Vélemények az útmutatóval kapcsolatban
„Ezzel a sorozattal sok játékosnak segítesz majd abban, hogy a jövőben ne pusztán a
pókerről legyenek gondolatai, meglátásai, hanem a póker és önmaga viszonyát is megtanulja
átlátni, érteni, tervezni. Hiánypótló munka, mindenképpen követni fogom, fogjuk!” - Music74

„Köszönjük a sorozatot West, durván jó lett” – Tir-X

„Jártas vagyok a témában és bátran kijelentem igen színvonalas írás.
gratulálok. köszönöm GL” – erikkke

„uhhh en ritkan olvasok blogot, de ez marha jo! good job” – danfiu

„Nagyon jó bejegyzés.” – Aptok

„Mit is mondhatnék? Legjobb blogsorozatnak ígérkezik számomra.” – differentborder

„Zseniális!” – Bobbie

„óriási munka, én is köszönöm, rengeteget tanultam belőle” – R1per2

„Lenyűgöző munka, hihetetlenül rendezett, letisztult és tartalmas,
akárcsak a sorozat többi része. Minden elismerésem!” – Atazzz

„nagyon tanulságos volt, köszi” – Katzorka

„Grat, és kösz, nagyon jó írás.” – Beckham087

„Igényes írás, szerintem mindenki megtalálja benne, azt a részt, részeket, amit beépíthet a
saját életébe. Az ilyen írások mindig motiválják az embert, hogy mindig van hova eljutni.”
– BrutalBarby
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Kérdés, visszajelzés
Coaching

A szerzőről
Az életem egyik kulcs pillanata közel 6 évvel ezelőttre nyúlik vissza. Ott voltam egy céltalan,
döntésképtelen, zárkózott, társaságkerülő srácként, igazi barátok és szociális élet nélkül. Végül egy
csalódás hatására elhatároztam, hogy megváltozok. Ötletem sem volt, hogyan kezdjem, de az a belső
szikra elég volt ahhoz, hogy az elkövetkező években az egész személyiségemet, és életemet
átalakítsam.
Elkezdtem személyiségfejlesztő írásokat tanulmányozni, és folyamatosan a gyakorlatba
ültetni a saját életemben a tanultakat. A változás nem jött könnyen, és sokszor egyáltalán nem
láttam erre utaló jeleket, de az elkeseredésekből felállva, újult erővel és lendülettel haladtam előre.
Rátaláltam Brian Tracy egyik hanganyagára, amely elültette a gondolatot az elmémben, hogy az
lehetsz, aki csak akarsz. Ennek hatására rengeteg önfejlesztő anyagot olvastam, hallgattam, és
néztem meg, illetve megannyi élő tréningen és szemináriumon is részt vettem itthon és külföldön is.
Rengeteg nehézségen keresztülmentem, amelyek nagyszerű tanítók voltak az életemben. A
megfelelő lépéseknek köszönhetően az idő elteltével az eredményekben is megmutatkozott az
erőfeszítésem. Az évek alatt kialakítottam magamnak egy céltudatos, magabiztos, nyitott, vonzó
személyiséget, nagyszerű baráti társasággal rendelkezek, imádnivaló barátnőm van, fitt, energikus és
produktív vagyok, remek egészségem és közérzetem van, értéket nyújtok másoknak, inspirálok
embereket, optimista szemlélettel rendelkezek, és imádom az életemet.
Nem azért írom ezeket, hogy bármilyen módon kérkedjek, hanem, hogy prezentáljam,
meghatározott elvek segítségével drasztikus változások érhetők el az életünkben. Ezt nem csak a
saját és a környezetemben levők életében, hanem megannyi korábbi tanítványom életében is
megtapasztaltam.
Közel 3 évvel ezelőtt lehetőségem volt csatlakozni egy trénercsapathoz, és ennek
köszönhetően az elmúlt években több mint 100 tanítványt coacholtam személyiségfejlesztés és
önbizalom-növelés témában, rövid és hosszú távú coachingok során. Ezek alatt drasztikus
változásokat láttam végbemenni emberek életében, és ez felbecsülhetetlenül boldog érzéssel tölt el.
Majd 2012 elején két barátommal közösen megálmodtunk egy olyan oldalt, amely erőt ad az
embereknek a mindennapjaikban, hogy előre jussanak az életükben. Ennek hatására alapítottuk meg
a www.sikerkozosseg.hu oldalt, amely az azóta eltelt idő alatt a legnagyobb önfejlesztéssel foglalkozó
oldallá nőtte ki magát Magyarországon, és rengeteg embernek nyújt napról napra inspirációt a
fejlődéshez.
Küldetésemmé vált, hogy mások életében valami pozitívat nyújtsak, ezért igyekszek annyi
értéket adni, amennyit tudok. Ezt a célt szolgálja ez a könyv is. A benne foglalt elvek drasztikus
változást nyújtottak az életemben pozitív irányban, és biztos vagyok benne, hogy mindenkinél
nagyszerű eredményekhez vezet majd.

Az eredeti részeket kezdetben a Póker Akadémián közöltem le a blogomban, melyeket itt elérhettek:
http://www.pokerakademia.com/poker_blogok/naturalwest/

Bevezető
Amikor úgy döntöttem közel 14 hónappal ezelőtt, hogy ott hagyom a jól fizető állásomat,
hogy elkezdjem a pókeres karrieremet, és éljek az ebből fakadó kihívással, a mentális oldalamat
tettem volna az első helyre az erősségeim közül, abból kiindulva, hogy már közel 6 éve foglalkozom
tudatosan a személyiségem fejlesztésével. Nem is sejtettem, milyen tréning vár még rám ezen a
téren. Az azóta eltelt hónapok során azonban a póker rákényszerített, hogy mentálisan megbirkózzak
különböző elemekkel, mint pl. frusztráció, hosszantartó negatív és BE szériák, bizonytalanság a
következő havi megélhetés miatt, élet/munka egyensúly felborulása, befelé forduló szemlélet,
negativitás stb.
Továbbá nem értettem, hogy miért van az, hogy az asztaloktól távoli technikai tudásom,
elemzési képességem sokkal jobb, mint amit játék közben meg is tudok ebből valósítani sok
szituációban, pl. miért hozok egy rossz döntést a pillanat hevében, amikor pedig tudom mi a helyes
játék ott, és asztaltól távoli kéz elemzés alkalmával helyesen döntenék.
Meg akartam érteni mi befolyásolja a pókerjátékomat, és hogyan tudom a lehető
legjobbamat nyújtani. Ezért pár hónappal ezelőtt azt a célt tűztem ki magamnak, hogy megtudjam
milyen tényezők járulnak hozzá a maximális teljesítmény eléréséhez, és ezt átültessem a pókeres
karrierre.
Elkezdtem kutatni a témában, melynek során rengeteg könyvet, hang- és videó-anyagot, cikkeket,
kutatásokat és tanulmányokat néztem át, majd olyan nagyszerű dolgokhoz jutottam el, amelyre
korábban nem is számítottam. Többek között, hogy hogyan:
 tartsunk fenn élvezetes és hatékony élet/munka egyensúlyt, amelyben fejlődünk munkában,
és magánéletben is
 legyünk energikusak a nap folyamán a 4 fő energiaforrásunk kiaknázásával
 nyújtsuk a legjobbunkat póker közben az asztaloknál
 sajátíthatunk el egy adott képességet a leghatékonyabban, vagyis mitől válik valaki
világklasszissá egy adott területen
 tűzzünk ki megfelelő célokat a fejlődés érdekében és maradjunk motiváltak
 legyünk produktívak a nap folyamán, hogy a célunk irányába haladjunk fókuszáltan
 kezeljük a különböző okokból fakadó mentális problémákat (pl. tilt) megfelelően
…
Pókerben akartam ráébredni, hogy hogyan tudok előrébb jutni, de ennél jóval többet
kaptam, amely az életünk szinte minden területén alkalmazható.
Úgy döntöttem, billentyűzetet ragadok, és leírom egy összeszedett cikksorozatban mindazt,
amit az elmúlt években és még konkrétabban hónapokban tapasztaltam mind a saját, mind mások
életében, és mindazt, amit tanultam, olvastam, hallottam élő szemináriumok, hanganyagok
keretében. Ez a könyv ebből a póker oldalakon leközölt cikksorozatból érte el a mostani könyv
formáját.
Mivel a pókeres közösségben rendkívül kevés hasznos írás kering ezen területről a technikai
anyagokkal ellentétben, ezért reményeim szerint hasznos ötleteket, gondolatokat nyújthat azoknak,
akik szeretnék fejleszteni a teljesítményüket, hogy hatékonyabban, és ezáltal nyereségesebben
pókerezzenek. Emellett szeretnének energikusabbak, produktívabbak, motiváltabbak, és
céltudatosabbak lenni, esetleg elkerülhetetlenül átélnek nehéz pillanatokat póker karrierjük során,
amely negatívan hat ki a magánéletükre is, és szeretnének ezekkel jobban megbirkózni.

I. rész
A mentális terület fontossága

Ha volt már veled is olyan, hogy:
 úgy érezted nincs meg a motivációd pókerezni
 esetleg pont az ellenkező végletben voltál és éjjel-nappal grindoltál, mellette elhanyagolva az
életed többi területét, legyen az egészség, sport, barátok, barátnő, család, hobbik stb. és
nehezen találtál hatékony élet/munka egyensúlyt
 talán azon gondolkoztál hogyan lehet a leghatékonyabb fejlődni és technikai tudást
elsajátítani
 esetleg nehezen viseled el, ha nem úgy jönnek a lapok, ahogy szeretnéd
 vagy nem érted hogyan játszhatsz meg néha borzalmasan 1-1 leosztást, pedig tudod a
legjobb játékot, de mégis a rossz gombot nyomod meg
Akkor a választ a mentális területen kell keresned.
A mentális felkészültség sokkal szerteágazóbb és fontosabb, mint ahogyan a pókeres
közösségben gondolnak rá a legtöbben. Nagyon sokan kizárólag a különböző okokból előbukkanó tiltet és hatékony kezelését értik alatta (mint pl. hibák, variancia, bosszúvágy stb. okozta tilt), és azért
"nézik le" a póker ezen oldalát, mert azonosítják olyan közhelyesnek és túl egyszerűnek tűnő
tanácsokkal, mint pl. "ne foglalkozz az eredménnyel, csak toljad a hand-eket és játssz jól, felesleges
tiltelni" vagy "végy mély lélegzeteket, és vizualizáld, hogy minden rendben, esetleg mondj magadnak
pozitív megerősítéseket"... Pedig csak úgy, mint minden más sportban, a pókerben is hatalmas
szerepe van a mentális felkészültségnek a csúcsteljesítmény elérése érdekében.

Miért fontos a Mentális Felkészültség?
Minden egyes versenyterületen a versenyzők célja, hogy elérjék a csúcsteljesítmény, más néven
Csíkszentmihályi Mihály által elnevezett Flow állapotot, amely lehetővé teszi őket, hogy a
legjobbjukat nyújtsák.
A Flow-élmény az elme működésének egy olyan állapota, melynek során az ember teljesen elmerül
abban, amit éppen csinál, amitől energiával töltődik fel, abban teljesen részt vesz, teljesen átadja
magát a folyamatnak, és ebben örömét leli.

Hogyan tudja valaki elérni ezt a flow állapotot:




Egyrészt az adott képességeket a lehető legjobban el kell sajátítania tudatalatti szinten,
hogy akár tudatos megerőltetés nélkül is végre tudja hajtani, ezáltal egy adott
szituációban automatikusan beugrik a helyes cselekedet (minél jobb technikai tudás).
Másrészt pedig mentálisan elérjen egy olyan állapotot, hogy kikapcsolja a külső
környezetből fakadó zavaró tényezőket, elemeket, illetve a cselekedet végzése közben
felbukkanó akadályokat legyen az mentális vagy külső esemény. Emellett olyan szinten ki
van egyensúlyozva az élete, hogy képes a nagyfokú koncentrációra, és pozitív szemlélet
fenntartására.

Az első elem az, amivel a legtöbb játékos foglalkozik, már aki elég energiát rak bele a
technikai tudásának bővítésébe. Erre van rengeteg hasznos oktató oldal, videókkal, hasznos írásokkal,
plusz fórumok kézelemző témái, illetve coachok is nagy segítséget nyújtanak ebben.
A második terület viszont az, amit sokan háttérbe szorítanak póker karrierjükben, és ami
ugyanúgy elengedhetetlen a maximális teljesítményünk eléréséhez. Nem azért nem foglalkoznak vele
sokan, mert ne lenne fontos, hanem mert nem igazán tudják, hogy az. Mivel kevés írás világít rá
megfelelően erre a területre, ezért nem is merül fel sokakban, hogy mennyit profitálhatna belőle
nem csak a pókeres karrierje, hanem az egész élete is.
A mentális játékunk fejlesztése nem csupán annyit jelent, hogy hogyan ne legyünk idegesek,
ha negatív szériában vagyunk, és éppen lejavulnak riverre egy nagy potban. Ugyanúgy, vagy még
inkább beletartozik az is, hogy:
 mennyire hatékonyan tudunk teljesíteni nyomás alatt
 milyen energiaszinttel rendelkezünk a nap folyamán
 mennyire vagyunk egészségesek
 milyen a hozzáállásunk
 milyenek a kapcsolataink a környezetünkben lévő személyekkel
 mennyire hatékonyan tudunk kitűzni egy célt, tervet összeállítani annak elérésére, és
motiváltnak maradni az odáig vezető úton
 …
Mint ahogy egy sportolónál is fontos nem csak a fizikai tréning, hanem az is, hogy milyen állapotban
képes versenyhelyzetben szerepelni. Számtalanszor hallani olyanról, hogy egy sportoló gyenge
szereplését azzal indokolják, hogy nehezen bírta el a túl nagy nyomást.

Lanny Bassham olimpiai bajnok sportlövésznél ugyanez állt fent, mint ahogy a With winning
in mind c. könyvében is leírja. 1972-ben a müncheni olimpiára arany esélyesként érkezett sokak
szemében, és az éveken keresztül tartó megfeszített tréningek hatására ő is így gondolta magáról.
Azonban élete első olimpiáján szembesülnie kellett egy korábban ilyen mértékben nem tapasztalt
nyomással, amely mentális kudarcra késztette őt, és ezáltal képtelen volt a legjobbját nyújtani, így
ezüstérmet ért csak el, amely számára csalódás volt.
Ekkor döbbent rá, hogy hiába a sok gyakorlás éjt-nappallá téve, hiába a nagyszerű szereplés
teszteken, ha képtelen ezt a tudást rendes versenykörülmények között is megfelelően végrehajtani a
megnövekedett nyomás hatására (mint a fenti résznél is szerepelt: flow = technikai tudás mély
elsajátítása + mentális felkészültség).
Ennek érdekében a következő éveit ezen terület beható tanulmányozásának szentelte, és
felkutatott többek között olimpiai bajnokokat, azt tudakolván mi a titok, amit neki is el kell

sajátítania. Ennek a kutatásnak eredményeként ráébredt, hogy vannak bizonyos dolgok, amelyek
mentálisan felkészítenek a teljesítményünk maximális kiaknázására versenyhelyzetekben, és a
legjobbak tudatosan gyakorlatba ültetik ezeket az elemeket mindennapjaik során.
A kemény munkának a tréningek alatt, és az elsajátított mentális képességeknek
köszönhetően a következő olimpiára mentálisan is megérett már a feladatra és 1976-ban olimpiai
aranyéremmel távozott, 1978-ban pedig világbajnok lett, közben világcsúcsot felállítva lövészetben,
400/400-as tökéletes teljesítmény elérésével.

Sport - Póker párhuzam (elpazarolt bb-k)
Sokan vélhetnek felfedezni párhuzamot a póker területével. Itt is hiába néz meg valaki
rengeteg videót, tanulmányoz handeket, csinál közös sessionöket, és írhat fórumok kézelemző
topikjában tökéletes megoldásokat, ha képtelen ezt ilyen formában a játék közben is megvalósítani,
amikor érzelmek (pozitív, negatív), adrenalin, rengeteg stimuláció, és fárasztó agymunka vár rá,
közben pedig még az élete más területein lévő stresszes helyzetekkel is meg kell birkóznia.
Biztos mindenkivel megesett már, hogy egy nagyobb potban volt döntési helyzetben, hogy
megadjon-e vagy sem. És szinte automatikusan rányomott a megadás gombra, az ellenfél pedig
behúzta a buyin-ünket showdownban. Majd döbbenten vagy idegesen merengtünk magunk elé,
hogyan hozhattunk ilyen átgondolatlan, rossz döntést, mikor tudjuk, hogy semmi értelme a
megadásnak, és 10-ből 10-szer fold-ra kattintanánk, ha egy pókeres feladványban látnánk viszont.
Tegyük fel ezzel elment feleslegesen még 40 nagyvakunk riveren.
Vagy lehet, hogy egy másik leosztásban egy fish ellen bent hagyunk a handben 10bb értéket,
pedig ha jobban átgondolnánk a range-ét, akkor hatékonyabb bet méreteket választanánk; vagy
csinálunk egy felesleges blöff raise-t, pedig minden azt mutatja, hogy ez rossz szituáció rá; vagy
riveren megadunk mondván blöffölhet az ellenfél, pedig ha jobban végiggondolnánk a range-ét az az
adott nit regulár kb. soha nem fog ott blöffölni, pláne nem annyiszor, hogy megérje blöff catchelnünk stb.
Egy lejátszott 1000 hand alatt az ember könnyedén össze tud szedni ilyen hibák elkerülésével
rengeteg bb-t, de még ha csak egy 20 vagy 30 bb-ről is beszélünk, nem is az összes ilyen hibáról,
akkor is +2-3 bb/100-nak felelne meg a win rate-ünkben, ami egy szolid 40.000 hand-es tegyük fel 1
havi minta alapján már 800-1200 bb, amit mindenki szorozzon fel a maga limitjével és gondoljon bele
mi mindent lehetne vele kezdeni. A valóságban pedig hosszútávon jóval több bb-t
spórolhatunk/nyerhetünk meg pluszba, ha képesek vagyunk koncentrációnk, és teljesítményünk
javítására, illetve átlátjuk a tanulási folyamatokat, hogy a lehető leghatékonyabban fejlődjünk.

Mégis mi miatt vannak ezek a hibák?
Jogosan merülhet fel a kérdés, és ez az, ami engem is foglalkoztatott az elmúlt hónapok
során. Mivel minden személy különböző szinten van, más személyiségjegyekkel, élethelyzettel, és
körülményekkel rendelkezik, ezért mindenkinél más területek szorulnak fejlesztésre, amik javítanák a
teljesítményét, és nagyobb nyereséghez vezetne, a póker nagyobb élvezete mellett.
Valakinél technikai téren vannak még nagyobb hiányosságai, azáltal hogy nincsenek még
eléggé elsajátítva a megfelelő döntések adott szituációkban. Valakinél pedig a technikai tudása az
erősebb, csak nehezen tudja fenntartani a koncentrációját, esetleg alacsony energiaszintje van a nap
folyamán, vagy kizökkenti a negatív variancia, és tilt állapotába kerül, aminek hatására kevésbé tud
megfelelő döntéseket hozni.

