работата, която вкарвате в дневника за А-играта, не може да даде плодовете веднага. Но, 

тъй като вие постоянно го преглеждате, постепенно ще се приближавате към създаване на 

нови прозрения или към Концептуална Компетентност. Ако вече сте осъзнали концепцията, 

научавайки за нея от видео или друг играч, дневникът за А-играта ще ви помогне да 

развиете дори по-високо ниво на разбиране. Процесът наподобява бебето, което се учи да 

ходи. То не може да бъде пришпорвано; може само да бъде окуражавано. Окуражаването 

в дневника за А-играта идва под формата на редовно внимание, опити за обяснение, 

повтаряне, опит и грешка и трупане на идеи от други източници. 

Дневникът на А-играта е не само страхотен инструмент за запазване на ума ви ясен, така че да 

можете постоянно да стигате зоната, тъй също така ви помага да изучите най-високите нива на 

играта ви. Няма само един перфектен начин за използване на дневника, но колкото повече работите 

с него, толкова по-бързо ще откриете, кои методи работят най-добре за вас. 

Потокът на данни 

Действието в покера протича като поток от данни с безкраен приток на схеми за залагане, начини 

за блъфиране, физически подсказки и повече. Докато потокът от данни е постоянен, способността 

ви да имате достъп до тези данни не е. Когато се играе покер, съзнанието поема множество данни, 

но те са още повече, когато сте в зоната. Ако тези данни, които се поемат, не преминат през всичките 

етапи на процеса на обучение, твърде много от тях ще се натрупат. Това забавя процеса на учене и 

пречи редовно да стигате до зоната. За да предотвратите акумулирането на данни след сесия, вие 

трябва да улесните движението на знанията през етапите на обучение като коригирате тактически 

и ментални грешки по време на сесиите и след като приключите играта. Конвертирането на данни 

към следващото ниво на обучение ще освободи необходимото пространство за придобиване на 
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нова неосезаема (нематериална) компетентност. Методите, които ще използвате, зависят от 

вашето ниво на представяне. След сесия, в която достигнахте зоната, използвайте дневника за А-

играта, за да ви подпомогне при превръщането на Неосезаема Компетентност в Концептуална 

Компетентност. Ако не сте достигнали зоната, използвайте предложенията за „релаксиране“ и 

преглеждане на играта ви, описани по-нататък в раздела. 

Коригирането на тактически или ментални грешки по време на сесия е автоматично, щом сте в 

зоната. Това е така, защото имате достъп до целия диапазон от знанията си. Тези незабавни 

корекции минимизират натрупването на данни, запазват ума ви ясен и ви позволяват да оставате в 

зоната. Откъм психиката, неща, които обикновено са тилтващи, дори не ви вълнуват в зоната. След 

един бед бийт, например, вие незабавно осъзнавате, че бед-бийтове са част от играта. Обаче, когато 

не сте в зоната, вие трябва съзнателно да инжектирате логика, за да направите корекцията и да 

минимизирате натрупването на емоции. Коригирането на тактически грешки протича чрез 

използване на същата стратегия. Ако тактически или ментални лийкове се изоставят и се натрупат 

допълнителни слоеве с мисли, такова акумулиране на данни „подпушва“ мозъка. В следващия 

раздел ще научите повече за това, как да намалите натрупването. 

НЯМАТЕ ДОСТЪП ДО ВСИЧКИТЕ ДАННИ 

Има максимално количество данни, към които умът има достъп по едно и също време. Вие 

не можете да знаете всичко, защото дефиницията за „всичко“ еволюира, тъй като вие 

усъвършенствате уменията си и придобивате нови знания. Когато това се случва, вие 

можете да бръкнете по-надълбоко в потока на данни и да разберете играта по нови начини. 

За да видите еволюцията в играта ви, погледнете назад, към онази точка в покер историята 

ви, когато бяхте по-слаб играч. Сега можете да видите повече детайли и нюанси в онези 

стари ръце, отколкото бихте могли да видите тогава. Докато преди можехте да видите само 

стойността на ръката си и да имате смътна представа за диапазона на опонента, сега можете 

да прецените скрити шансове, обратни скрити шансове, балансиране на диапазона и 

предистория. Тъй като уменията ви в покера еволюират, вие увеличавате знанията си, което 

ви дава възможност да се разровите по-надълбоко в миналите си изживявания, 

позволявайки си да ги видите по нов начин.  

Този процес може да бъде илюстриран чрез нещо толкова първично, като гледане на един 

филм. Когато гледате един филм няколко пъти, особено, ако е страхотен, вие ще виждате 

героите и линиите в повествованието в по-голяма дълбочина всеки път, когато го гледате. 

Също така, когато изминат няколко години без да го гледате, ще разберете филма по друг 

начин. Филмът не се е променил, но вие – сте. Дали гледате филм, или играете една ръка в 

покера, детайлите, които виждате за пръв път, са били там през цялото време – просто не 

сте имали знанията или перспективата да ги хванете. 

 

ИСТОРИЯ НА КЛИЕНТА 

Danny Steinberg 

High Stakes Heads-Up Cash and SNG’s* 

“Мислех си, че да бъдеш в зоната, е нещо, което просто бих могъл да направя 

просто, когато си пожелая. Щях да се опитвам и да си говоря, казвайки ‘хей, 

стегни се и се фокусирай. Забави топката и просто следи всичко; просто го 
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направи’. Това сякаш не беше моя начин, но това беше всичко, което знаех да 

правя. След научаването на повече неща за зоната, осъзнах, че да имаш усещане 

за осведоменост е нещо, над което трябва да работиш и то не се случва 

мигновено. Бях наистина мотивиран да накарам мозъка си да работи на 

възможно най-високото ниво и имах желание да направя това, което бих могъл 

да направя. Това означаваше не само тактическо и ментално подобряване, но и 

по-добро хранене, повече трениране и съвестно използване на рутина за 

загряване и дневника. 

За мен зоната е като висше чувство на осъзнаване. Това е като да осъзнаваш 

цялата идваща към теб информация и да си способен да обработваш тази 

информация добре. Когато играя С-играта си, аз или пропускам значителна част 

от информацията, или просто не съм способен да я обработя. Един страхотен 

пример за това да съм в зоната, се случи по време на WSOP main event през 2010. 

Направих дълбок рън и играех наистина добре срещу изключително трудна 

конкуренция. В турнира точно преди основното събитие – 10К Хедз-ъп – 

чувствах се сякаш надигравах много добър опонент, но приключих на балона. 

Това страхотно ме мотивира да отида на основното събитие, фокусиран върху 

абсолютно най-добрата ми игра – това беше всичко, което исках. Това 

означаваше по-бавно взимане на решения и действителното поемане на всяко 

парченце от наличната информация – доколко бързо човекът докосва масата, 

след като чекне, как изглеждат очите му, каква беше стойката му, как той 

залагаше в миналото, какви бяха предишните ни изживявания. Наистина щях да 

дам всичко от себе си. 

Тази цел ме доведе до финалната маса и тя ми помогна да остана спокоен срещу 

Фил Айви и Виктор Блом през целия път. През кариерата си имах реален 

проблем с игра срещу играчи, които наистина уважавам. Давах им твърде голям 

кредит на доверие за поставянето ми на точна ръка. Но този път се предържах 

към плана си и играех наистина добре срещу тях. Не съм сигурен, дали бях в 

зоната тогава, но когато стигнах до финалната маса – определено бях. В частност, 

се открои една ръка. Бяха ми раздадени префлоп покет валета и отворих в късна 

позиция. Джеймс Борд – вероятният победител – ме рирейзна. Погледнах към 

него и осъзнах, че той гледаше и действаше по същия начин, както по време на 

една ръка от преди два дни, когато имаше аса. Бидейки онлайн играч, нямам 

опит във физическите подсказки, но концентрация само върху една маса и 

събиране на всяко парченце информация ми позволиха да забелязвам много 

повече във всяка една ръка. Това беше просто едно малко парче информация, 

което, преди да дойде тази ръка, дори не знаех, че го забелязах преди два дни. 

И сега това беше основа, върху която се изгради решението ми. Имах активен 

имидж на момента и това беше ситуация, в която просто не бих могъл да фолдна 

такава силна ръка. Но тук имаше и друг важен фактор, който ми помогна да 

реша. Джеймс беше тайт-играч, който рядко рирейзваше и съвсем наскоро 

беше ме рирейзнал префлоп. Всеки път, когато неагресивен играч става 
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агресивен, склонен съм да го интерпретирам като наличие на силна ръка. Реших 

да фолдна моите валета и той ми каза по-късно, че имаше покет аса. 

Прихващането на всичките тези малки детайли, които обикновено минават 

покрай мен, и способността да претеглям всеки един от тях правилно беше 

нещо, което е зоната за мен. Във вакуум, това никога нямаше да е фолд, но в 

момента, аз просто знаех, че тази малка подробност, върху която бях обърнал 

внимание, беше правилна. Мисля, че това, което беше толкова изненадващо за 

мен в тази ръка, че информация, която успя да ми помогне да направя голям 

фолд, беше толкова малка. Ако не бях толкова целенасочен, това щеше да бъде 

нещо, което преминава покрай мен. Това беше моментът, в който се чувствах, 

сякаш играех на най-високото ниво, на което бях способен“. 

Подхранвано от баланса между предизвикателство и умение, едно идеално ниво на енергия може 

да отключи несъзнателните данни, присъстващи дълбоко в съзнанието ви, и да ви тласне да играете 

в зоната. Използвайки основната теория около тези фактори като база, вие сте готови да 

предприемете следващата стъпка и да персонализирате плана. 

ПОСТОЯННО СТИГАНЕ ДО ЗОНАТА 
Не можете да призовете картата, която ви е нужна, просто казвайки „едно“ и чрез същия символ да 

пожелаете да сте в зоната, използвайки някаква психологическа пускова дума. Вместо това, зоната 

е нещо, което се опитвате да „сготвите“, смесвайки правилните ингредиенти.  Сега, това, че знаете 

резултата, който целите – идеално ниво на енергия и достатъчно ясен ум за постоянен достъп до 

Неосезаема Компетентност – предизвиква въпроса, как да накарате то да се случи. Ето как можете 

да започнете борбата с това предизвикателство: 

 Създайте профил на зоната 

 Влезте в зонова рутина 

 Започнете със загряване за зоната 

 Завършете с релаксиране 

 Направете корекции на рутината 

Профил на зоната 

За да започнете постоянно да влизате в зоната, вместо това да става случайно, започнете с 

идентифициране на специфичните характерни черти, които определят вашето изживяване на 

зоната. Засилването на разбиране за това, какво за вас означава да бъдеш в зоната, поставя целта, 

към която ще бъдат  насочени всичките ви усилия. Покер играчите често избързват да предположат, 

че знаят, кога играят добре и кога това не е така. Те се отказват от голямото предимство на 

менталната игра, проваляйки се в разпознаването на тънките разлики в нивата на тяхното 

представяне. Най-добрият начин да се хванат и да се анализират тези разлики е чрез създаване на 

профил на зоната. 

Този профил не е нещо, което ще завършите от раз и никога няма да се върнете към него. Той става 

жив документ, който първо служи като основна линия, а след това става инструмент, който 

проследява и измерва прогреса. Профилът на зоната за някои играчи може да бъде такова 

откровение, че просто чрез завършването му, те подобряват шансовете си да играят в зоната. 
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Ето няколко въпроса, за да започнете: 

 Какво е да играеш в зоната? 

 Какво е качеството на концентрацията ви? 

 Как изглежда вашият процес за взимане на решения? 

 Какво е енергийното ви ниво? Чувствате се ли спокойни, под пара или нещо средно? 

 Какво допринася за идеално ниво на енергия за вас? 

 Според вашето усещане времето избързва или се забавя? 

 В какъв процент от сесиите ви или турнирите ви сте способни да достигате зоната? Колко 

време това продължава обикновено? 

 Какво е различно в загряването ви, съня ви или нивата ви за физическа активност в дните, 

когато сте способни да играете в зоната? 

 Достигате зоната, когато играете на по-високи или на по-ниски лимити? 

 Каква е причината да изпаднете от зоната? 

 Какъв е първият признак, който ви посочва, че вече не сте в зоната? 

 Засилвате ли играта си, когато играете в определени „ивенти“ или срещу определени 

играчи? 

След изучаването на изживявания си в зоната, създайте документ и го наречете „Профил на зоната“. 

Запишете датата и напишете отговорите на посочените въпроси във вид на списък, или във форма 

на раздели. Работете върху него няколко седмици, или докато почувствате увереност, че сте 

създали солидно описание на зоната и на факторите, свързани с нея. Опитайте се и съберете най-

добрата информация, която можете да намерите, но не се обсебвайте от мисълта, че описанието 

ви трябва да бъде перфектно от самото начало. 

Ето няколко съвета, които ще ви помогнат да завършите вашия профил на зоната: 

 Когато започвате първо да описвате, какво е зоната за вас, често е по-лесно да определите, 

какво тя не е. 

 При обмисляне на въпросите, изброени по-нагоре, играчите често свързват отговорите си с 

примери, когато те са играли на високо ниво, но не бяха непременно в зоната. Дайте всичко 

от себе си, за да определите разликата между това да играеш на високо ниво и да играеш в 

зоната. Това ще ви улесни в разпознаването на първия знак, че изпадате от зоната, което 

пък ще направи по-лесно да се върнете отново в нея. 

 Както е при някои преценки, точността е по-важна от скоростта. Способността ви да стигате 

постоянно до зоната зависи изцяло от качеството на информацията, която използвате. 

Събирането на високо качествена информация би могло да отнеме месец, или повече, ако 

не играете редовно. Отнемането на повече време за да я получите не означава, че отлагате 

или бавите процеса. Фактически, вероятно ще спестите време, избягвайки протакането, 

което идва, когато трябва да коригирате грешки и неточности. 

Убедете се, че обновявате вашия профил на зоната всеки път, когато играете в зоната. Важно е да 

правите бележки за новия случай преди прегледа на съществуващия ви профил, така че няма да 

бъдете повлияни от предишните описания. При добавяне на нови бележки, можете да откриете, че 

много от характеристиките, които написахте за първоначалния профил на зоната, се проявяват 

периодично. Това потвърждава, че първоначалната ви оценка беше правилна. От друга страна, ако 
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забелязвате нови характеристики всеки път, когато правите бележки, все още сте в процеса на 

дефиниране на вашия опит. 

Обновяването на профила ви също е важно поради следните причини: 

1. Добре зададена цел се постига по-лесно. 

2. Вие можете да видите еволюирането на определени качества на зоната, например, 

подобряване на тактически знания, повишаване на концентрация, забавяне на времето и 

по-остър и по-ясен ум. 

3. По-бързо разпознаване, кога се изплъзвате от зоната, означава, че можете да се върнете в 

нея по-лесно. 

Отделяйки повече внимание на игра в зоната, вие незабавно ще видите повишаване на честота, с 

която стигате до нея. Повишената концентрация често предлага мигновено нарастване на 

качеството на менталната ви игра, но това не означава непременно, че наистина сте я 

усъвършенствали. Фокусирайте се върху изграждането на по-дълъг запис за проследяване, който 

наистина доказва, че можете да попадате там постоянно. 

Рутина за игра в зоната 

В живота, както и в покера, ние развиваме и управляваме всякакъв вид рутина. Представете си, 

колко сложни щяха да бъдат дните ви, ако трябваше да мислите за всяка обикновена задача: миене 

на зъби, обличане, хранене и шофиране. След няколко часа щяхте да бъдете изтощени. Много хора 

приемат за даденост множество рутинни занимания и навици, вградени в тъканта на живота им, 

докато установеният ред не се разстрои. Ако някога сте се местили в нов дом, знаете как изглежда 

това. Промените в установения ред и навиците са причините преместването да е толкова 

стресиращо. Вече не знаете, къде са нещата ви, и това, което беше станало втората ви натура, сега 

отнема повече време и усилия. Дори нещо, толкова просто като правене на сутрешна чаша кафе 

става по-трудно, защото кафето, чашите и кафе-машината са на ново място. Вероятно, ще 

установите нов ред и животът ви ще стане по-лесен. 

В покера вие можете да увеличите шансовете си да играете в зоната чрез развиване и управляване 

на постоянна рутина. Когато достигате до зоната по-често благодарение на рутината си, между тях 

може да възникне случайна връзка. Когато тази асоциация стане достатъчно силна, вие ще 

започнете да предусещате играта в зоната просто започвайки рутината си. И така, дори ако 

енергията ви не е идеална преди да започнете рутината си, самата асоциация може да подейства 

като искра. Обаче, важно е да нямате зависимост от тази асоциация, като единствен катализатор за 

достигане на зоната. Тази зависимост излага на риск психическия ви потенциал и практически 

гарантира, че вие няма да играете в зоната. Вместо това, задайте висок приоритет на изпълнението 

на рутината и останете ангажирани с поддържането й в актуално състояние. Вие искате рутина, 

която е постоянна, което не означава, че тя трябва да е статична. Щом рутината ви стане закостеняла, 

тя започва да губи ефективността си. 

Погледнете който и да е успешен спортист, аматьор или професионалист – всичките те имат 

структурирана рутина. Една от основните причини е в това, че рутината вкарва съзнанието им в един 

балон, където нищо не може да им попречи да се фокусират върху представянето им. Вашата покер 

рутина служи за същата цел и ви позволява да останете изцяло потопени в действието. Веднъж 

влезете ли в този балон, се позволяват само онези неща от вътрешността, които ви помагат да 
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дадете всичко от себе си. Да играеш в зоната е достатъчно трудно и при идеални обстоятелства, 

така че си заслужава да отстраните от рутината си всичките онези дейности, които застрашават 

представянето ви. 

Вашата рутина за достигане на зоната трябва да включва два основни компонента: загряване и 

релаксиране. Загряването преди да играете и релаксирането след това трябва да станат неотменна 

част от играта ви – вие ще ги правите автоматично. Ако в миналото се мъчехте да добавите тези 

елементи към играта си, просто запомнете, че научаването на рутината следва правилата от МОВ и 

може да отнеме време, докато се научи до нивото на Несъзнателна Компетентност. На ранните 

етапи на развитието на рутината за загряване и релаксиране, може да ви потрябва да опитате 

няколко неща преди да определите, какво работи най-добре за вас. Не очаквайте това да заработи 

перфектно веднага и не се претоварвайте, опитвайки се да правите твърде много неща прекалено 

бързо. С достатъчно време и усилия комбинирането на загряване и релаксиране вероятно ще 

измине път от усещане за пълна скука до автоматична част от всекидневието ви. 

Зоната - загряване 

Всеки играч има загряване, дори ако не го осъзнава. Едно загряване просто е нещо, което правите 

преди да започнете да играете покер: пиене на кафе, каране към казиното, преглед на истории на 

ръце или просто включване на компютъра и пускане на масите. Целта, обаче, е да създадете 

структурирана рутина, която: 

 Позволява ви да наберете инерция, така че да сте готови да играете на високо ниво от 

самото начало. 

 Поставя ви в готовност бързо да идентифицирате и коригирате някои тактически или 

ментални проблеми. 

 Създава буфер срещу прекалено голям стрес и напрежение. 

 Отделя покера от всичко друго в живота ви. 

Независимо от това, което в момента правите за загрявка, въпросът, който трябва да си зададете, 

е: Дали това, което правя преди да играя, ме подготвя да играя в зоната или поне на високо ниво? 

Докато мнозина играчи имат структурирано загряване, малцина могат да кажат, че тя адекватно ги 

подготвя да играят в зоната. Ако вашето загряване се нуждае от доработка, това не означава, че е 

необходима цялостна промяна. Просто трябва да прецените, кои аспекти от загряването работят, а 

кои – не. След това можете постепенно да премахнете това, което е „дефектно“, и да добавите нови 

елементи, които ще повишат както качеството на играта ви, така и продължителността на запазване 

на това качество. 

Обмислете добавянето на следните стъпки към вашето загряване в реда, както следва: 

1. Премахнете и минимизирайте потенциалните разсейващи фактори. 

2. Прегледайте дългосрочните си цели и поставете краткосрочни цели за деня, сесията или 

турнира. Те могат да бъдат комбинация от тактически, ментални или други, свързани с 

покера, цели. 

3. Прегледайте стратегически бележки, които ще ви помогнат да коригирате тактическите 

слабости както в самата игра, така и в менталната игра. 

4. Направете няколко дълбоки вдишвания и/или визуализация. 
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Първата стъпка стеснява вашия фокус и създава балона около покера, премахвайки всичките 

потенциални пречки. В зависимост от околната среда, в която обикновено играете, възможно е да 

имате дълъг списък с потенциални разсейващи фактори. Запишете ги, така че да можете да 

проверите отстраняването им преди всяка игра. След това ще бъдете готови да минете към 

прегледа и поставянето на цели. 

Прегледайте съществуващите ви дългосрочни цели, така ще си припомните, колко е важна тази 

сесия или турнир в преследването им. След това, прегледайте или си поставете специфични цели 

за деня. Една от най-значимите краткосрочни цели е да играете в зоната. Както, вероятно, 

подозирате, поставянето на тази цел ще увеличи вероятността да стигнете до зоната. Това е вярно, 

защото  първо, трябва да научите, че стигането там не е автоматично, и това ще ви принуди да 

направите необходимите корекции (адаптации). Също така, можете да си поставите резултатни и 

качествени цели, като повишаване на дължината на сесията ви, игра на определен брой маси и 

подобряване на определени сфери от тактическата и менталната ви игра. Убедете се, че осъзнавате 

влиянието, което целите ви имат върху енергията ви и степента на усещаното предизвикателство. 

Ако те са твърде високи или твърде предизвикателни, възможно е да сте способни да играете в 

зоната съвсем за кратко, ако изобщо успеете. От друга страна, ако целите ви са насочени твърде 

ниско, те няма да генерират достатъчно силна мотивация да играете в зоната. 

След като имате ясни цели в главата си, следващата стъпка е да прегледате стратегията си. Това е 

подобно на онова, което правят повечето професионални спортисти преди всяка игра. Те подготвят 

себе си да печелят, преглеждайки конкуренцията, стратегията си и сфери, които се нуждаят от 

подобряване. Вие трябва да правите същото както с тактическата, така и с менталната си игра. 

Започнете чрез прегледа на С-играта си, и след това постепенно напредвайте към А-играта си. 

Подгответе се да подобрите задния край на вашия диапазон – вашата С-игра – всеки път, когато 

играете. Напомняйте си за сферите, върху които работите в В-играта ви, както и в А-играта ви. 

Можете да правите това, преглеждайки следното: 

 Ръце чрез риплейер наред със списък за корекции на грешките ви. 

 Вашия профил на тилта наред с вашите фрази за инжектиране на логика и стратегическия 

римайндър. 

 Бележки от тренировки, стратегически статии, видеа, насочени към сфери, върху които 

работите. 

Преглеждане на това задържа корекциите на тези грешки на предния план в съзнанието ви, което, 

пък,  ви дава възможността да ги коригирате преди те да станат проблем. 

Последната стъпка на загряването не е толкова съществена, колкото предишните, но тя повишава 

шансовете ви да играете с идеално ниво на енергия – и следователно, шансовете ви да играете в 

зоната. Дълбокото вдишване и визуализация са двата начина за бързото затвърдяване на онова, 

което направихте до този момент по време на вашето загряване, и това може да бъде ефективно 

през цялата ви сесия. Например, можете да направите бавни и дълбоки вдишвания с по-ниската 

част на стомаха ви, известно като „диафрагмено дишане“, за минута или две. Това помага да 

проясните ума си. 
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Въпреки, че силата на визуализацията прекалено се превъзнася, все пак тя може да бъде полезен 

инструмент по време на подготовката и ученето. За играчите е важно да помнят, че 

визуализирането на това, което те искат да се случи, не е достатъчно, например, за да спечелят 

турнир или да бият най-добрите играчи в света. Ако това беше вярно, силата на вашата 

визуализация щеше да има по-голямо значение, отколкото покер-уменията, които имате. 

Определено, случаят не е такъв. 

Визуализацията често се представя като инструмент за постигане на постоянен успех, въпреки че 

изследванията показват, че визуализацията изисква високо ниво на тактически умения, за да бъде 

ефективна. В спорта, визуализацията работи в тандем със съществуващите умения на спортиста и 

има значителен ефект върху паметта на мускулите на тялото. Когато атлети визуализират действие 

от техния спорт, като бягане, ритане и скачане, мускулите им реагират по същата схема, както биха 

го направили, ако спортистът действително извършваше дадено действие. Мнозина дори 

съобщават за усещания, че телата им се движат по време на визуализацията, въпреки, че физически 

те дори не помръдват. 

Чрез визуализация атлетите създават мост между загряване и състезание, по този начин те могат да 

се представят на високо ниво от самото начало. Това е като един скиор-спускач, който преминава 

през друг вид тренировка преди голямото спускане без да напуска стаята. С визуализация те могат 

да забавят движенията си като видео на бавен каданс и да се фокусират върху характеристиките на 

трасето, техниката им и предишните им състезания. Играчите в PGA Tour често си представят на ум, 

как играят първата си дупка докато се загряват, удрят топката от тия и след това правят втория удар 

от там, където си представиха, че е спряла топката след първия удар. Тази репетиция не гарантира  

да подобри представянето им, просто както и практиката не го гарантира; обаче, тя може да 

подобри техните шансове. 

Използването на визуализацията в ментални спортове не е изследвано достатъчно добре, но е 

разумно да направим заключение, че такъв род практическа визуализация може да има подобен 

ефект и в покера, както и във физическите спортове. Един от начините, по който играчите мога да 

използват визуализация, е да си представят, че се намират в ситуация, в която са склонни да правят 

грешки. Те могат да се подготвят за специфични тактически цели, като да са по-агресивни на търна, 

да правят по-големи залози за стойност или да балансират диапазона си. Те, също така, могат да я 

използват за да подобрят проблемните страни в менталната си игра, такива, като тилт, което може 

да им помогне бързо да се възстановят след изпадането от зоната. Просто помнете, че вие трябва 

да имате достатъчно придобити умения, за да бъдете опитни в контрола над тилта. Ако един нов 

играч използва визуализация за загряване, той може да си представи, как прави „хироу“ кол или 

лесно напуска масата преди да се тилтне, но без реални умения в тези сфери, визуализацията няма 

да има ефект върху представянето му. 

Зоната – отпускане 

Просто както всеки играч има загряване преди да играе, той има така също и някаква форма на 

отпускане след това. Отпускането е просто онова, което правите след като приключите да играете 

покер. То включва оценяване на ръце, „стенания“ за бед-бийтове, обновяване на дневника за 

менталната игра и просто изключване на компютъра. 
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Отпускането няма пряк ефект върху сесията, която току ще свърши, но то може да има съществено 

влияние върху способността ви да играете в зоната в бъдещите сесии. Помислете за рутината за 

отпускане на един атлет след състезанието. Тя помага мускулите му да се възстановят чрез 

охлаждане и разтягане. Умът изисква подобно равнище на поддръжка, за да функционира на 

високи нива. Докато се играе, в съзнанието се натрупва множество несъзнателни тактически и 

ментални данни. Ако имахте особено интензивна сесия, вие ще сте погълнали огромно количество 

информация без дори да го осъзнавате. Ако в главата ви се превъртат толкова много неща след 

една сесия, че се мъчете да заспите, то това е причината. Също така е възможно да сте поели 

емоционален заряд поради диви суингове на вариация, грешки, които направихте, или трудни 

опоненти. Проблеми, като тилт, могат да се натрупат и да рефлектират върху следващия път, когато 

ще играете. За да предотвратите това да се случи, данните трябва да бъдат изчистени и разградени. 

Това може да се направи по следния начин: 

 Оценете вашия успех чрез преглеждане на цели, които си поставихте по време на загрявката 

си. 

 Ако стигнахте зоната, направете бележки, използвайки предложения, направени в раздела 

за профила на зоната. 

 Ако усетихте зоната за кратко, оценете усилията си и причините за краткото изживяване. 

Направете същото, ако сте стигнали до зоната и сте изпаднали от нея. 

 Оценете, как сте играли тактически. Подобрихте ли някоя от слабите ви сфери, научихте ли 

нещо ново, или усилихте ли съществуващите умения? 

 Прегледайте ръце, които ви принудиха да се замислите. Често пъти играчите преглеждат 

най-големите си печалби и загуби, въпреки, че решенията в тези ръце често са стандартни. 

Ръцете, които наистина ви карат да се замислите, са по-добра индикация за това, че има 

нещо за научаване. 

 Фокусирайте се върху детайлите на менталната ви игра. Забелязахте ли нов знак или 

причина за тилт, за загуба на увереност или за повишено ниво на безпокойство? 

 Прегледайте най-доброто и най-лошото си решение за деня. Това не трябва да бъде най-

големия или най-скъпо струващия пот, а просто примери, където бяхте особено доволни 

или ядосани за решенията ви. 

 Направете бележките от играта за ръце, които искате да прегледате по-подробно по-нататък. 

 Оценете, колко голямо влияние имаше вариацията върху резултатите ви. 

 Оценете, доколко добре са играли опонентите ви срещу вас. 

 Оценете трудността на сесията или турнира. 

Подходящото отпускане е един от най-ефективните инструменти, достъпен за покер-играчи, но все 

пак то не се използва широко и много се подценява. Възможно е да сте в състояние да не правите 

надлежно отпускане и да яхнете инерцията на добра игра за няколко дни или повече. Обаче, по 

всяка вероятност, това яхване „на вълната“ ще приключи и играта ви ще започне да се скапва. 

Менталната (психическата) тежест на натрупаните и не разградените несъзнателни данни ще бъде 

твърде голяма за управление от съзнанието ви, и в резултат, ще се провалите в опита да стигнете 

зоната в бъдещите сесии. Ако сте един от онези играчи, които рядко използват отпускане, поставете 

си цел да стигнете до момента, в който не бихте играли без него. 
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Накрая, както беше споменато по-рано в тази глава, вашата рутина не може да стане рутина. Лесен 

начин да гарантирате, че тя е актуална, е да имате информация, събрана по време на отпускането, 

при следващото ви загряване. Например, ако забелязахте по време на отпускане, че 

оразмеряването на залога би трябвало да бъде по-различно, добавете това като цел към загрявката 

си преди следващата игра. Или, ако забелязахте, че започнахте да колвате широко от малкия блинд, 

когато сте уморени, отбележете това като знак за умора и се опитайте да го коригирате в бъдещите 

си сесии. Вместо да имате досадно загряване и отпускане, развийте динамичен процес, в който и 

двете се подхранват едно от друго. 

Корекции в рутина 

Има определени сценарии в покера, които изискват корекции (адаптации) в рутината ви. Примери 

за това са: да се гмурнете в игра преди да хванете чудесно място, да играете няколко сесии на ден 

и дълго чакане за действие – чест проблем при онлайн хедз-ъп играчи. Непредвидимост и 

прекъсвания в действието не са извинения, които оправдават прескачането на рутината ви. Това е 

нещо, с което атлетите постоянно трябва да се занимават. Тенисистите са принудени да бъдат извън 

кортовете, когато вали дъжд, футболистите имат прекъсвания на полувремето, а боксьорите никога 

не знаят началният момент на двубоя им, защото той зависи от това, кога ще свърши предния 

двубой. 

Тук са някои начини за корекции в рутината ви при подобни ситуации: 

Когато играта е твърде добра, за да бъде пропусната. Някои игри могат да бъдат 

толкова добри, че се налага да се гмурнете в тях без да чакате. Когато имате работа с 

такъв тип ситуации, създайте си мини-версия на загрявката (30 секунди), за да я 

направите след като заемете мястото си. Например, вземете бележка, която може 

бързо да ви припомни спецификата на всяка стъпка. Можете дори да решите да 

изчакате блиндовете да се завъртят и по този начин да си направите загряването. След 

това можете да компенсирате с по-дълго отпускане. 

Онлайн хедз-ъп игра. Ако сте хедз-ъп играч, вие често имате проблем с прекъсващо 

действие. Тъй като може се наложи да чакате дълго преди да влезете в действие, 

направете пълното загряване както обикновено и след това правете мини-версията, 

докато опонентът ви се появи. След това, всеки път, когато имате дълга почивка без 

да играете, повторете мини-версията за бързо опресняване и изостряне на ума ви. За 

отпускането, направете няколко бързи бележки след всеки двубой, и след това 

направете пълното отпускане в края на деня. 

Турнирна игра. Поддържането на игра на високо равнище по време на дълъг грайнд 

в един турнир на много маси, особено такъв, който се играе няколко дни, е голямо 

предизвикателство. Както сега знаете, натрупаните данни, които препълват ума ви и 

замъгляват вашето мислене, могат да допринесат до по-посредственото ви 

представяне. За да поддържате играта си на най-високо ниво по време на турнира, 

използвайте почивките мъдро. Започнете деня с голямо загряване, както щеше да 

бъде обикновено, но след това правете мини-версиите на отпускане и загряване в 

началото и края на всяка почивка. 

Повечето играчи вече имат рутина за почивка, която включва обсъждане на ръце с 

приятелите им. Целта тук е да изградите тази практика, тъй като тя ви помага да 
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усвоите тактически и ментални данни. Обаче, играчите са склонни да използват 

повечето от почивките им за обсъждане на ръце или опоненти и не допускат умът им 

да почине. Вместо това правете мини-релаксиране в края на всяко ниво и записвайте 

бележки в телефона, ай-пада или ноут-пада си. Ако забележите една или две ръце, за 

които искате да поговорите, фокусирайте само върху тези ръце, когато говорите за тях 

с приятелите си. След това, точно преди почивката да свърши, направете мини-

загряване, така ще се върнете да играете във върховата си форма от началото на 

следващото ниво. В крайна сметка, колкото по-ефективно се възстановявате по време 

на почивките, толкова по-добри ще бъдете в достигането и оставането в зоната. 

ВРЪЩАНЕ В ЗОНАТА 
Дори ако сте успешни при постоянна игра в зоната, по всяка вероятност ще изпадате от нея. Често 

това изпадане изглежда сякаш се случва внезапно. В един момент всичко върви както трябва, 

играете страхотно, в потока сте на действието и след това внезапно вече не сте. Правите няколко 

грешки, чувствате се уморени или отегчени, и след това супер агресивният регулар, за който преди 

почти не сте се замисляли, започва да ви дразни. Вие вървите против инстинкта си и мигновено 

научавате, че това беше грешка. Шокирани сте от това, как можете да стигнете от добра игра до 

това действие! Хванати в спирала, слизаща на долу, вие реагирате сякаш сте се събудили, 

сънувайки великолепен сън и сте нетърпеливи да се върнете към него. 

Както вече научихте, попадането в зоната се случва по предвидими причини, а изпадането от нея 

не е по-различно. Причината за изпадането ви от зоната може да изглежда произволна, но, в 

същност, това не е така. Просто ви липсва умението да осъзнаете, доколко това беше предвидимо. 

Когато сте в зоната, тригерите, които обикновено водят до тилт и други проблеми в ментална игра 

нямат забележимо действие, защото те се обезвреждат автоматично. Обаче, когато ударът на всеки 

бед-бийт, 4-бет от регулар или минимално разсейване се акумулира по-бързо, отколкото 

съзнанието може да ги усвои, вие неизбежно ще се изплъзнете извън зоната. 

В допълнение към основните проблеми в ментална игра, такива като тилт, страх и ниска увереност, 

искам да ви представя следният списък с проблеми, които могат да са причина за изпадането ви от 

зоната: 

 Умора 

 Широк диапазон 

 Замъглен ум 

 Мисли за миналото или бъдещето 

 Свръх осведоменост 

 Липса на предизвикателство 

 Промяна в динамиката на масата 

Има генерална стратегия, която може да се приложи към всеки един от тези проблеми, когато те 

започват да влияят върху способността ви да достигате до зоната. Ако сте прочели Ментална игра 

в покера 1, ще забележите, че тази стратегия е подобна на онази, адресирана до тилта и други 

основни проблеми в ментална игра. Има няколко разлики, обаче, така че се постарайте да ги 

прочетете. 
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Стъпка 1: Разпознаване 

Трудно е да оправиш проблем без да осъзнаеш, че той съществува. Ако първо можете да 

дефинирате и след това да хванете най-ранните признаци, че сте изпаднали от зоната, вие можете 

след това да използвате тази стратегия, за да се върнете в зоната по-бързо и по-ефективно. Колкото 

по-дълго чакате, толкова по-далеч съзнанието ви ще се изплъзва от зоната и толкова по-трудно е 

да се възстанови. Ето защо ранното разпознаване е най-важното парче от пъзела. За съжаление, 

играчите често го пренебрегват и приемат, че това се случва автоматично. 

Разпознаване е умение, което става по-силно със знания и практика. Един страхотен ресурс за 

подобряване на разпознаването е анализ на А – С игра – един инструмент, който разширява 

профила на зоната, за да включи цялата ви ментална игра и тактическия диапазон. Той също така 

ще ви помогне да видите разликите между всяко ниво на вашето представяне по един организиран 

начин, правейки подобряването по-ефикасно и зоната – по-вероятна. 

Следвайте тези стъпки за да създадете анализ на вашата А – С игра: 

 Направете брейнсторминг и съберете информация за всяко ниво, което играта ви е 

достигала през последните три до шест месеца (или използвайте друг размер на извадка, 

който ви дава точна картина на текущата ви игра). Помислете за предишните ръце, сесии и 

турнири, които сте изиграли. Как изглежда менталната ви игра и какви са очевидните 

грешки, които правите, когато играете най-зле? Какви грешки правите, когато играете 

прилично? Как изживявате тилта, когато той е управляем и не е обезсърчаващ? Каква е 

първата тактическа грешка или ментален проблем, който показва, че сте изпаднали от 

зоната? Дори ако те са първични, включете всичките неща, които правите тактически и 

ментално на всяко ниво от играта. 

 Ако се мъчете да определите най-големите си слабости, отидете при приятел или треньор, 

за да ви помогнат да ги идентифицирате. Също така, убедете се, че С-играта ви не е 

маскирана от ранно напускане на играта, спиране на загуби, стакване или просто отказ от 

играта. Това не предполага, че трябва да се вкарате в ситуации, където бихте могли да 

загубите много пари просто в името на оценяването на играта ви. Вместо това, опитайте се 

да предвидите грешките, които щяхте да направите, ако бяхте в наистина лош тилт, загубили 

повече от предвиденото или ако играехте в ден, когато не се чувствате перфектно. 

 Категоризирайте информацията си от стъпка 1, използвайки вашия профил на зоната като 

отправна точка. Нивото на подробности, които сте записали, определя броя на категориите. 

Ако сте открили много детайли, обмислете използването на скала от 1 до 10, където 10 е 

зоната, а 1 е абсолютното ви най-лошо. Ако сте открили по-малко детайли, обмислете 

използването на общата скала А-С игра. Можете да установите, че е по-лесно да определите 

външните граници на вашия диапазон – най-добро и най-лошо – и след това работете по 

вашия начин. Ако ви е трудно да определите вариацията в играта си, оставете го. 

Завършването на анализа на А-С играта е подобно на профила на зоната и може да ви 

отнеме няколко седмици или повече, за да го завършите. 

 Определете диапазона на тактическата и менталната ви игра заедно, така можете да видите, 

как те са свързани. Ако имате два или повече проблема в менталната игра, помислете за 

отделен анализ на всеки проблем. По този начин можете да видите, как всеки един проблем 

от менталната игра влияе върху вашия процес на вземане на решения. 
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 Изучете вашия диапазон, както щяхте да направите с която и да е концепция в покера, която 

се опитвахте да усъвършенствате. 

 Преглеждайте диапазона си по време на загрявката, така той ще е свеж в съзнанието ви. 

Това улеснява намирането на нови детайли. 

 Преглеждайте диапазона си по време на отпускането и добавяйте нови детайли, както и 

отбелязвайте прогреса. 

Без тази съществена първа стъпка в разпознаването, шансовете ви за възстановяване след 

изплъзването от зоната са минимални. Всичките последващи стъпки в този процес зависят от нея. 

Направете усилия да изградите умението за разпознаване и вие ще създадете потенциала за 

контрол над играта си по нови и ценни начини. 

ИСТОРИЯ НА КЛИЕНТА 

Darren Kramer 

High Stakes Omaha Player 

„Получаването на ясна идея за играта ми беше първото нещо, върху което 

работех с Джаред. Голямото нещо за мен беше осведоменост. Поглеждайки 

назад сега, аз съм поразен от това, колко сляп бях. Разглеждането на разликите 

между моите А-игра, В-игра и С-игра ми отвори очите – не осъзнавах, доколко 

зле понякога беше играта ми. Чрез простото осъзнаване на диапазона в 

менталната ми игра и в покера получих всичките знаци, които ми бяха 

необходими, за да знам, кога играта ми не струваше, така можех да направя 

корекции. В рамките на няколко секунди можех да разпозная, че започвах да 

играя зле. За да изградя осъзнаването си първо записах няколко бележки на 

гърба на протектора за картите и постоянно поглеждах към него като към 

римайндър. Това беше брилянтно решение и наистина ми помогна да избегна 

големи грешки. След това, когато изучих диапазона си по-подробно и започнах 

да управлявам енергията си по-добре (другият проблем, върху който 

работехме), бях в състояние да достигам зоната много по-често. 