Technikai képességek + Mentális felkészültség = Teljesítmény / Win-rate
Egy ábrán szemléltetve a képletet így nézhetne ki:

Mint látható a technikai oszlop két különböző színű területre van osztva, amely a már tudat
alatt elsajátított, és az egyelőre még nem ilyen mélységben elsajátított tudást jelképezi (erről
részletesebben a III. résznél). Tehát a teljesítményünk a technikai tudásunk (főként a már tudat alatt
elsajátított) és mentális felkészültségünk eredménye.
Jobban belemélyedve az adott területekbe a következő elemekre bonthatnánk fel őket:
Technikai:

Mentális:

Minél jobban maximalizáljuk a képességünket az egyes területeken, annál nagyobb winratere fogunk tudni szert tenni, amely a célja minden pókerjátékosnak. Minél jobban tudjuk a megfelelő
döntést meghozni mondjuk 3-bet kasszákban, minél jobban tudunk játszani a vakokból, mellettük
pedig minél jobb fizikai kondícióban vagyunk, minél jobban tudunk koncentrálni, motiváltak maradni,
mentális problémákat kizárni, annál jobb eredményre vagyunk képesek.
Hiába van nagyszerű technikai tudásunk, ha a mentális felkészültségünk alacsony (pl. fáradtak
vagyunk, nehezen koncentrálunk, tiltelünk, nehezen kezeljük a varianciát), akkor nem tudjuk a
maximumunkat nyújtani, amit a technikai képességeink lehetővé tennének.
Ugyanúgy, ha kiváló mentális felkészültségünk van, nem tiltelünk, könnyedén kezeljük a
varianciát, fókuszáltan pókerezünk, energikusak vagyunk, viszont a technikai tudásunk nem elég jó,
akkor limitálva vagyunk úgy szintén abban, hogy mekkora winrate-t tudunk elérni.
Mentális téren ezek az alkategóriák gyakran kapcsolatban állnak egymással. Például, ha
rendszeresen végzünk testmozgást, akkor több energiánk lesz, kevésbé fáradunk el sessionök során,
jobban tudunk majd koncentrálni, és jobbak lesznek a kognitív képességeink is, amely hatására
nyereségesebb döntéseket tudunk meghozni.

Sportpszichológusok, olimpiai sportolók és emberi teljesítményt vizsgáló kutatók is mind
egyetértenek a mentális tréning fontosságában, és a teljesítményre gyakorolt hatásuk
jelentőségében.

Egy mentális terület fontosságát vizsgáló kutatásban, amelyben 12 olimpiai bajnokot
tanulmányoztak és interjúztak meg, a következő konklúzió született:

"A legfontosabb, hogy az atléták elsajátítsanak és fenntartsanak egy nagyon
különleges kombinációját pszichológiai stratégiáknak és jellegzetességeknek, hogy a lehető
legjobban tudjanak teljesíteni és nyerni olimpiai körülmények között."

A póker egyre kompetitívabbá válik, és ahhoz, hogy a legnyereségesebben tudjunk játszani a
mezőnyben, minden edge-t meg kell ragadnunk az ellenfeleinkkel szemben, amit csak tudunk.
Rengeteg játékos van, akik nyernek pókerben, annak ellenére, hogy egészségtelen életmódot
folytatnak, keveset alszanak, rossz kajákat esznek, nem csinálnak érzelmileg feltöltő tevékenységeket
stb. Viszont soha nem érhetsz el csúcsteljesítményt, a lehető legjobbadat, ha nem hozod ki a
maximumot a teljesítményedet befolyásoló tényezőkből. Ha meg vagy elégedve a jelenlegi
szinteddel, teljesítményeddel, és az életstílusoddal, kapcsolataiddal, hozzáállásoddal,
produktivitásoddal, akkor nem kell foglalkoznod ezzel a területtel. Viszont, ha többre vágysz mind
munka területén, mind életminőségben, akkor érdemes ezeket a tényezőket jobban szemügyre
venned.

"Amikor az emberek a póker életstílusról beszélnek, nem igazán veszik bele a gyógyfürdőbe
járást, edzést, egészséges ételek fogyasztását, és egy békés elmeállapot fenntartását. Ezeket a
területeket kezelnünk kell az életünkben ahhoz, hogy optimalizáljuk a teljesítményünket.
Ebben a bizniszben, csak a legjobb 1% éli túl, szóval mindent meg kell tenned, amit csak tudsz,
hogy felkapaszkodj a csúcsra és ott is maradj."
- David "The Maven" Chicotsky, Az év játékosa 2008-ban (Bluff Magazin)

Ennek a bevezető résznek a lényege az volt, hogy demonstrálja a pókeres teljesítményünk
másik oldalának fontosságát is, azaz a mentális felkészültséget. A következő részekben az ezt
befolyásoló tényezőket fogjuk jobban átnézni. Az adott területeken lévő fogalmakból, elméletekből,
és gyakorlatokból igyekeztem a leghatékonyabbakat kiválasztani, és a legtömörebben felvázolni.

II. rész
A teljes egyensúly hatalma

Ahhoz, hogy a lehető legjobbunkat tudjuk nyújtani, mind munkában, mind életünk többi
területén is, összhangban kell élnünk a teljesítményünket befolyásoló tényezőkkel.
Fórumokon lévő írásokból kiderül, hogy rengeteg pókerjátékos érzi úgy, hogy a pókerrel járó
stressz túl megterhelővé válik számára, és emiatt egyre kevésbé tudja a legjobbját nyújtani, kevésbé
motivált, hogy játsszon vagy fejlessze a játékát, és a magánéletében sem érzi magát annyira
kielégültnek.
A 4 fő energiaforrásunk kiaknázásának életünkre gyakorolt rendkívüli hatásával először a Jim
Loehr és Tony Schwartz - The power of full engagement című fantasztikus könyvből ismerkedtem
meg. A cikkben leírt dolgok megértése, és gyakorlatba ültetése az egyik legnagyobb pozitív változást
nyújtotta az életemben az elmúlt hónapokban. Jobb energiaszint a nap folyamán, nagyobb
produktivitás, hatékonyabb élet/munka egyensúly, jobb kapcsolatok, nagyobb életélvezet,
megnövekedett motiváció; csak hogy néhányat említsek a pozitív hatásokból, amelyeket a következő
tényezők gyakorolnak az életünkre.

Az energiánk, és nem az időnk menedzselése az alapja a magas teljesítménynek.
A maximális teljesítmény az energia 4 különböző, de összekapcsolódó forrására épül:
 Fizikai
 Érzelmi
 Mentális
 Spirituális
Mivel az energia kapacitás túl-használat és alul-használat miatt is csökken, ezért ki kell
egyensúlyoznunk az energia kibocsátást időszakos energia megújulással. Sokan úgy gondolnak az
életre, mint egy hosszú maratonra, pedig igazából rövid sprintek sokaságából kellene állnia.
Ha egy lineáris életet élünk - azaz sokkal több energiát használunk el, mint amennyit újratöltünk
(azaz folyton csak dolgozunk, aggódunk és stresszelünk megfelelő pihenő nélkül) vagy többet töltünk
újra, mint amennyit elhasználunk (lustálkodás, kihívások kerülése, sport nem végzése...) - akkor
ennek következményeként megtörünk, kiégünk, elvesztjük a szenvedélyünket, betegek leszünk, és a
produktivitásunk drasztikusan lecsökken. A legtöbbször a megújulásra úgy tekintenek, mint
gyengeségre, ahelyett hogy egy fontos pillérnek gondolnák a hatékony teljesítmény

fenntartásához. Ahhoz, hogy fenntarthassunk egy erőteljes lendületet az életünkben, meg kell
tanulnunk, hogyan bocsássunk ki és újítsunk meg energiát.
A legtöbbünk túlságosan lineáris életet él. Úgy gondoljuk, hogy a végtelenségig képesek vagyunk
energiát kibocsátani életünk néhány dimenziójában - gyakran a mentális és érzelmi téren - és
hatékonyan tudunk teljesíteni anélkül, hogy megfelelő energiát fektetnénk a többibe - leggyakrabban
a fizikaiba vagy spirituálisba.
Ha be van gipszelve valakinek a keze, akkor a használat hiányából fakadóan elsorvad, amely a
levétel után meg is látszik. Ugyanígy életünk többi dimenziója is a kevés használattól leépül, ezáltal
hátráltatja a teljesítményünket. Csak úgy, mint ahogy fizikai edzés során az izmainkat koncentráltan
leépítjük, majd a pihenés során erősebbként tud újraépülni, ugyanígy építünk érzelmi, mentális és
spirituális kapacitást is.

Életünk alapvető pulzusa
Ez a kibocsátás-megújulás ritmusos váltakozása az oszcillációs folyamat, és ez reprezentálja az élet
alapvető pulzusát.

A természetben szinte mindennek megvan a maga ritmikus, hullámszerű mozgása a
tevékenység és pihenés között. Gondolj csak az évszakok váltakozására, vagy a nap kelésére és
nyugvására. Ehhez hasonlóan az állatoknak is megvan a saját maguk ritmusa, és ugyanúgy igaz ránk
is, emberekre. A légzésünk, agyhullámaink, testhőmérsékletünk, szívritmusunk, hormonszintünk és
vérnyomásunk mind rendelkezik ritmikus mintákkal. Fontos megértenünk ezt a tényt, mivel a
génjeinkbe van kódolva ez a ritmikus minta. Ennek ellenére mégis oly sokan hagyjuk ezt figyelmen
kívül életünk területein, és próbáljuk áthágni ezt a törvényszerűséget mindennapjainkban.

Ciklusok
Az 1950-es években Eugene Aserinsky és Nathan Kleitman felfedezték, hogy az alvás kisebb
90-120 perces ciklikus szakaszokban váltakozik. Felületes alvásból mély alvásba mozgunk, majd újra
ismétlődik a ciklus. Az 1970-es években további kísérletek feltárták, hogy az éjjeli 90-120 perces
ciklusok a nap folyamán is végigkísérnek minket. Azaz 90 és 120 perc közötti intervallumonként a
testünk pihenésre és feltöltődésre éhezik. Erre utaló jelek pl. ásítás, nyújtózkodás, éhségérzet,

megnövekedett feszültség, nehézség a koncentrációban, időpazarlásra való igény vagy
megnövekedett száma a hibáknak. Habár képesek vagyunk felülírni ezeket a természetes ciklusokat,
de ez a testünk stressz hormonokkal való elárasztásához vezet, ami a test természetes reakciója, ha
esetleg vészhelyzetben lennénk (evolúciós szemszögből, ha például egy oroszlánnal néztünk
farkasszemet, akkor az éberségünk megélénküljön a harcolj-vagy-fuss helyzet következtében). A
hosszú távú eredménye ennek, hogy méreg épül fel és rakódik le a testünkben, és egyre inkább
leépülünk.
Nem az energia kibocsátás intenzitása vezet kiégéshez, hanyatló teljesítményhez vagy fizikai
leépüléshez, hanem a kibocsátás időtartama megújulás nélkül. Azaz, ha folyamatosan dolgozunk,
stresszelünk, érzelmileg fárasztó eseményeket élünk át, és nem hagyjuk magunkat regenerálódni.
Ezért fontos, hogy mind a 4 fő energiaforrásunk területén megfelelően menedzseljük az energiánkat.
Jim Loehr sportteljesítmény pszichológus egyik kutatása is alátámasztotta ezeket a tényeket.
Több száz órányi felvételt nézett át világklasszis tenisz játékosokról a meccseiket tanulmányozva,
hogy megtudja, mi teszi őket a legjobbakká a mezőny többi játékosával szemben. Először semmilyen
lényeges különbséget nem vélt felfedezni a pontok megjátszása alatt. Csak akkor látta a különbséget,
amikor elkezdte észrevenni mit csináltak a pontok között. És habár sokuk nem volt tudatában ennek,
a legjobb játékosok szinte mind megegyező rutinokat alkalmaztak a pontok között eltelt időben.
Ahogyan visszasétáltak az alapvonalhoz a pontok után; ahogy a fejüket és vállukat tartották; amerre
fókuszálták a tekintetüket; vagy akár a légzésük mintája. Amikor EKG-ra kötötte a játékosokat
megdöbbentő megfigyelést tett. Abban a 16-20 másodpercnyi időben a pontok között, a top
játékosok percenkénti szívverése 20-al csökkent. Azáltal, hogy hatékony és fókuszált feltöltő
rutinokat alakítottak ki, ezek a játékosok találtak egy módot arra, hogy kivételes energia megújulásra
tegyenek szert nagyon rövid idő alatt. Ennek köszönhetően az állóképességük, koncentrációjuk és
teljesítményük sokkal magasabb és hosszantartóbb volt, mint a kevésbé sikeres ellenfeleiké, akiknek
nem voltak hasonló rutinjaik energia megújulásra.
Vajon ki képes jobb teljesítményt nyújtani a meccs harmadik órájában, a játékos, aki
folyamatosan rövid energiamegújító rituálékat végzett meccs közben, vagy akinek folyton magas volt
a szívverése, és kevésbé volt képes energiát újra tölteni?!

Póker közbeni pihenők
Ugyanez a helyzet pókernél is. Minél többet játszunk egyhuzamban, a koncentrációnk és
teljesítményünk annál inkább csökken folyamatosan. Ezért fontos, hogy időszakos pihenőket
vezessünk be játék közben. Ilyenek lehetnek például 90-120 perces időintervallumonként tartani egy
rövid, 5 perces szünetet, ami alatt sit-outolunk az asztalokról, vagy MTT játékosoknak a
meghatározott szünet alatt. Ezekben a szünetekben álljunk fel kicsit a gép elől, mozgassuk meg a
testünket (serkenti a vérkeringést, oxigénfelvételt, ezáltal javítja az agy kognitív
képességeit/koncentrációnkat), vegyünk mély lélegzetet 5 másodpercig szívjuk be, és 5 másodpercig
fújjuk ki a levegőt. Akár kinyithatjuk az ablakot és vehetünk néhány mély lélegzetet a friss levegőből,
plusz oxigénhez juttatva az agyunkat. Játék közben is, ha van 1-2 szusszanásnyi időnk, amikor éppen
nincs komolyabb action, fókuszáljunk kicsit a légzésünkre, és lazítsuk el magunkat.
Ha a nap folyamán több sessiont is játszol, igyekezz feltöltő tevékenységet végezni köztük. Ez
az energiamegújító tevékenység nem azt jelenti, hogy facebook-ozol, fórumokat olvasgatsz, neten
böngészel, vagy TV-t nézel. Próbálj meg bármiféle kijelzőtől kicsit távol tartani magadat, ami nem
fárasztja le az agyadat. Például főzz magadnak valami ételt; menj el sétálni; beszélgess valakivel;
olvassál; eddzél.

I. Fizikai energia
Az elmúlt hónapokban egyre kevesebbet figyeltem életem ezen területére; keveset
mozogtam; nem tartottam megfelelő megújulást biztosító pihenőket a nap folyamán; 5-6 óránként
ettem csak, akkor pedig nagy mennyiségeket, amik túlságosan tele laktattak; mindezek hatására nem
csak a fizikai állóképességem, hanem a koncentrációm, és energiaszintem is csökkentek, és
rendszeresen kimerültséget éreztem. Amint elhatároztam, hogy ideje helyre rakni ezt a területet a
következő elvek segítségével, a koncentrációm, produktivitásom, motivációm, és energikusságom
mind jelentősen megnövekedtek.
A fizikai forrás mindennek a kiindulópontja. A test és az elme szoros kapcsolata miatt, a fizikai
energiáink megfelelő menedzselése drasztikusan növeli a koncentrációs képességünket, pozitívabb
szemléletünk lesz, jobban megbirkózunk a negatív körülményekkel, produktívabbnak,
energikusabbnak és motiváltabbnak érezzük magunkat.
A megfelelő fizikai egyensúlyt 3 nagyobb részre oszthatjuk:
 Táplálkozás
 Edzés
 Pihenés

Táplálkozás:
"Az vagy, amit megeszel" tartja a mondás. A táplálékunk az, amiből az energiánkat merítjük a
nap folyamán, ennek ellenére az emberek többsége egyáltalán nem fordít kellő figyelmet arra, hogy
egészségesen táplálkozzon. Nem csak az egészségünkre, hanem a teljesítményünkre is pozitívan hat
egy megfelelő étrend. És ha a teljesítményünket növeli, akkor több mindent tudunk hatékonyabban
elvégezni, azaz a jövőnket 5, 10, 20 év múlva exponenciálisan pozitív irányba megváltoztatja, ha
képesek vagyunk már most a jelenben is megfelelően táplálkozni.
Mivel érdekelt a téma, elég sok időt fektettem a táplálkozás és étrendek tanulmányozására
az elmúlt években, és ez alapján a következő konklúziókra jutottam, amik számomra beváltak
(mindenki más és más, ezért érdemes saját magának kitapasztalnia, hogy milyen étrenddel érzi a
legjobbnak a közérzetét).
1. Gyakoriság
Azáltal, hogy a nap folyamán többször, kevesebb mennyiséget eszünk, nem terheljük le
annyira a szervezetünket, amely mentálisan is lehúzná az energiaszintünket. Napi legalább 5 étkezés
az ideális. Reggeli, ebéd, vacsora, köztük pedig nassolnivalók fogyasztása.

Egy New York-i kórházban történt kísérletben embereket beraktak egy szobába óra és bármi
egyéb időpontra utaló dolog nélkül. Szintén beraktak hozzájuk ételeket, és azt mondták nekik
egyenek, amikor éhesek, majd azt jegyezték fel a kísérlet során, hogy átlagosan 96 percenként
táplálkoztak a résztvevő személyek.

A gyakoribb étkezésnek köszönhetően, sokkal jobban kielégítjük a testünk természetes igényét a
megújító energiaforrás iránt.