Сега стигнах до момента, в който дори не е нужно да правя грешки, за да зная, 

че играта ми куца. Миналата година, едната от грешките в В-играта ми беше да 

ставам креативен и да правя твърде много забавни отигравания. След 

изваждане на този „проблем“ на повърхността и много месечна работа върху 

него бях способен да разпознавам, кога в главата ми започват да изникват 

„креативни мисли“. Не трябваше да направя грешка, за да знам, че бях в В-

играта си. Това ми даде по-голям контрол над играта ми и ми позволи да докажа, 

че правех реален прогрес в менталната си игра. Сега, когато играта ми се 

изплъзва и започвам да се чувствам сякаш искам да направя нещо креативно, 

аз си казвам „Дарен, ти знаеш нещата, които правиш добре – бъди търпелив и с 

ясно съзнание“. Това ме спира веднага, и след това мога да погледна към онова, 

което правя в А-играта си и се опитвам да играя по този начин. Знанието, което 

имам от работата с анализа на А-С играта ми има невероятна сила. Имам 

толкова допълнителни знания за играта си, колкото малцина играчи имат. 
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Когато сядам на масата, чувствам се сякаш имам един или два допълнителни 

инструмента в задния си джоб. 

По-надолу са стария ми и текущият диапазон на А-С играта ми, за да покажат 

доколко се подобрих през тази година. Моята А-игра е само малко по-добра, но 

се случва много по-често. Голямата промяна беше в С-играта ми, която 

драматично се подобри и се случва много по-рядко. Най-въодушевяващата част 

е, че знам – ще продължавам да прогресирам в бъдещето, защото сега наистина 

разбирам как да правя това“ 

Стария диапазон 

А-играта: 

- Много релаксираща и решителна 

- Няма ситуации, където решенията са трудни 

- Времето е безкрайно 

- Умът е остър 

В-играта: 

- Леко креативна и търсеща екшън 

- Бавно започвам да се разсейвам 

- Опит за генериране на повече екшън 

- Усещане за настъпване на умора 

С-играта: 

- Много по-агресивна 

- Опит да печеля всеки пот 

- Игра на повече маси 

- Много прибързана и без да се мисли изобщо 

Текущия диапазон: 

А-играта: 

- Много ясен поглед към действието 

- Още повече релаксираща и решителна 

- Умът е супер остър и фокусиран 

- Много наясно с нещата 

- Интуицията е наистина силна 

В-играта: 

- Усещане за готовност за импровизации 

- Не е толкова фокусиран и леко уморен 

- Леко разсеян 

- Мисля за форсиране на действия 

С-играта: 

- Леко пасивен 

- Автопилот 
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- Леко прибързан и нетърпелив 

 

Стъпка 2: Успокой ума си 

Когато играта ви се изплъзва от зоната, нужен ви е начин да спрете кървенето преди да започнете 

да се опитате да се изкатерите отново. Дълбоко вдишване е един от начините да направите това. 

Целта на дълбокото вдишване не е релаксация, а успокояване и подготовка на съзнанието за 

третата стъпка. Ако откриете, че изправянето, стречинг или затварянето на очи ви помага да 

постигнете това, тогава го направете вместо тази стъпка. Една от причините да опитате 

използването на дълбоко вдишване е, че то може да се направи бързо, без да ставате от стола си 

или без да давате някаква информация на опонентите си, когато играете на живо. 

Стъпка 3: Инжектиране на логика, Цели или Вдъхновение 

След като сте успокоили ума си, тази стъпка ви помага да „се гмурнете надълбоко“ и да работите 

по вашия начин за връщане в зоната. Инжектирането на логика, цели или вдъхновение в предния 

край на играта ви помага да се върнете към зоната чрез адресиране на специфичния проблем, който 

причини изпадането ви от зоната. 

Ние често гледаме атлети да се само вглъбяват, за да намерят искра, която ще ги върне обратно на 

писта след като инерцията беше срещу тях. Когато те намерят тази искра, възраждането им е 

поразително; сякаш това е различен играч. В интервютата след това те често казват, че в процеса на 

само вглъбяване са в състояние да намерят основания за важността на победата за тях и това 

подклажда порива им да спечелят. Целите им не се променят, но напомнянето, защо целите им са 

толкова важни за тях, има екстремална полза за тяхното ментално възстановяване. Това е есенцията 

от инжектиране на логика, цели или вдъхновение. Вграждането на тази техника може да ви даде 

менталния тласък, необходим за разчупването на проблема и връщането в зоната. 

Като цяло, целта на тази стъпка е да излезете с изявление, цел или вдъхновяваща бележка, които 

да си повтаряте или да ги изразите на глас. Запишете ги и ги направете лесно достъпни, така няма 

да осланяте на паметта си. Също така, обмислете използването на аудио запис, видео, музика или 

друга медийна форма, за да направите съобщението по-въздействащо. 

Инжектиране на логика. Когато дребни ментални проблеми, като разочарование, ви карат да се 

изплъзнете от зоната, вие се нуждаете от становище или фраза, които удрят точно в корена на 

проблема. Това позволява то да се разсее достатъчно, за да се съсредоточите отново и да се върнете 

в зоната. Тук са няколко примера за това, как да инжектирате логика, която може да помогне: 

Вие се разочаровате след кулър от слаб играч: 

ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОГИКА АКО НЕ БЕШЕ ВАРИАЦИЯ, ПОКЕРЪТ НЕ БИ БИЛ ТОЛКОВА ПЕЧЕЛИВШ. 

ЗА МЕН Е НЕОБХОДИМО СЛАБИ ИГРАЧИ ДА ПЕЧЕЛЯТ, ЗА ДА МОГА 

ДА ПРАВЯ ПАРИ НА ДЪЛГА ДИСТАНЦИЯ 

Станали сте прекалено самоуверени след спечелване на няколко пота подред и започвате да 

играете твърде много ръце. 
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ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОГИКА НАЙ-БЪРЗИЯТ НАЧИН ДА ЗАГУБЯ ПАРИ, КОИТО ТОКУ ЩО НАПРАВИХ, 

Е ДА ИГРАЯ СЛАБО. НУЖНО Е ДА СЕ АДАПТИРАМ И ДА НЕ ПРИЕМАМ, 

ЧЕ ЩЕ ПЕЧЕЛЯ ВСЯКА РЪКА, КОЯТО ИГРАЯ. ТОВА Е НЕВЪЗМОЖНО. 

Започвате да усещате напрежение, защото сте се доближили до финалната маса. 

ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОГИКА НАПРЕЖЕНИЕ Е ГОРИВО ЗА НАЙ-ДОБРОТО МИ ПРЕДСТАВЯНЕ. НЯМА 

ЗНАЧЕНИЕ КАКВО СЕ СЛУЧВА, ЩЕ СИ ТРЪГНА, ЧУВСТВАЙКИ СЕ НАЙ-

ДОБРЕ, АКО ИГРАХ ПО НАЙ-ДОБРИЯ НАЧИН. НЕ МОГА ДА 

КОНТРОЛИРАМ РЕЗУЛТАТА ИЗЦЯЛО, МОГА САМО ДА 

КОНТРОЛИРАМ ТОВА, КАК ИГРАЯ. 

Инжектиране на цели. Когато се отегчавате, губите интерес или сте уморени, припомнянето на 

целите ви и тяхната важност ви предлага тласък от енергия, която ви е нужна за връщането ви в 

зоната. Всеки път, когато играете, дръжте пред себе си както краткосрочните, така и дългосрочните 

цели – записани и лесно достъпни. Прочетете ги и свържете действията си с тях. Това, което можете 

да постигнете в покера, често е пряк резултат от действията, които предприемате в тези моменти. 

Инжектиране на вдъхновение. Понякога припомнянето на цели не е достатъчно; може би се 

нуждаете от по-силна доза вдъхновение. За щастие, ние често се вдъхновяваме от едни и същи 

неща отново и отново. Подгответе си набор от неща, които ви вдъхновяват: изразителна песен, 

цитат от велик спортист, клип от любим филм, кадри от шампионска победа или фраза, която 

казвате на себе си. 

Стъпка 4: Стратегически римайндър2. 

Предните три стъпки понякога са достатъчни, за да се върнете в зоната, но обикновено ви е нужен 

стратегически римайндър, за да свършите работата. Когато се изплъзвате от зоната, вие губите 

достъп до част от набора с уменията си. Във вашия анализ на А-С игра, ако сте идентифицирали 

тактическите разлики между играта в зоната и на нивото под нея, направете стъпка напред и 

напишете списък на всеки компонент от вашата игра, който се губи, когато се изплъзвате от зоната. 

Пазете този списък на лесно достъпно място заедно с вашите становища за инжектиране на логика, 

целите си и вдъхновяващи бележки, така той може да ви послужи като навигатор в опознаването 

на това, върху което да се фокусирате тактически. 

Стъпка 5: Повтаряйте, когато е необходимо 

Веднъж отвори ли се вратата за изход от зоната, става по-лесно тя да се отвори отново. По тази 

причина вероятно ще трябва да повтаряте тези стъпки по време на сесията ви или турнир. Бъдете 

готови да разпознаете признаците, че се изплъзвате от зоната и прилагайте тази стратегия всеки път, 

когато това се случи. 

Когато тези стъпки не сработват веднага 

Развиването на умението за възстановяване на зоната отнема време, и вие най-вероятно ще 

правите грешки по време на самия процес. Успехът евентуално ще дойде след като станете по-

силни в разпознаване на тънките нюанси както в тактическата, така и в менталната ви игра, когато 

намерите становищата за инжектиране на логика, цели и вдъхновяващи бележки, които са 

                                                           
2 Reminder – нещо, което напомня, подсеща – бел. прев. 
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доказано ефективни. За да ускорите процеса, редовно обновявайте вашия профил на зоната и на 

анализа на менталната и тактическата А-С игра. Също така, оценявайте ефективността на 

становищата ви за инжектиране на логика, цели и вдъхновяващи бележки, за да видите, какви 

корекции трябва да се направят. 

Добрата новина е, че дори ако опитите ви да се върнете в зоната се провалят, вършенето на цялата 

тази работа ще ви постави в превъзходна позиция да играете на високо ниво. Това означава, че ще 

избягвате грешките от В и С игра, което с времето ще стесни диапазона ви и ще улесни достигането 

на зоната. 

ПРОБЛЕМИ ПРИ ДОСТИГАНЕ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕ НА ЗОНАТА 
Докато сте в зоната, може да е лесно да предположите, че така ще бъде завинаги. Дотолкова сте 

опиянени от това, колко добре играете, че дори не си представяте възможността, че това би могло 

да свърши. Обаче, зоната не е самовъзпроизвеждащо се състояние. Въпреки, че може да не сте 

засегнати от основните проблеми от менталната игра, не бъдете слепи към реалността, че дори най-

яките в ментално отношение играчи са податливи на проблемите, очертани по-надолу. Забележете, 

че колкото са по-жестоки проблемите, толкова повече те могат да ограничават способността ви да 

достигате до зоната. 

Проблеми в менталната игра 

Пребиваването в зоната не предлага имунитет към проблемите от менталната игра, спотайващи се 

под повърхността. Докато сте в зоната, вие сте в състояние бързо да обезоръжите тригерите, които 

могат да доведат до тилт, страх или самонадеяност. Тъй като те продължават да се натрупват, за 

ума ви става много трудно да се справя с тежестта им и вие изпадате от зоната. Ако вече сте прочели 

първата книга, вие сте запознати с най-често срещаните проблеми от менталната игра в покера. Ако 

не сте, за да идентифицирате някакви проблеми, които имате в една от четирите основни сфери от 

менталната игра, могат да ви помогнат следните въпроси. (Ако сте приключили, отговаряйки на 

повечето въпроси с „да“, и се мъчите да достигате до зоната постоянно, вероятно, трябва да се 

захванете с тези проблеми, използвайки подробните стратегии от първата книга.) 

Тилт. Тилтването е безспорно най-често срещания проблем в менталната игра в покера. Възможно 

никога да не сте страдали от маймунски тилт в цялото му „великолепие“, но това не означава, че 

все пак нямате проблем с тилта. Случва ли ви се: 

 Да се чувствате, че покера не е честен или че сте прокълнати от боговете на покера? 

 Да ставате много критични към себе си, ако правите дори и най-малка грешка? 

 Да напускате сесията рано, за да избегнете тилта? 

 Да мразите да губите от слаби играчи? 

 Да гледате да отмъстите за загубите на играч, срещу когото играете често? 

 Да имате проблем с разбирането, как така тези ужасни играчи могат да си тръгнат с вашите 

пари? 

 Да прекрачвате „спирачката“ на загуби или да скачате горе по лимити, когато губите пари? 

 Да искате винаги да печелите и имате проблем със ставането от маса? 

Страх.  Тъй като тилта има тенденция да бъде най-известния ментален проблем в покера, играчите 

нямат склонност да разпознават признаците на страха. Случва ли ви се: 
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 Постоянно да премисляте решенията на масата и да се затруднявате в изключването на 

съзнанието далеч от масата? 

 Да слизате на долен лимит, когато рънвате зле? 

 Да играете на много по-ниски лимити, отколкото ви позволява банкрола, или да избягвате 

добри игри на по-високи лимити? 

 Да избягвате игри с трудни регулари, дори когато те са доста по-приятни играчи на масата? 

 Да излизате от сесията рано, за да предпазите печалбата? 

 Да прибързвате във взимането на решения без някакви видими причини? 

 Винаги да избирате по-ниско вариативни решения? 

Мотивация. Липсата на достатъчна мотивация е основен проблем в покера. Случва ли ви се: 

 Винаги да търсите външни предизвикателства, като обзалагане, за да се мотивирате да 

играете? 

 Да избягвате да играете освен случаите, когато се чувствате най-добре? 

 Да прегаряте от твърде много игра без почивка? 

 Постоянно да протакате вместо да играете и да учите? 

 Да не играете достатъчно по време на лош или добър рън на картите? 

Увереност. Да имаш твърде малко увереност е толкова голям проблем, колкото и да имаш твърде 

много. Случва ли ви се: 

 Да загубите вяра във взетите от вас решения и да вървите срещу инстинктите ви? 

 Да отхвърлите съвет от добър играч? 

 Да мислите, че не правите прогрес и да се съмнявате в способността ви да успеете в 

дългосрочен план? 

 Да мислите, че мечтата ви да играете на маси с високи залози е толкова близко, че решавате 

да играете извън вашия банкрол? 

 Да се засрамвате, когато се налага да слизате на долен лимит? 

 Да се чувствате, че можете да биете всеки? 

Акумулирана емоция. Акумулирана емоция е скрит ресурс, изсмукващ вашата енергия и ментално 

пространство, което ви е необходимо, за да играете във върховата си форма. Когато проблемите, 

като тилт, страх и липса на увереност се натрупват през седмици, месеци и дори години, те стават 

вътрешна сила, която ограничава върховото представяне. Акумулирана емоция – или емоционален 

багаж – може да е причина дори кротки хора да загубят контрол на покер масата. Отключена от 

определено събитие, като бед-бийт, грешка или голям пот, акумулираната емоция мигновено 

смазва способността за мислене и запазване на контрол. Като следствие, диапазонът ви става много 

широк, защото без способността за мислене, прогресът на задния край на вашия диапазон много се 

забавя. Колкото повече емоции натрупвате, толкова по-широк ще бъде вашия диапазон и толкова 

по-трудно ще бъде да го разрешите. Решаването на проблеми в менталната игра, които са 

причинени от натрупването на емоции, е първостепенно, но на къса дистанция е еднакво важно да 

имате солиден процес за релаксиране, за да предотвратите бъдещите натрупвания. 
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Умора 

С всяко взето решение на покер масата – трудно или лесно – се изгаря някакво количество ментална 

енергия. Следователно, ако играете достатъчно дълго, в някой момент ще изпаднете от зоната 

просто защото сте изчерпали енергията си. Когато забележите, че сте започнали да се чувствате 

уморени, това е страхотен момент да се пресилите и да направите опит да играете в зоната малко 

по-дълго. Това изгражда психическа издръжливост, така че с времето ще сте в състояние да играете 

по-дълго и ще сте по-издръжливи при трудни решения, преди да ви превземе умората. 

ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОГИКА „ПОВЕЧЕТО ИГРАЧИ НИКОГА НЕ БЯГАТ ДОСТАТЪЧНО ДАЛЕЧ ОТ 

ПЪРВИЯ ЗАВОЙ, ЗА ДА РАЗБЕРАТ, ЧЕ СА ПРИСТИГНАЛИ ВТОРИ“ – 

Уилям Джеймс, философ 

Неефективното изгаряне на енергия също може да причини умора. Свръх възбуда и самонадеяност 

могат да затруднят оставането ви в зоната. Имате ограничено количество енергия, с която да 

играете, така че не я пропилявайте. 

ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОГИКА АЗ ТРЯБВА ДА СЕ НАУЧА НА ПО-ГОЛЯМ КОНТРОЛ НАД ЕНЕРГИЯТА 

МИ. КАКТО ЕДИН БЕГАЧ ИМА СПОСОБНОСТТА ДА ПРОМЕНЯ 

СКОРОСТТА, ТАКА И АЗ ТРЯБВА ДА СЕ НАУЧА, КАК СЕ ПРАВИ 

СЪЩОТО НЕЩО С ПСИХИКАТА. 

Широк диапазон. 

Някои играчи са неспособни да остават в зоната за дълъг период от време, защото диапазонът им 

е твърде широк. Те често играят в зоната в рамките на определен период от време в началото на 

сесията или турнир – може би за 45 до 75 минути – и след това играта им бързо се влошава. Това е 

-  те сякаш удрят на камък и нямат представа, какво се случва. Ако това е често срещано явление, 

шансовете то да се причинява от тежък проблем са ниски. По-вероятната причина е, че пролуката 

между тяхната А-игра и С-игра е твърде широка. Тази пролука ги кара да изгарят толкова много 

енергия за да играят в зоната, че в резервоара не остава много, за да играят там за дълго. Причината 

да изгарят толкова много енергия е, че те имат прекалено много знания, които все още не са 

усъвършенствани. За да играят в зоната, те трябва да изгарят енергия, мислейки за цялата 

информация, която имат в диапазона си. Колкото е по-тесен диапазонът на един играч, толкова по-

малко информация за анализ има в неговия ум и толкова по-малко енергия трябва да изразходва. 

Можете да намалите широчината на вашия диапазон като се фокусирате върху подобряване на 

текущата ви С-игра. Същевременно, опитайте се да не се съсредоточавате върху научаването на 

нещо ново, докато не успеете да играете в зоната по-дълго. 

ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОГИКА АКО ИСКАМ ДА ИГРАЯ ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАН ПОКЕР ЗА ПО-

ДЪЛГО ВРЕМЕ, АЗ ТРЯБВА ДА СВЪРША ОПРЕДЛЕНА РАБОТА. ИГРА В 

ЗОНАТА СЕ ПЕЧЕЛИ, НЕ СТАВА АВТОМАТИЧНО. 

„Подпухнал“ ум 

Когато се натрупат твърде много данни, те забавят ума и ви пречат да останете в зоната. Тази 

концепция се нарича подпухнал ум, защото е подобно на това, как тялото ви реагира, когато  

преяждате. След едно голямо плюскане, тялото ви се чувства уморено и трябва да работи 

извънредно много, за да усвои храната, която току що сте изяли. Когато умът ви се „подува“ от 
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излишъка на данни, вие вече не сте в състояние да имате достъп до най-високите нива на 

познанието. Този проблем е едва доловим и играчите трудно го разпознават. Те се чувстват 

уморени и предполагат, че това е просто естествената последица от много игра. Обаче, ако те 

направят подходящо релаксиране и се почувстват по-малко уморени, „подпухнал“ ум – вместо 

умора – излиза наяве като истинският проблем. 

Решението за „подпухнал“ ум е от две части и трябва да се случва както по време на игра, така и 

след играта. По време на игра, направете пит-стопове, точно както го правят състезателни коли, за 

да запазите рънването на високи нива през цялото трасе. По време на тези почивки можете да 

намалите това натрупване като правите бележки, медитирате, правите дълбоки вдишвания или 

разходка. За онлайн играчи, които не се решават да сит-аутват – това не е необходимо. Правейки 

мислено крачка назад за поне 30 секунди, можете да получите положителен резултат. Идеята за 

пит-стоп е отстраняване на ментална стимулация за момент и позволяване на всичко, което вече се 

е натрупало, да се разсее. В дългосрочен план, направете график на пит-стопове напред във 

времето, така да не ви се налага да взимате неочаквани почивки. В турнири – те вече са установени, 

но в кеш-игрите – обмислете използването на аларма, която да ви напомня, че е време да направите 

почивка. В идеалния случай, алармата се наглася на времето, след което започвате да се чувствате 

уморени. Първо трябва да проучите играта си, за да определите своите схеми, и след това нагласете 

алармата в съответствие с тях.  

Завършване на релаксирането е втората част от решението. Натрупаните данни са подобни на 

акумулиран тилт, когато тилтът от предния ден се пренася върху следващата сесия и прави по-

вероятно да се тилтнете отново. Ако не се занимавате с натрупаните данни в края на сесията, те ще 

останат и умът ви ще се препълни много по-бързо следващия път, когато играете. Решението на 

това е да имате солидна рутина за релаксиране, която ви помага да усвоите тези данни. 

Допълнителната полза от това ще е по-лесното отделяне от покера и вие няма да продължавате да 

грайндите след като сте свършили с играта. 

ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОГИКА ВЗИМАНЕ НА РЕДОВНИ ПОЧИВКИ ЗАПАЗВА СПОСОБНОСТТА МИ ДА 

ИГРАЯ НА ВИСОКО НИВО И ТОВА Е НАЧИНЪТ ДА БЪДА ПО-УСПЕШЕН 

ИГРАЧ НА ДЪЛГА ДИСТАНЦИЯ. 

Мисли за миналото и бъдещето 

Един сигурен начин да изритате себе си от зоната е внезапно да започнете да мислите за нещо в 

миналото или бъдещето. Вие сте чип лидер дълбоко в турнира и започвате да мечтаете, как ще 

вземете парите за първото място. Губите ол-ин с АА срещу JJ и автоматично умът ви се закотвя на 

големия даунсуинг, който се случи точно с тази ръка преди няколко месеца. Други примери за 

подобни мисли включват: 

 Чудене, как би изглеждало да „потрошите“ по-високия лимит. 

 Приемане, че ще спечелите хедз-ъп, в който доминирате. 

 Фиксиране върху това, дали сте били надиграни в една скорошна ръка. 

Няма значение, какви са специфичните ви мисли, мисленето както за миналото, така и за бъдещето 

означава, че се фокусирате върху неща, които не са свързани с дадения момент. Това е загуба на 

скъпоценно ментално пространство и енергия. Плюс, тези мисли влошават качеството на взиманите 

от вас решения, защото сте неспособни да усвоите толкова много несъзнателни данни. Може да е 
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малко сложно да елиминирате тези мисли, тъй като те често са несъзнателни реакции, които не 

можете незабавно да сложите под контрол. Опитите да принудите себе си да останете в настоящето 

няма да бъдат ефективни. Вие трябва да идентифицирате и да разрешите основните проблеми, 

предизвикващи тези реакции,  за да се закрепите наистина в настоящото действие на масата. 

Започнете с отговора на следните въпроси: 

 Имате ли желание да бихте могли да промените миналото? 

 Имате ли желание да бихте могли да знаете бъдещето? 

 Ако отговорът на който и да е от двата въпроса е да, защо искате да имате сила, която не 

можете да имате? 

 Какво все още не сте научили от миналото, което би могло да допринесе за вашата нужда 

да знаете бъдещето? 

Разсейването чрез мисли за бъдещето може да се породи както от страха, така и от очакването нещо 

да се случи – добро или лошо. Ако сте спечелили много пари в една кеш игра, можете да се 

притесните, че ще ги загубите. Това би могло да бъде резултат от усещането, че сте уморени, но се 

чувствате сякаш трябва да продължите да играете. Предвиждането, че ще загубите, ви предлага по-

легитимно извинение да напуснете, отколкото просто да се чувствате уморени. Когато сте чип лидер 

дълбоко в един турнир, възможно е да започнете да се фокусирате върху това, какво ще правите с 

парите от първото място. Това би могло да бъде свързано с нуждата ви от пари, уважението от 

семейството и възмездие за миналите несправедливости. Тези основни проблеми биха могли да ви 

накарат да усетите огромно напрежение, и представата за парите в главата ви намалява тежестта 

на някои от тях. 

След като идентифицирате причината за вашата фиксация върху миналото и/или бъдещето, вие 

можете да сътворите силно становище за инжектиране на логика, което ви позволява да запазите 

контрола, както ментално, така и тактически. Просто запомнете, че обезвреждането на основните 

тригери изисква много повтаряне. Бъдете подготвени да го използвате докато умът ви не се научи 

автоматично да остава фокусиран, дори когато тези минали тригери ви дебнат. 

ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОГИКА МОЕТО ИДЕАЛНО БЪДЕЩЕ НЯМА ДА СТАНЕ РЕАЛНОСТ, АКО АЗ НЕ 

СЕ КОНЦЕНТРИРАМ ВЪРХУ ТОВА, НАД КОЕТО ИМАМ КОНТРОЛ В 

НАСТОЯЩЕТО. 

ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОГИКА МИНАЛОТО СВЪРШИ И НЯМА ЗНАЧЕНИЕ, КОЛКО МНОГО МИСЛЯ ЗА 

НЕГО, НЕ МОГА ДА ГО ПРОМЕНЯ. МОГА САМО ДА КОНТРОЛИРАМ 

ТОВА, КОЕТО СЛЕДВА. 

Превъзбуда 

Да сте прекалено наясно с факта, че играете в зоната, може наистина да е причина да изпаднете от 

нея. Да играеш в зоната означава, че играете на много високо ниво. Понякога вие играете на ниво 

отвъд това, на което обикновено сте способни, така се въодушевявате и започвате да се фиксирате 

върху този момент. Това кара ума ви да се фокусира повече върху представянето, а не върху това 

да продължите да се представяте добре. Тези типове мисли от по-високо ниво за играта ви трябва 

да се случват само след края на играта, така че опитайте да инжектирате логиката, за да останете 

фокусирани. След сесията, позволете си да узнаете и да почувствате увереността на новото ниво, на 
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което сте играли. След това, следващия път, когато играете на това ниво, няма да бъдете хванати 

неподготвени и ще избегнете губенето на фокуса. 

ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОГИКА АКО СЪМ ФОКУСИРАН ВЪРХУ ТОВА, ДОКОЛКО ДОБРЕ ИГРАЯ, ЩЕ 

ЗАГУБЯ ФОКУСА ВЪРХУ ТОВА, КОЕТО МИ Е НУЖНО, ЗА ДА 

ПРОДЪЛЖА ДА ИГРАЯ ДОБРЕ. ПРАЗНУВАЙ СЛЕД ТОВА, ОСТАНИ 

СЪСРЕДОТОЧЕН СЕГА. 

Липса на предизвикателство 

Да играеш в зоната може да доведе до там, че играта се усеща лесна. Доминирането в турнира, 

много добър рън на кеш масите или разбиване на опонент в хедз-ъп е, разбира се, това, което 

искате да се случва, но то идва с определена цена. Когато покера е прекалено лесен, липсата на 

предизвикателство довежда до спадане на енергийното ви ниво. Следователно, вие губите интерес, 

ставате лесно разсейван и започвате да играете основна АВС игра. Ако наистина разбивате игрите 

си, решението е да си поставите по-високи цели. Ако уверено печелите 3bb/100, прицелете се в 

4bb/100. Ако разбивате играта на 8 маси, опитайте да добавите още 2. Ако имате банка, за да го 

направите, направете някоя сесия в по-големи игри. 

Някои играчи с този проблем могат също така да имат и проблеми с разпознаването на качеството 

на играта им по резултатите им. Те поставят прекален акцент върху добрите резултати и обръщат 

недостатъчно внимание върху това, доколко добре са играли в действителност. Те трябва да се 

научат на способността да съкрушават, когато вече съкрушават, вместо да слизат до нивото на 

опонентите си. 

ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОГИКА АЗ ИСКАМ ДА НАУЧА, КАК ДА ДОМИНИРАМ, КОГАТО ВЕЧЕ 

ДОМИНИРАМ. 

Промяна в динамиката на масата 

Играчите понякога очакват промяната в динамиката на масата да не влияе върху качеството на 

тяхната игра. Реалността е такава, че преместването на нова маса, стигане до финална маса, 

присъединяване на нов играч към играта, взимане на дълга почивка за вечеря или смяна на 

формата в миксирани игри – всичко това има потенциала да отклонява тяхната игра. Вместо да 

очаквате винаги да оставате в потока на екшъна, направете следното: 

1. Приемете реалността, че промяната ще ви засегне, и си дайте време и пространство да 

поработите за връщането в потока на екшъна. 

2. Научете, защо тази промяна в динамиката на масата оказва влияние върху вашата игра, 

използвайки менталната история на ръцете от страница (81). Това е начинът да можете да 

минимизирате ефектите за в бъдеще. 

ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛОГИКА НЕ МОГА ДА КОНТРОЛИРАМ ВСИЧКИТЕ АСПЕКТИ НА ИГРАТА. АЗ 

ТРЯБВА ДА ВЗЕМА ТОВА, КОЕТО ИГРАТА МИ ДАВА, ДА СЕ 

АДАПТИРАМ И ПОСТЕПЕННО ДА СЕ КАТЕРЯ ПО МОЯ СИ НАЧИН, ЗА 

ДА СЕ ВЪРНА ОБРАТНО В ПОТОКА НА ЕКШЪНА И В ЗОНАТА. 
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3 УЧЕНЕ 

КАТО ЦЯЛО ПОКЕР ИГРАЧИТЕ разбират ценността на работата върху играта им извън масите. 

Безспорно, фактът, че те се захванаха с тази книга, е доказателство за желанието им да работят и да 

научат, как да подобрят играта си. Проблемът е, че играчите не винаги имат специално организиран 

подход, когато става въпрос за това, как те учат. В някои случаи, те са твърде пасивни и се надяват, 

че следвайки линията, установена от други играчи, ще стигнат там, където искат да бъдат. В други 

случаи, те стават жертви на собствения си ентусиазъм и се претоварват, опитвайки се да научат 

твърде много. 

В крайна сметка, всичко, което се опитвате да подобрите, е свързано с методите, които използвате 

по време на учене – в частност, развитието на ментални и тактически умения. Прилагайки по-

организиран и динамичен подход към начина на учене, вие можете: 

 Да станете по-адаптивни към бързо променящи се условия на конкуренция. 

 Да разработите структура за съгласуваност между възходи и падения в покера. 

 Да управлявате интереса и ентусиазма в играта, което предотвратява платото, скуката и 

прегарянето. 

 Да изковете умения, които можете да прехвърлите отвъд покера. 

 Да създадете нови начини за оценяване на прогреса, който стои зад покер резултати. 

 Да направите възможно да стигате до зоната постоянно. 

В условия, които стават все по-конкурентни, играчи, които могат да учат по-бързо и по-ефективно, 

могат да постигнат определено преимущество. 

АНАЛИЗ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 
Ученето е един от най-изследваните и най-описваните обекти в света. Покер играчите вече имат 

стабилна база знания, затова този раздел се фокусира върху теми от критично значение, за които те 

може би не винаги се сещат: 

 Етапи в учебния процес 

 Трансфер на умения 

 Запълване на пропуски в знания 

 Повторяемост 

 Обратна връзка 

 Почивка 

Етапи в учебния процес 

„В същност, не може да се каже, че разбирате нещо, докато не можете да го обясните 

на баба си.“- Алберт Айнщайн. 

За да засилите учебния процес, вие трябва ясно да разбирате отделните етапи от този процес. След 

това, трябва да откриете, на кой от тези етапи се намира всяко от вашите умения. Въпреки, че 

индивидуалните начини за учене са различни, целият процес е един и същ за всеки от нас. Не 

можете просто да щракнете с пръсти и като с магия да усъвършенствате новата концепция в покера 
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– не сме в Матрицата. Обаче, чрез истинско зануляване на всяко от вашите умения, вие можете 

да определите стъпките, необходими за ускоряване на преминаването им през учебния процес. 

Познание, как активно да се развие и израсне едно умение, е умение само по себе си. Умения, които 

са вече добре известни, изискват повторяемост на масата и трябва да се тестват в предизвикателни 

ситуации. От друга страна, сфери от играта ви, които са на по-ранни стадии на развитие, изискват 

учене между сесии, инструкции от треньора и подробно писане на бележки след сесия. Когато 

подобрявате способността си да определяте, къде се намират уменията ви в процеса на учене, вие 

ще правите все по-малко грешки при определянето на начина, по който тези умения ще 

прогресират. Вие също така ще максимизирате ефективността на времето, което прекарвате в 

работата върху играта си. 

Установяване на „местоположението“ на дадено умение в рамките на учебния процес е подобно 

на откриване на местоположението ви на пътна карта. Ако имате само обща представа къде се 

намирате – както повечето покер играчи в рамките на процеса на учене – пътуването към крайната 

ви цел ще има много грешни завои. Шансовете да намерите пътя си без каквато и да е грешка са 

доста малки. Прецизното определяне на местоположението ви на картата, ви позволява да 

създадете специфичен път, по който да стигнете до крайната си цел по възможно най-бързия и 

лесен начин. По отношение на ученето, крайната цел на всяко покер умение е Несъзнателна 

Компетентност. 

Измерването на скоростта на процеса е един от най-лесните начини за определяне, на кой етап се 

намира дадено умение. Колкото по-бързо можете да взимате решения на масата, толкова повече 

знания имате и толкова е по-напред това умение в процеса на учене. Логично, знание, тренирано 

до нивото на Несъзнателна Компетентност, прогресира най-бързо. Мигновеното научаване на нещо 

без да е необходимо да мислите за него е доказателство за съвършенство. Другият начин, помагащ 

да определите, къде се намира едно умение в процеса на учене, е способността ви да го обясните 

на другите. Колкото по-лесно и ясно можете да обясните едно умение, толкова по-далеч се намира 

то. Този метод също така може да ви помогне да установите, че едно умение не е научено толкова 

добре, колкото си мислихте. Например, вие можете да мислите, че имате солидно разбиране на 

концепция за скритите шансове, но се разочаровате от себе си, когато се опитвате да я обясните на 

другия играч. 

Определянето на местоположението на едно умение става много по-лесно, когато разберете 

уникалните характеристики на всеки етап от процеса на учене. Тези етапи вече са разгледани в 

Модела на обучение на възрастен (МОВ) и Моделът за научаване на Зоната (МНЗ), но следващият 

„пътеводител“ ще задълбочи вашето разбиране, илюстрирайки това, как вашият набор от умения 

може да се приложи към всеки етап. 

Както можете да видите на долната графика, има четири етапа и в двата процеса на 

обучение. На първите два етапа има две отделни секции: едната е адресирана към 

силните ви страни, другата – към слабостите ви. И двете се сливат на третия и 

четвъртия етап. 
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Етап 1 – Силни страни: Неосезаема Компетентност. Вашите знания на този етап от ученето са на 

подсъзнателно ниво. Вие сте компетентни, но това е твърде ново за вас, за да го обясните. Когато 

играете или мислите на висше ниво, вие можете да получите озарение, че сте се доближили до 

обяснението, защо решението ви е толкова добро, но този момент бързо ви се изплъзва. Понякога 

играчите се чувстват толкова отчаяни, когато разберат, че незнайно как са постигнали нещо. Тъй 

като тези предположения са пресилени и обикновено неточни, те ги отхвърлят и в крайна сметка 

забавят процеса на учене. Ако установите, че правите това, използвайте вашият дневник за А-игра, 

за да откриете истинското обяснение – това ще ви помогне да избегнете допускането на грешки и 

ще ви убеди, че вашите решения произтичат от точна информация. 

Етап 2 – Силни страни: Концептуална Компетентност. Когато натрупате достатъчно несъзнателни 

познания от Етап 1, вероятно, ще станете способни да приемете и обясните една концепция. Обаче, 

това не означава, че сте способни съзнателно да я приложите. Приели сте концепция от високо ниво, 

но тя може да бъде приложена само когато играете на това високо ниво. Ако правите опит да я 

прилагате съзнателно на други нива, възможно е да играете по-зле, отколкото тя изисква, и да 

пренебрегнете необходимата концентрация, която е важна за другите сфери от играта ви. 

Концепцията може да ви се струва съвсем ясна – или да изглежда като такава в ума ви, далеч от 

масите, когато я обсъждате с другите играчи с вашето ниво на умения, или, когато гледате, как 

играят приятелите ви. Обаче, когато седнете на масата и се опитате да я приложите, приключвате с 

допускането на грешки. Обърнете специално внимание върху ситуациите на масата, когато сте в 

зоната и сте способни да приложите концепцията правилно. След достатъчно учене и опит, вие, 

вероятно, ще стигнете до момента, в който ще затвърдите концепцията в съзнанието си и ще 

можете да я използвате съзнателно. 

Етап 1 – Слаби страни: Несъзнателна Некомпетентност.  Това е вашето сляпо петно – частта от 

играта ви, която не знаете, че е слаба. Ако един по-добър играч ви посочи тази слабост, вие няма да 

имате достатъчно знания дори да разберете, за какво ви говорят. Представете си един опитен играч, 

говорещ на начинаещ за фолд екуити – това направо ще мине покрай ушите му. На този етап 

играчите често пренебрегват идеи, давани им от по-добри играчи, защото нямат достатъчно знания, 

за да ги осмислят. Не и до момента, в който ви споходи прозрение след гледане на видео, преглед 
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на ръце, четене на статия или получаване на съвет от приятел и вие ще осъзнаете тази слаба част от 

вашата игра. Възможно, смущаващо е да научите, че имате това сляпо петно, но трябва да знаете, 

че всеки играч го има и мнозина го пренебрегват. По тази причина, разкриването и разрешаването 

на проблеми в тази част от слабите ви страни е предимство. 

Етап 2 – Слаби страни: Съзнателна Некомпетентност. Това е етапът, в който успешно сте намерили 

слабата си сфера. Когато слабостта, която сте разпознали, е достатъчно проста, такава, че едно леко 

подобряване може да я коригира, вие лесно можете да напреднете до следващото ниво. Обаче, 

когато се опитвате да коригирате няколко такива дребни грешки едновременно, трябва да бъдете 

много организирани и дисциплинирани, в противен случай те лесно ще бъдат забравени. Когато 

слабостта е по-комплексна, ще останете на този етап докато не разберете, какви корекции са 

необходими и как да ги прилагате в стотици уникални ситуации. Често се случва играчите твърде 

бързо да приемат, че простото идентифициране на проблема автоматически означава, че те вече 

знаят, как да го коригират. Разпознаването е първата важна стъпка, но тук има много повече работа. 

Етап 3: Съзнателна Компетентност. На това ниво вашите слабости се превръщат в силни страни, а 

силните ви страни се изкачват до по-високи нива. Докато сте на масата, можете да мислите 

едновременно за нова концепция и за корекция на слабост в играта ви. Може би, можете да си 

спомните първият път, когато сте се отказали да играете слабо асо от UTG, или успяхте да 

контролирате тилта в момент, в който преди не бихте могли. Има промени в лекотата, с която 

можете да мислите на това ниво, и колкото е по-силна вашата компетентност, толкова е по-лесно 

да мислите за концепцията или за корекцията. Докато в предишния етап грешките бяха правени, 

защото трябваше да положите много повече усилия при прилагането на новите ви умения, сега вие 

ги правите само тогава, когато се опитвате да ги прилагате в непознати ситуации. Когато достигнете 

пика си, вие сте в състояние да ги прилагате с такава лекота, че грешно започвате да ги смятате за 

напълно научени. Обаче, в момент на умора или тилт, се връщате обратно към некомпетентност и 

това е индикация, че умението е все още на това ниво и изисква повече работа, за да стане наистина 

научено. 

Етап 4: Несъзнателна Компетентност. Това е нивото, на което знанието се прилага постоянно, 

мигновено, правилно и без мислене – дори и при най-екстремни обстоятелства. Дали играете хедз-

ъп за гривна, на високи лимити, на повече маси или се тилтвате, нищо не пречи да прилагате това 

знание. То е втора природа и обяснението му изглежда трудно, защото сега то изглежда толкова 

първично за вас. То е вградено в играта ви толкова дълбоко, че е трудно да си спомните, какъв беше 

покерът без него. Помислете отново за концепция, която научихте по-рано в кариерата си, и ще 

видите, доколко е вярно това. Например, помислете за това, как се чувствахте сякаш можете да 

четете мисли, когато за първи път фолднахте покет-валетата си, изправяйки се пред много 

пресираща игра, но сега го смятате за стандартно. На това ниво взимането на решения е почти 

мигновено и може да изглежда по-скоро като инстинкт, отколкото решение. 

При преминаването през модела е очевидно, че всеки етап има ясно дефинирани параметри, които 

се отличават от другите нива. Обаче, изпълнението на този процес повече прилича на флуид и 

понякога може да размива привидно солидните граници между нивата. Определено умение или 

част от познание често ще се лъкатуши напред и назад многократно между две нива преди да стане 

здраво вкоренено в по-висшия от тях. Хватката е да запазите умението постоянно да се придвижва 

през процеса на учене така, че да могат да се поддържат високи нива на игра. Грешните стъпки са 
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предвидими препятствия в тази изключителна дейност, но идентифицирането на нивата, на които 

те могат да се случат, ви позволява да разберете по-добре, къде тенденциите ви в обучението се 

забавят или спират изцяло.  Искам да ви представя няколко примера, които ще бъдат прегледани 

по-подробно по-късно: 

 Плато = Неосъзната Компетентност и Несъзнателна Некомпетентност 

 Преждевременна реализация на умение = Съзнателна Некомпетентност 

 Незабавно разпознаване на грешка = Съзнателна Компетентност 

 Преднамерено учене докато се играе = Съзнателна Компетентност 

 Свръхпотребление = Липса на Несъзнателна Компетентност 

Трансфер на умения 

В покера, колкото е по-предизвикателна ситуацията, толкова повече умения трябва да бъдат 

успешни. Залог за стойност със средно-силна ръка е много по-лесен срещу риба на $1/$2, отколкото 

срещу Том Дуан на $200/$400. При еднакво ниво на умения, представянето ви прогресивно ще се 

влошава, тъй като трудността на ситуацията се повишава. Твърде често се случва покер-играчите да 

очакват представянето им да бъде на едно и също ниво при всичките ситуации, срещу които се 

изправят, независимо от трудността им. В действителност, те се нуждаят от повече умения, за да се 

представят на същото ниво в по-трудни ситуации. Голфърите допускат тази грешка непрекъснато: 

Те не могат да разберат, защо не могат да ударят топката в даден тур така, както го правеха на 

обхвата. Пробега е по-малко предизвикателен, така че успехът тук не генерира автоматичен успех 

в целия тур.  

От решаващо значение е да разберете този момент, когато анализирате играта си и определяте, на 

кой етап от процеса на учене се намират уменията ви. Когато използвате представянето си като 

индикатор за нивото на определено ваше умение, вие трябва да обмислите и степента на трудност, 

в контекста на която това умение ще бъде използвано. Първо, нека да погледнем един пример за 

това, как се променя степента на трудност в покера (Ниво 1 е най-лесно и Ниво 5 е най-трудно): 

Ниво 1: 

 Говорене, мислене и четене за покер; 

 Гледане на покер по телевизия или онлайн тренировка с приятел; 

Ниво 2: 

 Игра на по-нисък от обичайното лимит; 

 Игра на по-малък брой маси (онлайн); 

 Игра на по-лесни игри. 

Ниво 3: 

 Добър рън на нормален за вас лимит; 

 Игра на нормален брой маси; 

 Игра в рамките на банк-рола. 

Ниво 4: 

 Игра на по-голям от обичайното брой маси; 

 Игра на финална маса; 
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 Изправяне пред труден опонент на обичайните ви маси; 

 Доста лош рън на нормален лимит 

Ниво 5: 

 Лош рън на високи лимити 

 Игра за първи път на висок лимит 

 Първата ви финална маса с голяма награда за първо място, пред много зрители 

Сега, помислете за собствената си игра и анализирайте всяка ситуация, която отбелязахте – или 

искате да я отбележите в бъдещето. Напишете ги и присвоете им ниво на трудност от 1 до 5. 

Процесът на оценяване на вашето представяне може бъде изкривен, ако не обмислите степента на 

трудност, при която играехте. Например, ако сте работили усърдно върху подобряването на тилта и 

сте избегнали тилтването в ситуациите от ниво 3, можете погрешно да помислите, че сте близко да 

справянето с тилта. След това, когато ви се случи да изживявате труден ден на ниво 5, вие ще се 

провалите в опита да контролирате тилта и по този начин ще изоставите стратегия, която в същност 

работи, но просто се нуждае от повече време, за да бъде усъвършенствана на всички нива на 

трудност. Трябва да сравнявате ябълки с ябълки – ниво 3 с ниво 3. Това ще направи вашата оценка 

и прогреса ви по-точни и в крайна сметка ще максимизира ефективността на процеса ви на 

обучение. 

Също така е важно да осъзнаете, че на всяко от тези нива имате А-игра, В-игра и С-игра. Вашата А-

игра на ниво 2 може да бъде еквивалентна на С-играта ви на ниво 4. Например, да кажем, че стигате 

до осъзнаване, че сте усъвършенствали пресираща игра в рамките на ниво 2. Това не означава, че 

винаги ще знаете кога (или ще имате самообладание) да направите печеливш скуиз, когато сте на 

голяма финална маса от ниво 5. Едно умение, усъвършенствано на ниво 2, може да стане 

предизвикателство на ниво 3, но очакването то да се появи на ниво 5 не само ще ви доведе до 

разочарование, но и ще ви даде грешна представа за вашата игра. 

Запълване на празнини в знания 

Ако не сте един от редките невероятни покер-таланти, вие се осланяте на другите играчи и треньори, 

за да ви помогнат в ученето. Това определено е по-ефикасно, но то изисква от вас да попълните 

знанията, които щяхте да сте придобили, ако бяхте научили концепциите самостоятелно. 

Концепцията за запълване на знания може да бъде илюстрирана чрез разглеждане на начина, по 

който се строи една къща. Ако построихте външната конструкция на сградата без някакъв вътрешен 

скелет или солиден фундамент под нея, къщата би паднала настрани при най-малък повей на вятър. 

От вън, тя би изглеждала като всяка друга къща, но в нея щяха да липсват съществени неща, които 

дават на къщата цялост и стабилност – неща, които трябва да са там дори преди това нещо да 

заприлича на къща. Уменията ви имат нужда да бъдат изградени по същия начин. 

Когато учите от другите, вие пропускате множество несъзнателни данни, както беше отбелязано в 

проучването от Айова. Това е нещо, през което минават треньорите и играчи, от които се учите, а 

именно, те преминаха през началните етапи на Модела за обучение на възрастен и Модела за 

научаване на зоната и трансформираха тяхната Неосъзната Компетентност в Концептуална 

Компетентност, или Несъзнателна Некомпетентност в Съзнателна Некомпетентност. Вие 

пристъпвате към процеса на обучение някъде по средата и поемате техния опит от началните етапи. 

Вашите знания са натрупани без преминаване през процеса на акумулиране на Неосъзнатата 
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Компетентност. Важността на запълването на пропуски в знания се състои в това, че то затвърдява 

и изгражда фундамент под тези нови концепции или корекции. Без това ще ви е трудно да ги 

приложите във вашата игра, а дори и да успеете, крехкостта им може да попречи на ефикасността 

им. 

Ако ви отнема време наистина да се потопите в една нова концепция, не се притеснявайте – вие сте 

в процеса на попълване на знания. Простото схващане на концепция не я прави напълно научена;  

нуждаете се от стабилен опит в разнообразието на ситуациите, за да я затвърдите истински в 

съзнанието си. Веднъж натрупате ли достатъчно знания и опит, концепцията просто ще се 

„лепне“ за съзнанието ви и това ще се усеща сякаш наистина правите прогрес. Добър пример за 

това е научаването на важността на позицията, когато тепърва започвате да играете играта. Това е 

нещо, което играчите научават в най-ранния етап на покер-обучението си, но няма никакво 

значение, колко пъти те са чули и продължават да чуват за това – игра с маргинални ръце извън 

позиция все още е един от най-големите лийкове, които те ще имат известно време. Дори ако 

концепцията е предадена перфектно от тренировъчното видео, тя не може да се смята за напълно 

разбрана и възприета докато не се натрупа достатъчно опит, за да й даде солидно основание. 

Запълване на празноти в знания е нещо,  което се случва естествено, но придобиването на опит 

отнема време и усилия. Когато учите нещо психологически много трудно, като например концепция 

на Фил Галфон за „G-bucks”, тогава се нуждаете от обучение и опитност, които ще ви помогнат и 

подсилят. Гледайте видео от тренировки и обсъждайте ръце с приятели с новата концепция в 

съзнанието ви. Прегледайте старите ръце, търсейки примери, където тя беше приложена. 

Започнете сесията си с целта за прилагането на G-bucks в играта ви и след това оценете, как са 

минали нещата. Тази допълнителна работа ще ви позволи да запълните пропуските в неосъзнати 

познания, които първоначално сте прескочили. 

Повтаряне 

За да премине едно определено умение през всеки етап на процеса на учене, вие трябва да 

постигнете задоволителен брой повтаряния. Въпросът за един милион долара е … колко 

повтаряния са необходими, за да усъвършенстваш едно умение или занаят? 

Една от причините покера да се развива толкова бързо се състои в това, че онлайн покера позволи 

за съвсем кратко време играчите да придобият опит, който се трупа цял живот при игра на живо. 

Скоростта на онлайн покера, комбинирана с възможността за игра на много маси, означава, че на 

ден могат да се изиграят няколко хиляди ръце. За един типичен играч на покер на живо това би 

отнело месец. Наред с безброй качествени инструкции онлайн играчите имат шанса непрекъснато 

да прилагат това, което научават, защото получават огромно многообразие на случващите се 

ситуации дори в рамките на един ден. Играч на живо щеше да бъде късметлия, ако му се случи да 

играе с покет дами два пъти в рамките на една сесия, докато един онлайн играч може да ги изиграе 

десетина пъти с леки вариации във всяка ситуация. 

Една теория, популяризирана от Малкълм Гладуел в книгата му Outliers, гласи, че успех в която и да 

е област идва след 10 000 часа упражнения. В тази книга той разглежда няколко преуспели в тяхната 

дейност хора – Битълз, Бил Гейтс и Бетховен – и подчертава факта, че всичките те са достигнали 

10 000 часа упражнения/практикуване преди да „избухнат“. Очертаване на успеха по този начин 

помага на хората да осъзнаят, че успехът не е нещо, което се случва за една нощ – това е резултатно-
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ориентиран начин за разглеждане на процеса. Успех, усъвършенстване и научаване – всичко това 

се постига чрез огромно количество часове практика, но качеството на тези часове също има 

значение. В какво се упражнявате, как се упражнявате и усилията, които полагате, упражнявайки се, 

- всичко това е толкова важно – ако не и по-важно, колкото и количеството часове, които сте 

вложили в тази дейност. 

Важно е да се прави разлика между 10 000-часовата теория на успеха, която се отнася за 

усъвършенстване на една цяла дисциплина, и успеха, постигнат в развитието на индивидуални 

умения. Оправянето на проблема с тилта няма да ви отнеме 10 000 часа, точно както няма да са ви 

нужни 10 000 часа, за да научите, как да пресмятате очаквана стойност или да карате кола. Когато 

се работи върху индивидуално умение в рамките на една дисциплина, ще е по-точно да се мисли 

за броя на качествени повтаряния, а не за цялото вложено време. 

Представете си, че, за да усъвършенствате едно умение, като например научаване, кога да залагате 

за стойност на ривъра, са ви необходими 1000 повтаряния. Играейки в рамките на нормалната ви 

игра (т.е. ниво 3 в модела за трансфера на умения), всеки път, когато правилно залагате за стойност 

на ривъра, ще бъде еквивалентен на едно повтаряне. Така, въз основа на тази хипотетична оценка 

на вас ще са ви нужни 1000 повтаряния, за да усъвършенствате това умение. По-трудни ситуации 

имат умножаващ ефект върху стойността на повтаряния. Правилно изпълнение в ситуация от ниво 

4 е равноценно на две повтаряния, което означава, че ви трябват 500, а не 1000 повтаряния. След 

това, да кажем, че сте се оказали в ситуация от ниво 5, например, играейки трудна игра на висок 

лимит, пълна с професионални покер играчи, включително, няколко, които ви плашат. Ситуации със 

стойностен залог на ривъра в този сценарий могат да бъдат оценени като четири повтаряния, което 

означава, че бихте могли да го усъвършенствате за ¼ от предвиденото време. 

На другия край на везната са повтаряния, които имат по-малка стойност. Например, учене, 

загряване, отпускане или обсъждане на ръце с приятели – всяка една от тези дейности е равносилна 

на ¼ от едно повтаряне. Това е така, защото те имат място в сравнително слабо стресови ситуации. 

Въпреки, че тези повтаряния нямат висока ценност, все пак те са ценни и няма да застрашат 

банкрола ви. Нека тези дейности ви станат навик, защото те се натрупват бързо и улесняват 

нарастването на по-ценни повтаряния, които са ви необходими на масата. Запомнете, че и това, как 

учите, можете да има мултиплициращ ефект. Активното учене с правене на бележки и задаване на 

въпроси е много по-ценно от пасивното гледане на видео или четене на статия. 

Необходимо е също така да се убедите, че това, което повтаряте, е нещо, което наистина искате да 

научите, в противен случай вие просто упражнявате лоши навици. Повтарянето на негативен навик 

(например, игра на слаби ръце от малкия блинд или прескачане на загрявката) ще ви струва двойно.  

Вие не само губите възможност да подсилите правилната игра, но и повтаряте лошата; с други думи, 

подобрихте грешката, а не корекцията. Сега ще са необходими две повтаряния, за да се върнете 

обратно там, където сте направили коректната игра за първи път. Надявам се, ще започнете да 

осъзнавате, че да играеш само в лесни игри не е най-добрият подход. Да се поставиш в ситуации, 

където можеш да се бориш, е страхотен начин да засилиш процеса на учене. Това не означава, че 

трябва да се впуснете в най-трудните игри, които можете да намерите; бихте могли да се пречупите 

преди някога да се доближите до световната класа. От друга страна, участвайки в трудна игра или 

игра на по-висок лимит, принуждавайки себе си, дори когато не ви се иска, играейки, когато сте 
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уморени или тилтнати и опитвайки се да научите концепции, които са ви трудни за разбиране, вие 

ще се оттласнете много по-силно, отколкото ако просто седнете да играете стандартната си игра. 

Много от играчите не осъзнават доколко е ефективно и полезно да играеш в процеса на учене. Да 

играеш покер е като да взимаш тест, а едно образователно проучване показа, че запаметяване на 

знания е по-силно и трае по-дълго, когато студентите са подложени на тестове, вместо просто да 

бъдат оставени да учат. Актът взимане на тест, или игра на покер, ви подтиква да измъквате 

информация от паметта си и да комуникирате с нея по съгласуван начин. Едно нещо е да измъкнеш 

информация, но качеството на продукта от тази информация на покер маса е нещо, което ви 

позволява да бъдете успешни. 

ПРИНОСЪТ НА БАРИ 

Съзнателно упражняване 

Съзнателно упражняване се отнася за форма на трениране, която се състои от 

изтощително, повтарящо се упражняване, чрез което изпълнителите постоянно 

имат обратна връзка и коригират грешки. През последното десетилетие 

значителен брой изследвания развенчават идея, че единствено природния 

талант е нещо, което „произвежда“ елитни изпълнители. К. Андерс Ериксон, 

психолог от Флоридския Държавен Университет, е пионерът в подобен род 

проучвания и той прави заключение, че изпълнители на експертно ниво във 

всички области на дейност споделят един и същ подход към упражняване. 

Почти всеки, когото смятаме за „природен талант“, като Тайгър Удс в голфа и 

Джери Зайнфелд в комедия, в действителност просто се трудят най-усилено. 

Една често срещана характерна черта, намерена сред изпълнители на 

експертно ниво, не е просто фактът, че те постоянно се упражняват, правейки 

нещо, което изпитва границите на способностите им. Те са настървени да 

постигнат нещо, по-високо от сегашните им възможности, често се провалят и 

след това се опитват отново. Майкъл Джордан е един от най-ярките примери за 

този начин за предизвикване на самия себе се, тъй като той е известен с 

отдаденост, с която превърна слабостите си в най-голямата си сила. Защо 

бразилците са толкова добри във футбола? Една от причините е, че те – още като 

деца, играят игра, наречена Futsal, при която се използва по-малка и по-тежка 

топка на игрище с по-малки размери. Когато те накрая стъпват на нормално 

футболно поле, за тях играта изглежда лесна; но, в същност, това е продукт на 

интензивни тренировки при по-трудни условия. 

Другият атрибут на съзнателно упражняване е разбиване на специфичното 

умение, което ви е необходимо за успех, на съставни части и съсредоточаване 

върху подобряването на тези съставни части от дадено умение. В 

автобиографията си Open Андре Агаси описва редовни тренировки с машина за 

топки, която кръсти „чудовището“. Бащата на Андре беше нагласил машината 

така, че тя да запраща топки със скорост, много по-голяма от нормалното. 

Фактически, толкова бързо, че това му помогна да стане един от най-добрите 

тенисисти в света и един от най-добрите при връщане на сервис. Хиляди часове 
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битка с чудовището усъвършенства неговите реакции толкова дълбоко, че 

сервис със скорост над 130 мили в час представляваше малко 

предизвикателство. 

 Как съзнателно упражняване се прилага към покера? Ами, най-важното нещо е 

да осъзнаеш съществуването на тази концепция. Повечето хора поглеждат към 

Фил Айви и решават, че той просто е природен талант, но не всеки знае, че той 

години наред е играл  покер нелегално като тийнейджър с фалшива лична карта. 

Така, още преди връстниците му да стъпят в казино, той вече имаше натрупан с 

години опит. Айви не говори често за играта си, но в едно интервю по време на 

световните серии през 2012 той сподели следното: 

„Всяка сесия се правят тонове грешки, дори и при мен. Това, което ме 

отличава от много други играчи, е, че аз разпознавам грешките, когато ги 

правя.. Аз просто се упражнявам, мисля за играта през цялото време и 

постоянно се опитвам да стана по-добър.“ 

Следващото нещо, което трябва да се обмисли, е идеята да предизвикаш себе 

си. Въпреки, че конвенционалната „мъдрост“ казва да се търсят лесни игри, 

играчи, като Фил Галфон се оглеждат за трудни такива, за да станат още по-

страхотни. Съзнателно упражняване е всичко: разтягане на мускули, за които не 

знаехте, че съществуват, неизбежно проваляне, но и ставане все по-добър и по-

добър. Не се предполага, че упражняване трябва да бъде весело; ако то беше 

такова – всички щяха да го правят. 

Обратна връзка 

Обратната връзка е информация за вашето представяне, която набавяте от източници, като други 

хора, данни и резултати. Точността на информацията, която получавате във вашата обратна връзка 

е от първостепенно значение, защото тя определя корекциите, от които се нуждаете, за да 

продължите напред към вашите цели. Няма нещо като висша форма на обратна връзка, която може 

да ви помогне да маневрирате през несигурността, която е в изобилие в покера. Най-доброто, което 

можете да направите, е да си набавите няколко форми за обратна връзка, за да генерирате 

възможно най-пълната и точна картина. 

Съществуват много потенциални форми за обратна връзка, но покер-играчите са склонни да 

прекаляват с използването на тази, която е най-ненадеждна на къса дистанция: резултати. Това 

чисто и просто мързел – да използваш резултатите като основният метод за определяне на 

собствените си умения и оценяването на прогрес. Резултатите в покера ви се дават – не се изисква 

никаква работа да ги набавиш – просто трябва да погледнете стака си, касата или банкрола. 

Проблемът е, че фокусирането единствено върху резултатите може да предизвика хаос в играта ви, 

в менталната ви игра и процеса на учене. Ако вярвате във всичко, което ви казват резултатите, тогава 

Т6o може да бъде монстър, а покет попове – ужасна ръка. Плюс, увереността ви би се базирала 

върху това, дали печелите или губите, а не върху това, как играете. От друга страна, игнорирането 

на резултатите е също проблематично. Ако сте склонни да игнорирате резултати, тогава е още по-

важно да използвате други форми за обратна връзка, в противен случай няма да има начин да се 

оправите в морето от несигурност в краткосрочен план. 
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Други, заслужаващи внимание форми за обратна връзка, включват: 

 Вашето мнение: Доколко добре сте играли, жестокостта на вариацията, която сте изживели, 

и качеството на игрите. 

 Емоции: Емоции, като гнява, страх или  загуба на мотивация ви дават обратна връзка за 

менталната ви игра. 

 Математика: По-шансове, пресмятане на очакван дял и очаквана стойност и ICM 

пресмятания; 

 Статистики: Статистиките от Холдем Мениджър, EV графики 

 Мнения на другите: Мисли от треньора, приятеля или друг играч на масата. 

 Инструкции: Тренировки, книги, статии, видео-материали и прегледи на истории на ръце. 

Всички форми за обратна връзка имат отклонения; дори статистиките могат да бъдат подвеждащи. 

Например, ол-ин EV често се приема като мерило за представянето на един играч, но фактически 

тази статистика показва само малка част от вариация като цяло. Мнения, емоции и препоръки – 

всичките те често са също изкривени по някакъв начин. Играчите често са предубедени при 

оценяването на представянето си, заради силното им желание да вярват, че са играли добре. Освен 

това, лесно е да убедиш себе си, че си играл добре, когато резултатите са добри. Емоциите са най-

чистата форма за обратна връзка, но малцина играчи знаят, как да ги разчетат правилно и затова 

често се получава така, че те ги интерпретират погрешно. Един треньор може да мисли, че би 

трябвало да адаптирате вашия стил към неговия, или може да види грешки в играта ви, които в 

същност са лийкове на неговия лимит, но не и на вашия. Приятел може да бъде твърде 

доброжелателен, за да бъде обективен. Вие можете да минимизирате шансовете тези 

предубеждения да имат отрицателно влияние върху играта ви чрез разглеждане на информация, 

получавана по няколко начина за обратна връзка. Когато сравнявате получената информация 

заедно, можете да отделите очевидните разминавания, които иначе бихте възприели като точна и 

заслужаваща доверие информация. По този начин ще получите възможно най-ясната картина на 

вашия прогрес и на текущото състояние на тактическите и менталните умения. 

Включване на допълнителни форми за обратна връзка в начина ви на учене в първия момент може 

да ви се стори като предизвикателство и да доведе до объркване. Въпреки всичко, това няма да е 

напразна работа. Кой от двата сценария ви се струва по-точен и по-убедителен? 

1. Знаете, че биете $1/$2, защото имате уинрейт 5bb/100 за последните 40 000 ръце. 

2. Знаете, че биете $1/$2, защото имате солиден уинрейт, треньорът ви мисли, че се справяте 

добре, оправяте грешките от вашата С-игра, работейки върху нея, разбирате по-добре 

препоръките от видео-тренировките, чувствате се уверено в играта си и тилтът вече не е 

проблем. 

Вероятно, по-убедително звучи вторият сценарий, тъй като той описва вашия прогрес в по-голяма 

дълбочина. Първият сценарий изглежда прекалено едно-измерен и плосък. За да бъде и той 

надежден, вие се нуждаете от толкова голяма извадка, че през времето, което ви е необходимо за 

това, бихте пропуснали множество възможности за подобряване. В края на краищата, трябва 

станете експерт в разграничаването на ценната информация от всичко останало. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ОБРАТНА ВРЪЗКА 

Това може да звучи очевидно, но когато говорите, вие чувате това, което казвате, а когато 

пишете, вие също така виждате написаното. Когато учите, винаги има полза да стимулирате 

чувствата си по възможно най-много начини, за да позволите на мозъка си да разбере 

информацията от няколко нива. Просто да мислиш за нещо, често не ви позволява да имате 

връзка с материала по динамичен и дългосрочен начин. Мислили сте някога, че сте 

намерили интересен начин за отиграване на една ръка, и, ако го кажете на глас или го 

запишете, осъзнавате, колко тъпо е то? Когато учите, опитайте да използвате и други 

инструменти, а не само мислене, независимо от това, дали този инструмент е видео, книга, 

статия или пост във форума. Чрез писане, говорене, слушане и/или гледане вие 

автоматично повишавате взаимодействието си с материала. Разбира се, това не означава 

да записвате всичко, което държите в главата си. Освен, че това не е практично, то не е 

необходимо. Просто запомнете, че мисленето може да бъде изолиращо, а включването на 

разнообразието от методите във вашия процес на учене ще е много по-ползотворно. 

Почивка 

Връзката между почивката и ученето не е толкова разбираема, колкото връзката между почивката 

и представянето. Когато учите и играете покер, вие поемате информация като гъба; когато почивате, 

тази информация сякаш се изцежда. Опитайте да си спомните пример, когато продължавате да 

мислите за ръце дълго след като сте приключили да играете, може би, когато се опитвате да заспите. 

Мозъкът смила тази информация и я използва, за да създаде нови неврони, за да усили връзките 

между съществуващите и да елиминира старите. Това не само помага покер уменията ви да станат 

по-солидни, това също така прояснява ума ви и улеснява абсорбирането на новата информация 

следващия път, когато играете. 

Почивката е важна както за ума, така и за тялото, и те са подобни. Интензивните мисловни усилия 

при работа върху контрола над тилта, бет-сайзинга или префлоп диапазони за кол са подобни на 

вдигането на тежести във фитнеса. Вдигайки тежести, вие късате мускулни влакна. Това е нормално 

и се случва, защото вие карате мускулите си да работят извън техните текущи възможности. 

Почивката позволява на тялото да поправи тези скъсвания, така мускулите ви растат и стават по-

силни; без нея тези скъсвания не могат да се „излекуват“ и вместо това стават по-слаби. Същото 

става и докато се учите „да вдигате“ повече ментални тежести, играейки покер. Когато взимате 

подобаваща почивка, ваша база знания става по-силна, по този начин – решенията ви са по-ясни, 

по-бързи и по-лесни. Проблеми от менталната игра стават по-маловажни, защото се завръщате по-

силни и можете да запазите контрол там, където по-рано не сте могли да го направите. Когато умът 

ви е претоварен и неспособен да се възстанови, той няма да е в състояние да се справи с тези 

проблеми и ще рухне под тежестта им. 

Много покер-играчи, особено грайндъри с висок обем на игра и онези, които живеят близо до 

казино, имат трудности с взимането на почивки и отдалечаването от играта. Играчи, които се 

озовават в непрекъсната игра, не осъзнават непредвидимите последици от това върху способността 

им да се подобряват в дългосрочен план. Късогледите им опити да спечелят колкото може повече 

пари и колкото може по-бързо могат в крайна сметка да доведат до отклонение от дългосрочните 

им печалби. Те се осланят на инерцията, която да им помогне да се справят с игра на високо ниво. 

Като резултат, когато се върнат от дори съвсем кратка почивка, играта им се  изплъзва дотолкова, 

че е трудно да се възстанови. Причината това да се случва се състои в това, че умовете им могат да 
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поемат само толкова данни, колкото те са натрупали по време на непрекъснатата игра. По този 

начин, информация, за която не е имало достатъчно време за да бъде научена, се разсейва и вече 

не е достъпна. Това означава, че всеки път, когато се връщат от почивка, те трябва отново да 

натрупат всичките тези данни, за да започнат да изграждат играта си наново. 

Почивката попълва енергията, която ви е необходима за да се представяте на високо ниво, и ви 

позволява да се върнете към играта в по-добро състояние, както психически, така и физически. 

ФАНТАЗИЯ ЗА НОВО НАЧАЛО 

Някои играчи разглеждат почивката не като начин за подобряване на уменията им в 

дългосрочен план, а като начин за „изтриване“ на даунсуинг, тилт или период на лоша игра. 

Взимането на почивка е добър начин да прочистят ума и да се завърнат освежени, готови 

да играят на високо ниво. Това може и да проработи, но някои играчи предприемат 

драстични мерки, следвайки тази идея. Те изтриват база данни за загуби от Холдем 

Мениджър, или се събуждат и си казват: „Днес е нов ден“, и мислят, че нещо автоматично 

се е променило. Те вярват, че миналото им ги дърпа назад и, че тези действия някак си ще 

им дадат сили да се спасят от него. За съжаление, те ще повтарят миналото докато не 

намерят сили да вземат поука от него. 

Вие не искате да „изтривате“ слабите резултати и грешки, защото научаването на това, какво 

да не правиш, е ценно. Когато правите грешки, вие в същност плащате за обучението си. 

Важният въпрос тук не е дали плащате, за да се научите, а е: „Не плащате ли постоянно за 

една и съща информация?“ Ако ученето е като преминаване през сложен лабиринт, защо 

бихте искали да забравите за всичките грешни завои, които направихте? Грешките ви 

помагат да научите, кое е правилно, а подобно „ново начало“ в действителност означава, 

че би трябвало да платите за всичките онези скъпи уроци отново. Използването на  почивка 

като начин за „ново начало“ е разумно само, ако вие директно се залавяте с проблемите в 

тактическата и менталната ви игра. В противен случай, те ще ви принудят да продължавате 

да “си взимате отпуск“ от игра. Почивката е един добър инструмент, който ви помага да 

научавате и развивате по-силна игра, тя не е начин за изтриване на миналото без да сте си 

взели поука от него. 

ДА СЕ НАУЧИМ ДА УЧИМ 
Процесът на учене е невероятно сложен и кой подход е най-добър, се разбира трудно. Покер 

играчите днес доста често се чувстват затрупани с количеството достъпни материали и формати. Ще 

се постарая информацията в този раздел да остане не само лесно разбираема, но, същевременно, 

и мощна. Накрая ще бъдете въоръжени с модерен метод за учене на покер. Дали сте новобранец в 

играта или регулар от свръх високи лимити, тези четири стъпки са ключови в научаването на това, 

как трябва да се учи: 

 Определете, как учите 

 Подобрете вашата С-игра 

 Коригирайте грешките си в ученето 

 Правете постоянен прогрес 

Определете, как учите 

“Продуктивност е да правиш нещата правилно; ефективност е да правиш правилните неща“ – Питър 

Drucker, педагог и мениджмънт-консултант. 
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Има играчи с вроден талант за учене на покер, точно както има играчи с вроден талант за игра. 

Ученето и играта са умения, за които обикновено не се мисли по-отделно, защото се предполага, че 

по-добри играчи са по-добри и в ученето. Това общо взето е вярно, но на много от талантливите 

играчи им липсват умения да учат. Това позволява на други, по-малко талантливи играчи, които са 

по-добри в ученето, да получат предимство. Тези две умения, взети заедно, е мощна комбинация. 

За да станете по-умели в ученето, първо трябва да разберете диапазона, който съществува в 

сегашните ви умения. Играчите не правят редовна преценка на способността им да учат, но това е 

точно толкова важно, колкото и оценяването на тактически и ментални умения в играта. Точно както 

анализирахте А-С играта си, започнете от най-големите сфери, в които сте най-силни и най-слаби, и 

след това попълнете всичко, което остава между тях. Следните въпроси ще ви помогнат в 

мисленето: 

 Как изглежда начинът ви на учене, когато сте супер мотивирани да работите върху играта 

си? 

 Как изглежда начинът ви на учене, когато сте супер зле? 

 Какви са най-силните и най-слабите ви страни в процеса на ученето? 

 Извличате ли някаква полза, обсъждайки ръцете с други играчи? 

 Колко често правите грешка, която ви разсейва докато играете? Запечатва ли се грешка в 

ума ви дори след като сте приключили с играта? 

 Избягвате ли работата върху играта ви извън масите и вместо това се учите основно чрез 

игра? 

 Докато гледате видео или четете книга, мислите ли за някои специфични сфери от играта 

ви? Активно ли се стремите да разберете материала и търсите ли информация, която може 

да бъде полезна за играта ви? 

 Вие сте човек, който се учи чрез визуално възприемане, или учите по-добре, опитвайки или 

слушайки нещо? 

 Кой начин на учене за вас е по-добър: да работите върху играта си самостоятелно или да я 

обсъждате с други играчи? 

 Ако изучавате или обсъждате ръцете с други играчи, защо това е ценно за вас? Какво ви 

предлага то, което не можете да получите, работейки самостоятелно? 

 Ако помислите за времето, когато бяхте в училище, какви бяха най-увлекателни и най-

ефективни начини за обучение? 

 Какви са лошите навици, които развихте в училището, и те все още са проблем и сега? 

Един лесен начин да подобрите процеса на учене е да правите повече от това, което ви върши 

работа, и по-малко онова, което не става. Това може би звучи очевидно и прекалено опростено, но 

някога правили ли сте стъпка назад, за да си зададете въпроса, дали това, което правите, когато 

учите или развивате някое умение, наистина работи? За покер играчите е стандартно да се запитат 

за решенията им на масата, но доста рядко, и точно толкова важно, те се запитват за подхода им 

към процеса на учене. 

ПРИНОСЪТ НА БАРИ 

Статичен и развиващ се начин на мислене 
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Някои от най-иновативните изследвания на учебния процес през последните 20 

години говорят не за това, как учите, а за отношението ви към него. Авторът на 

“Mindset: The new psychology of success” Carol Dweck посвети по-голямата част от 

кариерата си на изучаването на успеха и откри два начина, по които хората 

мислят за собствените си способности. Тя ги нарече „статичен начин на 

мислене“ и „развиващ се начин на мислене“. Статичният начин на мислене 

вярва, че способност е нещо неподвижно, предварително определено и едва ли 

може да се подобри извън текущите възможности. Развиващият се начин на 

мислене вярва, че талантите и способностите могат се развият чрез трениране 

и усилена работа. 

Хора със статичен начин на мислене са склонни да се насочват към търсенето на 

информация, която отговаря на виждането им за техните способности. Един от 

класическите примери за статичен начин на мислене от книгата на Carol Dweck 

е Джон Макенрой, носител на седемте титли от Големия Шлем в тениса. Тя 

отбелязва, че неговата настойчивост в спорове с арбитри е христоматиен 

пример за статичен начин на мислене – той спореше, за да запази имиджа на 

величието си, вместо да разпознае грешки, от които би могъл да се поучи. 

Въпреки, че Макенрой беше тенис-легенда, Dweck отбелязва редица сфери, в 

които неговия статичен начин на мислене му пречеше да постигне повече: 

например, да не играе в смесени двойки 20 години, след като е бил бит в 

поредни сетове. Хората с развиващ се начин на мислене са по-възприемчиви 

към нови неща, които подлагат на съмнение техните вярвания. Авторката 

анализира огромен брой примери от най-различни сфери на дейности в 

световен мащаб и илюстрира, как най-преуспелите в почти всички сфери 

демонстрират развиващ се начин на мислене. От Томас Едисън и Тайгър Удс до 

Уинстън Чърчил и Майкъл Джордан, всичките те се възползват от провалите си 

и са постоянно настървени да се развиват. 

Като покер журналист съм взимал интервюта от най-големите имена в играта. 

Нещото, което забелязах извън всичко останало, е, че тези, които имат 

постоянен успех, все още продължават да работят върху играта си и обичат да 

обсъждат ръцете, както повечето от нас правеха, когато започнахме да играем. 

Те постигнаха най-високите нива на играта и тяхната обвързаност с ученето и 

израстването е нещо, което ги доведе тук и продължава да ги задържа тук. 

Може би е по-лесно да се справите с вариацията в покера чрез статичен начин 

на мислене. Можете да отчете загубите си като лош късмет там, където не сте 

направили грешка, вместо да потърсите сфери, в които можете да направите 

прогрес. Играчи със статичен начин на мислене не трябва да остават статични. 

Просто погледнете към Фил Хелмют, чийто ник-нейм PokerBrat идва директно 

от сходството му с Джон Макенрой. През последните години той пренасочи 

играта си към подобряване и това се върна и като успех, така и като уважение 

на масите. 
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Подобри С-играта си 

За да изградите по-висока пирамида ви е нужна по-широко основание; за да стане играта ви по-

силна, под нея трябва да построите по-голям и по-стабилен фундамент. Вашата С-игра символизира 

пукнатините в този фундамент. Дори ако не вземете под внимание нищо от този раздел, погледнете 

внимателно към следващия съвет, тъй като той може да има много голям принос към способността 

ви да учите. 

Ако се двоумите върху какво точно трябва да работите, за да подобрите играта си, то С-играта ви е 

място, от което да започнете, и работата над нея ще е с най-голям принос и полза. Освен това, тя е 

най-опростена. Ученето понякога може да бъде смазващо, обезсърчаващо и сложно. 

Осъзнаването, че винаги можете да се съсредоточите върху трите или четирите най-слаби неща от 

вашата игра, ви дава надеждна и лесна отправна точка. Ако се справите с поддържането на актуален 

анализ на А-С- игра, винаги ще знаете, върху какво да работите. Това ви пести време и енергия и ви 

подготвя към подобряването на С-играта ви всеки път, когато играете. 

Поглед към менталната страна на тактическите ви лийкове е много важен. В една С-игра винаги 

присъства някакъв ментален компонент, предизвикващ тактическа грешка, дори ако той е едва 

доловим. Например, вие можете да подхванете твърде пасивна линия в една ръка заради омраза 

към риска; или, ако сте прекомерно агресивни на ривъра, причината за това би могла да бъде 

„тайната“ ви мисъл, че можете да спечелите всяка ръка. Степента на намесата на дефекта в 

менталната игра директно се отразява върху тежестта на тактическата грешка: Колкото е по-тежка 

тактическата грешка, толкова по-голямо е влиянието на проблема от менталната игра. 

Преодоляването на проблеми в менталната игра улеснява елиминирането на тактически грешки. За 

да оправите един ментален проблем, като страх, тилт или ниска увереност, първо трябва да 

разберете, какво го причинява. Менталната история на ръцете е процес, който беше създаден, за 

да помогне на играчите бързо да стигнат до корена на проблемите в менталната им игра. Точно 

както бурените израстват отново и отново, ако не ги изкорениш, същото ще се случи и с проблема 

в менталната игра, ако не се коригира скрита причина за възникването му. 

Доколко добре един играч може да изготви менталната история на ръце зависи от знанията му за 

проблема и менталната игра, като цяло. Няколкократното преминаване през процеса за един и същ 

проблем позволява да се намерят нови детайли. След това можете да се разровите по-надълбоко, 

за да намерите нови прозрения, които ще усилят корекцията и ще намалят интензитета на емоциите 

около този проблем. Ако ви е трудно да се справите с процеса, потърсете източници, които ще ви 

помогнат, включително и Менталната игра 1. Менталната история на ръцете има пет стъпки и 

работи най-добре, когато отговорите се записват, вместо това да се прави наум. Стъпките са както 

следва: 

1. Опишете проблема, доколкото можете по-подробно. Включете мисли, чувства, действия и 

асоциирани тактически решения. 

2. Обяснете, каква е логиката да мислите, чувствате, реагирате или играете по този начин. С 

други думи, защо този проблем се случва? Всичките проблеми в менталната игра са 

рационални, затова, ако мислите, че вашите – нямат смисъл, то това означава, че вие все 

още нямате достатъчно информация, за да изпълните тази стъпка. Тази стъпка е най-

трудната, така че не се обезсърчавайте, ако ще са ви необходими няколко дни или седмици, 

за да я изпълните. 
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3. Разберете, къде „куца“ логиката в стъпка 2. 

4. Излезте с корекция на тази грешна логика. Тази корекция може да е във вид на 

„инжектиране“ на логическо становище/твърдение. Запишете стратегия, която можете да 

използвате, за да се научите да правите корекции. 

5. Запитайте се, защо корекцията, която смятате да приложите, ще работи. Това е 

допълнителна стъпка, която ще подсили рационалността на корекцията и ще помогне за 

солидното й имплантиране в съзнанието ви. 

За да илюстрирам тези стъпки в действие, ще ви покажа един пример, в който се занимаваме с тилт: 

1. Опишете проблема. Аз се ядосвам, когато губя от слаби играчи и започвам да играя 

твърде агресивно срещу тях. Не мога да повярвам, че това се случва, и единственото, за 

което мисля, е как да си върна парите обратно. 

2. Обяснете, защо има логика да мислите, да се чувствате или да играете по този начин. Аз 

смятам, че заслужавам да печеля повече от тях, защото аз работя много по-усърдно 

върху играта си. Знам, че не е много умно да играя по-агресивно, но също така знам, че 

това е най-бързият начин да си върна парите обратно. 

3. Разберете, защо в стъпка 2 няма логика. Няколко причини: Без късмет, слабите играчи 

дори не биха играли и покера не би бил печеливш. В същност, това вече не са мои пари. 

Парите на масата е инвестиция в преимуществото ми. В някои дни тази инвестиция 

има възвръщаемост, в други – няма. Но, ако играя зле, опитвайки се да си върна парите, 

аз ще правя по-малко пари в дългосрочен план. И накрая, всеки път, когато допускам едни 

и същи глупави грешки, аз, в същност, ги „подобрявам“ и ограничавам способността си 

да направя прогрес в бъдещето. Така, не само губя пари сега, но и повишавам 

вероятността да губя пари и занапред.  

4. Излезте с корекция на тази грешна логика. Усърдната ми работа не „отива на вятъра“, 

когато губя от слаб играч; тя „отива на вятъра“, когато допускам грешки, опитвайки 

се да спечеля пари твърде агресивно. Прецаквам и бъдещето на моята игра и трябва 

здраво да работя, за да играя солидно, без да има значение, колко се разстройвам. 

5. Запитайте се, защо корекцията, с която излязохте, ще работи. По този начин ще правя най-

много пари на дълга дистанция, като постоянно взимам най-добрите решения. 