2. Ételek
Sokan sokféle étrendre esküsznek, például vegára, vagy akár a teljes-kiőrlésű dolgokra. Ez
azért szomorú, mert a média is csak még inkább összekavarja az embereket, hogy mit ehetnek és mit
nem, mi egészséges és mi káros számukra. Nem csoda, ha az emberek úgy érzik, szinte már nem
fogyaszthatnak el semmit.
Számomra a paleo étrend vált be, amely által a legjobb a közérzetem a nap folyamán. Röviden a
paleo olyan étrend, amihez az emberi szervezet az évmilliók során evolúciósan alkalmazkodott. Mivel
a gabonát tartalmazó ételeket az emberek csak közel 10.000 éve kezdték el fogyasztani, ez evolúciós
mértékben olyan minimális a milliókhoz képest, hogy az emberi szervezet még nem alkalmazkodott a
gabonát alkotó tápelemekhez megfelelően, főként a benne található gluténhoz nem.
A paleo étrend másik alapeleme, hogy az energiát főként fehérjéből, és egészséges zsírból viszik
be, nem pedig szénhidrátból. A zsírok rengeteg negatív rivaldafényt kaptak az elmúlt évtizedekben,
ezért sokan ódzkodva tekintenek rá, és próbálják minden terméken a Light feliratot keresni. Pedig az
igazság az, hogy a káros zsírok azok, amiket kerülnünk kell (pl. transzzsírsavak margarinban vagy
gyorsételekben), és minél többet kellene bejuttatnunk egészségesekből, mint például az olíva, vagy
halolajban találhatóból.
Azáltal, hogy a szervezet főként zsírból meríti az étrendben az energiát, szépen fokozatosan rááll
arra, hogy ha energiára van szüksége és nincs táplálék, akkor egyre hatékonyabban a testünkön
található zsírokból fogja kielégíteni az energiaigényét. Ez főként előnyös azok számára, akik fogyni
szeretnének, nem véletlen olyan népszerű fogyókúrázók, és cukorbetegek körében a paleo étrend.
A paleo táplálkozás alapja, hogy kerüld a gabona termékeket (pláne, ami fehér liszt alapú; kenyér,
tészta stb.), a gyorskaját, a cukrozott élelmiszereket. Helyette egyél sok zöldséget, gyümölcsöt, húst,
magvakat (pisztácia, mandula, kesudió, dió), egészséges olajakat (olíva, halolaj), tojást és társait.
Ha minimalizáljuk az egészségtelen tápanyagok bevitelét, jelentősen pozitív hatással leszünk az
energiánkra és egészségünkre is.

3. Hidratáció
Egyik legalapvetőbb elem, amivel javíthatjuk a teljesítményünket, ha a nap folyamán
figyelünk a megfelelő folyadék bevitelre. Ha már szomjasak vagyunk, az azt jelenti, hogy elkezdtünk
dehidratáltakká válni, amely minél hosszabb ideig áll fenn, annál erősebb tüneteket eredményez
többek között fáradtság, álmosság, fejfájás, koncentráció zavar, romló kognitív képességek. Szóval
igyunk legalább napi 1,7-2 liter folyadékot (vizet, teát, és nem cukrozott üdítőket), bár ez függ

testsúlytól, életstílustól, napi testmozgás mennyiségétől is, viszont ez egy jó iránymennyiség a
legtöbbeknek. Kezdésként egyből felkelés után egy pohár vizet, amely rengeteg hasznos előnnyel jár
a szervezet számára. Úgy a legkönnyebb mérni, hogy palackozott vizet iszol, vagy abba töltöd a
folyadékot a nap elején.

Edzés
A fizikai edzés rendkívül pozitív hatással bír egészségünkre, és teljesítményünkre.
Produktívabbá, fókuszáltabbá, egészségesebbé, stressz tűrőbbé tesz, kevésbé leszel hajlamos hibák
elkövetésére és így tovább.

Egy kutatásban a következő konklúzióra jutottak:
"A mentális teljesítmény jelentősen jobb volt a fizikálisan fitt személyek esetében, mint a nem
jó erőnléti állapotban lévőknél. A fitt dolgozók 27%-kal kevesebb hibát követtek el
koncentrációt és rövid-távú memóriát igénybe vevő feladatoknál a nem fitt-ekkel
összehasonlítva."

Vajon a pókerben fontos a megfelelő koncentráció? Mi az, hogy!

Egy másik kutatásban 80 vezetőt vizsgáltak 9 hónapon keresztül, és arra jutottak, hogy:
"Azok, akik edzettek, 22%-kal javították az állóképességüket, és 70%-os javulást mutattak a
komplex döntéshozó képességükben, szemben a testmozgást nem végzőkkel."

Vajon a pókerben fontos a döntéshozási képességünk? Hát persze!
Ez csak két példa a rengeteg közül, miért fontos, hogy rendszeresen végezzünk testmozgást a
teljesítményünk maximalizálása érdekében.
Mivel rengeteg hasznos írást lehet találni az interneten testmozgás témában, ezért nem megyek
részletekbe, inkább csak 2 kulcs elvet említek meg:
 Edzésnél sokkal hatékonyabb energia kapacitásunk növelése szempontjából (napközbeni
energiaszintünk), ha intervallum alapú edzéseket végzünk, szemben állóképesség alapúval.
Azaz ne órákig fussunk, vagy bringázzunk, hanem sprintekben gondolkozzunk. Sprint
kifulladásig, majd pihenés. Energia kibocsátás, majd megújulás. Maraton futó vs. sprinter.
 Heti 4 edzés a legideálisabb, 2 erősítő és 2 kardió.

Pihenés
Akár kevés mennyiségű alváshiánynak is - más néven nem elegendő megújulás - jelentős
negatív hatása van az erőnlétre, szív- és érrendszeri kapacitásra, hangulatra, és az energiaszintekre
általánosságban. Rengeteg kísérlet igazolta, hogy a mentális teljesítmény - reakció idő, koncentráció,
memória és logikai/analitikus érvelés - mind drasztikusan csökken, ahogy az alváshiány fokozódik.

Az egyik dramatikus kísérletben, a pszichológus Dan Kripke és néhány kollegája egy millió
ember alvásmintáit tanulmányozta hat éven keresztül. Az elhalálozási arány a halál szinte
minden forrásából a legalacsonyabb volt a 7-8 órát alvó embereknél. Azoknál, akik kevesebb,
mint 4 órát aludtak, az elhalálozás 2,5-ször magasabb volt. Akik több mint 10 órát aludtak, az
arány 1,5-ször volt magasabb. Röviden, mind a túl kevés, mind a túl sok alvás jelentősen emeli
az elhalálozás kockázatát.

Egyik kiváló forrása a megújulásnak, az úgy nevezett power naps. Ez egy rövid alvásra utal (10-40
perc), amit még a mély alvás fázisának elérése előtt megszakítunk.

A NASA azt találta, hogy egy 40 perces rövid alvás átlagosan 34%-kal növelte a teljesítményt,
és közel 100%-kal az éberséget.

Habár nem mindenki tudja megoldani, hogy sziesztázzon egyet nap közben, de rövid pihenők tartása
mindenképpen létfontosságú az energia hosszú órákig való fenntartásához.
Ilyen rövid pihenők lehetnek a már feljebb említett szünetek tartása 90-120 percenként.

II. Érzelmi energia
Ahogy fizikai téren, úgy érzelmi oldalon sem foglalkoztam megfelelően az energia kibocsátás
és megújulás fontosságával. A negatív szériák, lassú haladás, megélhetés miatti aggódás, frusztráció
mind-mind egyre inkább nyomát hagyta rajtam, és kezdtem árnyéka lenni régi önmagamnak.
Kedvetlenebb, zárkózottabb, és frusztráltabbá váltam, és egy idő után ez már akkor a másokkal való
kapcsolataimra is negatív hatással volt. Amint bevezettem az életembe különböző érzelmileg
kikapcsoló, és feltöltő tevékenységeket (pl. vasárnapok mindig szünnap számomra, amit igyekszem
kikapcsoló tevékenységekkel tölteni, például barátokkal lazulni), a régi optimistább és pozitívabb
szemléletem visszatért, ami mind munkában, mind magánéletben éreztette pozitív hatását.
Annak érdekében, hogy a legjobbunkat tudjuk nyújtani, kellemes és pozitív érzelmeket kell
átélnünk: élvezet, kihívás, kaland és lehetőség. A bizonytalanság vagy nélkülözés által felszabaduló
érzelmek - félelem, frusztráció, harag, bánat - határozottan mérgező érzettel rendelkeznek, és stressz
hormonok kibocsátásával társíthatók.
A kulcs "izmok", amik támogatják a pozitív érzelmeket: önbizalom, önkontroll, szociális
képességek, és együttérzés. Kisebb, támogató "izmok" többek között a türelem, nyitottság, bizalom
és élvezet.
Csakúgy, mint ahogy fizikai edzés során lefárasztjuk a kardiónkat, vagy a bicepszünket azáltal,
hogy stressznek tesszük ki, ugyanúgy leépülünk érzelmileg, ha folyamatosan érzelmi energiát
bocsátunk ki megfelelő megújulás nélkül. Ha az érzelmi izmaink gyengék vagy nem megfelelőek például alacsony az önbizalmunk, vagy a türelmünk - akkor sokkal nagyobb hatással lesznek ránk a
negatív körülmények, mint pl. hosszantartó negatív széria.
Energia szemszögéből tekintve a negatív érzelmek költségesek, mivel meglepő gyorsasággal
lehúzzák az energiatartalékainkat.

David Snowden 678 idősödő apácát vizsgált, akiknek még a húszas éveikben a munkába
állásuk idején kellett esszét írniuk, és azt találta, hogy akiknek a legtöbb pozitív tartalmú
mondat volt a fogalmazásában, azok tovább éltek és egészségesebbek voltak, fele akkora
halálozási kockázattal. Ennek hatására azt mondta:
"Most már tudatos erőfeszítést teszek annak érdekében, hogy visszaállítsam a fiziológiai
egyensúlyomat minél hamarabb egy idegeskedés után. Igyekszem nem megragadni a
negativitásban. A célom, hogy visszaállítsam a testemet a normális, egészséges állapotba a
lehető leghamarabb."

Bármilyen tevékenység, ami élvezetet, feltöltődést és kikapcsolódást nyújt számunkra, az
pozitív érzelmeket generál. A kulcs, hogy az ilyen tevékenységeket prioritásokká formáljuk és a
rájuk szánt idő szent és sérthetetlen legyen.
Állj meg egy pillanatra és gondold át:
 Hány órát töltesz a héten olyan tevékenységekkel, amiket szimplán az élvezetükért és a
kikapcsolódásért végzel?
 Az idő hány százalékában érzed magadat igazán nyugodtnak és kiegyensúlyozottnak?
Határozd meg, és írd össze milyen tevékenységeket szeretsz csinálni, miket élvezel, mi az, ami
kikapcsol és feltölt, és építsd be őket a heti tevékenységeid közé. Lehet például edzés, buli, olvasás,
sportolás, koncertre menni, barátokkal kikapcsolódni, természetbe kimozdulni, barátnővel/családdal
lenni vagy akár magunkba mélyedve meditálni a nap végén.
A lényeg, hogy nem csak maga a tevékenység élvezete lesz a jutalom, hanem ez egy kritikus
hozzávalója a hosszantartó teljesítmény fenntartásának is.
Az érzelmi feltöltődés mélysége és minősége megint egy más kérdés. Sokan például a TV
nézést tekintik a kikapcsolódás egyik formájának, pedig az nem más, mint a mentális és érzelmi
megfelelője a gyorséttermi kajának. Lehet, hogy nyújt egy időleges megújulást, de ritkán tápláló.

Csíkszentmihályi Mihály például azt találta, hogy a sok TV nézés megnövekedett
szorongáshoz, és alacsony szintű depresszióhoz vezet.

Ezzel szemben, minél mélyebb és gazdagabb az érzelmi megújulás forrása, annál inkább feltöltjük a
tartalékainkat és annál strapabíróbbakká válunk.

III. Mentális energia
Ahogyan a megfelelő érzelmi beállítottsághoz, úgy a mentális képességekhez is alapvető a
fizikai energia forrásunk maximalizálása. Ahhoz, hogy a legjobb teljesítményünket nyújtsuk, képesnek
kell lennünk nagyfokú koncentráció és fókusz fenntartására. Emellett realisztikusan optimistáknak
kell lennünk, azaz úgy látnunk a világot, ahogy van, de mindig pozitívan tenni a kívánt eredmény
elérése érdekében. A kulcs támogató mentális "izmok" a mentális felkészültség, vizualizáció, pozitív
belső párbeszéd, hatékony időgazdálkodás, és kreativitás.
Nem csak a fizikai és érzelmi, hanem mentális kapacitásunk is az energia kibocsátásból és
megújulásból fakad. A pozitív gondolkozás nagyban hozzájárul a megfelelő teljesítmény eléréséhez.
Persze nem mindig hasznos átkeretezni valamit pozitívvá. A negatív gondolatoknak megvan a maga
hasznosságuk, mivel jelzik, hogy valamelyik igényünk nem teljesül - legyen az anyagi téren,
érzelmileg, esetleg valami veszélyhelyzet esetén. Mindaddig, amíg a negatív gondolatokból a
leghamarabb leszűrjük a tanulságokat, és proaktívan a megfelelő irányba kezdünk el haladni, addig
hasznosak az életünkben.
A fizikai, érzelmi és mentális energia kapacitásunk mind egymásra épülnek. Fizikai szinten, a
megnövekedett fáradtság, amely a kevés alvásból vagy nem megfelelő erőnlétből fakad, mentálisan
nehézzé teszi, hogy koncentráljunk. Érzelmi szinten, a szorongás, bizonytalanság, vagy frusztráció,
mind alábástyázzák a fókuszunkat és optimizmusunkat, pláne ha nagy nyomás alatt vagyunk.
A kulcs a hatékony mentális teljesítményhez, hogy a tudatos, gondolkodó elménknek
időszakos pihenést nyújtsunk.

Mindannyian rendelkezünk negatív
gondolatokkal, viszont sokan vannak, akik
hagyják, hogy ezek határozzák meg a napjukat,

„Nagyszerű dolog néha elmenni és egy kicsit
relaxálni. Amikor visszatérsz a munkához, az
ítélőkészséged biztosabb lesz, mivel a folyamatos
munka ennek a képességünk hatalmának
elvesztéséhez vezet.” – Leonardo Da Vinci

hetüket és egész életüket is. Ezáltal pedig más emberek számára negatív, „energiavámpírokká”
válnak, ahogy én hívom ezt. Egy nagyszerű technika, amellyel megismerkedtem, hogy egyre kevésbé
tápláljak negatív gondolatokat:
Viselj egy gumis karszalagot az egyik kezeden, és a nap folyamán, akárhányszor valami
negatív gondolaton jár az elméd, húzd meg és engedd el, hogy csattanjon a kezeden. Ezzel
kondicionálod magad, hogy egyrészt tudatosabb legyél a negatív gondolatokkal kapcsolatban,
másrészt pedig egyre kevésbé tápláld őket.
Meg fogsz lepődni mennyi negatív gondolatod van a nap folyamán (például: nincs kedvem
hozzá; fáradt vagyok; már megint lemákolnak; xy felidegesített). Félelmetesen pozitív változásokat
hozott ez az egyszerű technika emberek életében.
A gyakorlatban többek között a következők javíthatják a mentális hatékonyságunkat:
 vizualizálni a céljainkat pókerben
 pozitív belső párbeszédet folytatni magunkban
 a negatív gondolatokat proaktívan kezelni és a megoldásra fókuszálni
 reggeli rutin kialakítása, amikor átgondoljuk a céljainkat, és a haladásunkat
 mentális kikapcsolódást nyújtó szünetek beiktatása a napunkba, hetünkbe
 nap közbeni pihenők, feltöltő tevékenységek beiktatása

IV. Spirituális energia
Egyre inkább kezdtem úgy érezni, hogy a napok csak jönnék és mennek egymás után, egyre
inkább kétségeket átélve, hogy jó irányba haladok-e. És habár volt célom „nagyjából”, hogy merre
akarok tartani, valami hiányzott, ami megadta volna a szükséges stabilitást és újult lendületet. Ez a
valami akkor jött el, amikor meghatároztam a számomra fontos dolgokat és értékeket az életemben,
milyenné akarok válni, másokra milyen hatással szeretnék lenni, magammal kapcsolatban miket
várok el és így tovább; majd ezek alapján összeállítottam egy jövőképet, ami jelentős stabilitást
nyújtott számomra a mindennapjaimban.
A rendelkezésünkre álló energia mennyisége a fizikai kapacitásunk eredménye. A
motivációnk, hogy hogyan használjuk fel, az viszont már a spirituális oldalhoz tartozik.
Gyakorlatias, és nem vallásos nézőpontból, spirituális téren a teljes egyensúlyhoz az vezet el,
ha tudod a célodat, és a jövőképedet. Egy mélyen gyökerező értékrendhez való kapcsolatra, és egy
saját érdekünk fölött álló célra utal.
A kulcs izom, ami a spirituális energiát élteti a jellem - vagyis a bátorság és meggyőződés,
hogy a saját értékeink alapján éljünk, még ha ezek személyes áldozatokat és nehézségeket igényelnek
is. A támogató spirituális izmok például a szenvedély, elköteleződés, integritás és őszinteség.

A spirituális energia erejét jól példázzák azok az esetek, amikor várandós nők egyik pillanatról
a másikra leszoknak a cigiről (még ha korábban minden próbálkozásuk is ez irányba kudarcot vallott),
majd miután a gyerekük megszületik, újra dohányoznak, és nem bírnak leszokni róla. Amint
összekapcsolják a dohányzást egy mélyebb céllal, azaz a gyerekük egészségével, képesek könnyedén
letenni a cigarettát. Tudatosan tisztában lenni vele, hogy egészségtelen (mentális), érzelmileg
bűntudatot érezni iránta (érzelmi), és fizikálisan is megtapasztalni a negatív hatásait (fizikai), mind
képtelen volt megfelelő motivációt nyújtani, hogy megváltoztassák a viselkedésüket. Ehhez
szükségük volt egy egyedibb motivációra, ami a spirituális energia forrásához való kapcsolódást
jelentette.

A többi szinthez képest, a spirituális energia kibocsátása
és megújulása mélyebben összekapcsolódik, és
többnyire egyszerre történik meg.
Néhány tevékenység jelentős spirituális megújulást
nyújt különösebb mértékű energia kibocsátás nélkül is.

A fizikai a legalapvetőbb forrása az
energiánknak, viszont a spirituális a
legerőteljesebb.

Ilyenek például:
 a természetben sétálni
 egy inspiráló könyv olvasása
 felemelő zene vagy egy nagyszerű motivációs beszéd hallgatása
Vannak viszont, amelyek energia kibocsátást és megújulást is nyújtanak egyszerre. Ilyen például:
 másoknak nyújtunk segítséget (mások érdekeit helyezzük a sajátunk elé)
 meditáció, ami fókuszált figyelmet igényel az elme elcsendesítésére, de emellett nagyszerű
spirituális feltöltődéshez is vezethet
 illetve, ha folyamatosan reflektálunk a mély értékeinkre, és tartjuk magunkat hozzájuk, az
szintén fárasztó, de ugyanakkor inspiráló és energetizáló is

A spirituális kapacitásunk növelése azt igényli, hogy
egy önérdekünkön túlmutató dolognak rendeljük
„Annak, akinek van miért élnie, szinte
magunkat alá. Mivel a saját igényeinket gyakran tekintjük
bármivel megbirkózik.” - Nietzsche
sürgetőnek, ezért a figyelmünk megvonása tőlük nagyon
primitív túlélési félelmeket kelthet bennünk. Azon
aggódunk, hogy ha másokra fókuszálom a figyelmemet,
akkor ki fog odafigyelni rám? Minél inkább a saját félelmeinkkel és kétségeinkkel vagyunk elfoglalva,
annál kevesebb energiánk lesz a pozitív cselekedetek megtételére, amelyek előrevisznek bennünket.
Tehát póker játékosként is, ahelyett hogy magunkat sajnáltatnánk, és a negatív szériákon fenn
akadnánk, igyekezzünk mások érdekeit is előtérbe helyezni az életünkben, hogy ezáltal spirituálisan
feltöltsük magunkat.

Hogyan alkalmazzuk mindezt az életünkben?
A fejlődés és növekedés a következő sorrendben történik:
fizikai -> érzelmi -> mentális -> spirituális
A változás viszont fordított sorrendben, azaz a spirituális forrással kezdődik.
Mivel gyakran nem rendelkezünk mély gyökerekkel - erőteljes meggyőződésekkel és
értékekkel - ezért könnyedén magával sodorhat egy-egy vihar az életünkben. Csakúgy, mint ahogy
egy nem elég mély gyökerekkel rendelkező frissen ültetett fát egy tomboló szélvihar. Ha nincs egy
erőteljes és konkrét céltudatosságunk, akkor nehéz lesz szembenéznünk az elkerülhetetlen
akadályokkal az életünkben.
Három módon válik a céltudatosságunk erőteljesebb energiaforrássá az életünkben. Amikor a forrása
átvált:
 negatívból pozitívvá
 külsőből belsővé
 magunkról mások irányába
Egy negatív töltetű cél leszívja az energiánkat, mivel valamilyen fenyegetettség váltja ki, ezért
védekező állású. És habár a félelem, és a harag erőteljes motivációt nyújthatnak, a probléma az, hogy
rendkívül költséges. Az energiánkat rohamosan csökkenti, és a stressz miatt méreganyagokat gyűjt fel
a testünkben. Emellett a látásmódunkat és fókuszunkat is beszűkíti, és a lehetőségeket nem vesszük
észre körülöttünk. A kulcs, hogy képesek legyünk a célunk alapjait félelem helyett kihívásra felépíteni.
Sokkal nyitottabbakká válunk a lehetőségek iránt, amik előrébb vihetnek minket az életben. Továbbá
pozitív forrást kínál a motivációnkhoz, ezért sokkal energikusabbakká válunk tőle.
Külsőből belsővé átváltani a céltudatosságunk forrását szintén kapcsolatban áll ezzel, és arra
utal, hogy ahelyett, hogy külső dolgokat hajszolnánk, mint pl. pénz, autó, hírnév, kinézet; helyette
sokkal erőteljesebbé válik, ha belső motivációt találunk, pl. nagyobb boldogság, kihívás, fejlődés, vagy
akár az érzés, hogy valamit elérünk, és többé válunk.
A harmadik tényezője a céltudatosságunk erőteljesebbé tételére, ha képesek vagyunk
magunk helyett mások érdekeit is figyelembe venni, és ebben motivációt lelni. Vagyis találni egy célt
magunkon túl.

Értékrend
Minden az értékeinken alapszik. Ha a mély értékeinket meghatározzuk és velük összhangban
élünk, az fogja nyújtani az erőteljes egyensúly alapját az életünkben, amire vágyunk.
Szóval a feladatod az, hogy szánj rá időt, amikor nem zavar senki, és gondold át, milyen
értékeket tartasz fontosnak az életben.
Jim Loehr négy erőteljes kérdést kínál fel ennek a meghatározásához:
 Ha visszatekintenél az életed végén, mi lenne a három legfontosabb lecke, amit megtanultál
és miért olyan fontosak ezek?
 Gondolj valakire, akit mélyen tisztelsz. Milyen három tulajdonságát csodálod a leginkább?
 Milyen a legjobb éned?
 Milyen egy-mondatos feliratot szeretnél látni a sírköveden, ami azt foglalja össze, hogy
milyen voltál az életedben?
Mély értékek lehetnek például: egyensúly, szenvedély, kitartás, lelkesedés, nagylelkűség,
elkötelezettség, boldogság, egészség...

Érték a gyakorlatban
Az értékek megállapítása, amelyek alapján irányítani akarjuk az életünket, azonban nem elég.
Ezt a gyakorlatban, a mindennapi életünkben is reflektálnia kell a cselekedeteinknek. Egy érték a
cselekedetünkben erényként nyilvánul meg.
Ha megvan az érték, a következő lépés, hogy meghatározzuk, mit is jelent ez a gyakorlatban.
Ha az integritás az értékünk, akkor a gyakorlatban arra utal, hogy számon kérhetőnek tartjuk
magunkat a kijelentéseinkkel, és elhatározásainkkal kapcsolatban. Ha az egészség, akkor a
mindennapi életünkben a rendszeres testmozgás és egészséges ételek választásában nyilvánulhat
meg.

Jövőkép
Ez alapján írjunk össze egy jövőképet számunkra. Ez fogja nyújtani a stabilitást a
mindennapjainkban. A megfelelő irányba terel minket folyamatosan, és segít összhangban élni a
legmélyebb értékeinkkel.
Hogyan néz ki számodra egy ideális élet? Hogyan viselkedsz, milyen személyiségjegyekkel
rendelkezel?

Ha például az integritás, nagylelkűség, kiválóság, értéknyújtás és önmagunkkal való törődés a
fő értékeink, akkor ez alapján a következő jövőképet írhatnánk le magunknak:
Igyekszem példaként élni mások számára, és számon kérhetőnek tartani magamat a
cselekedeteimmel és viselkedésemmel kapcsolatban. Elkötelezett vagyok abban, hogy mások
életében pozitív változást nyújtsak, és nagylelkűen, tisztelettel és kedvességgel viszonyuljak hozzájuk.
Gondoskodok magamról is, fizikai, érzelmi, mentális és spirituális téren. Elkötelezett vagyok továbbá
a folyamatos fejlődés és tanulás iránt, de ugyanakkor a sikereimet is értékelem. Akármit csinálok, azt
teljes szívvel teszem.

Szembenézni a valósággal
Rendkívül fontos, hogy képesek legyünk az igazság lencséin keresztül reflektálni magunkra, és
a saját életünkre, hogy tisztán lássuk adott területeken, hol tartunk jelenleg, milyen a viselkedésünk,
és ez mennyiben tér el attól, amilyeneknek látni akarjuk magunkat, vagy amilyennek azt szeretnénk,
ha mások látnának minket.
Ha nem vagyunk képesek beismerni, hogy talán mégse vagyunk olyan szinten valamiben,
mint ahogy gondoljuk, akkor nem is fogjuk megtalálni a motivációt a fejlődéshez.

Változás kis lépésekben
Ne akarj mindent egyszerre megváltoztatni az életedben, mert rendkívül nagy akaraterőt fog
igényelni, ami pedig korlátozott mennyiségben áll rendelkezésünkre. Sokan azért buknak el már pár
héttel az újévi fogadalmuk után, mert túl sokat akarnak egyszerre.
Hetente háromszor elmenni edzeni, egészségesen táplálkozni, megfelezni a kalória
bevitelünket, korán lefeküdni és felkelni, több időt tölteni a szeretteinkkel és élvezetes
tevékenységekkel, sokat olvasni... ez ahhoz vezet, hogy kiégünk, és visszatérünk a régi énünkhöz,
mivel túl nagy stresszel fog járni az akaraterőnk folytonos igénybe vétele a változtatáshoz. Helyette
inkább fókuszáljunk egyszerre egy vagy két dologra két-három hétig, amin változtatni szeretnénk,
majd amikor azok már automatikusabbá válnak, fókuszálhatunk egy másik területre is és így tovább.
Ezáltal a változásunk gördülékenyebb és hosszantartóbb lesz.

Változás folyamata:
1.
2.
3.
4.
5.

Azonosítsd a kulcs értékeidet
Kreálj egy jövőképet számodra az értékeid alapján
Ültess gyakorlatba rituálékat/szokásokat ezek alapján
Haladj kis lépésekben
Legyél számon kérhető nap, mint nap az elhatározásaiddal kapcsolatban

Összefoglaló pontok







4 fő energiaforrással rendelkezünk: fizikai, érzelmi, mentális, spirituális
minden egyes területen fontos, hogy az energia kibocsátásunkat és megújulásunkat
egyensúlyba hozzuk
ezt a megújulás és kibocsátás folyamatot hívjuk oszcillálásnak, és ez az alapja az élet
pulzusának
a fizikai energiaforrásunk a legalapvetőbb, a spirituális pedig a legerőteljesebb, ezért a
változás folyamata ezzel kezdődik
a kulcs a mély, számunkra fontos értékek meghatározása, és ezekhez tartása magunkat nap,
mint nap, ez adja meg a kellő stabilitást az életünkben
ha valamit rendszeresen végzünk, az szokássá válik, és többé már nem meríti le az akaraterő
tartalékainkat, ezért kis lépésekben érdemes a változás folyamatát végrehajtani

Az itt ismertetett alapelvek tudatos alkalmazása félelmetes változást hoztak pozitív irányban a
saját, és megannyi más ember életében is.

III. rész
A hatékony fejlődés folyamata






Vajon miért van az, hogy az élet legtöbb területén az emberek 5%-a éri el az eredmények
95%-át, legyen az póker, sport, tőzsde vagy akár zene?
Hogyan válik valaki világklasszissá egy adott területen?
Milyen folyamatok játszanak szerepet abban, hogy bekerüljünk a top 5%-ba valamilyen
téren?
Milyen jelentősége van a velünk született tehetségnek egy képesség elsajátításában?
Hogyan gyorsíthatjuk meg a tanulási folyamatunkat lényegesen néhány alapelv
megértésével?

Ezekre a kérdésekre nyújt választ ez a rész.
Akármilyen területtel is foglalkozunk, a célunk, hogy bekerüljünk a legjobb 5%-ba a világon,
akik az eredmények 95%-át érik el. A legjobbak nem véletlenül vannak ott ahol, hanem bizonyos
dolgok, elvek, szokások, viselkedésminták miatt váltak azzá. Ha közéjük akarunk tartozni, akkor
nekünk is modelleznünk kell az ő receptjüket a sikerre. A legjobbak máshogy gondolkoznak. Nem
feltétlenül tehetségesebbek, hanem képesek a mentális teljesítményüket jobban irányítani, és ez
határozza meg az elért eredményeiket.
A mentális felkészültség célja, hogy megnöveljük a konzisztens mentális teljesítmény
valószínűségét nyomás alatt, amikor szükségünk van rá.
A teljesítmény három mentális folyamat kapcsolatából születik:
 Tudatos elme
 Tudatalatti elme
 Énkép

Ha ez a három terület egyensúlyban van, akkor képesek vagyunk a legjobb teljesítményünkre.
Ez a cikksorozat a tudatalatti területtel foglalkozik, ami a képességeinket rejti. Mennyire jól
tudunk teniszezni, focizni, sakkozni, olvasni, vagy akár pókerben a jó döntéseket minél gyorsabban
felismerni egy-egy adott szituációban, valamint hogyan tudjuk hatékonyan fejleszteni magunkat. A
másik két terület - tudatos elme és énkép - a következő részben lesz részletesebben kifejtve.

Fejlődés
Az elmúlt hónapokban egyre inkább elkezdett foglalkoztatni, hogyan tudunk a legjobbunkká
válni egy-egy adott területen. Mindannyiunknak az életünkben vannak erősebb, és gyengébb
területei, ahol kiemelkedően vagy kevésbé jól teljesítünk. Megannyi ember van, akik a korlátaikat
áttörve, mások véleményével dacolva, rendkívüli magasságokba jutott el az életben. Sokan csak a
velük született tehetségnek tulajdonítják a kiemelkedő teljesítményt elérő személyek eredményeit,
pedig számtalan példa volt már rá a történelemben, amikor pont ennek az ellenkezője volt a
kiindulópont:







Michael Jordan esete, akit nem választottak be a középiskolai kosárlabda csapatba
Albert Einstein, akire a tanárai azt mondták, hogy "Nem fogja sokra vinni"
Walt Disney, akit kirúgtak egy újságtól, mondván "Nincs képzelete" és "Nincsenek eredeti
ötletei"
Edison, akiről a tanárai olyan véleménnyel voltak, hogy "Túl buta, hogy bármit is
megtanuljon".
Elvis Presley-nek, a kor egyik legnevesebb zenei menedzsere ezt mondta: „Maga
semmire sem viszi, fiam. Azt javaslom, menjen vissza teherautósofőrnek.”
...

és még sorolhatnánk tovább, akik ennek ellenére félelmetes eredményeket értek el a maguk
területein. Ez arra a következtetésre vezetett engem, hogy kell lennie adott elveknek, adott
tényezőknek, amik ehhez a kiválósághoz elvezettek másokat és elvezethetnek minket is. Egy
szisztematikus módszernek, amivel elsajátíthatunk szinte minden képességet, amit csak
szeretnénk. Az ebből fakadó kutatásaim ahhoz vezettek, hogy megvan a specifikus módszere annak,
hogy hogyan válik valaki világklasszissá, hogyan képes rohamos fejlődést elérni adott területeken, és
a megfelelő elvek alkalmazásávál szinte bárki képes a nagyszerű teljesítmény elérésére.

Myelin
Először Daniel Coyle - The Talent Code c. könyvéből hallottam a myelin nevű biológiai
anyagról (magyarul velős hüvelynek nevezik), amit mára már a neurológusok a szent grálnak
tekintenek a képességek elsajátításában. Minden emberi képesség, legyen az teniszezés vagy
zongorázás, egy elektromos impulzus által valósul meg, amely idegrostok láncolatán (axon-okon, vagy
magyarul idegrostok tengelyfonalain) halad keresztül - magyarán egy hálózaton/áramkörön keresztül
utazó jel. A myelin fő szerepe, hogy ezeket az idegrostokat beburkolja csakúgy, mint például egy
otthoni vezetékben, kábelben lévő rézszálat a külső gumiréteg, így a jelet erősebbé és gyorsabbá
téve, az elektromos impulzusok szivárgásának megakadályozásával.

Amikor ezeket az áramköreinket a megfelelő módon izzítjuk be - amikor gyakorlunk egy
zongoradarabot, vagy lendítjük az ütőt - akkor a myelin rétegünk erre úgy reagál, hogy újabb és újabb
rétegekkel borítja be az ideghálózatunkat, minden egyes réteg egy kicsivel nagyobb képességhez és
sebességhez vezetve. Minél vastagabbá válik a myelin, annál jobban szigetel, és annál gyorsabb és
pontosabb mozgásokra, gondolatokra, és döntésekre vagyunk képesek.
Azaz minél többször végzünk, gyakorlunk valamit a megfelelő módon, annál gyorsabban és
jobban tudjuk azt végrehajtani. Mindannyian hallottuk már életünkben, hogy mennyire fontos a
gyakorlás, és hogy "gyakorlat teszi a mestert". Azonban ez a legtöbbször nem tudatosul elég mélyen
az emberekben (mint ahogy bennem sem korábban), másrészről pedig nem mindegy, hogy
milyenfajta gyakorlást végzünk. Rengeteg kutatás igazolta, hogy valaki gyakorolhat akár éveken
keresztül is, de mégse fejlődik tőle a képessége. A kulcs a világklasszisok eredményeihez a gyakorlás
minőségében keresendő, és amit úgy hívnak, hogy megfontolt vagy mély gyakorlás.

Mély gyakorlás
A mély gyakorlás egy ellentmondásra épül; ha bizonyos irányított módokon küzdünk a
képesség végrehajtásával - azaz a képességeink határain manőverezünk, ahol hibákat vétünk -, akkor
okosabbá válunk. Máshogyan megfogalmazva, olyan tapasztalatok során, ahol rákényszerülünk, hogy
lelassítsunk, hibákat kövessünk el, és kijavítsuk azokat - csakúgy, mintha egy csúszós, fagyott
emelkedőn próbálnánk meg felsétálni, csúszkálva és botladozva ahogy haladunk - végül gyorssá és
könnyeddé tesz téged.

Robert Bjork, az UCLA pszichológiai karának elnöke, a következő véleményen van:
"Úgy gondolunk a könnyed teljesítményre, mint egy vonzó dologra, de valójában ez
egy szörnyű módja a tanulásnak".

Dolgok, amik most akadályoknak tűnnek, hosszútávon szükségesnek bizonyulnak.
A legegyszerűbb módja, hogy megértsd a mély gyakorlás fogalmát az, ha csinálod. A
következő gyakorlat Robert Bjork-tól származik. Nézd át a következő listát pár másodpercben,
ugyannyi időt eltöltve a szavaknál:

Most válts át egy másik ablakra a böngészőben, vagy tedd le tálcára, és anélkül, hogy néznéd,
próbálj meg annyi szópárra emlékezni, amennyire csak tudsz. Tényleg csináld meg a gyakorlatot,
mindössze pár másodpercedbe telik.
Melyik oszlopból tudtál felidézni több szót?
Ha a legtöbb emberhez hasonló vagy, akkor még csak nem is lesz közeli a végeredmény;
sokkal több szóra fogsz emlékezni a B oszlopból, amelyik alulvonásokat tartalmazott.
Esettanulmányok alapján háromszor többet jegyeztél meg onnan. Nem lettél hirtelen háromszor
olyan okos, nem lettél tehetségesebb sem. Hanem amikor a kihagyott betűkkel ellátott szavakat
láttad, akkor egy pillanatra megálltál. Egy kicsit megbotlottál, küzdöttél rövid ideig, amíg rájöttél a
szóra. Átéltél egy kis elakadást a másodperc tört részéig, és ez a kis idő jelentette az egész
különbséget. Nem gyakoroltad többet a második oszlopot. Mélyebben gyakoroltad.
Úgy gondolunk a memóriánkra, mint egy magnóra, ami rögzíti a tanultakat, azonban ez rossz
megközelítés. A memóriánk egy élő szerkezet, egy állványzat, amely közel végtelen mértékű. Minél
több impulzust generálunk, akadályokat és nehézségeket átélve és túljutva rajtuk, annál több
állványzatot építünk. Minél több állványzatot építünk, annál gyorsabban tanulunk.
Amikor mélyen, megfontoltan gyakorlunk, akkor sokkal hatékonyabban használjuk fel az időt,
és kis erőfeszítéseid nagy, és tartós eredményeket produkálnak. A trükk, hogy olyan célokat válassz,
amik a jelenlegi képességeiden túlmutatnak; hogy megcélozd a küzdelmet.