Понякога е доста трудно да създадеш твърдения за инжектиране на логика, които работят, но 

информацията от стъпките 3 и 4 уцелва точно корена на проблема. Вижте няколко примера от 

горния пример: „Без късмет слабите играчи дори не биха играли и покера не би бил печеливш“, 

„Парите на масата е инвестиция в преимуществото ми. В някои дни тази инвестиция има 

възвръщаемост, а в други – няма“, или „Усилената ми работа не отива на вятъра, когато губя от слаб 

играч, но тя нищо не струва, когато допускам грешки, опитвайки се да спечеля твърде агресивно“. 

Онова, което би трябвало да изберете, е просто това, което работи най-добре, и вие ще трябва да 

опитате с няколко, за да разберете, кое е то. 

Въпреки, че менталната история на ръцете беше създадена първоначално като инструмент за 

разнищване и коригиране на проблеми от ментална игра, тя лесно може да бъде адаптирана и към 

конкретни тактически лийкове. Ето ви един пример за това, как да разнищите една тактическа 

грешка, използвайки менталната история на ръцете: 
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1. Опишете проблема. Аз твърде много блъфирам срещу играч, който има висок процент 

колове. 

2. Обяснете логиката зад това. Той не може постоянно да колва. Трябва да е способен да 

фолдне. 

3. Разберете, защо логиката в стъпка 2 е грешна. Единствената информация, която имам, е 

че той не фолдва лесно. По този начин, имиджа ми на масата ще изглежда див, а 

диапазонът ми ще бъде оценен като широк. И двете повишават вероятността да бъда 

колнат. 

4. Излезте с корекция на тази погрешна логика. Необходимо е да стесня диапазона си и да 

залагам повече за стойност. 

5. Запитайте се, защо тази корекция ще работи. С този мой имидж аз ще бъда колван от 

този играч с висока честота, така, наистина ще се нуждая от превъзходни ръце, за да 

спечеля. 

В идеалния случай, вие би трябвало да прекарате през този процес всяка грешка от вашата С-игра 

заедно с асоциирания с нея лийк от менталната ви игра – има голяма вероятност да откриете 

препокриване на подобни тактически грешки. Да кажем, че имате осем специфични тактически 

грешки като част от вашата С-игра. При анализа на всяка една често ще установявате, че много от 

тях имат един и същ недостатък. С други думи, възможно е да не намерите осем недостатъка за 

осемте си грешки – много от тях се препокриват. По този начин, вместо да е нужно да помните 

осемте необходими корекции, сега ще трябва да запомните няколко от препокриващи се, които да 

приложите към всичките осем различни ситуации. Когато тези тактически лийкове имат силна 

връзка с проблем от ментална игра, има по-голям смисъл и ще бъде по-ефикасно, ако ги оправите 

едновременно. 

ПРИНОСЪТ НА БАРИ 

Как оправих лийк 

През последните няколко години бях развил един определен лийк, който беше 

да играя твърде пасивно с ръце от типа втори чифт. Ако ми се раздаваха чифт 

дами, флопът беше поп-хай, щях да следвам стандартната си линия или да хвана 

блъф (блъф-кетчинг), или да чек-фолдна. Въпреки, че това често пъти е правилно, 

има хиляди пъти, когато да заложиш за стойност или да грабнеш пота е най-

добрата опция – сега няма да навлизаме в подробности за всяка линия, защото 

всичко това зависи от конкретна ситуация. Ясно е, обаче, че приключвах играта 

си по този начин твърде често и това я разрушаваше. 

Да си пасивен с втори чифт беше нещо, което беше научено до нивото на 

Несъзнателна Компетентност; това беше инстинктивната ми реакция. 

Обикновено играя на осем или повече маси и трябваше да намеря начин да 

взимам бързи решения относно това, дали е правилно да направя 

продължаващ залог или да чекна. Така, поставих си цел да си напомням да 

внимавам за този проблем като го напиша в бележника в началото на сесията. 

След това маркирах в Холдем Мениджъра всяка ръка, в която имаше такава 

ситуация. В края на сесията оценявах всяка ситуация, където имах втори чифт, 

за да оценя, как се справих. В дневника си щях да отговарям на въпроси от рода: 
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Направих ли залог там, където преди чеквах? Какво ми подсказваше да направя 

моя инстинкт? Бях ли прав да постъпя така в тези ситуации? След това, по време 

на загрявката преди следващите сесии преглеждах бележките си и история на 

ръцете, за да си припомня прогреса и скорошните ми грешки.  

Далеч от масите изучавах моята история на ръцете по-задълбочено, поставяйки 

играчите на диапазони, правейки пресмятания на EV, публикувайки ръцете си 

във форума и оценявайки като цяло качествата на всяка опция във всяка 

ситуация. За щастие Холдем Мениджър има зададени филтри за откриване на 

тези ситуации, така бих могъл да погледна ръцете от преди, за да видя как ги 

играех тогава. Също така, гледах видео-тренировки със специално намерение 

да видя, какво правеше треньорът в ситуации със втори чифтове. В по-голямата 

част игнорирах останалата информация от видеото, за да избегна 

претрупването. Записах причините, които те изтъкваха в ползата на залога с 

втори чифтове, както и моменти, в които те не залагаха. Вероятно, най-големият 

скок се случи, когато дискутирах определени ръце с приятелите си по покера. Те 

не само поставиха под съмнение моята гледна точка, но и самото изказване на 

глас направи огромна промяна. Всичко това отиде в дневника ми и винаги бих 

могъл да го прегледам по-късно. 

След четири месеца и 80 000 ръце откакто започнах, корекцията беше научена 

до нивото на Несъзнателна Компетентност. Не беше лесно. Имаше много 

примери, когато се чувствах сякаш бях решил проблема, но след това се 

озовавах в ситуации с мигновен чек с втори чифт в труден спот – голям пот или 

жива игра. В края на краищата, това, което ми помогна повече от всичко друго, 

беше корекция, която използвах в миналото, променяйки начина, по който 

атакувах проблема, и оценявайки непрекъснато на кой етап от модела се 

намира корекцията. Дори си взех продължителна почивка от покера и 

корекцията все още беше там, когато се върнах, без дори да мисля за нея. 

След завършването на процеса за определяне и разбиране на менталната и тактическата ви С-игра, 

можете да започнете прилагането на корекциите с крайна цел да ги тренирате до ниво на 

Несъзнателна Компетентност. Ето няколко предложения за създаване на цикъл за подобряване, 

което ще ви помогне ефективно да усъвършенствате корекциите във вашата С-игра: 

 Загряване. Вие трябва да бъдете подготвени да правите корекции във вашата С-игра всеки 

път, когато играете. Ще ви отнеме няколко минути да си освежите паметта и да се 

фокусирате върху грешките от вашата С-игра и корекциите им, но си заслужава да го 

направите. Цената на провала е твърде висока, особено когато една проста аларма може да 

направи голяма промяна. Прегледайте анализа на вашата А-С-игра, твърденията за 

инжектиране на логика, стратегически римайндър, история на ръцете или каквото и да е 

друго, което ви е нужно, за да сте готови да предпазите играта си от срив. 

 Игра. Останете фокусирани върху добра игра докато не забележите, че тя започва да ви се 

изплъзва, или видите знак за някой психологически проблем. Когато това се случи, бързо 

направете тактически и ментални корекции. Вниманието към тези проблеми веднага след 

изникването им, без да чакате да се натрупат, ще улесни запазването на контрола. Помнете, 
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че дори ако по-рано в сесията сте успели да предотвратите някои тактически и ментални 

грешки, не означава, че трябва да останете безучастни. Тъй като сесията е изнурителна, 

умората и натрупването на емоции могат да затруднят, а не да улеснят запазването на 

контрола. Запомнете, вече не сте в състояние да коригирате грешките в С играта си. Целта е 

да ги подобрите,  а не да предизвикате лоша игра.  

 Отпускане. След сесията прегледайте прогреса, който сте постигнали в корекцията на 

грешките в С-играта ви. Помнете, че концепцията за трансфера на умения изисква 

оценяване на трудността на сесията. Прегледайте или повторете менталната ви история на 

ръцете от дните, които са особено трудни. Това помага да намалите натрупаните емоции и 

улеснява научаването на корекциите. Да, това е повтаряне, но какво бихте предпочели – да 

повтаряте ментална история на ръцете или да продължите да правите една и съща грешка 

на масата? 

 Анализ.  Далеч от масите вие можете да увеличите ценни повторения в подобряването на 

С-играта ви чрез публикуване на ръце, редакция и преглеждане на ментални истории на 

ръцете, гледане на видео, говорене с треньора и извършване на всичко друго, което пряко 

го засяга. Това подхранва вашата загрявка и завършва цикъла на подобряване. 

Прогресът ви може да бъде стабилен или би могъл да бъде изпълнен със стъпки напред и назад. С 

други думи, останете фокусирани върху подобряването на текущата ви С-игра докато не получите 

достатъчно доказателства, че тя си е заминала и е заместена от предишната ви В-игра – това е 

концепцията „червей“ в действие. Простият начин да научите, че играта ви е мръднала напред, е да 

видите, че предишната ви С-игра вече не се появява дори в най-трудните ситуации от ниво 5 без 

каквито и да е усилия. Винаги се случва така: играчите правят голям прогрес за няколко седмици 

или месеци и след това стават мързеливи. Те допускат, че тези подобрения са достигнали до ниво 

на Несъзнателна Компетентност, но не осъзнават важността на концепцията за трансфера на умения. 

Имайте търпение и задръжте вниманието си върху тях, докато не получите доказателство; това 

няма да ви отнеме много време и ще предотврати връщането обратно. 

Справете се с грешките при ученето 

Тъй като ученето е умение с диапазон, вашето обучение има А-игра и С-игра. Подходът към 

справянето с грешки в ученето е същият, който използвате при справянето на грешки при игра: 

Елиминиране на грешките в С-играта. За съжаление, те не винаги са очевидни. По-нататък искам да 

представя петте най-често срещани грешки при учене, както и корекциите им, според нивото от 

модела за обучение или модела на зоната, на който те се появяват. 

Плато: Неосъзната Компетентност и Несъзнателна Некомпетентност. Много често най-

голямата крачка в процеса на ученето се прави по време на периоди на голямо вдъхновение. И така, 

какво правите, когато така стръмният край на линията ви на учене се превърне в равнина? Може би 

това се случва, защото не знаете, върху какво да работите нататък, или защото сте постигнали 

дългосрочна покер-цел, като спечелване на голям турнир. Покерът би могъл да усеща като грайнд 

и ви се иска да сте толкова въодушевени в играта, колкото бяхте, когато за пръв път седнахте да 

играете. Каквато и да е причината, нужно ви е нещо, което отново да направи покера увлекателен. 

Ако не обърнете внимание на този проблем, има риск играта ви да изостане. Ако се случи точно 

това, ще ви е нужно огромно количество време, за да наваксате изоставането. За да го избегнете, 

опитайте се да предизвикате себе си с нови цели, научете нова игра или се обърнете към нов 
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треньор. Кривата ви на учене не трябва да се устреми нагоре от самото начало; просто е 

необходимо тя отново да започне да се издига. 

Прибързана реализация на умение: Съзнателна Некомпетентност. По пътя на 

усъвършенстване на умения покер играчите често мислят, че са достигнали финалната права, когато, 

в същност, просто са стъпила на стартовата позиция. Това често се случва докато работят извън 

масата, когато се чувстват сякаш наистина са „стигнали“ до нещо. Чувството им за разбиране се 

усеща толкова силно, че те приемат, че концепцията лесно може да се приложи на масата. След 

това, когато наистина седнат да играят, започват да правят грешки, което разкрива, колко много 

неща все още се нуждаят от усъвършенстване. Тези играчи не взимат под внимание броя на 

повторенията, които са необходими за усъвършенстване на едно умение; това не става мигновено, 

колкото и да ни се иска. Простото решение на този проблем е да осъзнаеш, че в момента, в който 

за първи път осъзнаеш нова грешка или нова тактика, си стъпил на първият съзнателен етап от 

ученето. Все още е необходимо да се работи през следващите два етапа от процеса, преди 

корекцията на тази грешка да е наистина научена. 

Незабавно разпознаване на грешка: Съзнателна Компетентност. Случва ли се да играете и 

веднага след това да осъзнаете, че това беше грешка? Част от проблема беше да не знаеш 

правилното решение на момента, но много играчи не успяват да копнат по-надълбоко. Те приемат, 

че щом са успели незабавно да разпознаят грешката, проблемът е решен и повече няма нужда да 

се работи, за да се предотврати новата поява на тази грешка. Обаче, това е перфектният момент да 

се фокусирате върху нея. Защо ли? Толкова сте близо до усъвършенстването му! Допълнителната 

работа може да помогне това умение да достигне до нивото на Несъзнателна Компетентност, така 

че следващият път вие ще знаете правилното решение преди да действате, а не след това. 

Преднамерено учене докато се играе. Съзнателна Компетентност. По време на сесия не е 

време за активно учене; това е време за взимане на изпита и доказване на това, което вече сте 

научили. Мнозина играчи използват скъпоценната ментална енергия, преглеждайки миналите ръце, 

правейки EV-пресмятания или фиксирайки се върху грешки от миналото докато играят. Проблемът 

е там, че, ако те се опитват активно да учат и да играят едновременно, нито един от процесите няма 

да получи необходимото количество ментална енергия, за да протече добре. Все още има играчи, 

които вярват, че това е ефективен начин за учене, който, в същност, ще предизвика повтаряне на 

същите грешки, от които те се опитват да извлекат поука. Те не осъзнават, че този метод за учене е 

грешен, и не успяват да положат необходимият труд извън масите. 

Ако сте свикнали да учите по този начин, пречупването му може да бъде трудно. Целете се, докато 

играете, да правите само леки корекции, а активното учене го оставете за после – когато сте извън 

масите. Ако това ще помогне, нахвърлете набързо нещата, които искате да преразгледате след 

сесия, така няма да е необходимо да се опитвате да помните всичките тях. Това ще ви позволи да 

останете фокусирани върху действието, и същевременно да сте сигурни, че проблемите ще бъдат 

разгледани по-късно. 

Свръх потребление: Недостиг на Несъзнателна Компетентност. Сега са достъпни много покер-

материали и е лесно да се озовеш в ситуация, когато си прочел толкова много, че на практика не 

можеш да го използваш. Това дори би могло да се случи, ако отведнъж се опитате да приложите 

към играта си материала от тази книга. Ако постоянно научавате нови неща и не отделяте 
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достатъчно време да усъвършенствате това, което вече сте научили, ще мислите за твърде много 

неща, но в съзнанието ви няма да има достатъчно място за възприемането на всичко. 

Новата информация е вълнуваща и може да ви даде надежда за подобряване на играта ви. В 

действителност, новата информация често се оказва фалшив пророк. Тя може да подобри играта ви, 

но не дотолкова, колкото се надявате. Когато знание, което имате понастоящем, все още не е 

усъвършенствано, нов фрагмент от информация става просто едно друго нещо, за което трябва 

съзнателно да мислите. По този начин рискувате да загубите равновесие, да се изгубите в 

собствените си мисли и да направите голяма стъпка назад по време на даунсуинг. Убедете се, че сте 

усъвършенствали съществуващите знания и сте елиминирали грешките в С-играта ви преди да се 

опитате да добавите към играта си нова концепция. 

ИСТОРИЯ НА КЛИЕНТА 

Matts Qulding 

Midstakes Limit Holdem 

„Най-големият ми проблем в ученето беше да приема реалността на 

собственото ми ниво на играта. Не знаех това до едно време, но бях научил 

много неща само до нивото на Съзнателна Компетентност. След това, изпадах 

на дъното и се връщах към С-играта си без дори да осъзнавам, какво се случва. 

Този цикъл забавяше учебния ми процес. Пропилявах твърде много време, 

фокусиран върху части от играта ми, които вече знаех наистина добре, вместо 

да тренирам нещата, които не бях научил добре. Осъзнах, че причината да 

окастря ученето си беше свързана с това, че бях перфекционист. Ставах твърде 

емоционален и ужасно се страхувах от провал, когато не знаех нещо. Това ме 

принуждаваше да премислям отново и отново ситуациите и, в крайна сметка, 

да играя по безопасен и предвидим начин – без да използвам отигравания, 

които не бяха усъвършенствани. Сега, аз работя най-вече по начин, който е 

ориентиран към процеса. Мога да вида цялостния план за обучението и това 

премахва стреса. Имам много повече вяра в решенията си, дори когато не съм 

сигурен, дали те са правилни, защото изградих процедура за намиране и 

оправяне на всякакви грешки. Това ми позволява да уча далеч по-бързо и да 

остана фокусиран върху подобряването на онези части от играта ми, които са на 

нивото на съзнателната компетентност, докато те не станат напълно 

усъвършенствани. 

Установих, че воденето на писмен дневник наистина помага много. (Сега правя 

видео дневници, защото те са точно толкова ефективни и отнемат по-малко 

време). Дневникът постоянно ми напомня за моите слабости и моята А-игра, и 

по този начин аз винаги знам, върху какво работя – особено в слабите части от 

моята игра. Аз използвам менталната история на ръцете, за да помисля по-

задълбочено за причината на моите грешки и да потърся по-добри стратегии за 

тяхното елиминиране от играта ми. Харесва ми да „копая“ по-дълбоко под 

повърхността, за да разкрия истинските причини за появата проблеми. Когато 
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мога да разбера проблема на по-дълбоко ниво, автоматично изпитвам 

облекчение, без да е необходимо непрекъснато да го премислям. 

Не съм перфектен; понякога все още ставам малко мързелив в моменти, когато 

трябва да работя върху менталната си игра. Наскоро, бях подразнен от един лош 

рън и започнах да пропускам да залагам, което е огромна грешка в limit Holdem. 

В миналото този развой на нещата би довел до тилт. Но сега, вместо да се 

ядосам и да започна да правя по-големи грешки, бях в състояние да анализирам 

ситуацията и да видя истинския проблем: бях просто уморен. Бях започнал да 

играя по нов, по-натоварен график и не си отделих време за достатъчен брой 

почивки. Съзнаването е най-важното нещо за мен. Когато врагът е добре познат, 

победата над него е по-лесна.“ 

Правете постоянен прогрес 

Атлетите от световна класа във всичките видове спортове постоянно се опитват да се подобрят. Тази 

цел е вградена в тъканта на техните кариери. Те разбират, колко интензивно работи конкуренцията 

им, и осъзнават, че, ако те не напредват, тогава просто ще бъдат изхвърлени „зад борда“. 

Дали играете страхотно или ужасно, винаги има възможност за подобряване. Ключът е винаги да 

си наясно със способностите си и това е причината поддържането на анализа на А- до С-играта да е 

толкова важно. Ако имате почивен ден, признайте го и осъзнайте, че това е една добра възможност 

за подобряване. Ако сте уморени, тилтнати или не се чувствате добре по някакви причини, 

подгответе се да играете солидна В-игра и изобщо не се притеснявайте за вашата А-игра. 

Подобряване в ден, като този, означава да се убедите, че лийкове от С-играта ви няма да се появят 

или поне ще ги държите настрани за по-дълго време в сравнение с това, на което сте били способни 

преди. Твърде често играчите дори не играят или не се захващат с работа върху играта си, когато не 

се чувстват готови на 100%. Обаче, както илюстрира концепцията за трансфера на умения, един от 

най-добрите моменти да подобрите С-играта си е именно ден, когато е най-вероятно тя да се 

прояви. Освен това, тъй като превенцията на грешките от С-игра е значително предизвикателство, 

вие усилвате високо стойностните повтаряния всеки път, когато постигате успех. Започнете сесията 

предварително подготвени за битка с вашите слабости и празнувайте дори при едва забележими 

подобрения. Това не само ще подобри тактическата ви игра, но и ще усили вашата увереност и 

психическа издръжливост. 

От друга страна, когато се чувствате силни, освежени и готови да играете на високо ниво, важно е 

да продължите да тласкате себе си напред и да не ставате самодоволни. Вашето определение за 

подобрение трябва да е прогрес в зависимост от способностите ви в даден ден. Няма как да знаете 

границите на способностите си преди денят да свърши; така изисквайте от себе си да играете по-

добре без значение, къде сте в рамките на вашия диапазон. 

Сърцевината на постоянното подобряване е анализът на вашата А-С-игра. Когато на покер маса 

нещата загрубеят, можете да се почувствате сякаш играта ви е в свободно падане. Точното знание, 

до какво ниво пропада вашата играта, ви дава конкретното нещо, за което да се хванете. Вместо да 

си припомняте да останете фокусирани и да играете добре, вие имате знание за това, към какво 

конкретно трябва да насочите вашето внимание. Ако завъртите камбановидната крива на 90⁰ 

обратно на часовникова стрелка, ще видите камбановидната крива като стълба. Колкото по-добре 
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можете да дефинирате всяко стъпало от тази стълба, толкова по-лесно ще е да спрете играта ви да 

пропада и да се покатерите обратно, след като играта ви се стабилизира. 

 

При оценяването на прогреса от решаващо значение е да сравнявате ябълки с ябълки. Както 

илюстрира концепцията за трансфера на умения, сравняването на един невероятно труден ден с 

лесен такъв не само предизвиква разочарование, но и води до неточни заключения и погрешни 

схващания. Извършване на подходящо сравнение ви позволява да видите прогреса там, където, 

вероятно, рядко го виждате – в задния край на вашия диапазон. В ден, когато сте играли слабо, 

осъзнаването, че бяхте по-малко ужасни, отколкото в предишната сесия, може да бъде учудващо 

приятно. Това потвърждава усиления труд, който положихте, подобрявайки вашата игра, а е 

страхотно да видиш такова нещо в един лош ден. От друга страна, след една печеливша сесия вие 

можете да осъзнаете, че бихте могли да играете много по-добре. И така, вместо да останете 

самодоволни следващия път, когато играете добре, вие ще бъдете мотивирани да дадете най-

доброто от себе си и ще вдигнете летвата още по-високо. 

Следващите предложения ще ви помогнат да придобиете навик в подобряването на вашата игра: 

 Направете малки неща големи; 

 Взимайте поука от провала агресивно; 

 Практикувайте се; 

 Вземете почивка. 

Направете малки неща големи. Когато поглеждат към подобряване, играчите често се фокусират 

само върху основните лийкове в играта им, обаче, много често малкото нещо има най-голямо 

влияние. На всяко ниво в покера, предимството може да бъде много малко, така че всякакво 

подобрение има значение. Всяко подобрение може да изглежда като минута, но, събирайки се 

постоянно ден след ден, те имат експоненциален ефект – подобно на сложна лихва в ипотечен 

кредит. 

Другата грешка, която често правят играчите, е придаване на твърде голямо значение на най-

големите им печалби и губещи ръце. Те са ръце, които имат най-голям ефект върху печалбите и 
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загубите им, затова им се струва, че е логично да се фокусират върху тях. Обаче, тези ръце 

обикновено не само че включват стандартни решения, но и рядко съдържат нещо, от което можеш 

да се поучиш. Ето няколко примера за типове ръце, които играчите често избягват, когато правят 

опит да се учат от сесиите си: 

 Ръце, където решенията ви не бяха лесни: Вместо преглеждането на ръка въз основа на 

това, дали сте спечелили, или загубили, фокусирайте се върху ръцете, които бяха най-

предизвикателни. Като цяло, колкото повече мислене изисква едно решение, толкова 

повече може да се научи от него. 

 Малки потове, които сте спечелили или загубили: Запитайте се, дали бихте могли да 

направите или спестите някой друг блинд тук или там. 

 Уникални ръце, които сте играли: запитайте се, как бихте играли от позицията на опонента, 

или, ако ви бяха раздали друга ръка. 

 По-дребни ситуации, в които не знаехте, как действате веднага. 

Лесно може да се приеме, че вече няма върху какво да се работи, но случаят никога не е такъв; в 

играта ви винаги ще има какво да се анализира. Ако не обърнете внимание върху малки проблеми, 

докато те са все още малки и са сравнително лесни за оправяне, те вероятно ще станат по-големи и 

по-сложни за решаване проблеми. Един мъничък лийк може да не накърни вашия уинрейт на $2/$4, 

но той би могъл доказано да бъде основен проблем на $5/$10. Защо чакате грешката да стане по-

скъпа, преди да започнете работата си върху нея? 

Агресивно учене от провал. Прочете истории за преуспели хора в която и да е сфера и ще видите 

важно сходство в това, как те разглеждат провала: Те го виждат не като нещо перманентно или 

нещо, което трябва да бъде избегнато, а като част от процеса на учене и успяване. Има безброй 

известни и вдъхновяващи цитати за провала; ето няколко от тях: 

 „Бихте ли искали да ви дам формула за … успех? Това е много просто, наистина. Удвоете 

вашия процент на провал. Вие мислите за провала като за враг на успеха. Но това изобщо 

не е така… можете да бъдете обезкуражени от неуспеха, или да се поучите от него. Така, че 

продължавайте напред и правете грешки. Направете всичко, което можете. Защото, 

запомнете, тъкмо тогава ще намерите успех.“ – Томас Уотсън, основател на IBM. 

 „Провалът е просто възможността да започнете отново, този път – по-интелигентно.“ – 

Хенри Форд, основател на Форд Мотор Къмпани. 

 „Не се провалих 10 000 пъти. Аз успешно открих 10 000 начина, които няма да 

проработят.“ Томас Едисон, откривател на електрическата крушка. 

Естествено е да слезеш надолу, когато правиш грешка или неуспешен опит. Това, което е най-важно, 

е как ще се съвземеш. Кара ли ви разочарованието да работите още по-усилено и да извлечете 

поуката от грешката, или стигате до задънена улица и позволявате на тези негативни чувства да ви 

погълнат? Неуспехът предлага страхотна възможност за учене, защото той очертава ограниченията 

във вашите способности. Само когато можете да се поучите от тези ограничения, ще сте в състояние 

наистина да тласнете играта си по-нагоре. 

Практикуване. Във всички спортове има ясни начини, по които атлетите повишават нивото на 

уменията им без да имат състезания. Голфърите удрят топки и играят практически рундове, 

бегачите използват фитнеса и пистите, боксьорите имат тежки боксови круши и спаринг-партньори, 
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които могат да удрят. Покерът, от друга страна, няма ясно дефинирани условия за трениране без 

финансови последствия. Някои биха поспорили, че игри с плей-мъни предлагат добра среда за 

тренировка. Обаче, отвъд научаването на основните правила на играта, този стил на игра е твърде 

различен от истинския покер, за да има някаква стойност. 

Ползата от практикуване е нещо, което получавате, тествайки нови умения в условия, където има 

по-малко напрежение. Плюс, вие можете да набавите повтаряния, което улеснява трансфера на 

умения към по-трудни ситуации. Ето няколко предложения за начини за практикуване: 

 Играйте на по-ниски лимити. Свалете няколко лимита, за да играете сесия, в която ще се 

фокусирате, например, върху цялостна префлоп игра, агресия на търна или грешки от С-игра. 

След това вижте, каква възвръщаемост има тази практика в нормалните ви игри. 

 Играйте на повече маси на по-ниски лимити. Игра на повече от нормалното маси е 

страхотен начин да работите единствено върху тактически грешки във вашата С-игра. 

Високата честота на ръцете ви затруднява да мислите, а това ви принуждава да работите 

върху онази част от играта, която обикновено ви се струва лесна. 

 Играйте на по-малко маси. Ако се опитвате да разширите вашата А-игра, игра на по-малък 

брой маси е добър начин за фокусиране върху всяка маса и решение. Това ви позволява да 

мислите по-задълбочено над всяка ръка и да откривате някое ново прозрение, което сте в 

състояние да подобрите. Това, също така, и е страхотен начин за подобряване на 

концентрация, тъй като по-бавно темпо способства за по-лесно разсейване. 

 Риплейери на ръце. Преиграване на стари ръце от база данни от вашия Холдем Мениджър 

или Покер Тракер е грубият еквивалент на баскетболен играч, преглеждащ записа от играта. 

Това е най-често срещаният начин, който практикуват покер играчи, и в това няма никакъв 

риск. Заредете случайна извадка от ръце, или онези ръце, които са подходящи за 

специфични ситуации. След това спирайте ръката на всяка улица и взимайте решения, сякаш 

наистина я изигравате за първи път. Можете да изиграете ръката и от перспективата на 

опонента. Симулатори, като SNGWiz и Hold’emResources Manager са добри примери за 

динамични риплейери на ръце. 

 Променете формата на игрите. Някои умения могат да се развият чрез простата смяна на 

типа на играта, която играете. Турнирните играчи могат възпроизведат ситуации на финална 

маса чрез игра на хедз-ъп кеш игри и SNG. Те могат да играят и кеш игри с дълбок стак, за да 

работят върху ранните етапи от турнира, и кеш игри с малък стак, за да тренират средните 

етапи на турнирна игра. Също така, хедз-ъп игрите като цяло са страхотен начин за 

подобряване на проблеми в менталната игра, тъй като тези игри са по-трудни от 

психологична гледна точка. 

Използвайте тези препоръки или открийте собствени начини за интегриране на практиката във 

вашия учебен процес. Това няма ви струва много и в дългосрочен план само ще ви донесе 

допълнителни дивиденти. 

УЧЕТЕ СЕ, ОБУЧАВАЙКИ 

Има много причини, по които играчи решават да станат треньори: да правят пари, да се 

издължат на общността или просто да се изявят. И много от треньорите го правят, защото 

знаят, че това ще ги направи по-добри играчи. Писането на статии, записване на видео-
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тренировки и работа със студенти закрепва концепции, които те вече знаят, и позволява те 

да бъдат разбрани на по-високи нива. Всеки път, когато треньорът споделя знанията си, той 

получава допълнителни повтаряния и знанията му се вкореняват все по-дълбоко. Работата 

като треньор помага знанията да преминат през процеса на обучение, а това подпомага 

Неосъзната Компетентност да стане Концептуална Компетентност. Понякога, в процеса на 

споделяне на знания и опит, те предават на учениците нещо, което дори не осъзнават, че са 

знаели. Това спонтанно разбиране е равносилно на ново креативно отиграване по време на 

игра. Когато е в зоната, треньорът има достъп до повече знания и това му позволява да 

извлече собствената му Неосъзната Компетентност на повърхността. Дори не е нужно да сте 

редовен треньор, за да пожънете плодовете от треньорската дейност. Например, ако сте в 

група с обучаващи се и сте най-добрият играч от тази група, не се разстройвате, че няма от 

кого да се учите. Поемете инициатива, за да затвърдите това, което знаете, предавайки го 

на другите членове от групата. Накарайте ги да ви задават въпроси, за да сте принудени да 

обяснявате нещата по различни начини. Това помага да концептуализирате решенията в 

покера и освобождава пространство за нови знания от Неосъзната Компетентност. 

Вземете почивка. Покер-играчите често нямат особено желание да си взимат почивка. Въпреки, че 

ценността на почивката е добре известна, все пак не им харесва количеството време, необходимо 

да се отърсят от „ръждата“ и да се върнат към предишното ниво на играта. Като следствие, те не 

почиват достатъчно през годината и в резултат, способността им за учене страда. 

Решението на всичките тези проблеми е организация и планиране. Своевременното обновяване на 

анализа на А-С играта улеснява тази задача. Преди да „излезете в отпуска“ напишете бележки за 

вашата игра, сякаш ги пишете за своето Аз, което се връща от почивката. Това не само ще ви позволи 

да се откъснете от покера, но и ще ви помогне да опресните паметта си, когато се върнете. Когато 

се върнете, имате две опции: 

1. Да скочите обратно в играта без да преглеждате бележките си. 

2. Да прегледате бележките си и да играете на по-малък брой маси или на по-нисък лимит и 

по този начин да се завърнете към игра на високо ниво. 

Ценността на рязкото потапяне в нормалната ви рутина без каквато и да е подготовка се състои в 

това, че то ви дава невероятна възможност да проверите, дали отсъствието ви е подобрило вашата 

игра. Бихте могли да установите, например, че онези области от играта ви, които преди изискваха 

определено психическо усилие, ви се струват по-лесни след почивката. Времето, прекарано извън 

покера, им е позволило да проникнат по-дълбоко в съзнанието ви. След това можете да използвате 

предваканционните си бележки като мерило, за да сравните играта ви преди и след почивката. 

Другата опция – използването на бележки, практикуване и солидно загряване за стабилно катерене 

към върха на вашата игра – е по-малко рискована. Тъй като играчи, които използват този подход, 

често искат да ускорят стигането до върха, обмислете поставянето на цел да стигнете до върха за 

по-малко време след всяка почивка. Например, ако сега ви е нужна една седмица, за да сте във 

форма, опитайте се да намалите времето до четири или пет дни след следващата ваканция. 

4 ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 

ДЪЛГОСРОЧНИЯТ УСПЕХ в покера се свежда до качеството на вашата работа на масата за покер. 

Парите, които правите, броят турнирните титли, които притежавате, и респектът, който получавате 

като играч – всичко това е резултат на способността ви да взимате правилни решения. Точното 
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схващане на това, как се вземат правилни решения, е доста важна част от успеха, обаче, мнозина 

играчи не отделят достатъчно време за работа над този аспект. Те предполагат, че постоянната им 

съсредоточеност върху придобиването на по-добри знания автоматично подобрява и способността 

им за вземане на решения. За съжаление, нещата не стоят точно така. 

Има съществена разлика между наличието на тактически знания и способността да извлечеш тези 

знания, за да вземеш правилно решение. Например, когато сте изправени пред залог, процесът на 

вземане на решение би могъл да се опише по следния начин: 

1. Какъв е диапазонът на опонента? 

2. Какви са предлаганите ми пот-шансове? 

3. Какъв е моят очакван дял спрямо диапазона на опонента? 

4. Какви са шансовете ръката ми да се подобри? 

5. Ще ми се изплатили ли опонента, ако ударя? 

В процеса на взимане на решение вие оценявате отговорите на тези въпроси. Отговорите могат да 

се отличават от действителните, тъй като вашите се базират на знанията ви, например, за пот-

шансовете, очаквания дял и уменията на опонента. В идеалния случай, ви се иска способността ви 

за вземане на решения да бъде на едно и също ниво с тактическите ви знания. Когато, обаче, няма 

синхрон, могат да се появят следните две проблеми: 

1. Играчите надиграват себе си, опитвайки се в една ръка да отчетат фактори, за които нямат 

достатъчно знания. Това се случва, когато един новобранец се опитва да забележи в 

опонента физическа подсказка (телз). След като е гледал покер по телевизия, той мисли, че 

това е нещо, което се предполага да се прави. Грешката му е там, че се опитва да приложи 

знания, които все още му липсват. Това е сякаш, да се опиташ да изпомпваш вода от празен 

кладенец. И, макар че този проблем често се приписва на слаби играчи, той присъства и в 

играта на умели такива, когато те не успяват да се адаптират към спада в умствената им 

активност поради умора, тилт или разсейване. 

2. Играчите вземат слаби решения, когато техният процес на вземане на решения не се справя 

с използването на налични знания. Кладенецът не е сух, те просто не могат да пият от него. 

Един покер играч, взимащ правилното решение, практически е като голфър, куотърбек или ски-

спускач, избиращ правилния удар, пас или ъгъл на спускане. Атлетите прекарват безброй часове не 

само в отработване на техническите им навици, но и на способността им за вземане на решения. Те 

знаят, че целият им неуморен труд ще бъде напразен, ако те не са в състояние да вземат правилното 

решение в нужният момент. 

В рамките на процеса на вземане на решения има три типа знания, достъпни за вашия ум: 

 Интуиция: Неосъзната компетентност, реагираща на момента. 

 Мислене: Съзнателни знания, за извличане на които се изисква усилие. 

 Инстинкт: Знания, тренирани до нивото на Несъзнателна Компетентност. 

Играчите често правят грешки, допускайки, че интуиция и инстинкт са едно и също нещо, но това е 

далече от истината. Интуицията използва целият ви диапазон от знания, докато инстинктът се 

базира само на знания, които съществуват на нивото на Несъзнателна Компетентност. Между тях е 
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инструмент за съзнателното вземане на решения, който вие не винаги използвате толкова 

ефективно, колкото бихте искали, и това е мислене. 

Интуиция 

Интуиция е силно чувство, усещане или мисъл за правилното решение в едно раздаване, което се 

базира върху ново и съществуващо знание, по-специално, върху неосъзната компетентност – ново 

знание, което все още не можете да обясните. Интуиция е спонтанно явление, когато играете в 

зоната или на високо ниво. Когато сте изправени пред взимане на решение, и нови, и съществуващи 

знания реагират според уникалните детайли на ситуацията и ви дават интуитивно решение. Това е 

психологическият еквивалент на милисекундната реакция на вратаря за блокиране на удара или на 

усещането на защитника в ръгби за маршрута на подаващия, за да го пресече. 

Покер играчи, които са склонни да разчитат на интуицията си, често се наричат „играчи по усет“ и 

свързват интуицията си с вътрешно чувство. Тези играчи също обмислят ръцете, но, когато избират 

правилната игра, те повече разчитат на чувства, а не на формиращи се в главата им аргументи 

„за“ или „против“. И макар това за тях е напълно естествено, това не означава, че вътрешното им 

чувство никога не греши. 

Колкото повече изпадате от зоната, толкова повече чувствата ви се повлияват от недостатъците в 

тактическата и менталната ви игра. При тези ниски нива на представяне вие вече не сте в състояние 

да взимате умни интуитивни решения и да разчитате само на чувства става рисковано. Можете да 

усещате, че опонентът ви има много силна ръка, но в действителност вие само търсите извинения 

за ваш фолд заради проблема ви с поемането на рискове. Или, може би вътрешното ви чувство ви 

подсказва, че опонентът ви „няма ръка“, защото ви харесва да правите Хиро-колове, или търсите 

отмъщение за предишния бед-бийт. Тези примери показват, защо е толкова важно да не се 

поддавате сляпо на интуицията си всеки път – с особена сила това важи за „играчите по усет“. 

Мнозина играчи вярват, че би трябвало да се доверяват на вътрешното чувство или интуицията си 

по-често, и дори дават този съвет на други играчи. Те не осъзнават, че преди всичко е нужно да се 

доверяват на инстинктивните си реакции, а не просто сляпо да разчитат на тях. Ако играете на живо 

и сте изправени пред трудно решение, никога не бихте попитали случаен минувач за съвет. Щяхте, 

обаче, да се консултирате с човек, който няколкократно е доказал, че е надежден източник, 

помагащ ви да взимате добри решения. Вие можете да се научите да вярвате на вашата интуиция 

по същия начин чрез събиране на данни за това, колко често и в какво ситуации тя е надеждна. Дали 

интуицията ви доказва, че на нея можете да вярвате повече, отколкото на съзнателните си 

разсъждения, или това изобщо не е така, все пак ще имате предимство, знаейки, кога можете да й 

се доверите, а кога – не. 

По правило, играчите се доверяват на интуицията си, докато са в зоната, и започват да се съмняват, 

когато изпаднат от нея. Съмнения по отношение на интуиция, когато сте извън зоната, са съвсем 

разбираеми и имат смисъл, защото вие вече нямате достъп до целия си диапазон от знания. 

Разбира се, това не означава, че трябва изцяло да я игнорирате в подобни ситуации; вие просто 

трябва да я отчитате като един от множество фактори, които се разглеждат при вземане на едно 

решение. 

Ако нямате вяра на интуицията си и това е проблем за вас, съберете малко информация, за да 

идентифицирате ситуациите, кога сте били склонни да последвате вътрешното си чувство, и, кога 
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обикновено вървите срещу него. Следващата стъпка е да определите образователната ценност на 

избора просто да му се доверите. Помислете за тези примери, като за такса за вашето покер 

обучение. Ако се доверите на вътрешното си чувство и то няма да ви подведе, вие печелите (или 

спестявате) пари. Ако му се доверите и то греши, вие ще загубите пари, но в процеса, вероятно, ще 

научите нещо. Следване на интуиция често означава фолд, което значи, че вероятно никога няма да 

не разберете, дали тя е права или не е. Това изисква от вас висока толерантност към 

неопределеност. За някои играчи тази неопределеност може да стане толкова проблематична, че 

дори когато инстинктът има подсказва да фолднат, те ще колнат по простата причина, че по този 

начин избягват усещането за несигурност. 

Всички играчи имат интуиция; просто някои я усещат по-добре и повече я ценят. Ако игнорирате 

това ниво на вземане на решения, или не можете да идентифицирате грешките си, идващи от 

вашата интуиция, вие губите преимущество, което иначе бихте могли да използвате в своя полза. 

Инстинкт 

Инстинктът използва нашите базови и най-дълбоко вкоренените знания в процеса на вземане на 

решение. Смята се, че играчите със силни инстинкти имат природна дарба, която не е резултат на 

някакви тренировки. Истината е там, че вие не трябва да бъдете „природно надарени“: инстинктите 

могат да бъдат усилени чрез трениране на знания до нивото на Несъзнателна Компетентност. Това 

знание е толкова тренирано и първично, че е възможно да се мъчите да обясните решения, които 

са взети чрез използването му – феномен, наречен „амнезия на експерта“. Когато знанието е 

вкоренено толкова дълбоко, понякога можете да забравите стъпките и детайлите, които са били 

необходими за научаването му до такава степен. Тази концепция може да обясни, защо експертите 

понякога правят ужасни тренировки. Важно е да се разбере, че вашите инстинкти могат да бъдат 

съпроводени от вашите лоши навици и лийкове в С-играта. Въпреки, че те са нежелани, те са твърде 

добре усъвършенствани умения. 

Да уловиш разликата между инстинкта и интуицията може да е трудна задача, защото и двете са 

несъзнателни реакции, които трудно могат да бъдат обяснени. Едно интуитивно решение е трудно 

за обяснение, защото то включва знания, които са толкова нови за вас, че все още не можете да ги 

обясните. Едно инстинктивно решение е сложно за обяснение, защото то се базира върху толкова 

много знания и опит, че вие вече не можете да го обясните. 

Мислене 

Между интуицията и инстинкта се намира мисленето, тоест разговорът със себе си. Способността 

да мислиш е нещо, което позволява на играчите да бъдат съзнателно активни в процеса на вземане 

на решения. По този начин те могат да претеглят информация от различни източници, да преиграят 

предишното действие, да се фокусират върху определени детайли и да филтрират това, което не е 

нужно. Благодарение на мисленето се вземат някои от най-важните решения и често те се 

възприемат като най-правилните. Само когато някой проблем, като тилт, блокира способността на 

един играч да мисли, той осъзнава, колко зле той играе без нея. 

Мислите, които чувате в главата си, са част от мозъка, наречена работна памет. За един покер-играч 

работната памет е един от най-ценните ресурси. Това е като ментално бюро, където той може 

съзнателно да работи с данни, които получава от множество различни източници – спомени, 

наблюдения, инстинкти, предишни действия, статистики от хъда, физически и времеви подсказки, 
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оразмеряване на залога, пот-шансове и чата на масата. Изследвания показват, че има ограничение 

в обема на данни, които могат да се обмислят в един и същ момент от време – от пет до девет 

късчета информация. Тъй като това е индивидуален показател, логично е да се предположи, че 

елитни, печеливши играчи имат по-голяма работна памет, отколкото един среден играч. 

Тъй като размерът на работната памет е ограничен, „уплътняване“ е начин за извличане на повече 

информация от нея. Уплътняване е процес, в който мозъкът компресира голямо количество 

информация в един малък къс на подобие на zip-файл. Уплътняването може да се илюстрира на 

примера на футболните отбори, които дават наименования на техните отигравания. Всеки футболен 

отбор има уникален език за начините на игра, който им помага да съобщават огромни количества 

данни много бързо, например, „Двойна пушка отдясно, Монтана заслон отляво“. Само тези няколко 

думи позволяват на куотърбека мигновено да даде инструкции на другите 10 нападатели. Могат да 

се изпишат страници за задачите на всеки играч по време на игра, обаче, интензивната практика и 

учене им позволяват да си припомнят всичко това само с няколко думи. 

В покера този процес на уплътняване може да се илюстрира чрез използване на цветни кодове за 

играчи или статистики в хъда. Зелено може да означава лууз и пасивен играч, червено може да 

означава опасен и агресивен играч, а жълто може да означава слаб регулар. Когато някой от тези 

играчи 4-бетва и вие имате покет-валета, няма да е необходимо да си припомняте ник-неймовете 

им, да преглеждате бележките си, да поглеждате към техните статистики или предишните ръце, за 

да стигнете до вашето решение. Просто поглеждайки на един единствен детайл – техния цвят – вие 

мигновено получавате достатъчно информация, за да знаете, че зелен и жълт може да означава 

фолд, а червен – означава кол. 

Когато работите върху играта си, уплътняването може да ви даде бързо и полезно напомняне за 

онази сфера от вашата игра, която се опитвате да усъвършенствате. Например, ако имате проблеми 

с „хиро-колове“, наличието на бележка на десктопа ви, която просто казва „хиро кол“ може да е 

всичко, което ви е необходимо да си напомните на момента да не го правите. Това напомняне от 

две думи репрезентира тактическата неефективност на хиро-кола, припомня начина, по който се 

чувствате след като направите лош хиро-кол, посочва дълбокият психологически корен на 

причината да правите хиро-колове и защо това е знак за подценяване на вашите опоненти. След 

като положите усилия да „свиете“ тази информация, вие ще улесните достъпа до нея без да ви е 

нужно да използвате огромния капацитет на работната ви памет. 

За да улесня разбирането на концепцията за работната памет и уплътняването, ще ви представя 

няколко примера за прилагането им при вземане на решение в покера. Да речем, че участвате в 

турнир No Limit Holdem и сте със стак, по-малък от среден. Всички фолдват до вас и вие сте с покет-

дами на бутона. Вие рейзвате и сте ри-рейзнати от големия блайнд. Във вакуум вие можете да 

мислите за следните неща: 

 Диапазона на опонента 

 Размера на стака на опонента 

 Вашия диапазон 

 Силата на ръката ви срещу диапазона на опонента 

 Размера на вашия стак 

 Размера на вашия стак, ако спечелите или загубите ръката 
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 Предишните действия на опонента преди ръката 

Предполагайки, че играете добре и в солидно състояние на ума, преминаването през тези седем 

фактора и стигането до решение не е проблем. Фактически, някои от факторите се пресмятат бързо 

заради уплътняването. Сега, нека да предположим, че сте в същата ситуация, но този път се 

страхувате да загубите пари и сте близо до балона. Ето за какво вероятно можете да обмисляте този 

път: 

 Диапазона на опонента 

 Размера на стака на опонента 

 Вашия диапазон 

 „Вероятно, ще ме съкаутнат отново“ 

 Силата на ръката ви спрямо диапазона на опонента 

 „Имам добра ръка, но това не е нътс“ 

 Размера на вашия стак 

 „Бих могъл да фолдна и да вляза в парите“ 

 Размера на стака ви, ако спечелите или загубите 

 Предишните действия на опонента ви преди тази ръка 

 „Вероятно, бих могъл да покрия студентските си разноски, ако направя пари“ 

Докато уплътняването ви позволява да разширите броя на нещата, които можете да обмисляте в 

някой момент от време, все пак трябва се справяте с много други неща, минаващи през главата ви. 

Освен това, тъй като прекалената емоция има силата да намалява размера на работната памет, сега 

имате по-малко място за повече неща. Вероятно, ще се загубите в ръката и ще се провалите в 

оценката на важни фактори, като диапазона на вашия опонент. Ако не можете да изолирате 

важната информация, върху която да се съсредоточите, вие ще направите грешка. И дори ако 

принудите себе си да мислите за правилните неща, вие няма да сте в състояние да мислите за тях 

по същия начин – страхът ще отслаби тази сила. 

Когато се взема едно решение, в съзнанието факторите нямат еднаква тежест; разбираемо е, някои 

от тях да имат по-голямо влияние. За да илюстрирам тази концепция, ще разгледаме един пример, 

използвайки една и съща игрова ситуация, само че този път вие играете първата си финална 

телевизионна маса и опонентът ви е Фил Айви. В тази ситуация обемът на работната ви памет може 

да бъде разпределен така: 

 Размер на вашия стак – 5% 

 Размер на стака на вашия опонент – 5% 

 Размер на вашия стак след победа или загуба – 6% 

 Вашия диапазон – 7% 

 Очаквания ви дял спрямо диапазона на опонента – 7% 

 Предишните действия на опонента – 7% 

 Диапазон на вашия опонент – 10% 

 „Ще изглеждам ужасно глупаво по телевизия, ако направя някоя глупост в това раздаване“ – 

24% 

 „Боже господи, та това е самият Фил Айви!“ – 29% 
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В този пример повече от половината от работната ви памет е погълнато от страха да не направите 

някоя грешка и от факта, че вие играете срещу Фил Айви. Останала е съвсем малка част от работната 

ви памет, за да ви помогне да вземете едно от най-важните решения в покерния ви живот. 

Очевидно е, че този път не води към успеха. 

Този пример показва, защо е толкова важно усъвършенстването на уменията до нивото на 

Несъзнателна Компетентност – най-високата форма на уплътняване. Всеки преуспял играч от високи 

лимити има много активна работна памет. Имайки стандартни тактически знания, доведени до 

съвършенство, играчи, като Том Дуан, имат огромно допълнително пространство в работната им 

памет, за да се фокусират върху подробности от високо ниво. За Том не е необходимо да се 

притеснява за неща, като шансове, диапазони и важността на позиция. Дори концепции от игри на 

високо ниво са автоматични и именно затова той очевидно изпреварва съперниците си. 

Трениране на процеса на вземане на решения 

Сега, след като сте въоръжени с разбирането, как протича един процес на вземане на решение, 

можете да започнете да подобрявате процеса. Анализът на вашите решения на масата винаги е по-

лесен от анализа на процеса на вземане на решение като цяло, тъй като последното изисква повече 

отговори. Не съществува статистическа програма или проста формула за пресмятане на качеството 

на вашия процеса на вземане на решения. През една дълга сесия се взимат хиляди решения и не е 

възможно да се анализира всяко едно по-отделно. При игра на живо броят на решенията е 

съществено по-малък, обаче, безспорно, те са по-сложни поради наличието на повече фактори. 

За покер-играчите съществуват, общо взето, два доминиращи стила при вземане на решение. 

Единият е рутина, когато те мислят в един и същ ред при вземане на всяко решение, което не е 

автоматично. Другият е приспособяващ се, когато те мислят за всичките важни фактори в ред, който 

е най-подходящ за дадено раздаване. Например, един играч, който използва рутинен стил винаги 

щеше да си зададе тези въпроси в този ред: 

 Какъв е имиджът на опонента ми? 

 Какъв е диапазонът на опонента ми? 

 Какъв е предполагаемият ми диапазон? 

 Какво беше предишното действие? 

 Какъв е моят имидж на масата? 

 Дали при залог по-слабата ръка ще колне, или по-добрата – ще фолдне? 

Използвайки приспособяващ се стил в раздаване с неопитен играч, вие можете да поставите 

въпросите за предполагаемия ви диапазон и имиджа ви на масата в дъното на списъка, тъй като 

вероятно неопитните играчи никога няма да се замислят за това. На маса, където сте взели участие 

в много луди отигравания, можете да поставите същите въпроси начело в списъка, отчитайки, че, 

вероятно, динамиката на масата ще въздейства върху екшъна много повече. 

Първата стъпка в тренирането на процеса на взимане на решения е да определите, как вие лично 

взимате решения. Ето и няколко въпроса, от които да започнете: 

 Какви фактори обмисляте в едно раздаване? 

 Какви въпроси си задавате в едно раздаване? 
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 Обмисляте ли тези фактори или задавате ли си тези въпроси в един и същ ред всеки път, 

или те са в реда, който пасва на раздаването? 

 Какви фактори пропускате да отбележите, когато умът ви не е толкова остър? 

Това, по какъв начин взимате решения, трябва да е съгласувано с вашия стратегически римайндър 

от втората глава, тъй като това е вашият начин за напомняне да се върнете към качествени покер 

решения, когато сте изпаднали от зоната. Използвайте този раздел, за да усъвършенствате този 

стратегически римайндър. Ако взимате решение чрез обмисляне на фактори или въпроси в 

специфичен ред, изпишете ги в този ред и подчертайте онзи (онези), който най-често се пропуска. 

Ако сте привърженик на стил, който по-скоро пасва на раздаването, тогава можете или да изпишете 

всички фактори, които обмисляте, или само онези, които имат склонност да изчезват. 

Комбинирайки това с анализа на вашата А-С игра, ще успявате да разпознавате ситуации, където 

вашият процес на вземане на решения често се разпада, след което вие веднага ще разберете, как 

да го подобрите. Постоянните опити да накарате себе си да мислите по правилен начин по време 

на раздаването в най-сложните ситуации, ще ви направят много по-силен при взимането на едно 

решение. 

Съществуват два основни типа грешки при взимане на решение, които би трябвало да потърсите в 

играта си: 

 Грешки, които се случват, когато забравяте да обмислите важен фактор, който обикновено 

знаете доста добре, например, когато играете слаба ръка без позиция. Дори ако осъзнавате 

позицията, пролуката в процеса на взимане на решения е причина да не обърнете внимание 

върху важността на позицията в ръката. 

 Грешки, които се случват, когато излизате извън пределите на вашите тактически знания. 

Това се случва, когато се опитвате да измъкнете решение, мислите твърде много за фактори, 

за които нямате достатъчно знания, преувеличавате важността на един фактор или мислите 

напрегнато за нова концепция, когато сте в тилт. 

Не е важно на какво ниво играете, вашият процес на вземане на решения винаги трябва да е в крак 

с тактическите знания, които са ви достъпни. Наличие на ясен анализ на А-, В- и С-играта улеснява 

тази задача, както и помага да избегнете посочените горе грешки. 

Професионалните голфъри още преди началото на рунда знаят, доколко агресивни могат да бъдат 

при избора на ударите си. В онези дни, когато те знаят, че играта им няма да много точна, те ще 

играят по-консервативно, опитвайки се да изстискат максимума от себе си. В същност, те се опитват 

да играят най-добрата си В-игра. И вие можете да направите същото в покера. Тогава, когато играете 

не най-високото си равнище, ще е грешка да се пресилвате в решения, за които е нужен достъп до 

знания от по-високо ниво. Без да имате достъп до пълния диапазон на своите умения, вие можете 

да надхитрите себе си и да стигнете до грешни изводи. Вместо това, концентрирайте се върху 

абсолютно най-добрата си В-игра, при която използвате по-затворен АВС стил. Да, вие възможно 

ще губите предимство, използвано в А-играта, но сега нямате достъп до нея. Придържайки се към 

солидния процес на вземане на решения на нивото на В-играта, вие с по-голяма вероятност ще 

попаднете в потока и в този момент по естествен начин ще започнете да градите пътя си към вашата 

А-игра. 
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Докато се развивате като играч, ще се развива и вашия процес на вземане на решения. Имено за 

това говорят покер играчите, когато обсъждат 4-то, 5-то и 6-то ниво на мислене. Вероятно, вече сте 

го изпитвали многократно, докато сте се движили нагоре. Отначало сте мислили само за ръката си; 

след това, тъй като се движите напред, започнахте да мислите за ръцете на опонентите; по-нататък, 

обмисляхте, какво мисли опонентът ви за вашия диапазон, и т.н. По същата причина, понякога е 

необходимо да снижите нивото на мисловния ви процес, когато това се изисква от конкретната 

ситуация. Дори някои елитни играчи допускат грешка, когато се опитват да мислят прекалено 

усърдно, играейки срещу играещи за забавление играчи. Те им дават твърде висок кредит на 

доверие за неща, като метаигра и комбинаторика, а в действителност, най-добре щеше да бъде да 

играят стандартен АВС покер. 

Единственият начин да тренирате вашия процес на вземане на решения е просто да се упражнявате 

и да правите много повторения. Може би най-лесният начин да го направите е да прегледате 

история на ръцете. Преглеждайки една ръка, задавайте си едни и същи въпроси, които бихте си 

задали, ако щяхте да играете в този момент. Използвайте вашия стратегически римайндър, ако 

започнете да „буксувате“. Колкото повече се упражнявате, шлифовайки вашия процес на вземане 

на решения извън масите, толкова по-добре ще се подготвите към взимането на верни решения по 

време на игра. Също така, можете да изберете специфични ръце, в отиграването на които сте взели 

автоматични решения, и да се опитате да определите, защо се случи така. 

ПРЕСЯВАМЕ ЗЛАТО 

Успешните покер-играчи са станали успешни основно заради способността си да игнорират 

неща, които нямат отношение към успеха им. Способността им да отделят качествена 

информация сред маса ненужни неща много прилича на пресяването на злато или на 

анализа на агентите на ЦРУ на разговорите на заподозрени в тероризма. Трябва да пресееш 

купища глупости и безсмислено чесане на езици, за да намериш наистина ценна 

информация. Аналогично, в раздаването на една ръка има достатъчно информация и, ако 

се опиташ да използваш цялата, само ще загубиш. Разбирането на неща, върху които не 

трябва да се концентрираш по време на раздаване, е умение, което повечето играчи често 

недооценяват. Ако ви бяха казали преди началото на ръката, каква информация има 

значение, а каква – няма, решенията ви щяха да бъдат лесни. Разбира се, в покера не е така. 

Едно от предимствата да играеш в зона се състои в това, че вие с лекота можете да 

филтрирате цялата информация, заостряйки вниманието си само върху тази, която наистина 

има значение. 

Грешки при вземане на решение 

Има няколко разпространени грешки в процеса на вземане на решение освен тези, които вече сме 

разгледали в тази глава. Следващият списък не е изчерпателен, така че трябва да се убедите, че 

винаги обръщате внимание на всякакви други грешки, създаващи ненужни отклонения във вашия 

процес на вземане на решения. 

 Изкривени предубеждения 

 Прекалена привързаност 

 „Майната му…“ 

 Ефект на Дънинг-Крюгер 

 Изкривено възприятие на отминало събитие 
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Изкривени предубеждения. Съществува невероятно множество изкривени предубеждения, 

влияещи върху вашето възприятие и, като следствие, върху процеса на вземане на решения. Едно 

от най-често срещаните, както и най-скъпо струващо, е потвърденото предубеждение. Това е 

случаят, когато вие търсите информация, която потвърждава съществуващо вярване, и отхвърляте 

информация, която е противоположна. Най-голямото потвърдено предубеждение покер-играчите 

имат по отношение на нивата на техните умения. Те вярват, че те са печеливши играчи, така, когато 

печелят, това вярване се подклажда; когато губят, те го отнасят към липса на късмет. Това води до 

там, че те започват да игнорират положителната вариация, тъй като победата беше в резултат на 

техните умения, а не в резултат на късмет. В края на краищата, те свършват с вярването, че не им 

идват добри карти повече, отколкото на който и да е друг в играта, защото в мислите им се крие 

идея, че те никога не получават достатъчна доза късмет, който им се полага. 

Ето и няколко други примера за изкривени предубеждения: 

 Вие можете да вярвате, че сте по-добрият играч, така вие отхвърляте всеки пример, където 

вашия опонент може да ви надиграе, оплаквайки се, че той просто има късмет. Това е една 

от основните причини мнозина играчи да не вярват много-много на другите регулари. 

 При бързото отбелязване на един играч като риба, вие спирате взимате под внимание 

бъдещата информация, показваща силни страни в неговата игра, защото това не отговаря 

на първото ви впечатление. Това намалява предимството ви срещу него и може да ви 

затрудни да видите примери, където сте допуснали грешки. 

 Вие вярвате, че сте усъвършенствали една тактическа концепция, така, вие се 

концентрирате само върху примерите, които потвърждават това вярване, и игнорирате 

онези, които поставят това под съмнение. Това би могло да ви възпре да работите върху 

онази част от играта ви, която, може би, наистина се нуждае от това. 

За да започнете коригиране на изкривените предубеждения, като начало, трябва да си изясните 

причините за съществуването им. Ето няколко въпроса, които ще ви помогнат в това: 

 Защо смятате, че сте печеливш играч? 

 Защо ви се иска да вярвате, че сте по-добри от другия регулар? Защо ви е трудно да 

признаете, че другият играч е по-добър от вас? Нима не искате наистина да бъдете по-добър, 

вместо просто да си давате вид, че това е така? 

 Защо ви се иска да вярвате, че играта на „рибата“ е лоша, където и да я погледнеш? Защо 

не искате да изясните, по какъв начин ще е най-добре да експлоатирате истинските му 

слабости? 

 Защо нямате търпение да повярвате, че сте усъвършенствали дадена концепция? Нима 

искате да станете по-добър играч мигновено, без да положите някакви усилия? 

Когато играчите се хващат като за сламка за вярата в превъзходството си, без да са отворени към 

информация, която потвърждава, че и те имат слабости, тогава те имат проблеми, свързани с 

увереността. Тяхното изкривено предубеждение ги предпазва от разбирането на това, че те не са 

толкова добри, колкото биха искали. Истината е там, че в играта на всеки покер играч има слаби 

места. Само тогава, когато започнете да се отнасяте към играта си по-реалистично, ще стъпите на 

верния път към успеха. 
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Прекалена привързаност. Вие харесвате ръката си – покет аса – и не искате да се предавате. В 

същност, вие харесваХте ръката си; сега се надявате, че тя все още е добра. Дълбоко в себе си 

подозирате, че вече сте бити, но не можете да се насилите да фолднете такава хубава начална ръка. 

По същия начин можете да се привържете и към някой съвет, чут във видео или да отделите 

прекалено внимание на физическа подсказка или предишна история. Когато имате 

„гореща“ привързаност към вашата ръка, нова тактика или парче информация, вие, в същност, 

блокирате нова или противоречаща информация от работната ви памет. Ако наистина бяхте 

отворени към нея, решенията ви щяха да се адаптират към нея. 

Не можете да решите този проблем чрез простото принуждаване на мисловния процес да се 

адаптира към условията в едно разиграване, въпреки, че това може да ви потрябва в краткосрочен 

план. В крайна сметка, вие искате процесът ви на вземане на решения да се адаптира автоматично, 

защото иначе ще трябва да използвате ценното пространство в работната ви памет. За да 

елиминирате този проблем, вие трябва да коригирате основния пропуск, водещ до привързаност. 

Открийте причината и я разбийте на съставни част, използвайки менталната история на ръцете. 

Често срещаните пропуски включват опит за спечелване на всяка ръка, нуждата от доказателство, 

че сте прави и желанието мигновено да станете по-добри. След като намерите причината, 

наблегнете върху разпознаването на привързаността на момента – така ще можете да инжектирате 

логика и да спрете случващото се. С достатъчен брой повтаряния, вие, вероятно, ще се отървете от 

тази привързаност и автоматично ще станете по-адаптивни във вземането на решения. 

„Майната му…“ „Да става каквото ще, ще играя“. Това е много разпространена фраза, която си 

казват играчи, неспособни да вземат решение и поемащи риска без да помислят за по-малко 

рискован път. Това може да ви се случи, когато сте в трудна ситуация в голям пот. Например, 

изправени сте пред ол-ин и тази ситуация ви притиска. Под натиска на ситуацията и броя на мислите, 

въртящи се из главата ви, вие не можете да намерите отговора. И, в крайна сметка, просто решавате 

да хвърлите зара и колвате. 

Когато имате план, на който можете да се опрете при възникване на проблеми в процеса на вземане 

на решения, вие можете да си помогнете да продължите играта, а не да се предадете и да поемете 

риска. Направете дълбоко вдишване и използвайте стратегическия си римайндър. Методично 

следвайте всяка стъпка, за да си припомните, кой елемент е пропуснат във вашия процес на 

вземане решения, а след това изберете най-доброто решение. Накрая, вие все пак отново можете 

да рискувате, но ще го направите, защото това е по-добро решение, а не защото просто сте се 

предали и сте се отказали от опита да намерите решение. Не е важно, дали ще спечелите или 

загубите, маркирайте ръката за последващ анализ и изяснете, какво не е наред с вашето решение 

и защо не можахте да го намерите в нужния момент. Дългосрочното последствие на „майната 

му“ се състои в това, че не си давате възможността да подобрите процеса на вземане на решения в 

сложни за вас ситуации. Това също така може да ви посочи реални проблеми с игрова зависимост 

или психологически проблеми, такива, като тилт, страх или натрупани емоции. Ако установите, че 

ви е сложно да оправите проблема с „майната му“, обърнете внимание върху горепосочените 

проблеми – те могат да станат доста опасна пречка. 
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Ефект на Дънинг-Крюгер 3 . Тук става въпрос за склонността на слаби играчи да надценяват 

способностите си и, обратно, на силни играчи да недооценяват уменията си. От една страна, играчи 

с много ниско ниво на играта стават прекомерно уверени, защото те не са способни да разберат 

своята некомпетентност. От друга страна, играчи с високо ниво на играта грешно предполагат, че 

опонентите им имат същото ниво и в резултат увереността им спада. Тази концепция е прекрасен 

пример за това, защо увереността в покера няма съществена роля в дългосрочния успех. Играчи с 

множество умения, но ниска увереност винаги ще са по-успешни от невероятно самоуверени 

играчи без каквито и да е умения. 

Ефектът на Дънинг-Крюгер води до грешки в процеса на вземане на решения, когато играчи от 

високо ниво прекалено дълго обмислят решенията си или ги предугаждат, а неумелите играчи 

„надскачат“ себе си. Опитния играч с недостиг на увереност може да се съмнява в решенията си, но, 

обикновено, той все пак има достатъчно тактически знания за да стигне до вярно решение. От друга 

страна, слабият играч предполага, че той може да влезе в душата на опонента, но, в действителност, 

той може само да хване аса срещу попове. Увереността е крайно важна за успеха в покера, обаче, 

тя трябва да е реално отражение на вашето ниво. Няма значение, дали сте слаб и прекалено уверен 

играч или сте неуверен силен играч; важно е да имате точна картина на вашата игра, като 

използвате анализа на А-, В- и С-играта. Възможно е тя никога да не стане безупречна, но 

максималната осведоменост за силните и слабите страни може да ви помогне да избегнете 

лъжливите нива на увереност. 

Изопачен поглед към миналото. Играчите често губят ръката само за да разберат, защо са го 

направили. Ако бяха отчели тази част от екшъна, те биха могли да вземат правилно решение. Това 

звучи не съвсем необосновано, но се превръща в проблем, когато започват да мислят, че за да 

решиш проблем е достатъчно да разбереш грешката. Приемайки желаното за действителното, 

играчите не са в състояние да стигнат до реален проблем: Защо те не мислеха за това в момента на 

вземане на решение? Отговорът е много по-интересен и много по-полезен. По-надолу предлагам 

няколко примера, показващи, защо процесът ви на вземане на решения може да се разпадне: 

 Проблеми, като недостиг на енергия, тилт, „подпухнал“ мозък или загуба на концентрация, 

ограничават достъпа ви до цялата база знания и процеса на вземане на решения. 

 Мозъкът ви работи прекалено бързо и вие пропускате детайли, които са важни за вземане 

на правилно решение. 

 Прекалено дълго размишляване над факторите в ръката води до загуба на нишката на 

мисълта. 

И само тогава, когато намерите основната причина, поради която сте допуснали определена грешка, 

вие наистина ще свършите някаква работа, необходима за подобряване на мисловния ви процес 

като цяло. 

                                                           
3  Ефектът на Дънинг-Крюгер е когнитивна склонност, при която неквалифицирани индивиди страдат 
от илюзорно превъзходство, поради което погрешно оценяват способностите си много по-високо от средното. 
Тази склонност е приписвана на метакогнитивната неспособност на неквалифицирания да разпознава 
грешките си. 
Действителната компетентност, от своя страна, може да отслаби самочувствието, тъй като компетентните 
индивиди могат погрешно да допускат, че другите хора са носители на еквивалентно на тяхното разбиране 
или познание. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/Ефект_на_Дънинг-Крюгер
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Забележка: Тази грешка е свързана с грешка в обучение „Мигновено осъзнаване на грешка“, която 

е предизвикана от липса на знания. 

5 ФОКУС 

Фокусът е неотменна част от покера, защото именно той позволява на играча да събере 

необходимия обем информация за една ръка, за опонента или динамиката на играта. Колкото е по-

силен фокусът, толкова по-точно решение ще бъде взето въз основа на тази информация. 

Когато играчите се замислят за идеалното ниво на концентрация, можем да се сетим за сцената от 

„Раундърс“, където Майк МакДермот случайно попада на домашна игра на съдията. Той мина от 

там само за да върне на професора си някакви документи, но се заговори с другите на масата. 

Независимо то това, че той влезе по средата на раздаването, той бързо стигна до извода, че „на тази 

сбирка от велики умове от юридическия свят няма нито един добър играч“. След като сканира 

масата, той с голяма точност позна ръцете на всеки един играч: 

„Е, добре. На вас ви трябва третата тройка, но сте забравили, че тя беше при професор Грийн и той 

я изхвърли от играта. Сега се преструвате, че тя е у вас. А прокурорът държи слаб чифт. Съдията 

Каплан искаше да удари флъш от купи, но не успя. Мистър Ейдън се надява, че дамите му печелят. 

Залог на декана - $20!“ 

Това е вдъхновяващо, забавно и съвършено нереалистично изображение на покера. И все пак, 

мнозина играчи мечтаят, че би било страхотно да знаеш всичките детайли на интуитивно ниво. Те  

предполагат, че най-силните играчи имат именно такова ниво на концентрация и вярват, че това би 

им позволило да доминират в играта. Обаче, те са неспособни да определят взаимната връзка 

между своето ниво на съсредоточеност и способността си да разчитат опонентите. Губейки ръката, 

те не виждат, че разсеяност, скука и недостиг на фокус са им попречили да получат информация, 

която би довела до друг завършек. С други думи, те имат черно-бяло възприемане на едно 

раздаване – или имат нужните знания, или ги нямат. Те недооценяват ценността на достигане на 

високо ниво на съсредоточеност и вместо това оправдават загубите си с причини, които не зависят 

от тях. 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ФОКУСА 
Играейки покер, трябва да се опитате да избягвате влагането на прекалено голямо количество 

енергия за поддържане на фокуса и борба с отвличащи фактори. В идеалния случай, вие трябва 

лесно да се фокусирате. Когато стигнете до този момент, менталното пространство ще се освободи 

и вие ще можете изцяло да се потопите в екшъна. 

Фокусът може да бъде разделен на две съставни части: внимание и концентрация. Когато се говори 

за фокуса, хората често използват тези термини като синоними, обаче между тях има съществено 

различие. Внимание е посоката на вашия фокус, определяна от вашите цели, нужди, мотиви, 

интереси, приоритети и ценности. Концентрация е обем на вашия фокус, който, в крайна сметка, се 

определя от вашето ниво на енергия. Ако не са ви ясни тези тънки разлики, тогава помислете за 

това, по какъв начин хората говорят за фокуса. Когато някой ви казва: „Бъди внимателен“, той има 

предвид неща, върху които следва да се фокусирате. Когато ви казват „концентрирай се“, тогава 
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имат предвид, че трябва да повишите нивото на вашия фокус. Много е важно да разберете тези 

отличия, защото те илюстрират двата начина за подобряване на фокуса – задаване на посока и 

увеличаване на обема. 

За подобряване на фокуса се използва метод, който вече много добре познавате: оценяване на 

вашия диапазон. Отговорите на следните въпроси ще ви помогнат да анализирате различните нива 

на фокуса при игра на живо и онлайн, както и при учене и работа над играта ви.  

 Какви фактори способстват за идеалното ниво на вашия фокус? 

 Колко дълго продължава идеалното ниво на фокуса и какъв е първият признак, посочващ, 

че сте го загубили? 

 Какво води до загуба на фокуса? 

 Колко често губите фокуса по време на сесия? 

 Колко време ви е нужно, за да забележите, че сте загубили фокуса, и колко време ви е 

необходимо, за да го възстановите? 

 Кога обикновено фокусът ви е на ниско ниво? 

 Когато се разсейвате, за какво обикновено мислите? 

 Имате ли склонност да имате влошен фокус в началото, средата или края на игрова сесия? 

 До каква степен успявате да се справите с отсъствие на добри карти? 

 По какъв начин сънят, храненето и упражненията оказват влияние върху качеството на 

вашия фокус? 

Някои от тези въпроси могат да измерят фокуса ви в абсолютни единици: това е време, през което 

се разсейвате, и честота на подобни случаи. Проследяването на тези показатели може да ви даде 

по-точна представа за качеството на вашия фокус, заедно с всякакви възможни проблеми. Освен 

това, можете да си поставите цел и да проследявате прогреса. Например, ако сте открили, че средно 

се разсейвате около десетина пъти по време на 3-часова сесия, тогава можете да си поставите за 

цел да снижите този показател до седем. Разбира се, бихте предпочели изобщо да не се разсейвате, 

но да очаквате, че това ще се случи веднага, е просто нереалистично. Освен това, можете да се 

прицелите в увеличаването на скоростта, с която откривате разсеяността, и в намаляването на 

времето, което ви е нужно, за да възстановите фокуса. Проследяването на тази статистика в реално 

време само по себе си може да стане разсейващ фактор – затова намерете начин, позволяващ бързо 

да отбелязвате нужните детайли без да губите съсредоточеността върху играта ви. 

Когато вече имате добра представа за диапазона си, вие ще можете да инжектирате логика, цели, 

вдъхновение, за да подобрите фокуса си на масата или по време на ученето. Тъй като целите 

способстват насочването на вашия фокус, напомнянето за това, какви са те, може да ускори процеса 

за възстановяването на вашия фокус. Ако не ви достига концентрация, добавете вдъхновение от 

песен, цитат от филм или си представете къщата на вашите мечти, за да получите моментален 

енергетически заряд. Просто помнете, че тази стратегия води само до временно подобряване. За 

да стане прогресът ви постоянен, вие трябва да тренирате корекциите на вашите проблеми, 

свързани с фокуса и/или да оправяте други психологически проблеми, свързани с него. 

Ето още няколко основни начина за подобряване на фокуса: 

 „Сменете предавката“. В покера „смяната на предавката“ представлява способността на 

играча да промени играта си спрямо конкретен опонент. Същата стратегия може да се 
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използва и за подобряване на фокуса, особено при игра на живо. Представете си, че фокус 

е една скоростна кутия. Когато сте въвлечени в ръката, мислете, че вашият фокус използва 

5-тата скорост. Когато не участвате в ръката, можете да превключите на 3-тата, за да 

запазите енергията, тъй като не е необходимо да забелязвате всичките детайли на масата. 

Ако оставате в потока на събитията, безсъзнателната информация постоянно ще се натрупва 

и може да бъде използвана при вземане на решения, когато участвате в ръката следващия 

път. 

 Слушайте музика.  Опитвайки се да оптимизират фокуса, играчите често се чудят, могат ли 

да слушат музика по време на играта или не. Отговорът е следният: зависи от ситуация. Няма 

твърди правила. Един играч в даден момент може само да спечели, ако малко се разсее, 

докато в друг момент може да установи, че музиката му пречи, ако играе А-играта си или 

усеща, че е изморен. Най-добре е да направите експеримент и да изясните, помага ли ви 

музиката и, ако помага, то кога и каква най-добре ви подхожда. 

 Медитирайте. Мнозина играчи се отнасят скептично към медитацията, но последните 

изследвания са показали, че тя усилва способността на човека да различава тънки нюанси и 

му позволява да запазва фокуса за по-дълго време. 

 Минимизирайте разсейващи фактори. Преди да започнете да играете, трябва да знаете, че 

има много съвсем лесни начини да подобрите фокуса си или най-малко да предотвратите 

възникването на основни проблеми, произтичащи от загубата му. Те се отнасят предимно 

за обкръжаващите ви неща: затворете скайпа и браузера, изключете звука на телефона и 

пригответе малко храна преди началото на играта. Много често най-силните убийци на 

фокуса най-лесно се премахват. 

 Започнете да спортувате. Повечето покер-играчи водят слабо подвижен начин на живот. 

Последните изследвания са показали, че дори не много интензивни упражнения могат да 

повишат нивото на енергия при слабо подвижни хора с 20%. Ако не ви достига енергия за 

запазване на фокуса за дълъг период, обмислете добавянето на физически упражнения към 

дневната си програма. 

 Повишавайте менталната издръжливост. Менталната издръжливост се тренира по същия 

начин, както и физическата – просто тласнете себе си. Когато се борите за задържане на 

фокуса в ситуации, където обикновено сте го губили, вие по този начин повишавате 

менталната си издръжливост. Това прилича на физическата тренировка с цел да научите 

тялото си да бяга по-бързо или по-дълго. Ако започнете да го правите редовно, мозъкът ви 

ще се научи да поддържа по-високо ниво на съсредоточеност за по-дълъг период от време. 

Ще говорим за това по-подробно в глава 8. 

 Поставяйте си цели и ги коригирайте. Най-съсредоточените играчи са тези, които имат ясни 

и конкретни цели. Един от най-лесните начини да подобрите фокуса си, без да е 

необходимо постоянно да го мислите, е поставяне на конкретни цели или коригиране на 

противоречия в тях. Това ще насочи вниманието ви в правилна посока и ще повиши нивото 

на концентрация. Ще говорим за това по-подробно в глава 6. 

РАЗСЕЙВАНЕ 
Както онлайн, така и офлайн играчи демонстрират просто шокиращо ниво на разсейване. При 

наличие на постоянен достъп до интернет онлайн играчите „висят“ в социалните мрежи, гледат 

филми и просто сърфират в уеб-пространството по време на сесия, играейки на няколко маси. 
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Офлайн играчите не им отстъпват. Те пращат съобщения в Twitter, пращат съобщения по телефона, 

гледат спортните събития по телевизия, слушат музика и дори играят онлайн покер по време на 

игра в казино. Тази тенденция за „мултитаскинг“ е проблем не само в покера. Всеки ден се 

сблъскваме със стабилен поток на медийна информация, имейли, SMS-съобщения и телефонни 

разговори, които тероризират способността ни да се фокусираме. Изследванията помагат на хората 

да разберат, доколко е вредно това, потвърждавайки отрицателния ефект от разсейване. Едно от 

изследвания изясни, че състоянието на шофьори, които отвличат вниманието си на текстови 

съобщения и телефонни обаждания, е по-зле от състоянието на пияни такива. Нещо повече, хората 

често не вярват, че всичките тези дразнители имат някакво влияние върху тях. 

Много от играчите все още не разбират, доколко е разрушително това въздействие върху играта им. 

Ето един лесен начин да ви покажа, какво се случва, когато мозъкът ви се опитва да изпълни 

едновременно две задачи. Четейки следващите няколко реда, фокусирайте се върху усещанията в 

краката ви, докосващи стола, или в усещанията на стъпала на пода. Принудете себе си да 

почувствате това усещане, и при това обръщайте засилено внимание върху това, което четете. 

Погледнете, можете ли да забележите, как вашият мозък превключва между четенето и усещането 

на краката. Забелязвате ли, че всеки път, превключвайки внимание, губите информация от другия 

източник на съсредоточеност? Може би очите ви продължават да сканират страницата, но сега не 

успявате да прочитате всяка дума и, възможно, дори ви се налага да препрочитате наново. Всеки 

път, когато се опитвате да се фокусирате само върху четенето, спирате да мислите за това, което 

чувстват краката ви. Сега си представете, че това се случва на масата за покер. Когато започвате да 

се фокусирате върху неща, които нямат нищо общо с покера, вие губите информация за играта и 

започвате да я получавате от всичките онези източници, които ви разсейват. Фокусирайки се върху 

Фейсбук, текстово съобщение или филм, вие събирате информация, която няма нищо общо с 

решенията ви в покера и при това не получавате никаква информация за покера. Това означава, че 

работната ви памет се насища с информация, от която нямате нужда, и не получавате достатъчно 

информация, свързана с играта. В резултат, вашите решения се влошават и сега не си давате 

възможност да получите знания и информация, която бихте могли да използвате в следващите 

раздавания. 

Сега, когато вече разбирате проблемите, свързани с разсейването, можете да предприемете 

действия, необходими за снижаване на интензитета и честотата на възникване на подобни 

ситуации. Обърнете се към дневника за менталната игра и направете следното: 

1. Избройте всичките отвличащи фактори, с които обикновено се сблъсквате, когато играете 

онлайн или на живо. Ето няколко от най-разпространени: 

a. Предишни грешки, за които не можете да спрете да мислите; 

b. Интернет, телефонни обаждания и социални мрежи; 

c. Негативни мисли; 

d. Банкрол или размер на вашия стак; 

e. Лични проблеми извън покера; 

f. Мисли за миналото и бъдещето. 

2. Подредете интензитета на проявата на отвличащи фактори: дали те са малки, натрапчиви 

или ви оказват давление? 

3. Определете, кога те възникват по-често: в началото, средата или края на сесията? 
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4. Определете, какво ги отключва: възникват ли те по-често след като спечелите няколко ръце, 

или след като опонентът ви приложи хитроумен план, или когато сте уморени или когато ви 

е скучно? 

5. Проследете честотата им: дали те са постоянни, прекъснати или възникват много рядко? 

6. Намерете решения: използвайте менталната история на ръцете, за да разрешите 

противоречиви цели или интереси, които носят в себе си основни отвличащи фактори. 

В краткосрочен план можете да използвате инжектиране на логика, припомняне на цели или 

търсене на вдъхновение, за да пресечете тези разсейващи фактори. Не забравяйте, че подобен 

начин за блокиране на разсейващи фактори изисква разход на ментална енергия. Ако погледнете 

към фокуса през призмата на кръгова диаграма, то 60% от него могат да са насочени към покера, а 

40% - към Twitter. Блокирайки разсейващия фактор, вие можете да промените това съотношение 

към 75% - към покера, 10% - към Twitter и 15% - към инжектиране на логика, цели и вдъхновение. 

Обаче, дори и да е успешна, тази техника ще ви помогне да минимизирате разсейването и отново 

да се фокусирате, но желанието да се захванете с отвличаща дейност често не изчезва безследно. 