Komfort Zóna – ahol a legtöbb ember marad
Tanulási zóna – megfontolt erőfeszítést igényel, hogy kitoljuk magunkat ebbe a zónába, mert
ez nem igazán ”élvezetes”. Fókuszt és koncentrációt igényel, hogy ebben tudjunk maradni,
ami szintén energiát igényel.
Pánik zóna – ha túlságosan nyomasztóvá válik a dolog, akkor ebben a zónában lyukadunk ki,
sokan itt frusztrálttá válnak és egyből visszahátrálnak a komfort zónájukba.

A mély gyakorlásban rejlő potenciál 3 egyszerű tényre épül:
1. Minden emberi mozgás, gondolat vagy érzés egy pontosan időzített elektromos jel, amely
idegsejtek láncolatán (idegrostokból álló áramkörön) halad keresztül.
2. A myelin az a burkolat, ami ezeket az idegrostokat burkolja be, és ezáltal növeli a jel
erősségét, sebességét, és pontosságát.
3. Minél többször izzítunk be egy adott áramkört (vagyis minél többet gyakoroljuk az adott
képességet), annál jobban optimalizálja a myelin az áramkört, és annál erősebbé, gyorsabbá,
és folyékonyabbá válnak a mozdulataink és a gondolataink.

Miért olyan hatékony a célzott, hiba-fókuszált gyakorlás?
Mert a legjobb módszer a jó áramkör
építéséhez, ha beizzítjuk, hibáknak tesszük ki A képesség az nem más, mint myelin réteg,
magunkat, majd újra beizzítjuk, majd újra és újra. Az
amely idegi áramköröket burkol be, és amely
adott képesség végrehajtásával való küzdelem nem egy
alternatíva; hanem egy biológiai követelmény a bizonyos jeleknek megfelelően növekszik.
fejlődéshez!

Miért elengedhetetlen hozzávalói a tehetségnek a szenvedély és kitartás?
Mert myelin réteggel beburkolni a nagy áramköröket, óriási energiát és időt igényel. Ha nem
szereted, amit csinálsz, akkor nem is fogsz elég keményen dolgozni, hogy nagyszerű legyél benne.

Anders Ericsson svéd pszichológus harminc éven keresztül kutatta, hogy mi tesz embereket
tehetségessé, majd a következő konklúzióra jutott, amelyet Malcolm Gladwell tett ismertté a
Kívülállók című bestseller írásával:
"Minden szakértő, minden területen 10.000 órányi elkötelezett gyakorlásnak az eredménye."

Ez az elkötelezett gyakorlás a mély gyakorlás. Fejleszteni a technikát, folyamatos
visszajelzésre való törekvés, és a gyenge területek folyamatos felzárkóztatása. 10.000 óra, az heti 20
órát jelent 10 éven keresztül. Ez azt jelenti, hogy 10 évedbe telik, hogy valamibe jó legyél? Nem
feltétlenül.
Tim Ferriss méltán híres a tanulási folyamatok lerövidítésében szerzett tapasztalatában, és
legújabb könyvében a 4-hour chef-ben, részben erről a folyamatról ír, hogy hogyan válj világklasszissá
egy adott területen 6 hónap alatt. Az ő definíciójában a világklasszis a top 5% egy adott területen. Ez
az 5% jóval jobban teljesít, mint a maradék 95%, de le van maradva a top 0.5%-tól, akik a legjobbak a
világon, mint pl. Michael Phelps vagy akár pókerben Tom "Durrrr" Dwan. A megfelelő módszerekkel,
rendkívüli módon felgyorsítható a tanulási folyamat, és jóval rövidebb idő alatt a top 5%-ban
találhatjuk magunkat, mint gondoltuk volna.

Adrian Dingeman de Groot egy 1914-ben született korábbi matektanár, és holland
pszichológus volt, aki a szabadidejében sakkozott. Átélt egy számára mély nyomokat hagyó
felismerést, azaz hogy néhány játékos a sakk klubjából, olyan korral, tapasztalattal és háttérrel
rendelkező emberek, mint ő, képesek voltak természetfeletti sakk kiválóságra. Akkoriban a
tudósok úgy tartották, hogy a legjobb játékosok rendkívül jó fotógrafikus memóriával
rendelkeznek, amit az információk magukba szívására és stratégiák tervezésére használnak.
Azonban De Groot nem értett egyet ezzel az elmélettel, és többet akart megtudni.
A kutatása részeként felállított egy kísérletet, amelyben mind sakk kiválóságok és
átlagosabb játékosok is részt vettek. De Groot sakkbábukat helyezett el való életbeli játékban
levő pozíciókban, és egy-egy játékosnak 5 másodperces rátekintést adott a táblára, majd
tesztelte a visszaemlékezésüket. Az eredmények azok voltak, amikre számítani lehetett. A
sakk kiválóságok 4-5-ször több figurát és elhelyezkedést tudtak felidézni, mint a kevésbé jó
játékosok (a világklasszis játékosok közel 100%-ban képesek voltak felidézni).
Ezután De Groot egy okos gondolattal állt elő. Valós játékbeli pozíciók helyett teljesen
véletlenszerűen helyezte el a bábukat, mintha nem is sakk lenne, és újra tesztelte az
alanyokat. Hirtelen a kiváló játékosok előnye eltűnt. Egyáltalán nem értek el jobb eredményt,
mint a kezdő játékosok, volt olyan eset is, amikor még rosszabbul teljesített valaki. A kiváló
játékosok nem rendkívüli fotografikus memóriával rendelkeztek; amikor a játék már nem
hasonlított sakkra, a képességeik eltűntek.
De Groot arra a konklúzióra jutott, hogy az első tesztben a mesterek nem egyéni
sakkfigurákat láttak, hanem mintákat ismertek fel. Azonban a második tesztben a mintafelismerő, csoportosító stratégiájuk hirtelen hasztalanná vált.

A tanulság ebből az, hogy egy adott képesség a fontos elemek azonosításából áll, és azok
csoportba rendezését takarja egy jelentőségteljes vázszerkezetben, struktúrában.
A pszichológusok darabolásnak hívják ezt a rendszerezést. Pókerben is minél nagyobb
tudással, minél több gyakorlással és tapasztalattal rendelkezik valaki, annál jobban vázszerkezet van
az elméjében, amelynek köszönhetően jobban átlátja a különböző szituációk egymáshoz való
kapcsolatát.

A mély gyakorlás 3 szabálya
1. Darabold fel
Ahhoz, hogy hatékonyan fejlődj, az adott területhez szükséges képességeket a lehető legapróbb
részekre kell bontanod, majd azokat külön-külön egyesével gyakorolni, az idő lelassításával, és
küzdeni, szenvedni az adott dologgal. A legsikeresebben és leghatékonyabban fejlődő tanulók
teniszben, zenében, vagy bármely más területen akár 4-5ször lassabban gyakorolnak. A lassú
gyakorlás lehetővé teszi, hogy a hibákat közelebbről is megvizsgáljuk, ezáltal jobban átlátjuk majd az
apró, belső folyamatokat, amelyek az egész képességet felépítik.

2. Ismételd
A leghatékonyabb módja egy képesség fejlesztésének, ha folyamatosan ismétled. A hagyományos
gyakorlásnál a több jobb: teniszben kétszáz szerva gyakorlása jobb, mint száz szerva ütése.
A mély gyakorlásnál azonban máshogy néz ki a képlet. A több idő hatékonyabb, de csak akkor, ha az a
képességeink határán történik, ahol jobban elsajátítjuk a dolgokat (mély gyakorlás). Ezen túlmenően,
Ericsson kutatásai azt találták, hogy a legtöbb világklasszis - beleértve zongoristákat, sakkjátékosokat,
írókat és atlékákat - napi 3-5 órát gyakorol, függetlenül attól, hogy milyen képességet hajszolnak.
Mivel ez a gyakorlás rendkívül megterhelő, ezért ennél többre nem is képesek. A hatékonyság
érdekében 60-90 perces mély gyakorlást használnak.
3. Tanuld meg érezni
Amikor megkérdeztek mély gyakorlást végző személyeket, hogyan írnák le ezt az állapotot, a
következő szavakat mondták:
figyelem; kapcsolat; építeni; egész; éber; fókuszált; hiba; ismétlés; fárasztó; határok
A következő szavakat viszont egyáltalán nem használták:
természetes; könnyed; rutin; automatikus
Magyarán a mély gyakorlás a fókuszált, koncentrált erőfeszítést foglalja magában, ami fárasztó, és
ezért kevesen veszik rá magukat, hogy végezzék.

Geoff Colvin a Talent is overrated c. könyvében arra utal, hogy ez a folyamat egyáltalán nem
szórakoztató. Olyan dolgok, amiket jól tudunk végezni, élvezhetők számunkra, és ez pont az
ellenkezője annak, mint amit a mély, megfontolt gyakorlás megkövetel. Ahelyett, hogy olyan dolgot
csinálnánk, amiben jók vagyunk, folyamatosan olyan dolgokat keresünk, amiben még fejlődésre
szorulunk. Majd azonosítjuk a fájdalmas, nehéz tevékenységeket, amelyek jobbá tesznek minket és
újra és újra végrehajtjuk azokat. Például, ha tudjuk, hogy nem elég jó a tudásunk 3-bet kasszákban,
akkor olyan leosztásokat elemzünk részletesen, amiket ezekben a szituációkban játszottunk, és
ezáltal lassan, fárasztóan egyre jobb megértésre teszünk szert, és hatékonyabban fogunk a
gyakorlatban is jó döntéseket hozni ezekben a szituációkban. Minden egyes ismétlés után,
rákényszerítjük magunkat, hogy lássuk pontosan mi az, amit még nem csináltunk jól, hogy aztán újra
megismételhessük a legnehezebb részeit annak, amit éppen elvégeztünk. És ezt a folyamatot
ismételjük, amíg mentálisan ki nem fáradunk.

A fejlődés 4 állapota
Egy igazán egyszerű, de rendkívül hasznos elmélettel szokták szemléltetni a fejlődés
folyamatait, hogy jobban átlássuk, az adott képességeink milyen szinten vannak elsajátítva.

A 4 állapot:
1. Tudattalanul inkompetens:
Nem tudod, hogy mi az, amit nem tudsz. Nem vagy tisztában vele, hogy az adott stratégiád, például
adott lappal nagyvakból megadni UTG nyitás ellen nem profitábilis.
2. Tudatosan inkompetens:
Ráébredsz, hogy valamit nem tudsz, vagy máshogy kellene csinálni. Vagy például észreveszed egy
hibádat. Nem tudod még, hogy mi a jó stratégia abban a szituációban, de már tudod, hogy amit
csinálsz az nem jó.
3. Tudatosan kompetens:
Megtanulod, mondjuk egy videóból, egy coachtól, vagy egy másik játékostól, hogy mi a jó döntés, és
a gyakorlatban is képes vagy a legtöbbször megvalósítani, mindaddig, amíg megfelelő mentális
állapotban vagy, és fókuszáltan tudsz pókerezni. De ha ez nem áll fent, és autópilóta módba
kapcsolsz, például mert unod a sessiont, vagy tiltre mentél valami miatt, esetleg fáradt vagy, akkor a
régi hibáidat követed el újra, amik szokásokká váltak már korábban. Mivel az új döntésed,
megjátszásod az adott szituációban még nem vált tudattalanná, ezért folyamatosan fókuszálnod kell
rá, hogy az alapján játszd meg a handet. Ha valami miatt nincs meg a fókusz, akkor a tudatalattiból
hozod a döntésedet, ami ott van tárolva.
4. Tudattalanul kompetens:
Ez az a fázis, amikor tudattalanul is képes vagy a jó döntések meghozatalára, és ez az, ahonnan a
legjobb teljesítmények születnek minden téren. Ezért fontos a rengeteg gyakorlás, hogy az egyes
megjátszásokat hatalmas mentális megerőltetés nélkül is meg tudjuk hozni, ezáltal egyre több
tényezőt vagyunk képesek figyelembe venni a megjátszásnál. Csakúgy, mint ahogy ha sokat
gyakorolsz egy jó döntést, akkor tudattalanná válik egy idő után, ugyanúgy rengeteg dolog van, amit
újra és újra úgy játszottál meg és tudattalanná váltak, viszont ezek hibás megjátszások, amiket ki kell
javítanod.
Jared Tendler is utal erre a folyamatra a Mental Game of Poker című nagyszerű könyvében,
és szemléltetésként a kezdőkezek megjátszását hozza fel a folyamatra. Amikor elkezdünk pókerezni,
nem igazán tudjuk, hogy melyik pozícióból mivel érdemes játszani, és nem is vagyunk tisztában vele,
hogy miért rossz mondjuk A6o-val megadni egy feszes UTG emelést. Majd elkezdünk online
kutakodni és ráakadunk kezdőkéz táblázatra, vagy egy sikeresebb pókeres ismerősünk elmagyarázza
nekünk a lényegét. Most már tudjuk, hogy rossz a megjátszásunk, és ennek hatására egyre jobban

figyelünk a megfelelő lapok megjátszására, de még elég sok energiánkat igényli, hogy mikor, melyik
pozícióból, mivel emeljünk. Gondolom mindenki emlékszik még rá, mennyivel lassabban tudta
eldönteni az elején, hogy egy adott lap, akkor most nyitás vagy dobás. Viszont a rengeteg gyakorlás
és ismétlés hatására, most már egyből el tudjuk dönteni, hogy egy adott lappal mit csináljunk,
különösebb megerőltetés nélkül.

Mentális kapacitásunk
Megannyi videón láttam rendkívül sikeres pókerjátékosokat sessionök során, hogyan hoznak
döntéseket, illetve volt szerencsém a lakótársamat is figyelni élőben, és a következőre jutottam ezek
alapján:
Tegyük fel magamat hozom fel példának. Mivel számomra még nincsen olyan mélyen,
tudattalanul elsajátítva a hand reading képességem, ezért egy adott szituációban, amíg én agyalok,
gondolkozok, hogy mi az ellenfél range-e (azaz lehetséges lapok nála), addig a session során
mellettem ülő barátomnak már automatikusan megy, és egyből tudja, hogy mik lehetnek nála. Amíg
nálam maximumon jár az agyam, hogy próbáljam meghatározni a lapokat, addig ő már más
tényezőkön tudja járatni az elméjét a legjobb döntés meghozására. Tegyük fel, fejlődik a hand
reading képességem, ha sokat, rengeteget gyakorlom tudatosan, akkor ilyen szituációkban már
mentálisan nem ezen jár az agyam, hanem nagyobb kapacitásom marad arra, hogy egyéb tényezőket
vegyek figyelembe, például, hogy az ellenfél szemszögéből milyen lapok lehetnek nálam, illetve ezek
a tényezők alapján meghozni a legjobb döntést.

Számomra egy jó hasonlat erre a számítógép működése. Ha megnyitjuk a feladatkezelőben
(ctrl+alt+del) a futó folyamatok listáját, látjuk, hogy milyen alkalmazás mennyi memóriát és CPU-t
használ éppen az erőforrásokból. A memória a tudatalattink, és ez legyen most végtelen mértékű. A
CPU viszont a tudatos agyunk. Ha valaki a rengeteg gyakorlás hatására már képes könnyedén hand
readelni, akkor ez számára már alig használ CPU-t (mentális erőfeszítést), jó abba is, hogy az ellenfél
mit gondol az ő range-éről, ezért az is kevés CPU-t használ, és egyéb tényezők tudják kitölteni a
tegyük fel maradék 80%-os mentális kapacitását, ezáltal jobb, átfogóbb döntéseket tud meghozni.
Egy kezdő játékos számára viszont, mivel még nincsen olyan tudattalan szinten elsajátítva a
megfelelő játék például egy JTs-el K96r flopon, ezért mondjuk 70%-át igényli a mentális
kapacitásának, hogy végiggondolja mi volt a preflop akció, mi az ő lapja, milyen a flop, és ezzel mit
csináljon most, ezért kevesebb tényezőre tud fókuszálni a hatékony döntés meghozásában. Marad
30%-a, hogy az ellenfél lapjait is figyelembe vegye, az ő tendenciáit, fish vagy regulár-e a játékos, a
korábbi readeket, végiggondolja az akciót a 3 utcára, és ezek alapján még meg is hozza a jó döntést.
Sokkal valószínűbb, hogy az első játékos jobb, nagyobb +EV döntést hoz az adott
szituációban, mivel általánosságban minél több tényezőn alapszik a döntés, annál nyereségesebb
lesz.

Ezért nagyon fontos a megannyi gyakorlással töltött óra, amit az asztaloktól távol töltünk,
mert lehetővé teszi, hogy a megfelelő képességeket, és döntéseket egyre mélyebben, tudatalatti
szinten is elsajátítsuk, és ezáltal konzisztensebb és jobb teljesítményt nyújtsunk póker közben.

Kiválóság
Sokan úgy tekintenek a fejlődésre, mint egy lineáris folyamatra.

Ez alapján sokkal könnyebb lenne az utunk, mint az a való életben kinéz, amikor el akarunk
sajátítani egy képességet. George Leonard - Mastery c. könyvében a fejlődés folyamatát veszi górcső
alá, azaz hogyan néz ki a fejlődés folyamata a valós életben. Tényleg ennyire szép és egyenletes
lenne, mint ahogy sokan gondolnak rá?
Több évtizednyi Aikidó oktatás után a következő folyamatot találta helytállónak magánál és
tanítványainál is, illetve az élet bármely más területén, ahol képességek elsajátításáról van szó:

Ahogy a képen is látható a fejlődés folyamata inkább emelkedésekből, visszaesésekből, és
stagnálásokból áll és nem egy egyenletes útból. Az emelkedő rész alatt ugrik egyet a fejlődésünk, ami
egy csúcshoz vezet, majd ezután következik egy visszaesés, és utána a stagnálás állapota, ahol a
legtöbben feladják az adott dolgot, mivel nem érzik a fejlődést.
Leonard szerint a fejlődésünk 70-80%-ában ebben a stagnálási állapotban vagyunk, amikor
úgy tűnik, mintha egyáltalán nem haladnánk előre. Ilyenkor megjelennek negatív gondolatok az
emberben, azt megkérdőjelezve, hogy jó úton halad-e, jól csinálja-e a dolgokat, vagy esetleg
érdemes-e egyáltalán folytatnia az utat, ha úgyse fejlődik már. A legfontosabb, hogy ezekben az

időszakokban, amikor úgy érezzük, hogy nem haladunk, akkor is kitartsunk, és elkötelezetten tegyünk
a fejlődésünk érdekében, bízva benne, hogy a kitartó és megfeszített munka meghozza majd az
eredményt.
A kulcs, hogy elsajátítsunk egy folyamat-orientált szemléletet siker-orientált helyett, azaz ne
a végcélhoz méregessük magunkat folyamatosan, hogy "Ott vagyok már? És most? Most ott vagyok
már?", mert akkor elkerülhetetlenül megjelennek a negatív gondolatok a fejünkben, mivel az utunk
80%-ában nem fogunk egyáltalán látni haladásra utaló jelet. Helyette inkább arra törekedjünk, hogy a
lehető legjobban végezzük azokat a tevékenységeket, amiket meghatároztunk, hogy elvezetnek a
célunkhoz, és bízzunk benne, hogy az eredmény majd a megfelelő lépések megtételének hatására
magától elérkezik majd. Hasznos dolog néha megállni, és mérlegelni, hogy jó úton haladunk-e, és
érdemes-e korrekciót végrehajtanunk, azonban ha ezeket a szükséges változtatásokat elvégeztük,
fókuszáljunk újra arra, hogy mit tudunk tenni az ügy érdekében.