То може да се натрупва докато не стане толкова силно, че няма да можете да му устоите. Именно 

затова инжектирането на логиката е краткосрочно решение на проблема: то не води до истинския 

корен на проблема. За ефективното му отстраняване и минимизирането на разсейването в 

дългосрочен план, трябва да откриете фактора, който го подхранва. 

Помнете, тези разсейващи фактори разкриват скритите ви мотиви. Например, когато проверявате 

Фейсбук и играете покер, вие наистина сте заинтересувани да правите и двете неща. За да намалите 

желанието си да висите във Фейсбук и вместо това да играете покер, трябва да разкриете причината, 

поради която постоянно отваряте страницата си във Фейсбук. Когато стигнете до корена на 

проблема, ще съумеете да насочите усилията си към него и да минимизирате способността му да 

се превръща в отвличащ фактор. С други думи, ако откриете, че Фейсбук донякъде облекчава 

чувството ви за откъснатост от външния свят, което изпитвате заради покера, отделете време за 

посещаване на вашата страница. По този начин ще намалите желание да се социализирате в онези 

моменти, когато трябва да се занимавате с играта. Обаче, аз допускам, че кратковременните връзки 

с външния свят по време на игра наистина могат да ви помогнат да поддържате енергия и 

мотивация на високо ниво. Можете да вземете съзнателно решение да пожертвате малка част от 

вашия фокус заради поддържането на високото ниво на играта. 

СКУКА 
Скуката възниква в онези моменти, когато спирате да усещате тръпката, или няма нищо ново и 

интересно, на което бихте могли да се научите. Като компютър, който отдавна не е използван, 

мозъкът ви е в застой, в очакване на активиране. На играчите често им става скучно, когато не идват 

добри карти, когато чакат екшън, играят на по-малко маси или играят срещу опоненти, които могат 

да бият дори с С-играта си. Както е показано в глава 2, скуката е резултат от осъзнаване на недостиг 

на предизвикателство. Когато, за да получите предимство, ви е достатъчно само да седнете на 

масите, съвсем лесно се закотвяте на В- или С-играта. Започва да ви се струва, че покер е монотонен 

грайнд – на вас постоянно ви раздават все едни и същи карти. До този момент вече са ви раздали 

достатъчно често AKs, за да не се впечатлявате от тази ръка. Обаче, играчи, които запазват искрата 

и остават мотивирани да погледнат към нюансите и уникалните детайли на всяко раздаване, никога 

не скучаят. Те виждат физически и времеви подсказки, метаиграта, комбинаторика, баланс на 
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диапазони, G-бакс, предишните действия, имиджа на масата и множество други подробности, 

които повечето играчи не забелязват. Динамиката в покера е разнообразна и постоянно се променя, 

затова, независимо от факта, че постоянно ви раздават една и съща ръка, всяка от тях може да се 

изиграе по уникален начин. Винаги съществуват нови области, в които можете да придобиете 

предимство; играта винаги се развива, и ви е винаги можете да научите нещо ново. 

Един лесен начин да премахнете скуката е да се убедите, че винаги има нещо, което ще е интересно 

за научаване. Има ли такива сфери от играта, върху които бихте искали да поработите, но постоянно 

го отлагате? Съсредоточеността върху тези неща може да възбуди вашия интерес. По какъв начин 

можете да предизвикате себе си, когато играете срещу слаби опоненти? Вкарайте игра в играта, 

например, забелязвайки, доколко бързо и точно можете да оцените качествата им. Каква 

информация бихте могли да набавите, докато чакате по-добри карти? Предположете, че имате 

намерение да намерите информация за друг играч и тази информация ще ви помогне да го 

експлоатирате занапред, а след това си поставете за цел да откриете тази информация. Ако имате 

проблеми с търсенето на достатъчно количество интересни неща, върху които бихте могли да се 

фокусирате, погледнете към целите си, за да изпълните тази задача. 

 ПРИНОСЪТ НА БАРИ 

Високомерието на онлайн играчи 

В тактически план типичните онлайн играчи превъзхождат типичните играчи на 

живо. Неизброимото количество ръце, които могат да се изиграят онлайн 

позволяват на тези играчи да натрупат опит само в рамките на година. Обаче, 

онлайн играчи са склонни да недооценяват навиците на колегите си от офлайн 

покера, а също така значително надценяват собствените си онлайн навици в 

покера на живо. И, макар че мнозина елитни онлайн играчи са в състояние да 

покажат солидна игра в покера на живо, виждал съм огромен брой успешни 

онлайн играчи, които изглеждаха доста слабо на живо. На тях им е трудно да се 

нагодят към масата и те често пропускат екшън. 

Понякога онлайн играчи възприемат жива игра като игра в нета на една маса. 

Те имат голям излишък на фокус и затова просто не разбират, защо не могат да 

седят в Twitter, да играят игри на iPad, да четат книга или дори да играят покер 

в мобилно приложение. Те не разбират, колко екшън пропускат заради това, че 

се разсейват, както и не разбират, че в живата игра има нюанси, които те изобщо 

не забелязват. (Те са Несъзнателно Некомпетентни в някои тънкости на живата 

игра). Очевидно нещо – физическите подсказки, но работата не е само в тях. 

Например, играейки на живо, вие можете да разберете нивото на играча по 

начина, по който той държи чиповете, или да надникнете в душата му, слушайки 

разговорите му, а също така да забележите колко неща той пропуска, когато се 

занимава със смартфона си. Дори ако вашата онлайн С-игра е достатъчно добра 

за живата игра, не забравяйте, че на масата могат да присъстват и други добри 

онлайн играчи. Ако забравим за другите причини, то да вземете надмощие над 

тези играчи може да е достатъчно, за да оправдаете по-дълбока и по-усърдна 

работа в борба със скуката. 
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ПРЕУМОРА 
Преумората е резултат от интензивно съсредоточаване, което сте поддържали в течение на дълго 

време. Ситуацията е подобна на тази, която се случва със спортист, който се натоварва прекомерно 

на тренировки – в резултат, страдат силата му, скоростта и издръжливост. Когато се преуморява 

покер играч, той изпитва следните симптоми: 

 Проблеми с достигане на зоната 

 Затруднения в поддържането на стандартното ниво на фокуса 

 Намален интерес към покера 

 Проблеми със ставане сутрин и постоянно чувство на умора 

 Повишени нива на разсеяност и тилт, както и недостиг на мотивация 

Проблемът е там, че повечето играчи не знаят, как да отличат преумората от фокусирането върху 

други неща от психологически проблеми, като мързел. На играчите, които имат добра игрова етика, 

понякога е трудно да признаят менталното изтощение. Те не искат да се оправдават, особено когато 

не знаят, каква е причината за тези проблеми с фокусирането. Следващите въпроси ще ви помогнат 

да започнете разпознаването на преумората: 

 Как работи вашият разум, когато той не е толкова остър, колкото е обикновено? Работата му 

се забавя? Губите ли важни мисли по време на вземане на решение? Пропускате ли 

очевидните парченца информация? Когато играчите се преуморяват, разумът им става 

инертен и по-малко възприемчив към детайлите на екшъна. 

 Имате ли проблеми със заспиването? Голямата преумора може да доведе до там, че 

съзнанието много трудно асимилира цялата информация, натрупана по време на играта. По 

този начин, дори и да се чувствате изтощени и отчаяно се стремите да заспите, мозъкът ви 

не спира да работи. 

 Работили ли сте по-усърдно през последно време? Много често играчите със здрава игрова 

етика изпитват проблеми с разпознаването на признаците, сочещи, че натоварването им се 

е увеличило. Вероятността да се преуморите се повишава, ако през последно време сте 

играли повече, учили сте по-усърдно и не сте си взимали почивка. 

Най-добре ще е да се захванете с изследването на особености, характерни за вашата преумора, 

след всяка нейна проява. Понякога не го забелязвате, докато не се върнете към нормалната игра, и 

погледът към миналото няма да ви позволи да видите явните признаци на преумората. Направете 

грамотни бележки, за да сте готови следващия път да забележите преумората. Има ситуации, когато 

не можете да избегнете преумората, например, когато гоните статус Супернова Елит, участвате в 

рейк-състезание или в облог. Важно е да разберете, по какъв начин ви влияе този проблем – не 

чакайте много от себе си. Ако сте се преуморили и все пак сте принудени да играете, намалете 

очакванията си и по-твърдо работете над В-играта си. Възстановявайки се след преумората, 

помнете, че колкото ви е било по-трудно, толкова повече време ще ви е необходимо, за да се 

върнете към върховата ви форма. Затова, се убедете, че си оставяте достатъчно време за почивка. 

ИСТОРИЯ НА КЛИЕНТА 

Рой “GodlikeRoy” Бхасин 

Играч PLO на високи и средни лимити 
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POKERSTARS TEAM ONLINE 

„В края на миналата година бях принуден да играя тонове ръце, за да получа 

статус Supernova Elite. Получавал съм този статус и преди, но тази година имах 

проблеми с набирането на точки. Знаех, че психологическата и физическата 

издръжливост са много важни, но не бях в състояние точно да определя 

момента на преумората. Имаше ситуации, когато като че ли знаех, че съм 

преуморен, но мислех, че такъв е стилът ми – понякога играя хиляди ръце, а 

понякога – нито една. Исках да играя, но си търсех оправдания да не го правя. 

Покерът ми се струваше като допълнителна работа и аз постоянно търсех себе 

си в нещо друго. В края на краищата, мозъкът ми сякаш рестартираше и аз 

отново горях от желание да грайндя, но само до онзи момент, когато всичко се 

повтаряше отново. 

Като цяло, никога не бях против работа по график, но и никога не се опитвах да 

планирам деня си; аз просто много играех. Без да имам график, имах чувството, 

че трябва да играя през цялото време. Играех 7 дни в седмицата няколко месеца 

подред – именно това беше причината за моята преумора. Осъзнаването на 

това, че наистина съм преуморен, и това не са само оправдания, че повече не 

мога да играя – всичко това ми помогна да изработя по-разумен план. Сега 

редовно правя прекъсвания – играя шест дни в седмицата, след това си взимам 

почивен ден и по-често си правя почивки, когато играя в течение на целия ден. 

Концентрирайки се върху фокуса си, аз също така открих,  че играта ми се 

влошава след около 90 минути. Сега си правя кратки прекъсвания всеки 90 

минути, и се връщам по масите със свежи сили. 

Едно от нещата, което действително доказа полезността си, е способността да 

разбереш разликата между преумората и чувството за изнемогване заради 

даунсуинга. Тази разлика стана за мен очевидна, когато се доближих до 

проблема: когато покерът ми се струваше като допълнителна работа, това 

означаваше, че съм се преуморил. Аз никога не се чувствам по този начин, 

когато картата просто не идва. Когато съм в даунсуинг, мога да започна да търся 

оправдания, за да не играя и да се занимавам с други неща, но винаги запазвам 

невероятна мотивация да работя върху играта си и да преминавам през 

даунсуингове. Така че сега, щом започна да усещам, че покерът се превръща в 

допълнителна работа, аз разбирам, че е време да си взема почивка. 

Разбирането на тези разлики много опростява взимането на решение за 

необходимостта да се грайнди или да се почива. 

В крайна сметка не можах да стигна до Supernova Elite. Прекалено много 

изостанах от графика и взех жизненоважно EV решение да спра опитите за 

спечелване на статуса няколко седмици преди края на годината. Обаче, този нов 

подход наистина подпомогна способността ми за грайнд. Преди, в свободното 

от играта време, не исках да правя нищо, свързано с покера. Сега, взимайки 

подобаващи почивки, аз играя с по-голямо удоволствие и това до значителна 

степен засили моята страст към играта. Не съм разбирал до каква степен 
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прекалено големият обем от игра възпираше професионалния ми растеж. С 

новия график обемът остана същият, обаче сега играя с по-ясен разум, 

получавам удоволствие от играта и постоянно работя върху нея. Предишният ми 

подход към получаването на статуса Supernova Elite приличаше на игра по 

преяждане. Ако не се тъпках с играта и не се преуморявах, тогава, вероятно, щях 

отново да получа този статус. И все пак, радвам се на решението си и на новия 

си график, наред с новия подход към грайнда“. 

Ето няколко идеи от първата ми книга „Ментална игра в покера“ на тема, как да избегнем 

преумората: 

 Когато сте невероятно мотивирани, свалете малко напрежение. Когато емоция – дори и 

мотивация – е прекалено силна, това може да доведе до неоптимална игра и учебния ви 

процес ще се забави. 

 Взимайте си поне един почивен ден в седмицата и пет дни – в месеца. В почивните дни 

мислете и правете неща, които не са свързани с покера. 

 Освен покера трябва да имате някакво хоби, което не възприемате сериозно. 

 Ако играете онлайн, то осигурете време, през което не сте на компютъра. 

 Оценявайте играта си в края на всеки игрови ден. Това ще ви помогне да забравите за 

покера в психологичен план, както и ще позволи на мозъка ви да се отпусне. 

6 ЦЕЛИ 

Целите дават посоката на всичко това, което правите на масата и извън нея. Колкото са по-силни и 

значителни вашите цели, толкова ще е по-интензивна вашата енергия, насочена към оптимизацията 

на всеки аспект от играта ви. Когато целите са достигнати, можете да си поставите нови. Това ще 

освежи играта ви, ще поддържа нивото на вашата енергия, ще усили мотивацията и ще ви позволи 

да празнувате успехите си, дори ако не сте играч номер едно в световен мащаб. 

Ето и няколко други предимства от поставянето на цели: 

 Целите дават ориентир за оценка на необходимата производителност, а така също и 

осигуряват основа за обратна връзка. Това е особено важно за краткосрочна навигация в 

средата на покера. Понякога, заради вариацията, е сложно да се разбере, дали се движите 

напред или напротив – назад. Пътят към успеха в покера не е съвсем ясен, но целите могат 

да ви дадат възможността да разберете, доколко добре се справяте с тази работа. Когато не 

знаете, как да оцените играта си, вие ставате уязвими към хаоса, наречен вариация. 

 Целите превръщат вашите намерения в съзнателни, следователно, вие винаги можете да 

разберете, че се движете към тях, правейки един или друг избор. Те стесняват възможните 

варианти и не ви дават да се чувствате така, сякаш ви дърпат в различни посоки. 

Мнозина играчи, дори и професионалисти, правят глупави грешки, когато работата се опира до 

поставянето и достигането на цели. Играчите не са запознати с техниката на поставянето на цели и 

не съвсем осъзнават значимостта им, което съществено ограничава техния успех. Много от тях си 

поставят прекалено многобройни, трудно достижими или размити цели. Те решават, какво искат да 

постигнат само тогава, когато усещат оптимизъм по отношение на играта си и не виждат 
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възможните пречки по пътя си. Те са прекалено уверени в своя потенциал и много лесно се 

предават. И, макар че поставянето на цели изглежда доста лесна концепция, тези грешки могат да 

доведат до хаос, пренасищане с емоции и провал.  

На тази тема може да се напише цяла книга. Но задачата на този раздел не е в предоставянето на 

всеобхващаща оценка на целите и процеса на тяхното постигане. Тук просто е описан лесен процес 

и се предоставя набор от практически съвети, които са помогнали на мнозина играчи да постигнат 

успех. 

КРАЙНИ И ТЕКУЩИ ЦЕЛИ 
Играчите имат разпространено заблуждение, същността на което се състои в това, че поставянето 

на цели, ориентирани към резултата, е лоша идея. Тъй като вариацията влияе много силно върху 

играта, те предполагат, че е грешно да се поставят цели, отнасящи се към неща, които не могат 

изцяло да се предскажат или да се контролират, например, спечелване на определена сума пари 

или конкретен турнир. Обаче, отказ от поставяне на цел, свързана с количеството пари, които 

печелите, или с почести, които получавате, ще бъде нелогичен, ако вие определяте успеха си 

именно по този начин. Играчи, които смятат, че поставяне на цели, ориентирани към резултата, е 

лоша идея, много усърдно се опитват (съзнателно или несъзнателно) да избегнат провала.  

Тъй като крайните и текущите цели са тясно свързани, то в идеалния случай играчите трябва да 

поставят и двата вида цели. Крайните цели определят крайната точка, а текущите – описват, как ще 

стигнете до там. Когато определяте, колко пари искате да спечелите, колко турнири ще вземете или 

на какви лимити искате да играете, вие задавате ясна посока на вашата игра. Следващата стъпка се 

състои в това, да определите текущите цели, които са необходими за достигането на крайната цел, 

например, подобряване в стратегически план, намаляване на тилт и по-добър избор на игра. Тези 

текущи цели могат да бъдат дори по-конкретни и по-подробни след като определите начините, 

които позволяват да се постигне всяка една от тях. Например, за да намалите тилта, можете да си 

поставите за цел всекидневна работа върху профила на тилта, концентрация върху откриване на 

признаците на тилта по време на игра и инжектиране на логика при първия признак за появяването 

на тилта. В края на краищата, енергията, която влагате в постигането на текущите ви цели, се 

подхранва от желанието ви да достигнете крайните цели. И колкото е по-силно това желание, 

толкова по-усърдно ще работите върху текущите си цели. 

ПОТЕНЦИАЛ 
Мнозина покер-играчи вярват, че имат огромен потенциал. Те си представят, как печелят титли, 

играят в Bobby’s room или подпомагат семейството си благодарение на покера. Обаче, тъй като те 

никога не знаят, какво именно могат да постигнат, потенциалът става предположение, основано 

само върху личното им мнение. Много често изкривеното мнение на играчите за тяхната игра 

опровергава представата им за техния потенциал и общото му разбиране. Това оказва влияние 

върху целите, които те са си поставили, както и върху способността им да достигат истинския си 

потенциал. По надолу можете да видите най-разпространените грешки: 

 Надценяване или подценяване на способностите; 

 Възприемане на потенциала като нещо статично и неизменно; 
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 Живот в мечтите за потенциала. 

Надценяване и подценяване на способностите. В основата на потенциала лежи разбирането на 

собствените способности, които можете както да надценявате, така и да подценявате. Например, 

много често покер-играчите си поставят цели и си представят своя потенциал, когато им се раздават 

добри карти. Разбира се, те се разочароват, когато разбират, че няма начин да задържиш уинрейта 

си на ниво 9ВВ/100. Когато ги удря неизбежния даунсуинг, той може да разруши нереалистичното 

им виждане на тяхната игра. Обикновено, това довежда до загуба на увереност и мотивация, до 

поява на съмнения в собствения потенциал и до изоставяне на цели. Точната оценка на текущия 

диапазон на способностите и предишните нива на успеха гарантират, че целите ви са реално 

отражение на нивото на вашата игра. 

Възприемане на потенциала като нещо статично и неизменно. Вашият  потенциал на играча не е 

поставен в рамка – той се развива заедно с вашата игра. С напредването на професионалното ви 

развитие расте и вашия потенциал. Потенциалът нараства и когато отстранявате стари 

психологически проблеми във вашата игра. Елиминирането на психологическите проблеми и 

грешките от вашата С-игра позволява на вашия „землемер“ да се придвижва напред и да вижда 

пътя нататък. Разбирането на това, че потенциалът ви е нараснал, може да се превърне в мощен 

мотивиращ фактор. Интересно, но някои играчи също така се мотивират, когато научават, че те не 

са чак толкова силни ментално и тактически, колкото са си мислили по-рано. Разбирането на това 

им дава обяснение на причини, поради които те не са могли да достигнат потенциала си в миналото. 

Можете да се разочаровате, мислейки, че имате достатъчно умения за постигане на потенциала в 

някоя определена сфера, ако постоянно търпите провал. Тази камбанка може отново да мотивира 

играча да достигне истинския си потенциал. 

Живот в мечти за потенциала. Понякога на играчите им се иска да си повярват, че вече са 

достигнали собствения си потенциал, тъй като не им се иска да се сражават за него и да претърпят 

провал. Те не разбират, че това вярване е само мечта, в която те живеят. Играчите със стабилна 

увереност – както в личния план, така и в покерния – нямат такъв проблем. Ако забелязвате, че 

имате такъв проблем, работете върху повишаването на увереността си – това ще подтикне вашата 

мотивация да спре да живее само с мечтите и да започне да търси постигането на цели чрез реални 

постижения. 

ОЧАКВАНЕ 
Разликата между очакването и целта е съществена. Целта се ражда от вашия предполагаем 

потенциал, обаче, текущите ви възможности все още не позволяват тя да бъде постигната. От друга 

страна, очакването е цел, която, както ви се струва, ще бъде достигната. Това означава, че или вече 

имате умения, позволяващи да я постигнете, или вие сте уверени, че можете да се сдобиете с 

подходящи умения по пътя към целта си. Разликата между тези две концепции вероятно ще ви се 

стори незначителна, но тук трябва да подчертаем една важна идея, позволяваща да направим ясно 

разграничаване. Когато очаквате, че ще постигнете определена цел, вие се настройвате да НЕ сте 

подготвени за грешки, препятствия и несполуки, които много често застават на пътя ви. Вие очаквате 

постигането на целите си, затова  нямате причини да се готвите за тях. Когато си поставяте цел, вие 

знаете, че ще се наложи да се потрудите и се готвите към всичките трудности, с които, по всяка 

вероятност, ще ви се наложи да се сблъскате. 
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Може би най-голямата разлика между очакването и целта се състои в това, как оценявате резултата. 

Когато не успявате да постигнете целта, вие можете да се разстроите, но това няма да продължи 

дълго. Вместо това, вие можете да оцените резултатите обективно: Как или защо не сте успели? 

Към какво не бяхте готови? Имаше ли начин това да бъде избегнато? В какви сфери сте постигнали 

успех и прогрес? На какво сте се научили? Какво да правите сега? 

Отговорите на тези въпроси моментално ще ви позволят да станете по-добри не само в постигането 

на цели, но и поставянето им занапред. Когато става дума за очакване, оценката ви обикновено ще 

е черно-бяла. Ако не сте постигнали целта, вие се провалихте; ако сте постигнали успех, то 

празнуването няма смисъл, защото вие направихте тъкмо това, което очаквахте. И чак когато 

надхвърлите очакванията си, ще изпитате някакво чувство на удовлетворение, но то няма да е 

пропорционално на неприятните усещания, които изпитвате, когато се провалите. При покер играчи 

често се случва да направят някакво постижение, например да спечелят първия си турнир, и след 

това изобщо да не се замислят за това. Подобна неспособност да похвалиш себе си създава 

недостиг на чувство за собствено достойнство, и, в крайна сметка, хората напразно пропиляват 

възможностите за повишаване на увереността си. 

Нещо повече, тъй като те не получават някакво позитивно възнаграждение за тежкия си труд, те 

дори могат да почувстват леко разочарование от играта. Очакванията са способни да изсмучат 

живота от  покера. Поставянето на цели прави разпознаването на прогреса като неотменна част от 

процеса на развитие, а също така може да предизвика чувство на само удовлетворение, гордост и 

възобновена страст към играта. И подобно на някакъв цикъл, тези чувства могат отново да ви 

мотивират да постигнете нови, още по-високи цели. 

Ако сте установили, че не сте способни да различите, дали това, което искате, е цел или очакване, 

потърсете думата „трябва“. Ако говорите: „Това не трябва да ме вълнува“, в действителност, вие 

имате предвид: „Очаквах, че това да не ме вълнува, но, все пак, то ме вълнува“. Ако вместо това 

решите да си поставите цел да не позволите на това „нещо“ да ви вълнува, то след това можете да 

си поставите цели, ориентирани към процеса, за да разберете, анализирате и да коригирате 

причини, поради които това ви вълнува. Без съмнения, последният сценарий ще е доста по-

продуктивен. 

Иначе казано, очакванията не са задължително лоши. Високите очаквания доведоха мнозина 

играчи до невероятен успех. Обаче, правилно формулирани цели могат да доведат до същия 

резултат, но без негативно влияние, което често върви ръка за ръка с вашите очаквания. 

ПРОТИВОРЕЧИВИ ЦЕЛИ 
Някои играчи имат скрити от самите тях цели, които те несъзнателно влачат след себе си навсякъде. 

Тъй като не са осъзнати, тези цели са в конфликт с реалните амбиции. Например, целта на един 

играч за тази година може да е да спечели 50000$, да бие лимита $2/$4 и да подобри постфлоп 

играта си. Обаче, освен главните цели съществуват и такива: да изглежда добре, да избягва 

ситуации, които го смущават, както партита в свободно от покера време. Ако за вас е важно да 

изглеждате добре, то това може да доведе до допускане на постфлоп грешки, защото вие усърдно 

се опитвате да надиграете някого. Или, можете да се откажете да работите с треньор, за да 

избегнете неудобство, което възниква, когато молите за помощ. Ако за вас са важни партита в 

свободното от покера време, тогава какво ще правите, ако приятелите ви ви канят на парти, а вие 
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знаете, че за да спечелите 50000$ трябва да играете по-голямата част от нощите в петък срещу 

събота? Тези цели противоречат една на друга и могат да се превърнат в препятствие по пътя ви 

към успеха. 

Определяне и разрешаване на целите в конфликт ще ви помогне да пренасочите фокуса си и 

мотивацията към цели, които са най-важни за вас. Вероятно, в началото ще ви е сложно да откриете 

противоречиви цели, но трябва да знаете, че те имат свойството да се проявяват в онези моменти, 

когато сте напрегнати, тилтнати, прекалено уверени или показвате лоши резултати. За да ги 

откриете, проследявайте всичките действия, мисли и емоции, които са в противоречие с основните 

ви цели, и се опитвайте да разкриете мотивацията, която ги подклажда. Ето няколко примера на 

противоречиви цели и тяхната потенциална мотивация: 

 Вашата напрегнатост може да е резултат от нетърпимост към процеса за постигането на 

целите. Противоречащата цел се състои в това, че вие искате да постигнете успеха 

моментално. 

 Вашият тилт може да е предизвикан от отрицателна сесия. Противоречащата цел се състои 

в това, че искате да показвате финансов прогрес всеки ден – вие се ядосвате, защото 

загубата за вас е крачка назад.  

 Когато резултатите ви са лоши в определен ден, вие можете да решите изобщо да не 

играете и вместо това да се захванете с нещо, което ви доставя удоволствие. 

Противоречащата цел се състои в това, че вие винаги искате да получавате удоволствие от 

работата си. 

След като определите противоречивите цели, отделете онези от тях, които за вас са с най-голям 

приоритет, след което насочете своите усилия към тях. Например, ако за вас са невероятно важни 

партита в петък, тогава може би има смисъл да преразгледате целта за постигане на печалба от 

50000$. В резултат, вие няма да се разочаровате и няма да бъдете притеснени, ако не постигнете 

целта си, защото вие взехте съзнателно и обмислено решение. От друга страна, ако решите, че 

профит от 50000$ е с по-голям приоритет, трябва да сте в състояние да си припомняте, че отказът 

от веселба с приятели е неотменна част от вашия път към истинската цел. Преминавайки през този 

процес с всяка една противоречива цел, вие ще предотвратите насочването на енергия и усилия 

към цели, които не отразяват реалните ви амбиции. И, следователно, вие максимизирате 

способността си за достигане на цели, които наистина са важни за вас. 

СТАРТОВА ЛИНИЯ 
Играчи, които показват най-големия успех в постигането на целите си, са тези, които имат ясна 

представа за своята „истинска“ отправна точка. На дадения етап от покерната ви кариера не е 

възможно да започнете на чисто. Вие винаги изграждате нещо ново върху онези цели, които вече 

сте постигнали, а също така и върху това, което сте научили в процеса на постигането им. Поставяйки 

пред себе си нови цели, играчите често се фокусират само върху това, на къде се запътят, при това 

те не използват поуките, които са извлекли от миналия опит, а те биха могли да им помогнат да се 

доберат до поставените цели. Ще е разумно да препрочитате тези въпроси от време на време, за 

да не стане така, че моментът на вдъхновение или на негатив ще окаже влияние върху отговорите 

ви. 



90 | P a g e o f 1 2 8  
 

 Как проследявате постигането на вашите цели? 

 Доколко сте добри в поставянето на достижими цели? 

 Какви са вашите силни и слаби страни? 

 Имали ли сте в миналото склонността да надценявате или да подценявате силните си и 

слабите си страни? 

 Какво в покера е предизвиквало във вас най-силните емоции? Все още ли се вдъхновявате 

от тях? 

 Имате ли склонност да надценявате или да подценявате времето, което ви е необходимо за 

постигането на вашите цели? 

 Доколко сте точни в определянето на потенциала си? 

 Каква беше причината за провала ви в миналото? 

 Какви противоречиви цели са ви създавали проблеми в миналото? 

В идеалния случай, отправната точка трябва да отчита всичките ви предишни постижения и неудачи. 

Както го обсъдихме по-рано, неудовлетвореността може да провокира играча да си постави нова 

цел „от нулата“ и, например, да го принуди да изтрие базата данни в Holdem Manager, за да скрие 

миналите си неудачи. Ако направите това, тогава ще игнорирате всичко, на което бихте могли да се 

научите от провалите си и напразно ще пропилеете техния потенциал, който би могъл да облекчи 

постигането на бъдещия успех. Ако наистина бихте могли да започнете на чисто, щяхте просто 

отново да се провалите, за да научите отново онова, което беше премахнато от паметта. 

Едно от най-великолепните неща в покера е явното разнообразие на всевъзможни постижения. 

Можете да се насочите към това, да станете силен играч, да спечелите много пари, да спечелите 

гривни или титли в големите турнири, освен това, вие можете да го направите във множество игри, 

в различни формати и на различни лимити. Най-важното е да намалите целите си до няколко, които 

наистина искате да постигнете – при такова разнообразие на всякакви цели е лесно да започнеш да 

се мяташ от едно към друго и, в крайна сметка, да не постигнеш нищо. 

ЗАЩО ГО ИСКАТЕ 
Поставяйки пред себе си цели, важно е да разбирате не само това, което искате да постигнете, но 

и защо искате да го постигнете. Ето какво може да ви помогне: 

 Определете ползата от успеха и последствията от провала. 

 Направете целите си по-ясни и по-силни. (Ще можете да разберете, че ползата от 

определена цел не е толкова голяма, колкото сте мислили по-рано, и ще е необходимо да 

я преразгледате или, може би, дори да я промените). 

 Избягвайте разсейващи фактори, мързела и отлагане на нещата при сблъскване със сложна 

ситуация. 

Най-разпространената причина, поради която покер-играчите искат да постигнат целите си, са, 

разбира се, парите. Но дори и тогава, когато парите се явяват като цел номер едно, от успеха винаги 

може да се извлече и нещо друго освен парите: да станеш шеф на самия себе си, да докажеш, че 

родителите ти не са били прави, да се почувстваш като голям победител или просто да се сдобиеш 

с готина работа. Разбирането на тези, често пъти несъзнателни мотиви, ще ви помогне да 

определите, каква полза освен парите можете да извлечете от покера, а и ще зададе посока на 
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вашите цели. Ако вие разбирате, че причината, поради която играете покер, е в състезателния 

процес и на вас това ви харесва, поставяйте цели и съставяйте план, който съответства на тази 

причина, нещо от рода на редовни битки със силни играчи. Ако най-голямата награда, която 

получавате от покера, е възможността да имате супер работа, поставете си за цел да участвате в 

турнири на живо в интересни места. Ако покерът ви предоставя възможността да прекарвате повече 

време със семейството, вие можете да започнете да играете на повече маси онлайн, за да успеете 

да изпълните същия обем работа за по-кратко време. Нагаждането на целите към причините, 

поради които искате да ги постигнете, ще ви помогне да вземете от играта много повече, отколкото 

е определено от вашите цели, и дори може да ви направи по-щастливи, както и да повиши вашето 

жизнено EV.  

ПРИНОСЪТ НА БАРИ 

КАКВО ВИ МОТИВИРА? 

В бестселъра си „Драйв“ Даниел Пинк използва маса изследвания, 

подчертавайки по този начин, че нашите предубеждения относно нещата, които 

ни мотивират, са силно изкривени. Парите, разбира се, много ни мотивират, но 

само в незначителна степен. В момент, в който човек започне да печели 

достатъчно, за да си осигури комфортен живот, съблазънта да печелиш повече 

пари се намалява. Освен парите Пинк изтъква три особености, които реално 

мотивират хората да постигат целите си: 

 Автономност: Чувството за контрол над работата си, когато не сте 

сковани в действията си и не сте принудени да се подчинявате на шефа 

си. 

 Майсторство: Чувството за достигане на върха на уменията си, 

превръщането в най-добър в работата си. 

 Резултат: Чувството, че работата ви означава нещо, и че вие привнасяте 

нещо в обществото. 

След прочитането на Драйв, аз по естествен начин помислих, доколко добре 

тези три особености се вписват в живота на един професионален покер-

играч. Автономността има смисъл: чувството на свобода в покера и работата 

според личния график е едно от най-привлекателни фактори в играта. 

Майсторство: и макар да съществува разпространено мнение, че покерът се 

състои в търсене на игри със слаби опоненти, играчи, които могат да покажат 

най-добри резултати на дълга дистанция, са онези играчи, които запазват 

ентусиазма по отношение на растежа и постоянно предизвикват себе си. 

С резултата нещата са по-сложни. Покерът се възприема като егоистична и 

нищо не произвеждаща дейност, не само от обществото, но често и от 

самите играчи, защото успехът идва от чуждия джоб. Но все пак, ако 

погледнем към резултата в контекста на мотивация, тогава лесно ще 

разберем, защо мнозина играчи се разочароват след определено време. 

Обаче, не е задължително нещата да са такива. Покера може да осъществи 
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личните ви цели, да ви обучи на навици, които могат да бъдат пренасочени 

към другите сфери от живота, а също така може да стане това, което вие 

искрено ще обичате. Може и да не ви стигне мотивация да спечелите 

$100000, ако не разбирате, по какъв начин тези пари ще помогнат на 

семейството ви. Възможно е да нямате сили да покорите $3/$6, обаче 

посвещавайки определено време на обучение на други играчи, вие ще 

съхраните мотивацията за подобряване на собствената ви игра. Помислете, 

какво означава за вас покера и ще намерите по-дълбок смисъл в 

намеренията си. Обикновено, не посочвам за пример Фил Хелмют, но 

упоритата му решимост да спечели повече гривни от всеки друг, му дава 

силно чувство за предназначение. В този план можем напълно да го 

следваме. 

ПЛАНИРАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ 
В момента, в който си поставяте целта, вие сте изпълнени с оптимизъм и енергия. Мечти за това, 

което можете да постигнете, са приятни и вие сте развълнувани, мислейки за предстоящия път. 

Проблемът е там, че повечето играчи не отчитат препятствия, които могат да се изпречат по пътя им 

към мечтата. Те си представят крайния резултат, без да мислят за всекидневния труд, необходим 

за постигането на този резултат. Следователно, те не са готови към неизбежните неудачи и 

прекалено чувствително реагират на тях, разстройват се или имат чувство за безизходност. В 

повечето случаи именно това е причината плановете за новата година да претърпяват провал. 

Хората си представят това, което искат, но не прилагат дългосрочно планиране, което би включвало 

различни препятствия, с които те биха могли да се сблъскат. 

Решението на този проблем е предвиждането на неудачи и препятствия наред с надлежната 

подготовка към тях. Направете предварителна експертиза, представяйки си всякакви възможни 

несполуки, след което направете план за преодоляването на най-вероятните от тях. Ако се опитвате 

да се катерите по лимити, планирайте възможните суингове, сблъсък със силни регулари или 

голяма загуба само за един ден. Това ще ви помогне не само при сблъскването с проблеми, 

решаването на които сте планирали предварително, но и ще тренира вашите умения да решавате 

подобни проблеми, затова при възникването на непредвидени ситуации вие ще реагирате спрямо 

тях много по-добре. 

Тук можете да видите две допълнителни стратегии, които ще ви помогнат да преминете през 

всякакви препятствия: 

1. Изучавайте целите си. Когато възникват проблеми, особено непредвидени, те често 

довеждат до стрес и негативно отношение. Съвкупност от отрицателни фактори може да ви 

отдалечи от вашите цели и причините, поради които искате да ги постигнете, което на своя 

ред, може да доведе до депресия и загуба на мотивация. След това натрупания негативизъм 

ще пречи на способността ви да решавате проблеми и да се връщате на правилния път. За 

да предотвратите това плъзгане по спирала, намерете начини, които позволяват да 

подсилите и да изучите вашите цели. Запишете ги и редовно ги преглеждайте, особено при 

силен стрес. Колкото по-ясни и по-силни са вашите цели, толкова е по-малка вероятността 

да се сблъскате с проблеми, които ще ви окажат негативно въздействие. 
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2. Планиране на вдъхновение. Прогресиране в трудни времена става все по-сложно, когато 

на вас не ви достига енергия. Много често играчите чисто интуитивно започват да търсят 

източник на вдъхновение, за да получат необходимия ментален скок в нивото на енергия. 

Обаче, този процес често е случаен и отнема много ценно време. Вместо това, когато 

поставяте целите си, съберете вдъхновяващите ви неща заедно. Това са, например, откъс от 

филм, песен, картина, сувенир от роднина или известен цитат. Когато проблемите нахлуят, 

вие веднага ще можете да използвате тези вдъхновяващи елементи, за да получите заряд 

от енергия, който ви е нужен за да продължите борбата. 

 ПРИМЕРИ ЗА ДОБРЕ СТРУКТУРИРАНИ ЦЕЛИ 
По-надолу можете да видите три измислени примера за практическо приложение на съвети от тази 

глава: 

Боб е 27-годишен професионален онлайн играч; играе на NL200 и понякога се пробва на 

NL400 и NL1k, като играе средно по 40 000 ръце на месец. 

Крайна цел: Да спечеля $ 100 000 за година, заедно с рейкбека. 

Текущи цели: 

 В рамките на първите три месеца постепенно да увелича обема от 40 000 до 

80000 ръце на месец. 

 Да поработя с треньор върху експлоатиране на регулари от NL400, за да се 

закрепя на този лимит. Да се занимавам с треньора веднъж седмично и да правя 

допълнителни четири часа самостоятелно обучение. 

 Да отстраня най-голямата грешка от моята С-игра: прекалено пасивна игра 

извън позиция. Да използвам менталната история на ръцете за работа както 

върху тактическата част от играта ми, така и върху психологическата. 

Защо искам да спечеля $100 000 за годината? 

За да стане покера професия за мен, аз трябва да печеля много повече, отколкото съм 

получавал на предишната ми работа. Нещо повече, аз трябва да докажа на себе си и на 

семейството ми, че, решавайки да играя покер като професионалист, аз правя правилния 

избор.  

Какви прегради могат да ми препречат пътя? Как ще се справя с това? 

Може да ме удари невероятен даунсуинг, когато ще стъпвам на по-висок лимит, особено 

на NL1k. Ще се справям с това чрез ограничаване на броя бай-ини, които мога да загубя 

на по-високите лимити. Ще играя на NL1k само тогава, когато масите ще бъдат 

невероятно привлекателни. Също така, мога да загубя мотивация, ако не спечеля нищо 

в рамките на няколко месеца, или, ако не успея да увелича броя ръце, играни за месец. Ще 

се справям с тези проблеми чрез добавяне на четвъртата текуща цел: постоянно да 

работя върху менталната част от моята игра. Това никога не е бил проблем за мен, но 

аз никога не съм се опитвал да достигна нещо толкова голямо. Загубата на мотивация 
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може да унищожи моята цел, затова ще бъда много внимателен от самия старт, за да 

се убедя в минимизирането на потенциално вредни фактори. 

Джейн е сериозен онлайн играч-аматьор, която играе SNG турнири. Средно, тя играе по 2 

часа през нощта, на четири маси. Тя знае, че, ако поиска да печели повече, ще й се наложи 

да увеличи обема на играта. 

Крайна цел: Да увелича броя на масите от четири на шест, съхранявайки при това 

текущата стойност на ROI. 

Текущи цели:  

 Да започна с добавянето на една маса през първия час на играта и постепенно да 

увеличавам времето, в рамките на което да мога да поддържам играта на пет 

маси. Да добавям още една маса тогава, когато играта на петте маси ще е 

толкова комфортна, колкото и играта на четирите сега. 

 Да доведа диапазоните за кол на балона до нивото на Несъзнателна 

Компетентност, за да мога да взимам важните решения бързо. В края на всяка 

сесия да преглеждам ръцете в SNGWiz. 

 Да съставя план за деня, включващ редовна загрявка, която ще усили 

мотивацията ми за игра на по-високо ниво и ще ми позволи да изградя 

психологическата издръжливост. 

Защо увеличаването на обема е толкова важно за мен? 

На мен ми харесва да предизвиквам себе си. Харесвам и чувството, което възниква при 

вида на наградата, която получавам след тежкия труд. А допълнителните пари никога 

няма да са излишни. 

Какви прегради могат да изникнат на пътя ми? Как мога да се справя с тях? 

Времето и енергията са големите ми пречки. Пълноценният работен ден не само 

отнема по-голямата част от времето ми, но и може да ме изтощи психологически. Ще 

се справям с това чрез скъсяване на сесиите ми в онези дни, когато наистина съм 

изморена. Много често дори мисълта за това, че ще ми се наложи да играя два часа, 

убива желанието ми за игра. Също така, мога да изгубя предимство, добавяйки още една 

маса. Ще се справям с това с помощта на анализ на А-, В- и С-играта, за да оценя 

действията след всяка сесия, и, за да се уверя, че избягвам да правя големи грешки. 

Тим току що завърши обучението си в колежа и иска да прекара годината в пътешествия и 

професионална игра на покер. Той е печеливш играч, но тилтът може да стане сериозен 

проблем, който ще окаже влияние върху него както на масите, така и извън тях. 

Крайна цел: През първите два месеца съществено да съкратя моментите на проявата 

на тилта. Да отстраня тилта след шест месеца. 

Текущи цели: 
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 В началото да отделям поне два часа в седмица, за да разбера лостовете, 

признаците и причините за появата на тилта. Да създам логически твърдения, 

помагащи да се боря с него по време на игра. 

 Редовно да оценявам гнева си и да записвам това в дневника си. Да пазя 

менталната история на ръцете, когато това е необходимо, или да преглеждам 

тази, която имам. 

 Да разпознавам тактическите грешки, които обикновено допускам, когато съм 

в тилт, и да създам стратегически римайндър, за да съм сигурен, че не правя тези 

грешки по време на игра. 

 Преди играта да правя загрявка, която ще ме подготви към борба с тилта всеки 

път, когато играя. 

 Да внимавам! 

Защо намаляването на тилта е толкова важно за мен? 

Обикновено, за да се справя с тилта, аз просто не играя няколко седмици и той си отива 

от само себе си. Но сега, когато имам разходи за пътешествия, не мога да се откажа от 

играта. Нещо повече, тилтът и загубата на сериозна сума пари може да ме вкара в 

наистина унило състояние. Аз искам да изкарам страхотна година и не само искам да се 

наслаждавам на пътешествието си, но и не искам да се отказвам от определени неща 

заради това, че губя пари на покер, когато съм в тилт. 

Какви пречки могат да изникнат по пътя ми? Как да се справя с тях? 

Даунсуинг от самото начало може ме постави под сериозно напрежение и това само ще 

влоши тилта ми. Ще се справя с това, отлагайки пътуването си с един месец, за да 

натрупам повече пари. 

СЪВЕТИ ЗА ПОСТАВЯНЕ И ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИ 
„Всеки има план, докато не го ударят по мутрата“. – Майк Тайсън, бивш шампион по бокс в 

тежка категория. 

Не е нужно целите ви да са идеални от самото начало. Ако все още изучавате процеса за поставяне 

на цели, както и всичко, което е необходимо за тяхното постигане и оценяване на прогреса, напълно 

е нормално да се почувствате претоварени. Следващите указания ще ви помогнат да подобрите 

управлението на този процес:  

Очертайте финал. Целта се нуждае от ясно очертана крайна точка, в противен случай, как ще 

разберете дали сте я достигнали? Лесно е да определиш крайната цел, ориентирана на резултат, 

например, като „да спечеля Х$“, но как да разбереш, че сте „отстранили тилта“, или сте „създали 

перфектен дневен ред“? За процесуални или качествени цели, подобни на тези, вие трябва ясно да 

определите крайната точка в момента, в който поставяте целта. Например, можете да определите, 

че тилтът ще бъде отстранен тогава, когато ще играете три пълни месеца и/или преминете поне 

през два жестоки даунсуинга без да допускате каквито и да е грешки, предизвикани от ярост. Ще 

разберете, че спазвате добър всекидневен ред, когато започнете да играете стабилно на високо 

ниво и на вас няма вече да ви се налага да принуждавате себе си да правите загрявката преди всяка 
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игрова сесия. Определянето на крайна точка ще ви позволи и да разберете, кога можете леко да 

намалите темпото и да се насладите на постигнатите с труд резултати. 

Проследяване на прогреса. Когато давате подробно определение на целта си, вие значително 

улеснявате оценяването на прогреса. Ако вашата цел е ориентирана на процес, например, „да 

играете по-съсредоточено“, запишете на лист хартия, защо това е важно за вас. След това можете 

да проверявате фокуса си след всяка сесия, за да разберете, постигнали ли сте някакъв прогрес или 

не сте. Ако откриете, че сте обкръжени от няколко отвличащи фактора, които ви пречат да се 

съсредоточите, проследявайте честотата на тяхното появяване във всяка сесия. 

Поставете си две цели. Тъй като е сложно да се знае със сигурност, какво именно можем да 

постигнем, поставете пред себе си както ниска, така и висока цел. Например, ако сте се прицелили 

в почасовия обем за месеца, можете да си поставите минимална цел в 100 часа и максимална – от 

140 часа. Направете така, че да сте уверени, че можете да постигнете минималната цел, докато 

максималната цел ще бъде това, което наистина ще ви тласне към по-усърдна работа. 

Благодарение на това, изпреварвайки графика си, вие винаги можете да се прицелите към по-

високи цели. Ако изоставате от графика си, тогава пред вас все още ще се мержелее достижимата 

цел, което може да ви опази от разочарованието от несвършена работа. 

Изпълнение. Достигането на цели е като да играеш качествен покер: вие трябва да взимате 

множество правилни решения. През целия ви път към целта ще се сблъсквате със стотици, ако не и 

с хиляди решения, които или ще ви доведат до целта, или ще ви отклонят от нея. И макар че вашата 

ефективност няма да е винаги идеална, вие трябва усърдно да работите върху минимизирането на 

грешките и ефективно да се учите от тях. Ако откриете, че ви е трудно постоянно да взимате 

грамотни решения, това ще означава, че целта ви е трудно достижима, или подготовката ви не е 

била достатъчна. Анализирайте причините, които пречат на вашата производителност, след което 

направете необходимите корекции. 

Задайте времеви граници. Задаването на разумни времеви граници за постигането на вашите цели 

може да предизвика чувство за неотложност и приоритет без да ви оказва психологически натиск. 

Ако целта ви е „да биете лимит $2/$4“, но при това не сте определили крайния срок за постигането 

й, тогава, в същност, вие си позволявате да вървите към тази цел вечно. Времевите граници добавят 

към целите ви  необходимата структура и ще ви помогнат да избегнете отлагането на старта и 

напразното пропиляване на времето. Обаче, не бива да се пресилвате или прекомерно да бързате, 

основно поради вариацията. Направете добра и разумна оценка и отговорно си вършете работа, 

необходима за постигането на поставената цел. Просто помнете, че колкото е по-трудна и по-

дългосрочна целта, толкова е по-сложно точно да се предвиди, колко време ще е необходимо за 

постигането й. Сроковете, които си поставяте за постигането на целта, не са изсечени върху камък. 

Убедете се, че редовно оценявате прогреса си, за да се коригирате навреме, без да се отклонявате 

от пътя си. 

Поставете си лични цели. Личните цели, като купуване на къща, повишаване на увереността или 

взимане на отпуска, укрепват връзката ви с покера и ви позволяват да разберете, доколко добре 

той подхожда на вашия начин на живот. Когато намерите взаимната връзка с покера на лично ниво, 

това ще засили вашата съсредоточеност и ще ви мотивира да постигнете успех. 
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Изберете правилното количество цели. Ако изпитвате проблеми с постигането на цели, вероятно, 

се опитвате да постигнете прекалено много цели едновременно. Мисловното пространство в 

мозъка ви е ограничено и количеството цели, които можете да постигнете, също е ограничено. Е, и 

колко цели тогава могат да се изберат? Отговорът зависи от размера и сложността им. Колкото по-

малка и по-лесна е целта, толкова повече цели ще са ви по силите. С други думи, ако си поставяте 

огромни цели, например, „искам да доминирам в PLO на лимит $5/$10“, тогава, вероятно, ще 

трябва да се ограничите само с тази цел. Идеалното количество цели зависи от личното ви 

пространство. По-голямото количество цели няма задължително да ви създаде проблеми, ако, 

разбира се, разбирате, че прогресът със сигурност ще се забави. Добрата новина състои в това, че 

вие винаги можете да добавяте цели, ако не усещате достатъчен натиск, или да съкратите тяхното 

количество, ако сметнете, че не ви е по силите да ги постигнете. 

Използвайте конструктивен език. Избягвайте да използвате негативен език от типа „не се 

тилтвай“ или „стига прави очевидни грешки“. Разбирането на това, което не искате да правите, не 

е равнозначно на разбирането на това, което искате. Освен това, заявяване на това, което не искате 

да правите не ви дава точна и осезаема крайна точка. В горните примери бихте могли да използвате 

други думи, с които фразите биха звучали като „Научи се да контролираш тилта и в края на краищата 

отстрани го“ или „Разбери, защо продължаваш да правиш толкова ужасни грешки“. Това може да 

ви изглежда еднакво, но промененото значение на думите поставя пред вас понятни и ясни задачи 

много по-конструктивно. 

Направете щателно сравнение. Понякога е полезно да обръщате внимание на постиженията на 

другите играчи, за да определите личните си цели. Обаче, не бива да го правите, ако не ви достигат 

знания за точното сравнение.  Много често играчите поставят пред себе си цели, които, според тях, 

се постигат много лесно, защото това вече е направено от техния приятел или друг играч. Това, което 

е било лесно за тях, невинаги ще е лесно за вас. И обратно. По-добре, сравненията да се правят без 

да обръщате внимание върху резултата, за да разберете същността на процеса и уменията, 

необходими за постигането на целта. Попитайте ги. Хората често обичат да говорят за своите 

постижения – ще се учудите, какво могат да споделят. Ако не можете да ги накарате да споделят с 

вас опита си, просто не правете сравнения. 

Финиш. Когато толкова усърдно работите върху постигането на целта, като победа в голям турнир 

или установяване на новия лимит, ще е лесно да направите последен тласък пред самия финиш. 

Мислите за това, какво ще направите с печалбата, когато сте чип-лидер в турнира, могат лесно да 

ви разсеят и да станат причината за поражение. Вие или прекалено рано сте се отпуснали на новия 

лимит, или сте спрели да извършвате всичките онези действия, които ви направиха печеливш играч 

до сегашния момент. Спринтьорите прелитат през финалната права, без да се спират върху нея. 

Така че, не спирайте да работите, докато не видите, че целите изцяло са стигнали до крайната си 

точка. 

7 САМОДИСЦИПЛИНА 

До този момент беше представено богато разнообразие от стратегии и тактики, които могат да ви 

позволят да оптимизирате менталната и тактическата си игра. Какъв е начинът да ги внедрите в 

играта си? Как да обърнете думите на хартия в навици, които можете да изучите, тренирате 
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практически и да получите впечатляващ резултат? Очевидно е, че трябва да свършите някои неща, 

обаче, без необходимото ниво на самодисциплината ще ви е много трудно да достигнете дори една 

от тях. Мнозина играчи харесват независимостта, която покера им дава, но забравят, че с нея идва 

и голямата отговорност. Никой вече няма да носи отговорност за качеството на вашата игра. Никой 

няма да поставя вашите цели, срокове и график – всичко това трябва да свършите вие. 

Самодисциплината е извънредно важна в покера, защото именно тя ви дава стимул за стабилна и 

продуктивна работа върху вашата игра. Тя ви дава великолепен шанс да се хванете за всичките 

възможни източници – включително и тази книга – за да постигнете потенциала си. И като покер 

играч, вие знаете, че без да полагате необходимите усилия вие бързо ще се хлъзнете назад. 

Дисциплината е нещо, на което ви учат още от детството. Вашите родители, учители и други 

авторитетни личности вероятно са ви дисциплинирали, опитвайки се да ви научат на това, кое е 

правилно, а кое – не е, да формират полезни навици и да структурират вашия живот. Когато сте 

млади, необходимостта от дисциплината е минимална, тъй като авторитетните личности във вашия 

живот играят ролята на хора, внушаващи правилата и структурите, с които вие все още не можете 

да се справите самостоятелно. Поставят ви сроковете за домашна работа, графика на живота и 

изгледите на бъдещето. И след това, в един момент ви пускат на свобода – вие ставате изцяло 

отговорни за самите себе си. На вас ви е необходимо да поставяте пред себе си цели и да създавате 

структурата на живота – нещо, което по-рано са правили другите хора. За да се справите ефективно 

с всичките тези задачи, на вас ще ви трябва самодисциплината. 

Самодисциплината понякога може да стане проблем за един покер играч. Много често покерът 

засмуква тези момчета, защото на тази работа няма шеф и на тях им харесва, че не е нужно да се 

отчиташ пред никой. Типът играч, когото покерът привлича именно по тази причина, вероятно, е 

играч, който не желае да бъде задължаван да прилага някакви правила или структури, за да ги 

следва по-късно, или да се отчита пред някой – дори пред самия себе си. Това е проблем за мнозина 

играчи. Не е важно, дали това ще е превишаване на границата на загубите, отказът от вкарване на 

обем или лудомания по блек-джак – проблемите със самодисциплината могат да се проявяват по 

различен начин. Несъмнено, това е онзи навик, който според почти всички играчи, може да бъде 

усилен. 

Добрият начин за измерване на самодисциплината се състои в погледа към целите, които сте 

постигнали. Не е важно, колко големи или сложни бяха вашите цели: ако сте ги постигнали, то имате 

добро ниво на дисциплината. Важно е да го разберете не само защото това може да освети наличие 

на недостиг на дисциплината, но и защото това няма да ви позволи да се дисциплинирате 

прекалено. Ако не сте в състояние да балансирате натовареността с работа и личната свобода и 

развлечения, които ви предлага покера, може да изникне множество проблеми, в частност, чувство 

на обида, умора и изтощение. 

Играчите имат навика да мислят за самодисциплина като за нещо, което те или имат, или нямат. 

Трябва да разберете, че това не е така. В действителност, и тук има диапазон, какъвто има и при 

всяко друго умение. Понякога играчите показват високо ниво на самодисциплина, но понякога – тя 

изобщо липсва. Проблемът е в това, че играчите се притеглят към този митологически висок 

стандарт, който е постижим само в онези случаи, когато те са силно мотивирани. В такива ситуации 

те се учудват: „Защо не мога да бъда такъв винаги?“ 
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Причината е същата като тази, поради която не можете винаги да играете А-играта си. Опитвайки се 

да подобрите самодисциплината си, опирайте се на силните си страни, вместо да принуждавате 

себе си да изпълнявате несъществуващите очаквания. По този начин ще можете постоянно да 

прогресирате и няма да изпитвате сериозни спадове, разочарования или гигантски скокове нагоре 

или надолу.  

Когато започвате да усещате, че ви липсва дисциплина, това не означава, че изцяло сте загубили 

контрол – уменията и навиците, доведени до нивото на Несъзнателна Компетентност, не могат 

просто така да се изпарят. Например, дори когато изобщо не сте дисциплинирани, вие все пак 

правите загрявката преди сесията, никога не залагате като комарджия след загуба и добавяте 

допълнителни маси само когато можете да се справите с тях. При сблъскване с проблеми изчезват 

онези навици и умения, които все още са в процес на обучение. Поради тази причина има смисъл 

да започнете да подобрявате самодисциплината си, работейки върху нея в моменти на С-игра. За 

да се захванете с това, като начало е необходимо да получите детайлна картина на вашата С-игра. 

Започнете от отговорите на следните въпроси: 

 Какви специфични грешки допускате, когато самодисциплината ви се устремява надолу? 

 Какъв е първият признак за това, че самодисциплината предизвиква проблем? 

 В какви ситуации няма да ви достига самодисциплината? 

 Кога изникват повече проблеми: когато губите или когато печелите? 

 Къде изпитвате проблеми със запазването на самодисциплината – по масите или извън тях? 

 Имате ли склонност да забравяте за важни неща, които трябва да направите? Ако това е така, 

тогава търсите ли оправдания за това, че не ги правите? 

 Какви оправдания казвате на себе си или на другите? 

 Какво именно повишава нивото на вашата самодисциплина? 

Така, както оценявахте другите неща, редовно си записвайте бележки за това, по какъв начин не ви 

достига дисциплина, и го правете докато не си формирате ясна картина на вашата дисциплина в 

моменти на С-игра. По-специално, трябва да се фокусирате върху бележки, направени веднага след 

онези случаи, когато сте се представили най-зле. И макар, че в тези периоди е трудно да намериш 

сили да направиш бележка, това са най-добрите ситуации за събиране на информация. Опитайте 

да вкарате цели и вдъхновение, за да се мотивирате поне малко. Помнете, заложени са вашите 

покер цели и, възможно, способността ви да продължите играта. Създайте си чувство за 

неотложност, за да формирате ясна картина на най-лошото ниво на вашата самодисциплина, а това 

ще помогне играта ви да не отиде по дяволите. 

Понякога на играчите им е достатъчно само да преминат през този процес на оценка, за да направят 

необходимите изменения. Обаче, по-често ще се наложи да копнат по-надълбоко в търсенето на 

проблеми, отнасящи се до тяхната самодисциплина, и да вложат повече време и усилия за тяхното 

разрешаване. Следващите пет концепции, тясно свързани със самодисциплината, могат да 

помогнат в този процес. 

 Поемане на отговорност 

 Спазване на правила 

 Сила на воля 

 Работна етика 
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 Управление на време 

ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ 
Първата крачка в повишаването на самодисциплината е поемане на отговорност и осъзнаване на 

факта, че успехът ви изцяло зависи от самите вас. Вие и само вие сте отговорни за вашите цели, 

времето и работната етика. Ако продължите да се осланяте на външните фактори или някого, който 

ще ви мотивира към успеха, вие никога няма да развиете дисциплина. Дори ако играете с 

поддръжник, работите с треньор или сте просто спонсорирани, успехът все пак зависи само от вас. 

Поемане на отговорност и самоуправление често е по-сложно, отколкото ви се струва. Именно вие 

взимате всичките важни решения, и именно на вас трябва да се карат, когато нещо не върви както 

трябва. Вие сте под по-малко напрежение, когато някой друг е водещ в шоуто, защото крайната 

отговорност лежи върху тях, а не е върху вас. Знанието на това, че единствено вие контролирате 

съдбата си, може да се стори тежко и непосилно. Понякога товарът става прекалено тежък и вие 

прибягвате до действия, които могат да го облекчат. 

Прехвърлянето на вина върху някого или нещо е един от начините да се намали напрежението. За 

някои играчи търсенето на вина в другите е станало толкова естествена реакция, че понякога те 

дори не забелязват, че го правят. За да започнете да се отървавате от този навик, отговорете на 

следните въпроси: 

 Кого или какво сте склонни да обвинявате? 

 Защо ви е тежко да поемате отговорност? 

 В какви ситуации, обикновено, се случва това? 

 Какви стъпки можете да предприемете, за да поемате повече отговорност? 

Най-често играчите обвиняват вариацията или другите играчи. Те казват: „Загубих не защото играех 

лошо – цялата работа е във вариацията“. Казвайки това, те се чувстват по-добре, прехвърляйки 

вината върху нещо, което е неподвластно на техния контрол. И макар че те действително нямат 

власт нито над картите, които ще им бъдат раздадени, нито над действията на опонентите, които те 

няма как да контролират, това не означава, че те са безпомощни. Играчите винаги са отговорни за 

разбирането на реалиите на вариацията и изучаването на играта на опонентите, доколкото това е 

възможно. В покера винаги има възможност да поемеш повече отговорност по този или онзи начин. 

Работете върху разпознаването на ситуации, в които обвинявате някого или нещо, и прехвърляйте 

отговорността от тях върху себе си. Само тогава, когато можете да поемете вината и да признаете 

слабостите си, ще можете да започнете да се подобрявате. 

СЛЕДВАНЕ НА ПРАВИЛА 
Мнозина играчи си налагат правила, опитвайки се да запазят контрола на играта си. Например, те 

си поставят „спирачка“ на загубите, лимитите, на които да играят, продължителността на сесия и 

нивото на опонентите, срещу които са готови да се борят. За съжаление, много често тези правила 

се забравят точно толкова бързо, колкото се налагат. Играчите започват да губят повече, да 

прескачат лимитите, да играят прекалено дълги сесии и то срещу силни опоненти. Те често се 

учудват, как така могат толкова лесно да си наложат правила и след това точно толкова лесно да ги 

захвърлят – понякога, дори след няколко часа. Това се дължи на две основни причини: 
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1. В действителност, не им се е случвало да изпитат изгодата от следване на правила или да 

разберат цената на отказа от тях. По този начин, сблъсквайки се с избора да следват 

правилото или да го нарушат, играчите правят това, което име се струва вярно, а не това, 

което ще им донесе изгода в дългосрочен план. Да предположим, че сте сложили спирачка 

на загуби 2 бай-ина, но играете на примамливи маси и на два пъти сте хванали кулър в 

рамките на първия час от играта. Какво ще направите? Ще напуснете масата, следвайки 

правилото, или ще продължите да играете? Да отговориш на този въпрос не е толкова лесно. 

От една страна, излизайки от играта, вие губите много стойност. Но, ако лесно изпадате в 

тилт и губите контрол, излизането от играта може да е правилният избор, дори ако все още 

не сте в тилт. Вашето правило за спирането на загуби трябва да се усъвършенства, за да се 

максимизира стойността и играта ви да се защити от тилта. 

За всяко правило, което вие постоянно нарушавате, напишете списък с предимства, които 

ще получите, ако го следвате, и списък с последствия, към които може да доведе отказът да 

го следвате. Например, ако вие редовно пропускате загрявката и просто скачате на масата, 

вашият списък на предимства и последствия би могъл да изглежда така: 

Предимствата на загрявката: 

 Аз играя по-добре и допускам по-малко грешки 

 Малко е вероятно вариацията да повлияе върху моето състояние 

 Загрявката ми помага да усетя увереността и да се подготвя към играта 

Последствия от отказа от загрявката: 

 Вероятността да изпадна в тилт се повишава 

 Ще има повече ситуации, в които не знам какво да правя 

 Играта по-бързо ще стане скучна, особено ако няма добри карти. 

Ако се чувствате, че направо ви сърби да играете, направете няколко дълбоки 

вдишвания и си напомнете списъка с предимствата и последиците. Използвайте го като 

рационално обяснение на важността на загрявката. С времето тези причини ще станат 

по-силни и вие ще започнете да следвате правилата без да е нужно да си напомняте, 

защо всичко, което правите, е толкова важно. 

2. Вие можете да се изправите срещу своите правила, както сте го правили с правилата на 

вашите родители, учители или треньори, когато сте били по-млади. Ако, бидейки дете, вие 

по всякакъв начин сте игнорирали авторитети, вие, общо взето, можете да правите  същото 

със самия себе си точно сега. Добре сте изучили този похват и възможно има някакви 

причини да игнорирате авторитетност (и те тепърва трябва да се изяснят). Разберете, дали 

личната ви история може да се повтори, и използвайте менталната история на ръцете, за да 

си помогнете с определяне и разрешаване на причината за вашето неподчинение. Този 

проблем се е зародил преди да започнете да играете покер, и, най-вероятно, се е проявил 

и в другите сфери на вашия живот – той не може да бъде премахнат мигновено. Напишете 

списък с оправдания, които си измисляте, за да намерите рационално обяснение за 

нарушаването на правилата, които сами си създавате. След това инжектирайте логика, цели 

и вдъхновение, за да принизите тези оправдания и да подсилите важността на спазването 

на правилата. 
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СИЛА НА ВОЛЯ 
Енергия, която използвате за да запазвате самодисциплината, е вашата сила на воля. Много хора 

мислят, че самодисциплината е неизменна черта на характера, която винаги се намира на едно и 

също ниво в течение на целия живот. Обаче, множество проучвания доказват, че силата на волята 

е ограничен ресурс, и, че загубата й в една от сферите на живота оказва влияние върху остатъците 

й в друга сфера. Едно изследване установи, че студентите започват да пушат повече, спират да се 

грижат за личната си хигиена и са по-склонни към емоционалните сривове при наближаването на 

последните изпити. Стресът, възникващ по време на подготовката към изпитите, намалявал общата 

им сила на воля и довеждал до разрушаване на самодисциплината в другите сфери на живота. В 

същност, загубата на силата на волята разкрива С-играта им в самодисциплината наред с тилта и 

умората, което, в крайна сметка, се отразява върху тактическата им С-игра. Това изследване помага 

да изясним типове проблеми, с които редовно се сблъскват покер-играчите. Когато хората играят 

много покер, както на живо, така и онлайн, те често не се хранят добре, не спортуват, прекалено 

много се уморяват, за да се срещат с приятелите, или, обратно, започват да пият и да ходят по 

партита. След доста продължителни сесии играчите често губят дисциплината в тактическия план и 

започват да си пропиляват чиповете. Те дори могат да не успеят да устоят на съблазън да изиграят 

един craps или keno преди да излязат от казиното. 

Принуждавайки себе си да бъдете по-дисциплинирани в ситуации, когато това не е толкова лесно, 

вие можете да подобрите силата на волята си. Това е същото, както при спринтьори, които 

повишават физическата си издръжливост, принуждавайки себе си да бягат по-надалеч, вместо да 

бягат по дистанция, която им се струва лесна. Ето два други начина за повишаване на силата на 

волята: 

1. Формирайте добри навици. Използвайте силата на волята само тогава, когато това е най-

необходимо. Много често на играчите не им достигат добри навици и те пилеят силата на 

волята си за базовите сфери от живота, от типа началото на деня, ходене на фитнес и 

хранене. Навиците или дневния ред ще ви позволят да се справите с тези елементарни 

всекидневни неща, без да хабите ценната енергия. Вашите навици могат да запазят вашата 

сила на воля дори още по-добре, ако успеете да формирате това, което Чарлз Дюиг нарича 

„ключови навици“ в книгата си Силата на навика. Ключовите навици са навици, които 

предизвикват ефекта на домино и довеждат до по-широка структура на полезни привички. 

Например, приготвянето на здравословна закуска може да доведе до обучение преди 

играта, започване на играта в определено време и игра с добро настроение. И обратно, ако 

сте пропуснали закуската, вие можете да скокнете директно на масите, рискувайки да 

изпаднете в тилт или просто да играете отвратително. 

2. Убивайте желания. Много често играчите имат желание да бъдат по-дисциплинирани. Те 

виждат другите играчи, които имат този навик, и желаят същото. Възможно, те възприемат 

самодисциплината като черта на характера, която просто не им се е паднала по рождение, 

или не желаят да положат усилия, които са необходими за формирането й. И в двата случая, 

желанието е пасивен подход към получаване на навик, който те искат да имат. Дори още 

по-зле, тъй  като желанието изключва силата на волята – за какво ви е да работите усърдно 

върху нещо, за да получите еди-какво си, ако вие вярвате, че можете просто да го 

пожелаете? Когато убивате желанието да бъдете по-дисциплинирани, вие си давате 

възможност да повишите вашата сила на воля и да я използвате по-продуктивно. 
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РАБОТНА ЕТИКА 
Работната етика е стойността на обучението и развитието на играта ви извън масата според вашата 

оценка. Покерът е известен с немарливо отношение към работата благодарение на красивите 

истории, в които студенти печелят милиони долари за няколко секунди. Мечти за печелене на 

купища пари са привлекли в играта немалко хора. За повечето от тях покера е просто удоволствие 

и не прилича на работа. Обаче, проблемите възникват именно в онзи момент, когато играчите 

започват да злоупотребяват със свободата, която покерът им дава. И макар че отначало по-

професионалната работна етика може да ви се стори малко привлекателна, тя определено е по-

привлекателна от възможния крах, необходимостта да се върнете на „реалната“ работа, 

потвърждавайки по този начин, че всички, които се съмняваха във вас, са били прави. Успехът е 

весело нещо, което прави обикновените задачи, изискващи изпълнение, по-приятни. Това не 

означава, че съботната нощ в казиното или допълнителните часове, прекарани в учене, са по-

полезни от срещата с приятели или от времето, прекарано със семейството. Обаче, тези решения 

имат друго значение, когато увеличават вашите шансове за постигането на целите. 

Ако на вас ви липсва работната етика, започнете с отговори на следните въпроси: 

 Кого уважавате най-много в покера? Как бихте описали тяхната работна етика? 

 Кого уважавате повече: умните или упоритите хора? 

 Какви са вашите текущи мисли относно ценността на труда? Дали те са претърпели промени 

с течение на годините и, ако това е така, тогава какви са тези промени? 

 Какви негативни асоциации имате във връзка с работата? Какъв е източникът им? 

 Кой ви е повлиял най-много (дори и негативно) по въпроса за разбирането на ценността на 

труда? На какво ви е научил този човек? 

Както беше казано в началото на раздела, за да постигнете целите си, на вас са ви необходими 

определени количества самодисциплина и работна етика. Отчитайки това, че играта става все по-

твърда, както и последиците от Черния Петък, на мнозина от вас се налага да направите крачка 

напред в този аспект от играта ви. Заздравяването на вашите убеждения относно ценността на труда 

чрез горните въпроси може да ви даде необходимият заряд от енергия. Освен това, използвайте 

менталната история на ръцете, за да изясните всякакви негативни асоциации по отношение на 

вашата работа, за да разрешите тези проблеми след това. Това ще ви освободи от каквито и да е 

противоречия, които пречат на прогреса. 

УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕ 
За да повишите самодисциплината, вие трябва да сте в състояние ефективно да управлявате 

времето си. Да намериш време за важните неща е по-лесно, когато имаш план. Като покер играч, 

вие трябва да решите, кога да играете, да учите и да почивате. Тези от вас, които правят това по 

случаен начин, получават свободата да правят всичко, което пожелаят, но се запитайте за момент: 

Действително ли можете да правите всичко, което искате? 

Добрите навици в управление на времето могат съществено да повишат вашата продуктивност. 

Това не само влияе върху вашата способност да постигате целите си, но и ви дава повече свободно 

време. Обаче, за много от играчите управление на времето е постоянно предизвикателство. На тях 

им е трудно да балансират покера и останалата работа, приятели, семейство, битови неща и много 
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друго. Много често корените на тези проблеми са в липсата на ясни приоритети в покера и извън 

него. 

Адаптивният график е решение, което ви дава баланс между структурираност и гъвкавост. В 

адаптивния график ви посочвате обема за игра, работата извън масите, почивката и другите неща, 

които са важни за играта и живота. Вместо да задавате точните часове за игра, имате възможността 

да изберете времето за игра въз основа на вашето самочувствие, качеството на игрите или 

незаетостта на приятелите ви в този момент. Самите вие сте отговорни за обема часове за игра, 

които са ви необходими, и, същевременно, сте свободни да избирате най-удобния график. В 

процеса на разработване на адаптивния си график вие можете да установите, че в определените 

часове от деня вие играете или учите най-ефективно. В този случай, гъвкавостта отстъпва на задния 

план и трябва да сте убедени, че работите в най-доброто за това време. 

Една от най-сложните задачи, с които играчите се сблъскват, изграждайки адаптивния си график, е 

търсенето на начина, позволяващ да се избегне напразната загуба на време. Отсъствието на 

нормалния график за работа често се превръща в часове, пропилени в гледане на телевизия, 

сърфиране в интернет и каквото и да е друго, но не и игра или учене. В действителност, това, как 

решавате да прекарате времето си, винаги е свързано с вашите цели, и именно за това толкова е 

важно да се открият противоречивите цели. Като начало трябва да определите скритите мотиви зад 

нещата, които ви се струват загуба на време. Доколко те са ценни и на какви цели са посветени? 

Бягането от отговорността, от случайните проблеми и получаването на удоволствие са едни от най-

разпространените мотиви. Следващото нещо, което можете да направите, е просто да сумирате 

всичките тези занимания. Всеки път, когато разбирате, че просто си пилеете времето, определете, 

кога започна това и продължавайте да си водите бележки в течение на седмица или две. Също така, 

отбележете, с какво бихте могли да се захванете вместо това в течение на даден период от време. 

След това определете най-лесните начини за повишаване на продуктивността или за съкращаване 

на напразно пропиляното време. Например, можете да решите да гледате телевизия с 20 минути 

по-малко, или да станете с 15 минути по-рано и да проверявате имейла си след края на сесията. 

Същността е да събирате плодове, които висят не чак толкова високо: лесно изпълними  промени, 

не изискващи големи усилия. Започвайки от тези лесни промени, вие ще мръднете от мъртвата 

точка и ще можете да изградите път до по-големи подобрения. Мнозина играчи не успяват да 

намалят времето, което пилеят напразно, защото се опитват да свършат много неща на един път. 

Когато вдъхновението си отиде, те се връщат към това, от което са започнали. 

ИСТОРИЯ НА КЛИЕНТА 

ДАРЕН КРАМЪР 

Играч на високи лимити, специалист по Омаха 

По-рано отношението ми към покера не беше особено професионално. Изобщо 

не съм правил такива неща, като загрявка и отпускане. Аз просто виждах добри 

ситуации и играех без да спирам. Ако вървеше кеш, тогава играех до 

„посиняване“ или докато на масата свършваха пари, които можех да докопам. 

Виждайки слаб играч, започвах да играя без прекъсване, докато или аз, или той 

не свършвахме парите. Това сериозно ме натоварваше. Играех 32-часови сесии 

без да ставам от масата независимо от това, че бях толкова изморен, че дори не 
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можех нормално да мисля. Нещо повече, не разбирах, колко скъпо ми струваше 

това в дългосрочен план. Когато погледнах към цялостната картина на 

случващото се, разбрах, че идеята не е в това да спечелиш $30 000 за една нощ. 

Покер е игра с дългосрочна перспектива и трябваше да открия начин, който ще 

ми позволи да максимизирам печалбата си за година, а не за една нощ. 

Нахвърлих набързо един план за една година, за да бъда на върха на 

менталната си активност точно в нужния момент. За да ми помогне да разбера 

тази концепция, Джаред направи сравнение с тенисисти, които планират 

годината си съобразно турнирите от Големия Шлем. Със сигурност, по света 

всяка седмица има някакви тенис турнири. Но Роджър Федерер не може да си 

позволи да играе в турнир, подобен на Уимбълдън шест седмици подред – това 

консумира прекалено много ресурси. Същото е приложимо и към покера – ако 

играя прекалено много, се превръщам в риба. По-добрите тенисисти 

внимателно подбират  турнирите си, за да покажат най-добрата си игра на най-

големите от тях. Аз реших, че най-големите турнирни серии за мен ще бъдат 

WSOP и Aussie Millions. 

Това решение ми даде възможността сериозно да поработя върху конкретните 

сфери от менталната и тактическата ми игра по време на подготовката. Освен 

това, добре управлявах енергията си преди и по време на турнира, което ми 

помагаше да запазя свежестта и острота на ума през цялото време. Във Вегас, 

вместо просто да играя в добри игри, аз спазвах дневния ред в течение на пет 

поредни седмици и през този период не направих нито една отрицателна сесия 

на лимит $50/$100. Бях невероятно дисциплиниран, знаех целите си и 

предварително планирах графика си. Дадох си възможност да се отклонявам от 

този график, ако кеш-игрите бяха прекалено добри, както и си взимах 

непредвидени почивки, когато беше очевидно, че мозъкът ми е прекалено 

уморен. Вместо да действам машинално и да си бия главата в стената докато не 

загубя съзнание (което правех на всеки преден WSOP), аз просто си взимах 

почивен ден. Това беше напълно достатъчно за освежаването ми и връщането 

към играта на високо ниво. 

Аз не само създадох цикъл, позволяващ да достигам пиковата активност на 

мозъка в определени моменти в течение на цялата година, но и изградих мини-

цикли в хода на турнири, което позволяваше да запазвам свежестта на ума в 

продължение на няколко дни грайндене. Тези леки загрявания и отпускания ми 

помогнаха да откривам грешките преди да ги направя, което, на своя ред, ми 

позволи да запазя съсредоточеността и да остана на върха на играта. Когато 

играете толкова дълго, мозъкът ви винаги е натоварен; винаги има ръце, които 

изискват анализ. В кратките почивки за мен беше важно да сваля този товар от 

плещите си, за да бъда отново свеж към началото на играта. 

Моят опит с годишния план ми позволи да разбера, колко по-професионален 

става покера. Който и да е може да влезе в 2+2 или да погледа учебно видео, но 

забелязах, колко е важно, че аз мога да печеля купища пари, когато другите 
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регове изпадат в тилт. Това ме подтиква да проверя, колко по-дълго мога да 

запазя най-добрата си игра в сравнение с тях. Ако съм добре подготвен и мога 

да играя оптимално, мисля, че за година мога да спечеля повече пари, 

отколкото един регулар, който с 15% ме превъзхожда по технически умения, но 

не се грижи за психологическата страна на неговата игра. Това е тайна, за която 

почти не се говори. Един или два лоши дни и игра по време на тилт, или в 

изморено състояние могат толкова да навредят на вашия уинрейт, че ще ви 

потрябват месеци, за да върнете всичко на място. Когато играете изморителни 

сесии с играчи, където предимството ви не е голямо, невероятно е важно да 

бъдете на върха на своята игра. 

8 ГРАЙНД 

Въпреки, че някои играчи имат вроден талант към грайнда, всеки един може да се научи да играе 

повече ръце, повече часове и голямо количество маси в онлайн покер. Един от ключовите моменти 

в повишаването на вашата способност да грайндите е разбирането на това, че издръжливостта и 

силата се развиват в нашия разум по същия начин, както и нашето тяло. Мнозина играчи възприемат 

разума по друг начин и мислят, че да играеш с един час повече или да добавиш някоя друга маса 

не би трябвало да е проблем. Обаче, целта им не трябва да е просто увеличаване на 

продължителността на сесията или на количеството маси. Нужно е, така също, и да се поддържа 

високо ниво на играта. Не е необходимо да имате някакви специални умения, за да можете да 

играете дълги сесии или милиони ръце и да бъдете губещ играч. Разбира се, вие очаквате, че при 

увеличаването на обема качеството на играта ви леко да спада, особено в началото, но тук от 

решаващо значение е да минимизирате този спад дотолкова, доколкото това е възможно. 

Противно на това, което казват някои критици, умелите мулти-тейблъри не играят покер без 

всякаква мисъл. Без съмнения, съсредоточеността върху само една маса ви позволява да обмисляте 

всяко свое решение по-задълбочено, за разлика от игра на десет маси. От друга страна, умелите 

мулти-тейблъри са довели до съвършенство огромното количество знания в покера и невероятно 

сложен процес за вземане на решения. Те взимат множество сложни игрови решения на 

инстинктивно ниво, при това без да се замислят. Благодарение на това, че по-голямата част от 

знанията им е доведена до нивото на Несъзнателна Компетентност, те имат пространство в 

работната си памет, което им позволява дълбоко да обмислят важните решения. Играта им не е без 

мисъл, тя е инстинктивна. 

Този раздел е идеален за завършването на книгата, защото до сегашния момент всеки от разделите 

по един или друг начин е подобрил способността ви за грайнд. Във всяка част от този раздел има 

препратки към другите раздели, така че във всеки момент вие можете да се върнете към тях, ако ви 

е нужно припомняне. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
За да станете успешен грайндър, трябва автоматизирате по-голямата част от уменията си в покера, 

т.е. те да достигнат нивото на Несъзнателна Компетентност. Автоматизацията е особено важна при 

игра на много маси, защото всеки играч има ограничения в способността да взима голямо 
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количество решения в определен момент от времето. Автоматизирайки множество умения, 

играчите могат да взимат множество решения на автопилот, без да хабят ценното умствено 

пространство или ресурси. Например, добрите грайндъри могат моментално да анализират 

предишния екшън, бет-сайзинг, диапазони и други елементи в ръката, без дори да се замислят за 

това. Решения, които изискват размишления, изгарят много повече енергия, отколкото решения, 

взети на автопилот.   

По-надолу ще видите най-важните раздели на тази книга, които ще ви помогнат да го постигнете: 

 Подобрявайте своята С-игра. Всеки път, когато коригирате грешките от задната част от 

вашия диапазон, вие, в същност, довеждате корекциите до нивото на Несъзнателна 

Компетентност. 

 Трансфер на умения. Довеждайки уменията си до нивото на Несъзнателна Компетентност, 

постепенно усложнявайте ситуациите, в които участвате. Или коригирайте вашите 

очаквания от автоматизма в ситуации, където играта е по-твърда, отколкото сте очаквали. 

 Отработвайте вземането на решения. Вие довеждате до съвършенство не само 

тактическите умения, но и процеса на вземане на решения. 

ПОВИШАВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ИЗДРЪЖЛИВОСТ 
Мнозина играчи очакват, че ще им е лесно да повишат психологическата си издръжливост. Те 

виждат, как другите играчи без никакви проблеми играят едновременно на 12 маси в продължение 

на 6 часа и си мислят, че могат да направят същото. Обаче, те не разбират, че ако сега те са способни 

да играят само на 6 маси в продължение на 3 часа, то увеличаването на работоспособността с 200% 

няма да стане автоматично. Това почти не се отличава от опита да пробягаш 15 мили при условие, 

че си в състояние да преодолееш само 5. Може би, някога те ще постигнат 200% натоварване, но 

ще могат ли да го правят постоянно? С всеки последващ ден телата им ще стават все по-слаби и по-

слаби и без подходящата почивка ще нарасне рискът от получаване на сериозна травма. 