A világklasszissá váláshoz 2 tényezőre van szükség:




Mély gyakorlás (a képesség lassú, megfontolt gyakorlása során újra és újra elektromos
impulzusokat indítani az agyunkban, amely hatására a körülötte lévő myelin réteg egyre
növekedik, és ezáltal az elektromos jelek gyorsabban, és precízebben tudnak haladni az
idegrostjainkon, magyarán egyre jobban tudjuk végrehajtani az adott képességet)
Motiváció

Eddig az első tényezővel foglalkoztunk, lássuk mi a másodiknak a szerepe.

Motiváció
A tehetség másik tényezője a mély gyakorlás mellett a motiváltság. A belső tűz lángra
lobbantása teszi lehetővé, hogy napról napra belerakjuk a szükséges munkát és energiát a mély
gyakorlásba, ami elkerülhetetlen a képességeink fejlesztése érdekében. Minél több mély gyakorlást
végzünk, annál több myelinnel borítjuk be az idegrostjainkat, és annál gyorsabban, precízebben, és
hatékonyabban tudjuk végrehajtani a tudást a gyakorlatban.
A megfelelő motiváltságot azáltal tudjuk elérni, ha tisztán látjuk, hogy amit csinálunk, annak
van jelentősége az életünkben, és előrébb visz minket. Szivaccsá kell változtatnunk az elménket, hogy
a lehető leghatékonyabban fogadja be és dolgozza fel az információkat a fejlődésünk érdekében.
Tapasztalatom szerint ehhez az kell, hogy legyen egy erős motivációnk/célunk, hogy miért
akarjuk azt az adott dolgot; vagy miért akarunk jobbá válni benne? Erre a felismerésre könyvek
olvasásánál döbbentem rá, hogy amikor van egy adott cél, hogy mire keresek megoldást éppen, és
miért akarom azt az adott könyvet olvasni, az elmém úgy működik, mint egy szivacs és rengeteg
információt tud befogadni, és zseniális kapcsolatokat talál a területek között, például, hogy milyen

hatással vannak egymásra. Magyarán, ha megvan a MIÉRT? az ember fejében, a megfelelő belső
késztetés, akkor a fejlődésünk lényegesen felgyorsul, és ez az, amit minden téren el akarunk érni.
A belső tűz felébresztésében és fenntartásában jelentős szerepet játszanak a hatékony célok
kitűzése, és ez alapján megfelelő fejlődési terv készítése. Ezzel a témával főként a cikksorozat 4. része
fog foglalkozni, így majd ott fejtem ki részletesen.

Hatékony fejlődés pókerben
Láthattuk, hogy a kiváló képességek eléréséhez egyrészt meg kell találnunk a belső
motivációt, hogy belerakjuk a rengeteg energiát a gyakorlásba, másrészt pedig gyakorlás során minél
mélyebb, megfontoltabb módon kell fejlesztenünk a képességet, a határainkon mozogva, ahol
kilépünk a komfort zónánkból, és hatékonyan tudjuk fejleszteni a képességeinket.
Tim Ferriss, a már említett gyorstanulás guru szerint, a hatékony fejlődés néhány fontos alapelvvel
kezdődik, és a következő lépéseket takarja:
1. Lebontás
Ez ugyanazt takarja, mint a már feljebb említett feldarabolás, azaz itt is az egész folyamatot
felbontjuk a legapróbb részekre.
2. Kiválasztás
Itt a 80/20 % elve alapján, kiválasztjuk az egységekből azt a 20%-ot, ami az eredményeink 80%-hoz
vezetnek. Azaz pókerben melyek a legfontosabb szituációk, amik az eredményünkre/winrate-ünkre a
legnagyobb hatással vannak. Hiába klassz dolog a 5-bet bluffing koncepciója, ha olyan ritkán fordul
elő, és ezért olyan minimálisan befolyásolja a win rate-ünket, ha jobbá válunk benne, hogy a
ráfordított időnket és energiánkat inkább olyan területre érdemes szánni, ami nagyobb hatást
produkál. Például az egyik ilyen terület a PFR-ként való játék. Ez a leggyakoribb szituáció, amiben
részt veszünk, és emiatt kis fejlődés is nagy eredmény-növekedéshez vezethet.
3. Sorba rendezés
Ha megvan a legfontosabb 20%, akkor határozzuk meg, hogy milyen sorrendben fogunk rájuk
fókuszálni. Például 1 hétig foglalkozunk jobban az egyik területtel, majd következő héten a
következővel, és így tovább.
Geoff Colvin kutatások alapján azt ajánlja, hogy minden egyes munkanapon érdemes mikrocélokat kitűzni, hogy éppen mire fókuszáljunk. A leggyengébben teljesítő személyeknél egyáltalán
nem voltak ilyen mikro-célok a munkájuk során, a közepesen teljesítőknél eredmény-orientált célok
voltak, a legjobbaknál viszont folyamat-orientált célok. Pókerben ez azt jelentheti, hogy adott
session-ökre meghatározunk bizonyos dolgokat, amikre jobban odafigyelünk, hogy ezáltal is
elmélyítsük a tudásunkat, és átvezessük asztalon kívüli gyakorlásból rendes játékhelyzetbe.
Mély gyakorlásra további példa lehet, ha hand reading (kézelemző) gyakorlatot csinálunk,
mint például, amit Neverbluffing30 javasol, hogy flopzillában fokozatosan végigvesszük utcáról utcára
az ellenfél lehetséges range-ét, egyre inkább leszűkítve riverre, és ha benne van a mutatásnál az
ellenfél handje az általunk leszűkített range-ben, akkor adunk magunknak 1 pontot, ha nincs akkor 0.
És ilyenből megcsinálunk napi 10-et. Majd idővel látszani fog, hogy javul-e az átlagpontszámunk és
jobbakká válunk-e a hand readingben. Ez egy tipikus példája a megfontolt gyakorlásnak, mivel lassú,
körülményes erőfeszítést igényel, hogy mélyen elgondolkozzunk a szituációról, és ezáltal a
képességünk a háttérben (elménkben) egyre jobbá válik, mégha nem is látjuk, csak hosszú idő
elteltével.

További jó példa, amit sokan ajánlanak, és most már látjuk is a biológiai okait, hogy miért:
aktív videó nézés passzív helyett. Azaz ne chips evés, meg facebook-ozás közben nézzük a
pókervideót, hanem aktívan álljunk meg a döntéshozásoknál, végiggondolva a szerintünk megfelelő
lépést, majd elindítani a videót, és összeegyeztetni a mi lépésünket a coach-éval, vagy videó
készítővel, és eldönteni, hogy melyik a jobb.

Kutatások alapján a következő tényezők is növelik a tanulás hatékonyságát:
 lefekvés előtti tanulás
 felkelés után a nehezebb részeket átnézni újra
 délutáni szieszta, azaz egy 15-30 perces alvás (az agyunk az alvás során dolgozza fel a
tanultakat)

Összefoglalás








a tehetségként emlegetett tényező a kiemelkedő teljesítményeknél, gyakran igazából a
megfeszített, hosszú távú mély gyakorlás és kemény munka eredménye, amelyet a háttérben
egy erős motiváció éltet
ezeket az elemeket bárki felhasználhatja akármilyen képesség elsajátításáról is legyen szó
a képesség nem más, mint myelin réteg, amely az idegrostokat burkolja be, és amely
meghatározott feltételek hatására nő (mély gyakorlás)
minél nagyobb myelin réteggel rendelkezünk adott képességek esetén, annál gyorsabban,
hatékonyabban, és eredményesebben tudjuk azt végrehajtani
a kiválóság 10.000 dedikált gyakorlással töltött óra eredménye
ezt az időt bizonyos folyamatokkal felgyorsíthatjuk, amely hatására akár jóval rövidebb idő
alatt is a legjobb 5%-ban találhatjuk magunkat egy adott területen

Habár vannak kivételes tehetséggel születő emberek (például Pavarotti, vagy Pelé), a
legtöbbször nem ez a kiemelkedő személyek sikerének alapja, hanem sokkal inkább a kitartó
gyakorlás, erre próbált rávilágítani ez a rész.

IV. rész
Mentális folyamatok a sikeres teljesítmény hátterében

„Semmi sem tarthatja vissza azt az embert, aki megfelelő
mentális hozzáállással törekszik a célja felé.”
Thomas Jefferson
A mentális felkészültség lényege, hogy megnöveljük a konzisztens mentális teljesítmény
valószínűségét nyomás alatt, amikor szükségünk van rá. Az életünk minden területe a belső világunk
tükörképe, éppen ezért minden itt kezdődik.
A teljesítmény három mentális folyamat kapcsolatából születik:
 Tudatos elme
 Tudatalatti elme
 Énkép
A hatékony mentális felkészültség célja, hogy a területeket a lehető legjobban kifejlesszük, és
egyensúlyban tartsuk. Ez a három terület hatékony rendszerbe foglalására leginkább Lanny Bassham
olimpiai bajnok sportlövész és Bob Proctor tanításai döbbentettek rá. Minél jobban átlátjuk ezt a
kapcsolatot, annál sikeresebben tudjuk meghatározni melyik terület az, ami hátráltatja az
előrehaladásunkat, és tudatosan elkezdhetjük az adott területünket fejleszteni. Ebben a cikkben az
egyes részek tulajdonságait, és szerepét fogjuk megvizsgálni, valamint módszereket a fejlesztésükre
és a nagyobb egyensúly elérésére.

A Tudatos Elme
Elménknek ez a területe az, amely a gondolatainkért, mentális képeinkért felelős. Ez
rendelkezik az érzékeléseinkkel (szaglás, ízlelés, látás, tapintás, hallás), és ez képes a döntéseink
meghozatalára is.
Szintén ez a terület felelős a célkitűzéseinkért, hatékony tervezésért, és időgazdálkodásért is. Elménk
ezen részében határozzuk meg mit akarunk elérni, mivel szeretnénk rendelkezni, és hogyan fogjuk azt
elérni.
Egyszerre csak egy dolgot tudunk elképzelni, tehát egyszerre nem tudunk arra gondolni, hogy
mi az, amit akarunk, és mi az, amit nem akarunk. Ezért fontos, hogy mindig arra gondoljunk, azt
képzeljük el, amit akarunk.

A Tudatalatti Elme
Ez a mentális erőnk forrása, és ez az, ahonnan a legjobb teljesítmények születnek. Amíg a
tudatos elménk csak 1 dologra tud fókuszálni egyszerre, a tudatalattink több ezer dologra is akár.
Ezért tűnik olyan nehéznek egy terület elsajátítása még az elején, amikor még tudatosan kell
végiggondolnunk az egyes cselekedeteket, amíg nem válnak a folyamatok tudattalanná.
Itt találhatóak a képességeink, amelyek a jó teljesítmény végrehajtásához kellenek. Mennyire
vagyunk jók a 3-bet kasszákban, milyen jól tudunk a vakokból játszani, mennyire vagyunk jók az
ellenfél hand range-ének meghatározásában, mind-mind a tudatalattinktól függ nagy részben. Minél
jobban elsajátítjuk a képességeket, annál könnyedebben, és automatikusabban tudjuk meghatározni,
mi a jó döntés egy adott szituációban, és annál több mentális kapacitásunk marad több részlet
figyelembe vételére. (Erről a területről szólt a 3. rész - A hatékony fejlődés folyamata)

Az Énkép
Az énkép a személyes nézetünk saját magunkkal kapcsolatban. Mindazt takarja, amit
gondolunk magunkról, amilyennek hisszük, látjuk magunkat, hogy mit tudunk, mire vagyunk képesek,
milyen a viselkedésünk. Emiatt minden eredmény kiindulópontja az életünkben innen ered.
Elég megvizsgálni valaki életét adott területeken, és egyből tudni fogjuk, hogy milyen énképpel
rendelkezik. Milyen testsúlya van, hogyan viselkedik bizonyos szituációkban, mennyire sikeres abban,
amit csinál és így tovább. A teljesítményed mindig egyenlő lesz az énképeddel, épp ezért a három
terület közül ez a legfontosabb.

Ha valakinek megváltozik az énképe, az az életére is kihatással lesz. Valaki képes
visszahúzódó, zárkózott személyiségből szociális, magabiztos és társaságkedvelő személlyé válni.
Valaki képes egészségtelen, túlsúlyos személyből, fitt és egészséges személlyé átalakulni. Valaki
képes bukdácsoló tanulóból, kiváló eredményeket elérni. Ezek mind-mind az énkép megváltozásának
eredményei. Ha meg akarjuk változtatni az eredményeinket egy adott területén az életünknek,
először az énképünkben kell beindítani a folyamatot.
Vajon miért van az, hogy rengeteg túlsúlyos ember
kitűzi, hogy lefogy 10 kg-ot, amit nagy nehézségek árán el
is ér, majd pár hét múlva újra visszatér az eredeti
testsúlyához? Azért, mert az énképe nem változott meg a
testalkatával együtt, ezért a külső körülmény visszaállítja a

A külső körülmények, mindig a belső
állapotnak a tükörképe.

belső állapotot a valóságban. Az énképük azzá vált, hogy ők olyan személyek, akik lefogynak 10 kg-ot,
és nem olyanok, akik tegyük fel 80kg-os testsúllyal rendelkeznek (a korábbi 90 helyett). Ezért a
folyamat megerősíti a belső állapotot, azaz visszahíznak, hogy újra lefogyhassanak 10 kg-ot, és újra és
újra, mindaddig amíg egy másik változás be nem áll az énképükben.
Sajnos ezt a rendkívül fontos alapelvét az életnek nem tanítják az iskolákban, ezért az
emberek 95%-a nincs tisztában vele, hogy a változás belülről kezdődik, nem pedig a külső valóságban.
Amint képesek vagyunk ennek a lényegét megérteni, az egész életünket megváltoztathatjuk.
A legkönnyebben úgy érthetjük meg az énképet, ha egy termosztáthoz hasonlítjuk:
Tételezzük fel, hogy van a lakásunkban egy termosztát, amit 24 °C-ra állítunk be. Mi történik
télen, ha kint mínuszok vannak, kiszellőztetjük a lakást, és a hőmérséklet lecsökken? A termosztát
észleli, és korrigálja a hőmérsékletet azáltal, hogy beindítja a fűtést. Mi történik, ha nyáron kint
tomboló hőség van, és ez bent feltornássza a hőmérsékletet? A termosztát észleli, és elkezdi
visszahűteni a lakást a beállított hőfokra.
Ugyanígy működik az énképünk is. Van egy bizonyos alsó és felső része a komfort zónánknak,
és ha azokon kívülre merészkedünk, az elménk észleli, és a viselkedéseinket úgy irányítja tudat alatt,
hogy a komfort zónánkhoz tartozó eredményeken belül maradjunk.
Erre számtalan példát figyeltek meg kísérletek a valóságban is:
Egy autókereskedő, aki havi 4-6 autót ad el egy hónapban, ha az első három héten nem adott el egyet
sem, akkor az énképe keményebben kezdi dolgoztatni, hogy a hónap végéig eladjon 4-6 autót. Ha a
hónap első hetében elad három autót, az énképe lelassítja, hogy a hónap végéig már csak kettőt
adjon el. Közepes tanuló diákok, ha jó jegyeket szereztek, utána folyamatosan lerontották az
átlagukat az énképüknek megfelelő szintre.

Szeretnél szociálisabb, nyitottabb lenni? Kezdd
el magad így látni. Képzeld el magad Mivel képesek vagyunk tudatosan befolyásolni az
szituációkban, ahol úgy viselkedsz, ahogy
énképünket, ezért valójában azzá válunk, akivé
szeretnél, újra, meg újra. Szeretnél lefogyni?
Képzeld el magad az ideális testalkattal. Lásd csak akarunk. Mindössze a megfelelő lépéseket kell
végrehajtanunk hozzá.
magad, ahogy megfelelő ételeket eszel,
testmozgást végzel. Szoktuk mondani, hogy "Én
ilyen vagyok", vagy valakire mondják, hogy "Ő
már csak ilyen". Ez is a háttérben meghúzódó énképünkre, vagy más énképére utal, amelynek
hatására bizonyos módon viselkedünk.

Ha meg akarjuk változtatni az eredményeinket, akkor vissza kell menni a forrásig, az adott
dolog gyökeréig, azaz a kiváltó tényezőkig, amely az énképünket, és hitrendszerünket takarja.
Mindaz, amit igaznak gondolunk magunkról és a körülöttünk lévő világról. Ez szoros kapcsolatban áll
a gondolatainkkal, mivel nem csak, hogy befolyásolja a gondolatainkat, hanem a gondolatainkkal

tudatosan meg is tudjuk változtatni az énképünket, és ezáltal az érzelmeinket, majd a
viselkedésünket, és végül az eredményeinket.

Esemény + Reakció = Végeredmény
Tegyük fel, hogy van egy csoport, amelyben kijelölnek két személyt, hogy tartsanak egy
rendezvényen nyilvános előadást adott témáról. Az egyik személynek az az énképe, hogy "Nem
szeretek nyilvánosság előtt szerepelni. Lámpalázas vagyok. Nehezen tudom átadni a gondolataimat.
Biztos be fogok égni". A másik személynek, pedig az, hogy "Wow zseniális, előadhatok a
rendezvényen. Legendásan jó előadásom lesz, imádni fogják az emberek és én is élvezni fogom, már
alig várom". Vajon befolyásolni fogja, hogy milyen lesz az előadásuk? Hát persze! Mindkettejük
viselkedése és ezáltal teljesítménye az énképük által lesz meghatározva. A kiindulópont, azaz az
esemény, hogy elő kell adniuk, mindkettejüknél ugyanaz, viszont az erre adott reakciójuk, amely a
mentális beállítottságukból ered, teljesen más végeredményhez fog vezetni.
Erre mondhatja valaki, hogy hát
egyértelmű, hogy valakinek ilyen az énképe, és
ódzkodik a nyilvános szerepléstől, ha akármikor
emberek előtt kell beszélnie, leblokkol és
lámpalázas lesz. Persze, hogy nem várja az ilyen
eseményeket. Igen, a körülményeink és
tapasztalataink
mind-mind
visszacsatolást
nyújtanak az énképünkkel kapcsolatban, és
megerősítik azokat.