Упоритият грайнд прилича на всекидневни бягания на дълга дистанция: на вас ви е нужно да 

повишите психологическата си издръжливост, за да се чувствате стабилно на тази допълнителна 

дистанция. Добавяйте масите и удължавайте сесиите постепенно, поддържайки при това 

качеството на взиманите решения, както бихте го направили във фитнес залата, добавяйки тежести 

и спазвайки правилната техника на изпълнението. Ето няколко идеи за ефективно повишаване на 

менталната издръжливост: 

 Направете реалистична оценка. Тази стъпка е невероятно важна. Вложете определено 

време в разглеждането на вашата база данни с ръце или си припомнете, какъв обем успяхте 

да вкарате през последните 6 – 12 месеца. Обърнете особено внимание върху броя на 

масите, на които средно играхте, и върху продължителността на сесиите с този брой маси, 

при запазване на поне В-играта. Ако сте изпадали в тилт или сте изпитвали други 

психологически проблеми, отбележете го. Когато увеличавате обема на играта, вие 

увеличавате и честотата на тригери, които могат да провокират психологическите проблеми. 

Това ви прави възприемчиви към натрупването на тези проблеми и ги прехвърля и към 

следващите сесии, което, на свой ред, може да създаде още повече проблеми. 
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Подценяване на влиянието на по-голямото количество психологически тригери е основна 

причина играчите да не се справят със стабилен грайнд. 

 Увеличавайте постепенно. Опитът мигновено да повишите вашата ментална издръжливост 

със 100% очевидно ще е грешка, тогава какъв процент има смисъл? Сложно е да се каже, но 

разумното повишаване е по-близко до 10%, но не и до 100%. Имайки предвид средното 

количество маси и периода от времето, в продължение на което сте в състояние да играете, 

съставете план за постепенно повишаване на тези показатели. Ако можете да играете на 4 

маси, тогава добавянето на петата ще изисква увеличаване на вашата производителност с 

25%. Толкова голямо увеличение може да ви принуди да намалите времето, през което 

играете в една сесия, или да играете на по-нисък лимит докато играта на 5 маси не стане 

толкова комфортна, колкото на 4 маси. Толкова бавен процес на нарастване може да 

изглежда нелепо, но, ако се поставите под по-голямо напрежение, можете да „изгорите“ и 

неизбежно да забавите целия процес, което е доста рисковано. 

 Лесни упражнения.  Съставете график, в който да планирате опитите си да повишите 

психологическата издръжливост. Ето няколко упражнения: 

(Тези данни са взети въз основа на реален играч, който към днешния ден играе средно 2-

часови сесии на 6 маси). 

Лесно упражнение 

Ден 1: Удължаване на сесия с 15 минути. 

Ден 2: Добавяне на 1 маса. 

Ден 3: Удължаване на сесия с 15 минути. 

Ден 4: Добавяне на 1 маса. 

Ден 5: Удължаване на сесия с 15 минути и добавяне на 1 маса. 

Ден 6: Удължаване на сесия с 30 минути или добавяне на 2 маси. 

Ден 7: Почивен ден. 

Трудно упражнение 

Ден 1: Удължаване на сесия с 30 минути. 

Ден 2: Добавяне на 2 маси и намаляване на сесия с 15 минути. 

Ден 3: Удължаване на сесия с 45 минути или добавяне на 2 маси. 

Ден 4: Почивен ден или малка сесия, с 50% по-къса от обичайното. 

Ден 5: Удължаване на сесия с 15 минути и добавяне на 1 маса. 

Ден 6: Удължаване на сесия с 30 минути и добавяне на 1 маса или удължаване на сесия с 

15 минути и добавяне на 2 маси. 

Ден 7: Почивен ден. 

 Тласкайте себе си напред. Най-сложната част от удължаването на дистанция е онази част, 

която се намира зад границите на това, което на даден момент ви се струва лесно. Игра на 

допълнителна маса в продължение на по-дълъг период увеличава напрежение на вашия 

разум. Вие сте принудени да се биете за всеки инч от вашия прогрес. Ако правите само това, 

което ви се отдава лесно, няма да можете да повишите издръжливостта си. Необходимо е 

постепенно да тласкате себе си зад пределите на границата, където се чувствате комфортно, 

след което да си вземете почивка, за да може мозъкът ви да се възстанови за следващия 

опит. 
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 Следете прогреса си. След всяка сесия проследявайте продължителността й, интензитета й 

и обема, който успяхте да добавите, поставяйки себе си под напрежение. Отбелязвайте 

всякакви подобрения – било ли е по-лесно да се насилите да играете по-дълго, играли ли 

сте по-добре, отколкото обикновено и т.н. Също така, проследявайте всякакви фактори, 

които са повлияли върху относителната сложност на сесията, такива, като сън, тежестта на 

положителна и отрицателна вариация или трудността на упражненията. По този начин ще 

съумеете да получите по-точна оценка на вашия прогрес. 

ПОЧИВКА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
Почивката е жизненоважна за възстановяването на вашия разум и тяло. Както вече знаете, запасите 

от вашата енергия не са безкрайни. Така, както пълните резервоара на автомобила, по същия начин 

е необходимо да допълвате енергията за разума и тялото. За да разберете, колко да почивате, кога 

и колко дълго трябва да го правите, ще ви се наложи да експериментирате. Тук няма единен подход. 

Ето няколко варианта, с помощта на които ще можете да получите необходимата почивка: 

 Релаксиране („охлаждане“). След играта спортистите охлаждат и разтягат мускулите си, за 

да помогнат на тялото си да се възстанови по-бързо. Покер играчите, които играят дълги 

сесии, трябва да помогнат на разума си да се възстанови след изморителните часове игра, 

правейки бележки след края на всяка сесия. Записването на опита, получен по време на 

играта, освобождава разума им от необходимостта да се „зацикли“ върху покера много 

часове след края на играта. 

 Станете от компютъра. Времето, прекарано далеч от компютъра и покера, е необходимо за 

подходяща почивка на вашия разум. Срещайте се с приятели (но не говорете с тях за покер), 

ходете на фитнес, гледайте кино или правете нещо друго, което ви доставя удоволствие. 

Като цяло, покер играчите знаят, че трябва да са далеч от компютъра, но често им е трудно 

да се избавят от този навик. За това е нужна самодисциплина. Прочетете отново глава 7, за 

да си припомните, как се изграждат полезните навици. 

 Взимайте почивки. Не очаквайте, че ще играете всеки ден. Разбира се, понякога това е 

възможно, например, да играете един месец всеки ден, обаче, в определен момент разумът 

ви ще започне да се разрушава. Взимайте си поне един ден почивка всяка седмица, 5 

почивни дни в месеца или 5 поредни почивни дни на всеки 3 месеца. 

 Сън. Добрият сън е от първостепенно значение. Можете нищо да не усетите, ако прекарате 

няколко дни без нормален сън, но, в края на краищата, проблемите ще ви настигнат. 

Недостигът на съня е като кола, на която й свършва горивото. При толкова малко количество 

енергия в резервоара не можете да очаквате от себе си стабилно вкарване на обем, 

показвайки при това висококачествена игра. Количеството сън, което е необходимо на 

всеки човек, за да бъде на висота, винаги е различно. Намерете това количество, което най-

добре подхожда за вас, след като направите сравнение между количеството качествен сън 

всяка нощ и нивото на вашата издръжливост през следващия ден. Не забравяйте, че някои 

хора изпитват проблеми, ако спят прекалено дълго, както и ако спят прекалено малко. 

 Вземете отпуска. Покер играчите често не обичат да излизат във ваканция поради това, че 

играта им „ръждясва“, докато не са по масите. Много е важно да се наслаждавате на 

времето, прекарано извън покера. 
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 Планирайте почивните дни. Вместо да си почивате само тогава, когато сте се уморили, 

планирайте почивните си дни предварително. Това ще ви даде ориентир към бъдещето и 

вие ще можете да поглеждате в него по време на грайнда. 

ЕКСТРЕМАЛЕН ГРАЙНД 
Този раздел е предназначен за да ви помогне да достигнете някои от най-екстремалните цели в 

грайнда, такива, като Supernova Elite, рейк-състезания или облог. Като цяло, играчите са  прекалено 

уверени по отношение на способността си да постигнат успех, тъй като те не могат да си представят, 

че нещо може да се обърка. Вдъхновени от усещане за победа, те се гмуркат в работата и изплуват 

на повърхността само тогава, когато започват неприятностите. Не всички претърпяват неуспех. 

Обаче, за тези, които го претърпяха и искат друго развитие на нещата, искам да представя няколко 

момента за размишления: 

 Планиране. Погледнете раздела „Стартова линия“ и помислете за вашата отправна точка, 

за причините, поради които искате да постигнете целта, и за всякакви потенциални 

препятствия. Убедете се, че запланувахте почивки. Много често играчите мислят за средното 

количество ръце, които трябва да изиграят според изкуствено занижени критерии. 

Например, в гоненето на статуса Supernova Elite, те често планират за изкарват по 2800 VPP 

на ден през цялата година. Това е просто нелепо. Опитът да се играе всеки ден – дори в 

течение на един не много голям период – е прекият път към провала. Вместо това, 

планирайки 80 почивни дни за цялата година, средното количество VPP, необходимо за 

достигане на този статус, ще се промени на 3500. 

 Минимизиране на разсейващи фактори. Както можахте да забележите в глава 5, 

разсейващите фактори много често изсмукват вашата енергия. Убедете се, че 

заобикалящите ви хора разбират, с какво се захващате, за да бъдете максимално 

освободени от всякакви отвличащи внимание фактори. След това ще можете да планирате 

почивката с тези хора през почивните ви дни по-рационално. По този начин вашата почивка 

ще бъде по-продуктивна и няма да ви се наложи да планирате нещо в изнемогващо 

състояние. 

 Поставете краткосрочни цели. След спада на първоначалното вдъхновение, самото 

желание да играете покер може да ви се стори неимоверно скучно занимание. В този 

момент е важно да си поставите краткосрочни цели, които ще запазят вашата 

съсредоточеност върху контролируеми цели. Когато сте изморени, последното, което бихте 

искали, е да се фокусирате върху времето, което ви остава до края на работата ви. Вместо 

това се фокусирайте върху следващия час за игра или върху необходимостта да изиграете 

следващите 100 ръце. Поставяйте тези краткосрочни цели предварително, за да ги 

използвате веднага, щом се появи такава необходимост. 

 Загряване и отпускане. Не е възможно да се оцени важността на загряването и отпускането. 

 Минимизирайте активното обучение. Намалете до минимум активното обучение извън 

масите, тъй като трябва да фокусирате по-голямата част от енергията си върху играта. 

Основната ви задача се състои в подобряване на онези сфери, които и без това са ви добре 

известни. Това ще ви помогне да взимате по-качествени решения без да е необходимо да 

пълните главата си с нови концепции. Новите концепции могат да ви разсеят, да изискат 

повече енергия за размишления, а също така и да ви накарат да забравите за други, по-
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важни части от вашата игра. Учейки се извън масите, намерете начин, с помощта на който 

ще ви е най-лесно да учите. Например, ако виждате полза в обсъждането на ръце по време 

на загряването, изберете няколко ключови раздавания, които можете да обсъдите с 

треньора или с приятеля. Какъвто метод и да изберете, убедете се, че можете да правите 

грамотен анализ на А-, В- и С-играта преди да се захванете с екстремалния грайнд. След това 

насочете усилията си към подобряването на вашата С-игра. Ако успеете да го направите, то 

към края на грайнда ще закрепите задната част на вашия диапазон на по-висока отметка. 

Също така, ще осигурите пространство за напредъка на А-играта, ако изведнъж решите да 

се посветите на ученето, а не на грайнда. 

9 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

РАБОТЕТЕ ВЪРХУ СЕБЕ СИ 
Вземете всичко това, което сте научили от тази книга, и го превърнете в нещо, което може да е от 

полза за вашата игра. Единственият начин по-редовно да попадате в зоната се състои в продуктивно 

обучение, вземане на по-добри решения, поставяне на грамотни цели, както и в подобряване на 

съсредоточеността, дисциплината и психологическата издръжливост. Ето това е работата върху 

себе си. Ако не знаете, откъде да започнете, направете следното: 

 Започнете от анализа на вашата А-, В- и С-игра. 

 Изградете играта си отдолу нагоре, започвайки от оправянето на най-големите ментални и 

тактически грешки в С-играта. 

 Поставете си една крайна цел за следващата седмица и определете три текущи цели, които 

ще ви помогнат да я достигнете. 

Ако се колебаете или замисляте да отложите работата за после, помислете за най-лесната задача, 

която ще ви тласне напред. Вие няма да постигнете целите си, ако ще седите на резервна скамейка, 

и ще е най-добре да започнете точно сега. Ето няколко добри цитати за ценността на труда, ако ви 

трябва вдъхновение: 

 „Повечето хора пропускат възможността, защото тя е облечена в гащеризон и 

прилича на работа“. 

Томас Едисон, изобретател 

 „Ако хората знаеха, колко усърдно се трудех, за да постигна майсторството, 

нямаше да приемат моите творения за чудо“ 

Микеланджело 

 „Пропътувай още една миля и задръстванията ще свършат“. 

Зиг Зиглър, мотивационен говорител 
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Приложение I 

КЛЮЧОВИТЕ КОНЦЕПЦИИ ОТ КНИГАТА MENTAL GAME OF POKER 1 

Не е задължително да четете първата книга, за да получите максимума от втората. И все пак, в 

първата книга има две много важни концепции, с които си заслужава да се запознаете. 

1. МОДЕЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТЕН.  
При изучаване на определено умение, процесът е предсказуем и има ярко изразена стартова линия 

и финиш. И макар че играчите се отличават един от друг в конкретните аспекти на обучението – 

например, колко бързо учат, какви концепции им се отдават по-лесно, и на кои неща те се запъват 

– общият процес е изцяло идентичен. Моделът за обучение на възрастен (МОВ) е проста теория, 

определяща четири основни нива в процеса на обучение. Тези нива са: 

Ниво 1: Неосъзната Некомпетентност. Вие дори не знаете, че не го знаете. С други думи, нямате 

никаква представа за пътя, по който трябва да вървите, ако нямате необходимите умения. На това 

ниво съществуват такива игрови аспекти, които са вашите лийкове, обаче, вие засега дори не 

подозирате за тях. Не се отчайвате – това се случва винаги и на всеки. Докато научавате все повече 

неща за покера, ще намирате нови области, за слабостта на които не бихте могли да имате 

представа, в резултат на което, ще усвоите нови концепции. Например, когато за първи път сте 

седнали да играете, то, по всяка вероятност, нямахте никаква представа за концепцията пот-

шансове. С други думи, вие дори не подозирахте за съществуването на тази концепция и не знаехте, 

как да ги пресмятате.  

Ниво 2: Осъзната Некомпетентност.  На това ниво вие започвате да осъзнавате онези неща, за които 

не сте знаели по-рано. Обаче, това не подобрява вашите умения; това просто означава, че вие 

знаете, какви умения трябва да подобрявате. Вие сте го осъзнали или самостоятелно, или чрез съвет 

от някой друг. Вие вече знаете, какво са пот-шансовете, но засега не знаете, как да ги пресметнете 

и кога трябва да го правите. 

Ниво 3: Осъзната Компетентност. Ако сте стигнали до това ниво, то това означава, че сте свършили 

някаква работа извън масите и/или сте получили някакви умения по време на игра. Но проблемът 

е в това, че за да използвате тези умения ви е нужно да мислите за това, на което сте се научили – 

иначе, отново ще станете некомпетентни. Прочели сте статиите за пот-шансовете и можете да 

направите прости пресмятания на масата, но понякога забравяте, как се прави това, или просто 

забравяте да го направите. 

Ниво 4: Несъзнателна Компетентност. Стигайки до това ниво, вие сте научили някаква концепция 

толкова добре, че сега тя е напълно автоматизирана и не ви се налага да мислите за нея. 

Несъзнателната Компетентност е Светият Граал на обучението. Сега, дори при голямо напрежение 

или когато сте в тилт, вие можете инстинктивно да пресметнете пот-шансовете, необходими за 

вземане на правилни решения. 
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2. ЧЕРВЕЙ-ЗЕМЛЕМЕР 
Тази концепция със странно име помага в разбирането на процеса на подобрение във времето. За 

да се разбере концепцията червей-землемер, трябва да се започне от по-подробно разглеждане на 

диапазона на вашата тактическа или ментална игра. Замислете се за качеството на вашите решения 

в покера, когато показвате най-добрата си и най-лошата си игра. Пример: Да предположим, че сте 

оценили качеството на всяко решения, взето на масата (най-добрите, най-лошите и средните), за 

последните 6 – 12 месеца по скалата от 1 (най-лошите) до 100 (най-добрите) и сте ги отбелязали на 

една графика. Вашата графика ще има формата на крива във вид на камбана, която се казва 

„Разпределение на Гаус“. 

 

A-game –пик на текущите ви възможности.  

B-game –солидна игра с незначителни грешки.  

C-game – най-лошата ви игра. 

Тази камбановидна крива демонстрира естествения диапазон, който съществува както във вашата 

игра, така и в играта на всички останали – дори при играчите с къси стакове (само че диапазонът им 

е най-тесен). Ако играете покер, винаги ще има игрови аспекти, които представляват пик на вашите 

възможности и обратната им страна – най-долната страна. Винаги. Не е възможно да играете 

идеален покер на дълга дистанция. Концепцията на червея възниква в онзи момент, когато вие 

обръщате внимание върху последователното подобряване на диапазоните на вашата тактическа и 

ментална игра. Разпределението на Гаус е снимка на дадена извадка, докато подобряването е 

движение на разпределението във времето – със своите движения землемерът идеално илюстрира 

тази концепция. 
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Землемерът поразително прилича на разпределението на Гаус. 

Ако никога не сте виждали землемера, ще ви кажа, че отначало телцето му се разтяга в права линия, 

предните му „крака“ са неподвижни. За да започне движение, землемерът мърда задната си част, 

извивайки се на дъга, след което закрепва задните си „крака“, и отново, изправяйки телцето си, 

землемерът премества предната си част, като по този начин се придвижва напред. Концепцията за 

землемера илюстрира, доколко последователно се случва подобрението, когато вие правите една 

крачка с предната част на своята извивка, след което следва още една крачка от задната й част. 

Дадена концепция ни дава следните изводи: 

- Подобряването става от двете страни. Подобряват се както слабите, така и силните 

страни. 

- Да играеш най-добрият покер е подвижна мишена, защото нашата игра винаги ще 

балансира по целият ни диапазон. 

- Вие създавате потенциал за още по-качествена А-игра, когато отстранявате 

психологическите и тактическите грешки от С-играта, тъй като по този начин 

освобождавате умственото пространство за изучаване на нови неща. (И, да, 

качеството на менталната ви игра и редовното попадане в зоната също могат да се 

подобрят). 
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Приложение II 

ПРОФИЛИ 

Жизненоважно е да оценявате играта си по подходящ начин. За да улесня този процес, по-надолу 

съм изписал различните профили, които бяха описани в съответните глави. Ето едно малко 

припомняне, как е по-добре да ги попълните и да ги използвате: 

- Записвайте отговорите си във вид на списък. Работете над всеки профил, докато не 

се почувствате уверени, че сте създали солидно описание. Опитайте се да съберете 

най-добрата информация, но не прекалявайте с идеята всеки профил да е идеален 

от самото начало. 

- Тези профили не трябва да се попълват отведнъж, за да ги забравите завинаги. Те са 

живи документи, които служат за вас като основа, след което се превръщат в 

инструмент, който проследява и измерва прогреса. 

- Убедете се, че обновявате профилите си всеки път, когато намирате нова 

информация, за да не остаряват. 

ПРОФИЛ НА ЗОНАТА 
- На какво прилича играта в зоната? 

- Доколко сте съсредоточени? 

- Как изглежда вашият процес на вземане на решения? 

- Какво е нивото на вашата енергия? Усещате ли отпуснатост, жажда за игра или е нещо 

средно? 

- Какво способства за идеалното ниво на енергията ви? 

- Дали чувството ви за времето се ускорява, или напротив – се забавя? 

- В какъв процент от сесиите или турнири сте способни да достигнете зоната? Колко 

дълго обикновено това продължава? 

- Какво във вашето загряване, съня или нивото на физическата активност се отличава 

в дни, когато сте способни да достигнете зоната? 

- На какви лимити е по-вероятно да стигнете до зоната – на високи или на ниски? 

- Каква е причината да изпаднете от зоната? 

- Какъв е първият признак, който сочи, че вече не сте в зоната? 

- Опитвате ли се да подобрите качеството на вашата игра при участие в определени 

турнири или срещу определени опоненти? 

Инструкции за създаване на профила на зоната от  www.jaredtendlerpoker.com  за читателите на тази 

книга 

За да започвате да „стъпвате“ в зоната постоянно, вместо това да се случва както му падне, 

започнете от идентифицирането на специфичните характеристики, които определят изживяванията 

ви в зоната. По-добро разбиране на „какво е да си в зоната“ означава именно за вас да си поставите 

цел, около която да бъдат центрирани всичките ви усилия. Покер-играчите често бързат да допуснат, 

http://www.jaredtendlerpoker.com/
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че знаят, кога играят добре и кога това не е така. И се провалят в разпознаването на тънките разлики 

в нивата им за представяне. 

За по-лесна идентификация на това, как изглежда за вас игра в зоната, отговорете на следните 

въпроси: 

 Как изглежда игра в зоната за вас? 

 Какво е качеството на вашата концентрация, когато сте в зоната? 

 Как изглежда процеса на вземане на решения? 

 Какво е нивото на вашата енергия? Чувствате ли се спокойни, във вихъра на действието или 

сте някъде по средата? 

 Какво допринася за идеалното ви ниво на енергия? Усещате ли как тече времето: забавя се 

или напротив – лети неусетно? 

Определете фактори, които ви водят до игра в зоната, като отговорите на следните въпроси: 

 Има ли разлика в загряването ви, в съня ви или в нивото на физическата активност в дните, 

в които сте способни да играете в зоната? 

 Кога вероятността да стигнете зоната в по-голяма – когато играете на по-високи или на по-

ниски лимити? 

 В каква част от сесиите ви или турнири сте в състояние да стигате зоната (%)? 

 Колко дълго трае вашата игра в зоната? 

 Усилвате ли играта си, когато играете в определени събития или срещу конкретни опоненти? 

Актуализирайте профила на зоната всеки път, когато играете по този незабравим начин. Важно е да 

си правите бележки за нови примери преди да преглеждате съществуващия си профил, за да не 

бъдете повлияни от предишните описания. 

АНАЛИЗ НА А-, В- И С-ИГРА (ИНСТРУКЦИЯ ЗА АНАЛИЗА ОТ WWW.JAREDTENDLERPOKER.COM) 
Стъпка 1. Направете мозъчна атака и направете бележки за всяко ниво, което е достигнала 

вашата игра през последните три-шест месеца (или изберете друг период, който ще ви даде 

точна картина на текущия ви диапазон). Помислете за предишните ръце, сесии, турнири, в 

които сте играли. Каква беше психологическата част от вашата игра и какви очевидни грешки 

сте допуснали, показвайки най-лошата си игра? Какви бяха грешките, когато сте играли 

прилично? Какъв беше вашия тилт? Беше ли той управляем или преодолим? Каква беше 

първата тактическа грешка или психологически проблем, показващи, че сте изпаднали от 

зоната? Дори ако това са основни неща, включете в анализа всичко, което правите от 

тактическа и психологическа гледна точка на всяко ниво на вашата игра. 

Стъпка 2. Ако ви е трудно да определите най-големите си слабости, потърсете помощ от 

приятел или треньор. Убедете се, че сегашната ви С-игра не ви принуждава да напускате 

масите, да си слагате спирачка на загубите, да играете със спонсор или просто да се 

отказвате от играта. Не бих ви препоръчал да се поставяте в ситуации, където можете да 

загубите много пари само за да направите оценка на своята игра. Вместо това, опитайте се 

да предвидите грешки, които бихте допуснали, ако сте в тилт или играете наистина зле, 

губейки повече бай-ини, отколкото би трябвало, играейки за собствена сметка, или 

играейки тогава, когато се чувствате направо ужасно. 

http://www.jaredtendlerpoker.com/
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Стъпка 3. Класифицирайте записите си от самото начало, използвайки като отправна точка 

вашия профил на зоната. Броят на подробностите, които ще отбележите, ще ви даде броя 

на категории. Ако откриете множество детайли, опитайте да използвате десетобална скала, 

където 10 ще е игра в зоната, а 1 е най-слабата ви игра. Ако детайлите не са толкова много, 

използвайте обичайната скала А-, В- и С-игра. Вероятно, ще ви е по-лесно да определите 

външните полюси на вашия диапазон – най-добрия и най-слабия – след което можете да 

започнете да работите по направление към центъра. Ако не успявате да класифицирате 

измененията във вашата игра, продължете да се опитвате. Провеждането на анализа на А-, 

В- и С-играта прилича донякъде на попълването на профила на зоната и може да ви отнеме 

няколко седмици, а може би и повече. 

Стъпка 4. Работете върху определянето на диапазона на тактическата и менталната 

съставляващи от вашата игра и го правете едновременно, за да видите как те са свързани 

взаимно. Ако имате два или повече психологически проблема, обмислете да направите 

анализ на всеки от тях. По този начин ще успеете да видите ефекта, който всеки един 

ментален проблем предизвиква, когато сте в процес на вземане на тактически решения. 

Стъпка 5. Изучавайте диапазона си, както бихте изучавали концепция в покера, която се 

опитвате да усъвършенствате. 

Стъпка 6. Преглеждайте диапазона си по време на загряване, за да освежите паметта си. Това 

ще улесни търсенето на нови детайли. 

Стъпка 7. Преглеждайте диапазона си по време на отпускане и добавяйте нови детайли, ако 

забележите прогрес. 

Стъпка 8. Постоянно преглеждайте този диапазон като съставна част от работата ви извън 

масите и отбелязвайте, къде имате прогрес. Например, когато едно умения от А-играта ви 

става част от новата ви В-игра, или е елиминирана грешка от С-играта ви, разпознайте го, 

документирайте го и актуализирайте новия ви диапазон. 

Бележка на преводача: 

Как да го направите компактно и прегледно? Предлагам на вашето внимание файл, където 

можете да подредите всичко на едно място (източник: www.jaredtendlerpoker.com) 

A-to-C-game-Analysis.xlsx 

ПРОФИЛ НА ОБУЧЕНИЕ 
 Как изглежда вашият подход към обучението, когато сте силно мотивирани да работите 

върху играта си? 

 Как изглежда вашият подход към обучението в останалите случаи? 

 Какви са най-големите ви силни и слаби страни? 

 Има ли полза за вас, когато обсъждате ръце с други играчи? 

 Колко често една грешка е разсейващ фактор по време на вашата игра? Имали ли сте случаи 

да мислите за грешката дълго време след като сте спрели да играете? 

 Избягвате ли да работите върху играта си извън масите за покер и вместо това предпочитате 

да се учите по време на игра? 

http://www.jaredtendlerpoker.com/
https://www.dropbox.com/s/tgx4kiavvx45qmx/A-to-C-game-Analysis.xlsx?dl=0&preview=A-to-C-game-Analysis.xlsx
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 Когато гледате видео или четете книга, изплуват ли в паметта ви някои конкретни сфери от 

вашата игра? Опитвате ли се да разберете материала активно и търсите ли допълнителна 

информация, която може да е от полза за вашата игра? 

 Какъв начин за вас е по-добър – да възприемате визуално или да слушате треньора или 

някой опитен играч? 

 Какъв начин за вас е по-добър – да учите самостоятелно, или да общувате с други играчи? 

 Ако учите или обсъждате ръце с други играчи, тогава защо това е ценно за вас? Какво 

получавате по този начин, което не можете да получите, работейки самостоятелно? 

 Припомнете годините, когато сте били ученик. Какви методи за обучение са били за вас най-

увлекателни и най-ефективни? 

 Какви лоши навици сте развили като ученик и те все още са проблем за вас? 

ПРОЦЕС НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 
 Какви фактори отчитате при едно раздаване? 

 Какви въпроси си задавате по време на ръката? 

 Задавате ли си същите въпроси или отчитате ли споменатите фактори винаги в един и същ 

ред, или редът е адаптиран към конкретна ръка? 

 Какви фактори не успявате да отчетете, когато разумът ви не е достатъчно свеж? 

 Какви са най-разпространените стъпки, от които се състои вашият процес на вземане на 

решения? 

ПРОФИЛ НА ФОКУСА 
 Какви са факторите, които водят до идеалното ниво на вашия фокус? 

 Колко дълго трае идеалното ниво на вашия фокус и какъв е първият признак, сочещ, че вече 

сте го загубили? 

 Какво довежда до загуба на фокуса? 

 Колко често губите фокус по време на сесия? 

 Колко време ви е необходимо, за да забележите, че сте загубили фокуса, и колко време ви 

е необходимо, за да го възстановите? 

 Кога, обикновено, фокусът ви е на най-ниско ниво? 

 Когато се разсейвате от странични неща, за какво, обикновено, мислите? 

 Кога сте склонни да имате най-слаб фокус – в началото, средата или в края на сесията? 

 Доколко добре се справяте с липсата на добри карти? 

 По какъв начин сънят, храненето и упражненията влияят върху качеството на вашия фокус? 

ПОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛИ 
 Как проследявате постигането на целите си? 

 Доколко сте добри в поставянето на постижими цели? 

 Какви са вашите силни и слаби страни? 

 Имали ли сте в миналото склонност да надценявате или подценявате силните си и слабите 

си страни? 



119 | P a g e o f 1 2 8  
 

 Какво в покера е предизвиквало във вас най-силни емоции? Вдъхновяват ли ви все още тези 

неща? 

 Имате ли склонност да надценявате или да подценявате времето, което ще ви е нужно за 

постигането на вашите цели? 

 Доколко точни бяхте в определянето на вашия потенциал? 

 Каква е причината да се проваляте в миналото? 

 Какви са противоречивите цели, които са ви създавали проблеми в миналото? 

 Какви са вашите краткосрочни и дългосрочни цели? 

 Какви са причините да искате да постигнете целите си? 

 Какви са вероятните пречки, които можете да срещнете, опитвайки се да постигнете целите 

си? 

ПРОФИЛ НА САМОДИСЦИПЛИНА 
 Какви са специфичните грешки, които допускате, когато самодисциплината ви е много 

ниска? 

 Какъв е първият признак за това, че самодисциплината ви е проблем? 

 В каква ситуация, най-вероятно, самодисциплината ви няма да е на ниво? 

 Кога възникват повече проблеми: когато губите или когато печелите? 

 Къде изпитвате проблеми със самодисциплината – по време на игра или извън масите? 

 Имате ли склонност да забравяте важни неща, които трябва да направите? Ако отговорът ви 

е да, тогава търсите ли оправдания за това, че не сте ги направили? 

 Какви са оправданията, които казвате на себе си или на другите? 

 Кое е нещото, което подобрява нивото на самодисциплината ви? 



Приложение 3 

СПЕКТЪР НА НЕГАТИВНИ ЕМОЦИИ 
(Гняв, Страх, загуба или извънредно силна Мотивация или Увереност) 

Ментална игра Тактически умения 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: изграждане на разпознаване на модела – разпознаването е първата критична 

стъпка в усилването на емоционалния контрол. 

ИНСТРУКЦИИ: 

1. Едно е най-ниското ниво на тази емоция, а десет – е най-високото. 

2. Изберете една специфична емоция: Гняв, Страх, Загуба на мотивация, Прекалена мотивация 

или увереност, за да изградите разпознаването на общия ви модел или схема за 

зараждането на специфичната емоция. Същата таблица можете да използвате и за 

изучаването на вашия фокус или дисциплина. 

3. Избройте знаците от „Ментална игра“: мисли, емоции, действия и физиология, които се 

случват на всяко ниво от емоцията. 

4. Избройте „тактически“ промени в играта ви, които се случват на всяко ниво на емоцията. 

5. Идентифицирайте вашия Праг – точката, в която емоциите започват да изключват ума ви и 

вие започвате да губите контрол. 

6. Идентифицирайте точката „Няма връщане назад“ – момент, в който трябва да прекратите 

играта си, защото вече не сте в състояние да възвърнете контрола над емоциите си. 

ЦЕЛ: 

Вашата цел е да тренирате разпознаването на вашия модел до нивото на Несъзнателна 

Компетентност – така ще сте в състояние мигновено да забелязвате модела си дори при интензивно 

емоционално напрежение. По този начин ще си дадете най-добрата възможност да усилите 

контрола там, където обикновено не бихте могли. Следвайте тези предложения и те ще ви помогнат 

ефективно да изградите и тренирате разпознаването на вашия модел: 

A. Добавяйте бележки след играта си, особено тогава, когато емоциите ви са твърде високи и 

ви докарват проблеми. 
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B. Преглеждайте/редактирайте бележките си. 

C. Редовно изучавайте модела си преди да седнете да играете. 

D. Далече от масите, тествайте припомнянето на вашия модел. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТЕОРЕТИЧНА БЕЛЕЖКА: 

Този анализ на вашия модел не съвпада перфектно с кривата „Представяне/Ниво на стреса“ от 

книгата. Кривата показва връзката между всичките емоции (комбинирано) и нивото на вашето 

представяне. На емоционално ниво 1 от Кривата, емоциите са толкова ниски, че представянето ви 

е лошо. Емоционално ниво 1 от тази таблица е най-първият знак, че емоцията се покачва. 

Бел. на прев.: Тази таблица е примерна – можете да я направите по-широка и по-голяма – тя е 

само един пример. 



Приложение 4 

ТРАНСФЕР НА УМЕНИЯ 
Трансферът на умения е концепция от тази книга, която показва, че са ви нужни повече умения, за 

да успявате в трудни ситуации. Твърде често играчите очакват от себе си да са способни да се 

представят на едно и също ниво независимо от ситуацията. Но това е една фантазия! 

Разбирането на Трансфера на Уменията ще ви помогне да оценявате вашето представяне и вашия 

прогрес по-точно. Това означава, че ще изпитвате по-малко спадове и издигания както в психически, 

така и учебен аспект. Тази концепция е ключ за развиване на последователен подход към покера. 

Инструкции: 

1. Опишете различните ситуации в покера, пред които се изправяте, или, вероятно, искате да 

се изправяте, според степените  на трудност, започвайки от най-лесната (1) до най-

предизвикателната (5). 

Ниво 1 (най-лесно) Пример: Дискутиране на ръце с приятели. Игра в домашни игри 
 
 

Ниво 2 Пример: Игра на по-ниски от обичайното лимити. Игра на по-малък 
брой маси 
 
 

Ниво 3 Пример: Игра на нормален за вас лимит и вид игра 
 
 

Ниво 4 Пример: Игра на нормален лимит срещу трудни опоненти или при лош 
рън. Отегчение от игра на ниски лимити 
 
 

Ниво 5 Пример: Удар в по-голяма игра. Ужасен рън. Игра на твърде голям брой 
маси 
 
 

2. На всяко ниво, избройте покерни или ментални умения, които сте усъвършенствали до ниво 

на Несъзнателна Компетентност на всеки от тези етапи. Помнете, умения, които са 

усъвършенствани на едно ниво, ще изискват концентрация на друго ниво. След това, 

избройте всичките умения, които ви отбягват. 

Ниво 1 (най-лесно) Пример: Избор на ръце за 3-бет, за скуиз, контрол на тилта 
 
 

Ниво 2 Пример: Избор на ръце за 3-бет, за скуиз, контрол на тилта 
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Ниво 3 Пример: Избор на ръце за 3-бет, за скуиз 
 
 

Ниво 4 Пример: Избор на ръце за 3-бет 
 
 

Ниво 5 Пример: Избор на ръце 
 

3. Всеки път, когато играете, правете бележки, за да идентифицирате допълнителни детайли, 

които увеличават разликата между тактическите и ментални умения, които можете да 

изпълните, във всяка ситуация. Повече детайли – колкото и да са малки те – ще ви помогнат 

да разберете диапазона си по-добре. 

4. Използвайте тази таблица, за да подобрите играта си. Отбележете ключовите умения, които 

ви провалят да се представяте добре в трудни ситуации. Вашата цел е да трансферирате 

тези умения, които ви помагат да се представяте добре в по-лесни ситуации, към по-трудни 

такива. Фокусирайте се върху тях далече от масите и по-специално – в най-тежките ситуации, 

които можете да си представите. Това е страхотно поле за трениране – за получаване на 

задоволителен брой повтаряния и натрупване на опит, за да успеете да „мръднете“ това 

умение към по-трудна ситуация. 

Бел. на прев.: ще ви припомня степените на трудност: 

Ниво 1: 

 Говорене, мислене и четене за покер 

 Гледане на покер по телевизия или онлайн тренировка с приятел 

Ниво 2: 

 Игра на по-нисък от обичайното лимит 

 Игра на по-малък брой маси 

 Игра на по-лесни игри 

Ниво 3: 

 Добър рън на нормален за вас лимит 

 Игра на нормален брой маси 

 Игра в рамките на банкрола 

Ниво 4: 

 Игра на по-голям от обичайното брой маси 

 Игра на финална маса 

 Изправяне пред труден опонент 

 Доста лош рън на нормален лимит 

Ниво 5: 

 Лош рън на високи лимити 
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 Игра за първи път на висок лимит 

 Първата финална маса с голяма награда за първо място, пред много зрители. 

Приложение 5 

АНКЕТА НА КЛИЕНТА ( ОТ MGP 1) 
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? 
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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? 

 

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? 
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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? 

 

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. 
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Джаред Тендлър, M.S., LMHC, е работил като 

спортен психолог за играчите по голф, участващи 

в турнирните серии PGA и LPGA, след което е 

станал водещ експерт по психология в покера. 

Сега, неговите клиенти са повече от 250 

професионални играчи от целия свят, 

включително и някои най-добри играчи на 

планетата. Новаторските методики на Джаред са 

помогнали на хиляди хора чрез неговите учебни 

видео-материали, статии и отговори на въпроси 

във форума. Джаред получи магистърска степен в 

приложна психология в Северно-Източния 

Университет и е работил като психотерапевт, след 

което е станал спортен психолог през 2005 година. 

Бари Картър  е покер играч и редактор на 

новините в www.pokerstrategy.com. Той би искал 

да съобщи, че ролята му в тази книга се състоеше 

главно в представянето на мнение на един играч 

за работата на Джаред – той не ги е измислил 

тези теории. На даден момент Бари живее в 

Шефилд, Великобритания, с жена си Джина и 

кучето Чарли. 

 

 

ОЩЕ МАЛКО ОТ ДЖАРЕД… 
Психологическата страна на играта може да бъде много по-важна в покера, в сравнение с всяка 

друга състезателна дейност. Това една от малкото игри, в които можете да играете идеално, но 

всеки път да губите. Хиляди играчи по целия свят успяха да се възползват от революционния подход 

на Джаред, за да си помогнат да показват най-добрата си игра, независимо от това, колко добри 

карти им се раздават. В тази книга ще намерите лесни инструкции и проверени техники, 

позволяващи веднъж завинаги да отстраните такива проблеми, като тилт, борба с вариация, 

контрол над емоции, увереност, страх и мотивация. Игрите стават все по-сложни и сега е точният 

момент да се захванете с решаването на тези проблеми. 

 Намерете своята най-подробна стратегия за отстраняването на тилта. 

 Прочетете истории на осемте играчи, които успяха значително да подобрят играта си 

благодарение на методиките на Джаред. 

 Открийте мотивацията, научавайки за методите, които използват играчите със статус 

Supernova Elite. 

 

http://www.pokerstrategy.com/
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ПРЕДСТАВЕТЕ СИ, КАКВО ПРЕДИМСТВО БИХТЕ ПОЛУЧИЛИ, АКО ИГРАЕХТЕ ПОСТОЯННО В 

ЗОНАТА? 

Когато сте в зоната, вие винаги взимате правилни решения, инстинктивно разбирате, кога 

да блъфирате, и сте равнодушни към загубите. Намирате се в собствен свят и се чувствате 

непобедими. 

Броят на играчите, които само се докосват до това състояние на разума, направо шокира. 

Едвам появило се, това чувство за неуязвимост веднага изчезва. И няма значение, колко 

силно те се опитват, те не могат да се върнат към това състояние. Но сега вече всичко се 

промени. 

В книгата си Mental Game of Poker 2, авторът и известният спортен психолог Джаред 

Тендлър анализира зоната и предоставя на играчите стъпките за достигането й. Той 

развенчава митовете и за първи път внася логика и ред в тази концепция. Книгата, така 

също, предлага проверена тактика за: 

-  по-продължителна игра на повече маси; 

- подобряване на процеса на вземане на решения; 

- ускоряване на процеса на учене; 

- отстраняване на грешките от С-игра; 

- повишаване на фокус и самодисциплина. 

Mental Game of Poker 2 развива психологически стратегии и теории от първата книга на 

Джаред, която ни научи да контролираме тилта и помогна на хиляди играчи да отстранят 

грешките в психологическата страна на играта им. 