Az énképed adja az extra energiát, ha a komfort
zónád alatt teljesítesz, és megvonja tőled az
energiát, ha fölötte. A tartós változás az
énképeddel kezdődik!

Ezért nem egyszerű a változás, és ezért képtelenek a legtöbben megváltozni bizonyos
dolgokban, mert nem elég tudatosak, hogy átlássák a folyamatot, mivel ezt nem oktatják iskolában.
Azonban, ha egyszer csak kiszakítjuk magunkat ebből a körforgásból, a folyamatos visszacsatolásból
és megerősítésből, onnantól fogva elkezdhetjük felülírni a régi énképünket, és egy újat helyezni a
helyére, és azt kezdjük el visszacsatolásokkal megerősíteni. Méghozzá úgy, hogy szelektíven,
tudatosan azokra a dolgokra fókuszálunk, amelyek pozitívan hatnak rá, és figyelmen kívül hagyjuk a
negatívakat, amik rombolnák. Ezért mondják, hogy értékeld a kis sikereket, mivel az is a megfelelő
dolgokra helyezi a fókuszodat, ami megerősíti a kívánt énképet.

Az egyensúly elve
Ha a Tudatos, Tudatalatti és Énkép egyensúlyban van és együttműködik, akkor a jó teljesítmény
könnyedén jön, és élvezed, amit csinálsz. Azonosítsd, hogy melyik területen nem vagy egyensúlyban!
Egyensúly állapot
A három terület mérete egyenlő.

A kezdő
A legtöbbször, amikor belekezdünk valamibe, egy túlzottan optimista kép lebeg a szemünk előtt,
hogy hogyan fogunk majd teljesíteni. Azonban még nem rendelkezünk a megfelelő képességek elég
mély elsajátításával (tudatalatti), ami egyensúlyban állna a tudatos elménkkel. Szóval többet kell
gyakorolnunk, hogy növeljük a tudatalattinkat, és fel kell javítanunk az énképünket is.

A frusztrált szakértő
Ez egy olyan személyre példa, aki már évek óta fejleszti a képességeit, és ennek eredményeként
kiváló tudást sajátított el, de valamilyen okból kifolyólag az énképe nem növekedett megfelelően.
Például valaki, aki jól teljesít tréningeken, viszont éles helyzetben gyengébben szerepel. Megvan
benne a tudás, hogy sikeressé váljon, viszont nem hisz még eléggé magában. Az énképén kell
dolgoznia, hogy jobban teljesítsen. Sokan ehelyett azonban még többet dolgoznak a tudásukon
gyakorlással, amely hatására csak még kevésbé lesznek egyensúlyban.

Fókuszálatlan
Néha megesik, hogy egyensúlyban vagy egy ideig, aztán elveszted a fókuszodat. Nem úgy
gondolkozol, ahogyan és amikről kellene. Talán nem gondolsz a céljaidra, talán nem a megfelelő
dologra a megfelelő időben. Ha fókuszálttá válsz újra, akkor visszatérsz az egyensúly állapotába.
Esetleg cél-orientálttá válsz folyamat-orientált helyett, és túlságosan felülkerekednek rajtad a
gondolataid. Ilyenkor a koncentráció fejlesztésére van szükség, hogy a mentális zajt megszüntessük,
és a folyamatra tudjunk a lehető legjobban fókuszálni.

Túlzottan magabiztos
"Nem kell megnéznem már több videót, nem kell elolvasnom még egy cikket vagy könyvet, nem kell
többet gyakorolnom, nem kell már fejlődnöm. Én vagyok a legjobb!". A probléma ezzel az, hogy amíg
az ellenfeleid folyamatosan fejlődnek, és jobbá válnak és lehagynak téged tudásban, addig te egy
helyben fogsz stagnálni. Egy ilyen túlzottan magabiztos személynek jóval nagyobb az énképe, mint
ami a tudása a valóságban. Azt mondogatja, hogy sikeres, és nyereséges lesz, viszont a nem
megfelelő felkészülés miatt nem ez a helyzet a valóságban. Úgy érzi nyernie kellene, mert
megérdemli, nem pedig azért, mert megfelelően felkészült rá. Nincsen semmi gond, ha nagy
énképünk van mindaddig, amíg hajlandó vagy kiegyensúlyozni egy ugyanakkora méretű tudatos és
tudatalatti felkészültséggel.

Hozd magad egyensúlyba! A hatékony teljesítmény sokkal könnyebbé fog válni!
Ha a 3 terület egyensúlyban van, akkor senki nem tud jobb teljesítményt nyújtani nálad... KIVÉVE
valaki, akinek még nagyobbak a körterületei. Fókuszáltabban, koncentráltabban pókerezik,
céltudatosan fejlődik (Tudatos), jobban elsajátította a technikai tudást, hatékonyabban fejlesztette a
képességeit (Tudatalatti), és sikeres pókerjátékosként tekint magára, ezért eredményesen tudja
végrehajtani a stratégiáját játék közben is (Énkép).
Vizsgáld meg a helyzetedet őszintén:
 Egyensúlyban vagy? Ha nem, akkor melyik területen vagy lemaradva?
 Megvannak a megfelelő céljaid, és terved az elérésükre? Koncentrált vagy játék közben?
(Tudatos elme)
 Milyen szinten van a tudásod elsajátítva? Szükséged lenne még több fejlődésre, nagyobb
tudásra? (Tudatalatti)



Mennyire tartod magad jó, nyereséges játékosnak? Elhiszed magadról, hogy képes vagy jó
teljesítményt nyújtani? (Énkép)

Ha egyensúlyban vagy, akkor jól érzed magad, és cselekedni akarsz, tenni a sikeres eredményekért.
Ha nem vagy egyensúlyban, akkor frusztrálttá válsz.
A KULCS, hogy először egyensúlyba hozd magad, és utána növeld az adott területeket. Találd meg,
melyik területen vagy lemaradva, és hozd magad egyensúlyba ott.

A Tudatos terület fejlesztése
A következő dolgokkal fejleszthetjük ezt a területünket:
 Tűzz ki hatékony célokat, csinálj tervet a haladásodra. Ébreszd fel a motivációt magadban.
(Ezzel bővebben az 5. rész fog foglalkozni)


Figyelj a gondolataidra, és a célodnak megfelelően gondolkozz. Tényleg úgy gondolod, hogy a
negatív szériád ecsetelése más póker játékosoknak előrébb fog vinni téged? A tudatos elménk
és énképünk szoros kapcsolatban állnak egymással. Az énképünk befolyásolja a gondolatainkat
(amely aztán a viselkedésünket, és eredményeinket is. Mint a fenti példánál is, két személy
mennyire különbözően reagál egy eseményre - közönség előtt való szereplésre), és a
gondolatainkkal is befolyással tudunk lenni az énképünkre (tudatosan felül tudjuk írni). Ezért
fontos, hogy tudatosan megválasszuk a gondolatokat, amelyek előre visznek minket, mert
minden, amit mondunk, teszünk, vagy gondolunk kihatással lesz az énképünkre és ezáltal az
eredményeinkre is.



Javítsd a koncentrációs képességedet, hogy a legjobbadat nyújtsad játék közben. Ehhez
hozzátartozik a 4 fő energiaforrásod kiegyensúlyozása az életedben (fizikai, érzelmi, mentális,
spirituális), amelyet a cikksorozat 2. része részletesen is kifejt.



Vizualizálj! Élénken képzeld el, amit szeretnél, hogy megtörténjen.

Shane Murphy sportpszichológus a vizualizáció erejével kapcsolatban végzett egy
érdekes kísérletet. Harminc főiskolás diákot három csoportra bontott:
1. pozitív vizualizáció
2. negatív vizualizáció
3. kontroll csoport
Azt kutatta, hogy a vizualizáció milyen hatással van a teljesítményükre golflabda sikeres
betalálásában rövid távolságból. A pozitív csoportnak azt kellett elképzelniük, hogy
sikeresen beütik a golflabdát. A negatív csoportnak, hogy épphogy mellé ütik. A
kontroll csoportnak pedig nem adtak utasításokat.
A következő 6 nap mindegyikén 10 ütést kellett végrehajtaniuk a személyeknek. Az
értékelés azt mutatta, hogy a teljesítmény jelentősen eltért a csoportok között. A
pozitív vizualizáció csoport a legjelentősebb javulást, a kontroll csoport kis javulást, a
negatív vizualizáció csoport pedig teljesítményhanyatlást ért el.

Ehhez hasonló eredményt találtak több más kísérletben is a vizualizáció erejét vizsgálva. Mivel
nem egy kézzelfogható dologról beszélünk, ezért sokan elzárkóznak ettől a nagyszerű
eszköztől, viszont rengeteg kutatás, és megannyi sikeres olimpikon is alátámasztja a
hasznosságát.




Az énképünkre pozitívan hat, ha például
gyakran megdicsérjük magunkat, amikor
jól játszunk meg egy-egy leosztást. Ezáltal
azt a képet erősítjük meg, amit szeretnénk,
és növeljük a valószínűségét, hogy a
jövőben is hasonlóan jól játszunk meg
leosztásokat.

Minél többet gondolunk, beszélünk, és írunk
valaminek a megtörténéséről, annál inkább
növeljük az esélyét, hogy bekövetkezzen a
jövőben!

Ne rakj túl nagy nyomást magadra. Lanny Bassham szerint az elsőszámú mentális probléma, ha
túlságosan akar valaki. A legjobb eredmények a "csak érezzük jól magunkat, és fókuszáljunk a
folyamatra" hozzáállásból születnek.

A Tudatalatti terület fejlesztése
 Állíts össze magadnak egy fejlődési tervet, és szánd rá magadat, hogy végig is csináljad hétrőlhétre.


Nézz videókat, elemezz leosztásokat, beszéld át más pókeresekkel a kérdéses dolgokat, olvass
hasznos írásokat, vegyél igénybe coachingot.



Fókuszálj a sikereidre, és ne a kudarcokra.
A legtöbb ember arról beszél, hogy mi az, amit rosszul csinál, ahelyett hogy arról beszélnének,
mit csinálnak jól. Ne csak a hibáidat vizsgáld meg, hanem fókuszálj azokra a dolgokra is, amiket
éppen jól csináltál, ezáltal növeled a valószínűségét, hogy legközelebb is hasonlóan jól
teljesítesz.
(Ezzel a területtel bővebben a 3. rész foglalkozik, amelyben részletesen ki van fejtve, mi
játszódik le a képességek fejlesztésének hátterében)

Az Énkép területének fejlesztése
Az egyik legjobb módszer, hogy eljuss onnan, ahol most vagy, oda ahol lenni szeretnél, a következő:
Mentálisan képzeld magad a célod elérésének állapotába. Nézz körbe. Onnan visszafelé tekintve:
 Hogyan jutottál el a célodig?
 Milyen tényezők tették lehetővé számodra a sikert?
 Milyen szokásokkal, viselkedéssel és hozzáállással rendelkezel?
Térj vissza a jelenbe, és határozd meg a különbségeket. Például azt találtad, hogy
önfegyelmezetten belerakod az energiát a képességed fejlesztésébe rendszeres gyakorlással.
Koncentráltan pókerezel, és elfogadod a variancia szerepét, ezáltal könnyedén kezeled a negatív
szériákat; esetleg a hibáidra tekintesz másképpen, és nem leszel ideges egy-egy hibád után, hanem
elfogadod a tanulási folyamat részeként; esetleg több időt töltesz pókerrel, vagy handek elemzésével
más játékosokkal; esetleg motiváltabb, céltudatosabb vagy és van rendes terved a fejlődésedre stb.
Majd cseréld ki a régi énképedet az újra, és kezd el látni magadat az új tulajdonságok,
szokások, és hozzáállások birtokában, amiket meghatároztál, hogy a célodhoz szükségesek. Irányítsd
a gondolataidat, és a belső párbeszédedet, hogy ezt az új énképet erősítsék. Azokra a dolgokra
fókuszálj, amik ezt alátámasztják. Például, ha azt találtad, hogy az egyik változás, amit az énképeden
végre kell hajtanod, hogy több energiát raksz a technikai tudásod fejlesztésébe, és eltervezed egyik
nap, hogy több órát fogsz erre fókuszálni, és elpazarolod az idődet más tevékenységekkel, végül csak
fél órát foglalkozva gyakorlással; akkor ne azt mondjad nap végén, hogy "Már megint nem
foglalkoztam eleget a gyakorlással szokás szerint." Hanem, hogy "Klassz, ma is tettem azért, hogy
jobb játékos legyek. Büszke vagyok magamra, hogy tettem a fejlődésért. Napi szinten foglalkozok a
játékom fejlesztésével, és ezáltal egyre jobb játékossá válok." Ez talán túlságosan hókuszpókusznak
tűnhet sokak számára, de nem az! Működik, legyen az póker vagy az élet bármely más területén!
Vannak bizonyos törvényszerűségek a világon, mint pl. a gravitáció, vagy az éjszaka és nappal
váltakozása. Az énkép <-> tudatos elme (gondolatok) kölcsönhatása is ilyen. Habár már szerepelt
korábban, de itt van még egyszer: Minél többet gondolunk, beszélünk vagy írunk valaminek a
megtörténéséről, annál inkább növeljük a valószínűségét, hogy az a dolog megtörténik!
Használd az Irányított Önmegerősítést a változáshoz!

Az Énkép formálása: Irányított Önmegerősítés
Mint azt már tudjuk, az énképünk határozza meg a teljesítményünket, és ha megváltoztatjuk az
énképünket, megváltoztatjuk az eredményeinket is. Ezzel az egyszerű módszerrel képesek vagyunk
akármelyik viselkedésünket megváltoztatni, amit szeretnénk.

Az énkép nem ismeri az időt. Tehát ha valamire gondolsz, hogy csinálod a jövőben, az
énképed azt hiszi, hogy most csinálod, és belevésed az adott képet. Ha felidézel valami rossz emléket
a múltból, az énképed szintén azt hiszi, hogy most történik, és bevési a képet. Szóval légy óvatos
milyen képeket játszol le az elmédben.
Kutatók már rájöttek, hogy idegpályák igazán rövid idő alatt is formálódhatnak. Ezért amikor
elkezdesz máshogy gondolkodni arról, hogy hogyan végzel dolgokat, új idegpályákat építesz az
elmédben, amelyet újra és újra megerősítesz, így az új idegpályák dominánsabbá válnak akár 2-3 hét
alatt a régiekkel szemben. Ezért van az, hogy a legegyszerűbb módja egy szokás megváltoztatásának,
ha egy újjal kicseréljük.
Hogyan is néz ki a gyakorlatban:
Egy pár mondatos írás, egyes szám első személyben megírva, amely meghatározza az adott személy
célját, a kívánt élményt, tervet a cél eléréséhez, illetve a célt befolyásoló szokásokat és hozzáállást.
Folyamatosan ismételve az Énkép változásához vezet.

Lépések:
1. Határozd meg a célt
2. Szabj időkorlátot (mikor akarod a célt)
3. Sorold fel a személyes előnyöket a cél elérésével kapcsolatban (milyen pozitív változást
nyújtana)
4. Írj le egy tervet, hogyan érd el a célt.
5. Írd fel az időkorlátot, majd egyes szám első személyben írd fel a célt, mintha már elérted
volna. Utána sorold fel a személyes előnyöket. Majd írd le a tervedet a cél érdekében. És a
végén újra írd le a célt.
6. Tedd ki kulcs helyekre, ahol sokszor látod a nap folyamán, például monitorhoz, vagy ágy
mellé.
7. Olvasd el, ismételgesd, vizualizáld a nap folyamán ahányszor csak tudod.
8. Csináld 21 napig, az elég az énkép megváltoztatásához (a külső körülményeknek lehet, hogy
több idő kell, amíg igazodnak a belső változáshoz). Hagyj ki 9 nap szünetet, és utána csinálj
egy másik irányított önmegerősítést, ha nem vagy elégedett a változással, vagy szeretnél más
területtel foglalkozni.
Példa:
Az én fő leakem mentál téren a hibáim elfogadása volt, kizökkentett, ha hibáztam egy-egy adott
szituációban. Illetve, habár úgy gondolom jóval jobban kezeltem a varianciát, mint sok pókerjátékos,
még mindig voltak szituációk, amikor sorozatos negatív szériák, lemákolások stb. elkezdték éreztetni
a hatásukat a mentális állapotomon. Hiába olvastam már párszor Jared Tendler – Mental Game of
Poker című könyvét a tavalyi évben, és amely hatására fejlődtem is a hibáim elfogadásában,
mindaddig nem volt áttörő változás, amíg meg nem változtattam a probléma gyökereit az
énképemben. Mivel ezek is főként az énképünkben lakoznak, ezért irányított önmegerősítést írtam
össze rájuk (sok esetben ennél azért komplexebb folyamat egy-egy mentális probléma kikorrigálása,
aminél fontos a hibás logika feltárása és kijavítása egyéb tényezők mellett. Ezekkel főként a 6. rész
fog foglalkozni). Itt van az, amit használtam a mentális játékom fejlesztése érdekében ezen a két
területen:
2012. december 5-én kiváló mentális játékkal rendelkezek.
Nagyszerű érzés, hogy remek mentális játékom van, fókuszált, koncentrált és motivált vagyok,
könnyedén kezelem a varianciát, nagyszerű és átgondolt döntéseket hozok, folyamatorientált vagyok,

és a hibáimat elfogadom és a tanulási folyamat részének tekintem. Imádok pókerezni, és egyre
nyereségesebb és sikeresebb vagyok benne.
Napi szinten elolvasom és vizualizálom az önmegerősítésemet. Egyre inkább az énképem részévé
teszem a hibáim és a variancia elfogadását.
Kiváló mentális játékkal rendelkezek.

Akárhányszor elolvastam, vagy elmondtam magamban a nap folyamán, megálltam egy-egy
pontnál, és elképzeltem magamat olyannak a valóságban is (például varianciával kapcsolatban
szituációkat, amikor elölről rakom be, és lemákolnak riverre; vagy elképzeltem, hogy elkövetek egy
hibát, és teljesen proaktívan reagálok rá: elfogadom, hogy megtörtént, leszűrőm a tanulságokat, és
későbbi átnézésre bejelölöm). Egyszerűnek tűnik? Igen. Hogy segített-e? Meglepően sokat. Jobban
kezelem a varianciát? Sokkal. A hibák még mindig ugyanúgy kizökkentenek? Nem, megtanultam
elfogadni a tanulási folyamat részeként, és felhasználni a fejlődés érdekében. Magyarán változtattam
az énképemen, amelynek hatására ugyanazok az események most már más reakciót váltanak ki
belőlem, amelyek sokkal jobban hozzájárulnak a hatékony mentális teljesítményhez.
Félelmetes változásokat lehet elérni ezzel az egyszerű módszerrel, és a használhatósága
minden területre kihat, legyen az póker vagy egyéb terület, ahol változni szeretnél.

Összefoglaló








A hatékony teljesítmény a 3 mentális területünk kiegyensúlyozásának az eredménye.
A 3 terület a Tudatos, Tudatalatti és Énkép.
Amelyik területünk a leginkább le van maradva, az fogja vissza a teljesítményünket. Ezért az
első teendő, hogy ezt a területünket felzárkóztassuk, és ha egyensúlyban vagyunk utána
harmonikusan növeljük mind a hármat egyszerre.
A külső valóság a belső valóságunk tükörképe. Ha fejben megváltozunk, az a viselkedéseinken
keresztül az eredményeinkre is kihatással lesz.
Az énképünket tudatosan úgy formáljuk, ahogy akarjuk, azáltal hogy folyamatosan
megerősítjük azt a képet, amit szeretnénk, így dominánsabbá válik a régivel szemben.
Az irányított önmegerősítésekkel 21 nap alatt végbe mehet a változás, ha rendszeresen
alkalmazzuk.

V. rész
Hatékony célkitűzés és tervezés

A Harvard MBA programján végeztek egy érdekes kísérletet 1979-ben, amikor is a következő
kérdést tették fel a hallgatóknak: "Rendelkezel világos, írott célokkal, és az elérésük érdekében
tervekkel a jövőddel kapcsolatban?"
A következő eredmények születtek:
 84% nem rendelkezett célokkal
 13%-nak voltak céljaik, de nem írták le őket
 3%-nak pedig világos, írott céljaik voltak és tervük, hogy hogyan érjék el azokat
Amikor 1989-ben, tíz évvel később újra meginterjúvolták a volt hallgatókat, a következő konklúzió
született:
 A 13%, akinek voltak céljaik, átlagosan kétszer annyit kerestek, mint a maradék 84%, akik
nem rendelkeztek célokkal.
 És az a 3%, aki világos, írott célokkal és tervekkel rendelkezett, átlagosan közel 10-szer annyit
keresett, mint a maradék 97% együttvéve!
A legtöbb ember több időt tölt a bevásárló listája megírásával vagy a nyaralása
megtervezésével, mint az életében célok és tervek meghatározásával. Hangoztatják, hogy mit
akarnak, több pénzt, boldogságot, jobb testalkatot, nagyobb magabiztosságot, több szórakozást,
viszont mindaddig, amíg nem határoznak meg pontos célokat és terveket, addig csak álmodozni
fognak anélkül, hogy hatékonyan haladnának is a vágyaik felé.
Számomra megdöbbentő, hogy mennyien tévhitben élnek a célkitűzésekkel kapcsolatban.
Egy túlmisztifikált kép él bennük, és azon a véleményen vannak, hogy ez nem vezet semmire. Ennek
ellenére számtalan példát találunk a saját életükben is a célkitűzéssel kapcsolatban, amit
automatikusan végeznek, mint például, amikor meghatározzák, hogy hova menjenek nyaralni, vagy
milyen programot csináljanak a hétvégén. Eldöntik, hogy mit akarnak, majd megtervezik, hogy
hogyan cselekedjenek. De ha arra kerül a sor, hogy a leüljenek és konkrétan meghatározzák mi az,
amit el akarnak érni, és merre akarnak haladni a saját életükben, akkor az már túl nagy
erőfeszítésnek tűnik. Pedig jóval egyszerűbb, logikusabb és hatékonyabb eszköz, mint ahogyan sokan
tekintenek rá.

Ok/Okozat törvénye
Az egyik legnagyszerűbb törvényszerűség az univerzumban az ok-okozat törvénye, amely
annyit takar, hogy minden okozatnak, megvan a maga kiváltó oka. Megfordítva: minden ok, minden
cselekedet, egy okozathoz, vagy más néven végeredményhez vezet. A gravitáció törvényéhez
hasonlóan, ez is átszövi az életünket, akár tudatában vagyunk, akár nem. Minden okkal történik.
A siker nem véletlen műve, csakúgy mint a kudarc sem. Akármelyik területet nézzük, a sikeres
emberek azok, akik megtanulják alkalmazni akár tudatosan, akár tudattalanul, az ok-okozat közti
kapcsolatot, azzal kapcsolatban, amit akarnak, és hogy hogyan érjék el. Meghatározták, hogy miket
csinálnak a sikeres emberek a területükön, és maguk is azokat a dolgokat kezdték el végezni, amíg
végül ugyanarra az eredményre jutottak. Bármit megtanulhatsz, amit meg kell tanulnod ahhoz, hogy
elérd a célodat. Nincs semmilyen valós korlát, kizárólag a korlát, amit Te raksz saját magadra és a
képességeidre. Ha valaki jobb nálad egy adott területen, az valószínűleg azért van, mert nálad
korábban kezdte el a gyakorlatban is megvalósítani az ok-okozat kapcsolatát. És szinte bármit, amit
más elért, más is elérhet bizonyos határokon belül. A tény, hogy valaki elérte azt a célt, amit Te is
akarsz, bizonyíték, hogy Te is elérheted azt az eredményt. Csak csináld, amit ők csináltak, amíg el
nem éred ugyanazt.

A világ tele van olyan személyekkel, akik abban az illúzióban élnek, hogy azt csinálhatják, amit
a sikertelen személyek csinálnak, és valami csoda folytán a sikeres emberek eredményeire jutnak ők
is. Ami még rosszabb, gyakran úgy gondolják, hogy kevéssel vagy semmit tevéssel is elérik a céljukat.

Retikuláris Aktiváló Rendszer
Az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb horderejű neurológiai felfedezése az RAS (Reticular
Actviating System - magyarul Retikuláris Aktiváló Rendszer) volt. Ez konkrétan az agyunkban egy
olyan rész, amely egyéb funkciók mellett a tudatosságunk és figyelmünk irányításában vesz részt.
Azaz, ez a terület határozza meg, hogy a környezetünkből jövő ingerek közül mire figyeljünk oda, és
mit hagyjunk figyelmen kívül. Úgy működik, mint egy szűrő, amely átszűri az agyunkon keresztül
haladó több milliónyi bit információt, és meghatározza, hogy melyik az, ami fontos számunkra.

Végezd el a következő gyakorlatot, amely demonstrálja ennek a rendszernek a működését:
A következő pár másodpercben nézz körbe a környezetedben, és keress fekete színű dolgokat.
Mi az, ami fekete színű körülötted?
Tényleg végezd el a gyakorlatot! Ha megvan, akkor:
Anélkül, hogy körbenéznél, csukd be a szemed, és próbáld meg felidézni milyen kék színű
dolgokat láttál!
Valószínűleg arra jutottál, hogy alig maradtak meg benned kék színű dolgok, de mikor
kinyitottad a szemed és körbenéztél, találtál több kék színű tárgyat is.

Ez a gyakorlat egyszerűen, de nagyszerűen demonstrálja, hogy milyen hatalommal
rendelkezik a tudatunk. Amire fókuszálunk, azzal kapcsolatban fogunk észrevenni elemeket,
eseményeket, tárgyakat, személyeket az életünkben. Ebből egyenesen következik, hogy ha el akarunk
érni valamit, akkor azt kell a fókuszunk középpontjába állítani, ezáltal a mindennapjaink során jóval
több, a célunkhoz hozzásegítő lehetőséget és lépést fogunk meglátni. Ezért nagyon fontos, hogy
meghatározzunk világos, erőteljes célokat, hogy a lehető legfókuszáltabban közelítsünk feléjük, a
lehetőségekkel kapcsolatban nyitott szemmel járva.

Módszer
1. Cél - Határozd meg a célt
Az első lépés, hogy eldöntsd mi az, amit akarsz pontosan. Mi az álmod, mi a vágyad? Mi az,
ami teljesebbé teszi az életedet?
Csak az emberek kis csoportja (kb. 3%-a) rendelkezik írott célokkal, viszont ők azok, akik az
eredmények nagy részét el is érik. Szóval írd le a célodat! Ha nem írod le, akkor csak egy fantázia vagy
álmodozás lesz. Azáltal, hogy leírod, pontosítod, és sokkal valószínűbbé teszed, hogy el is éred.
2. Idő - Mikor akarod?
Szabj egy határidőt a célodnak. A határidők amolyan sürgető erőt adnak a tudatalattidnak,
így gyorsabban tudsz majd előrehaladni. Nem kell tökéletesnek lenni, ez csak egy becslés. Lehet, hogy
hamarabb éred el a célod, de lehet, hogy közben rájössz, hogy túl rövid határidőt szabtál magadnak
és meg kell hosszabbítanod. Semmi probléma, a lényeg, hogy legyen egy fix időpont a szemed előtt.
3. Miért? - Érzelmi töltet
Miért akarod elérni az adott célt? Milyen előnyöket nyújt az életedben? Ez az egyik kulcs
része a célkitűzésnek, mivel ez az, ami megadja majd a motivációt, hogy hétről hétre tegyünk a
célunkért, még ha éppen nem is látjuk a haladásra utaló jeleket. Minél tisztábban látod, hogy miért
akarod, annál erőteljesebb erőt tudsz kifejteni majd a hozzá vezető utad során.
4. Akadályok
Sokan abban a tévhitben élnek, hogy egy cél elérése egyenes út A-ból B-be. A gyakorlatban
azonban sokkal inkább egy cikk-cakknak felel meg előre-hátra haladásból, és oldalazásból. Az
akadályok elkerülhetetlen részei a célok elérésének folyamatában. Nem azért, mert az univerzum
összeesküdött volna ellened, hanem mert valamit még meg kell tanulnod, el kell sajátítanod ahhoz,
hogy előrébb juss. Az akadályok kiváló tanítók lehetnek, ha megfelelően állsz hozzájuk. Ha viszont
hagyod, hogy letörjenek, akkor csak a célodtól fognak eltántorítani. Minél hamarabb elfogadod a
szerepüket és jelentőségüket, annál hatékonyabban tudsz majd rajtuk áthaladni.

Ha előre felkészülsz egy dologra, akkor már nem lesz akkora befolyással rád, nem fog akkora
"sokkot" okozni, és ezáltal összeszedettebb döntést tudsz meghozni a továbblépéssel kapcsolatban.
Például, ha előre elmondanak neked egy meglepetést, akkor az közel se lesz rád akkora pozitív
hatással, mint amúgy lenne. Ugyanúgy, ha felkészülsz a rossz dolgok eshetőségére is, akkor azok sem
fognak váratlanul érni, és nem fognak a földre taszítani. Az összes akadályra nem készülhetsz fel,
mert jöhetnek nem várt események. Azonban előre gondold végig, hogy mégis milyen akadályokat,
nehéz pillanatokat tudsz elképzelni az utad során. Esetleg kell-e változnod, valamilyen szokást vagy
hozzáállást ki- vagy átalakítanod, illetve új képességet elsajátítanod?
Minél felkészültebb vagy, annál zökkenő mentesebben fogsz majd tudni előrehaladni.
5. Terv
Határozz meg egy tervet a cél elérésére. Ezzel tudod a fejedben lévő mentális képet fizikai
valóságba átültetni azáltal, hogy kézzelfogható tevékenységek/cselekedetek sorozatává bontod le.
Ezáltal az elméd sokkal könnyebben el tudja hinni, hogy meg tudod valósítani a célodat.
Tegyük fel egy NL30-as játékos kitűzi, hogy 1 év múlva NL600-on akar pókerezni. Ahelyett,
hogy egy nem kézzelfogható, és nagy képet rakna maga elé, mint például hogy „Sikeres NL600-as
pókerjátékos vagyok 1 év múlva”, fel kell bontania kis lépések sorozatává a célt, amit be tud fogadni
az elméje, mint például:
 Megvizsgálni a sikeres NL600-as regeket, hogy milyen tényezők segítettek nekik eljutni odáig
 Meghatározni a legfontosabb 20%-ot, ami az eredményeim 80%-át adhatja
 Prioritások alapján listába rendezni, és összeállítani egy fejlődési tervet
 Napi szinten 2 órát foglalkozok a technikai tudásom fejlesztésével
 Havi min. 90 órát pókerezek
 Csinálok heti 2 sessiont, amikor csak 2 asztalon, fókuszáltan játszok
 …
Mindjárt elérhetőbbnek tűnik a cél, nem igaz? Itt jön a képbe az ok/okozat törvényszerűsége,
azaz bármilyen ok vagy végcél, meghatározott okozatok vagy események eredménye.
Vizsgálj meg olyan személyeket, akik már elérték azt az adott célt, amit te is kitűztél. Mi az,
amit ők csináltak? Milyen szokásokkal, hozzáállással rendelkeznek? Miben különböznek tőled?
Vissza a jövőből gondolkozás:
Képzeld el magad a jövőben, amikor már elérted a célodat, és visszafelé haladva határozd meg a
lépéseket, amelyek elvezetnek hozzá.
Csinálj egy listát az összes olyan dologról és tevékenységről, amelyekről úgy gondolod, hogy a vágyad
eléréséhez vezetnek. Minél átfogóbb a listád, annál motiváltabb leszel, és annál inkább elhiszed, hogy
el tudod érni.
Ha megvan a listád, rendezd át prioritás és fontosság szerint! Határozd meg, melyik az a 20%, ami az
eredményeid 80%-át adja. Mi az, amivel kezdjél, és mit csinálj később. Mi az, ami fontos, és ami
kevésbé az.
A nagy célok ijesztőek. Viszont, ha apró, kézzelfogható lépésekre bontod, akkor az elméd
könnyebben be tudja fogadni és elhinni, hogy képes vagy elérni, ezért a segítségedre lesz, és nem
pedig tudat alatt korlátoz a vágyad elérésében.
6. Mérlegelés
Mérlegeld a tervedet. Tégy fel magadnak néhány kérdést:







Hogyan fogja befolyásolni az életedet, ha ezt a célt hajszolod?
Hogyan fogja a számodra fontos személyeket befolyásolni?
A terved konzisztens az alapvető értékeiddel?
Hiszel a tervedben?
Megéri az árát, amit hoznod kell a célodért?

Ha úgy látod, hogy megéri az árat, amit hoznod kell, akkor valószínűleg rendben van a célod
és a terved. Ha viszont úgy találod nem éri meg az árát (például több időt kell erre fordítanod, és
emiatt kevesebb marad más, számodra fontos dolgokra, például családra, barátokra, hobbikra), akkor
valamit meg kell változtatnod. A célt, a tervet vagy a határidőt.
7. Ütemezés
Ütemezd be a lépéseket meghatározott időpontokra. Ezáltal mérföldköveket, ellenőrzőpontokat
teremtesz, amelyek ugyanúgy, mint az út mellett lévő jelzőtáblák, megerősítést nyújtanak, hogy jó
irányba haladsz. Például a kezdéstől számítva 2 hétig egy adott dologra fókuszálsz, utána a
következőre stb.
8. Kezdd el
Sokan bele se kezdenek, hogy elérjék azt, amire igazán vágynak. Az egyik legnehezebb döntés
megtenni az első lépést. Viszont ha ez megvan, akkor elkezdünk momentumot építeni a haladás
érdekében.
Tegyél bele konzisztensen energiát a haladásba, még ha kevésnek is tűnik, és az hosszútávon
összeadódik.
Erre a koncepcióra alapoz Darren Hardy - The Compound Effect c. nagyszerű könyve,
amelyben az apró, sokszor jelentéktelen lépések fontosságáról beszél, amelyek idővel összeadódnak,
csakúgy, mint a kamatos kamat egy befektetésnél.
Keith Ellis - Csodalámpa c. könyv szerzője is ezt
tartja az egyik legnagyobb 'aha' pillanatának, és az egyik
„Kellő idő alatt még a közönséges
legfontosabb tanácsnak a könyvében. Mindig is író akart
erőfeszítés is hozhat különleges
lenni, de egyetem elvégzése után 12 évvel még mindig
eredményt” – Keith Ellis
nem tudott felmutatni egy írást sem. Azonban rádöbbent,
hogy ha minden nap csak egy kicsit írt volna, akár pár
mondatot, akkor a 12 év alatt már egy tucat könyvvel
rendelkezne. Onnantól kezdve elhatározta, hogy minden nap tesz egy kicsit a céljáért, és ír egy
keveset, még ha csak egy szót is tud leírni éppen. Ennek hatására a szavak mondatokká, majd
bekezdésekké, fejezetekké, és végül könyvekké váltak könnyedén.

Ezekkel az alapelvekkel és lépésekkel részletesen meghatározhatjuk a vágyainkat, és fizikai
valóságba ültethetjük konkrét, világos lépések sorozatából felállítva. Ezután már csak annyi a
feladatunk, hogy ezeket a lépéseket képesek legyünk napról napra elvégezni, és akkor
"automatikusan" a célunknál fogunk kikötni (természetesen az út során fellépő elkerülhetetlen
akadályok leküzdésével, szükséges korrekciók elvégzésével és ezek alapján új lépések
meghatározásával).
Azonban a legtöbbször ez sem olyan egyszerű, mint amilyennek tűnik, mivel a legtöbben
ilyen-olyan okokból fakadóan rendelkezünk negatív halogató/időpazarló szokásokkal, amik gátolnak
minket a hatékony haladásban. Ha gyorsan akarunk fejlődni, és a célunk felé haladni, akkor ezeket a
negatív szokásokat ki kell korrigálnunk a megfelelő elvek segítségével. Erről szól a következő rész.

VI. rész
Hatékony időmenedzsment - A halogatás leküzdése

Bizonyára ismered azt az érzést, amikor kitűzöl magadnak teendőket egy adott napra, de
egyszerűen nem bírod rávenni magadat, hogy belekezdj. Helyette inkább elkezdesz böngészni a
neten, fórumokat olvasgatni, facebook-ozni, vagy az email fiókodat ellenőrizni már harmadjára. De a
teendő még mindig rád vár, hogy belekezdj és elvégezd, és egyre nyomasztóbbá válik számodra is.
Tudod, hogy el kellene végezned, de a belső ellenállásod megakadályozza. Ha elhalasztod, vagy csak
kicsit csinálsz meg belőle, és helyette elmész barátokkal kikapcsolódni, vagy valamit sportolni, akkor
is eszedbe jut, hogy nem csináltad meg a feladatodat, amit kitűztél, és emiatt a belső frusztráció
miatt a kikapcsolódó tevékenységeket sem élvezed annyira. De ha valaki megkérdezi, milyen volt a
napod, akkor úgy érzed, hogy elfoglalt voltál, más kérdés, hogy a fontos dolgaiddal nem haladtál
előre, amik igazán számítanak.
Ugyanez volt nálam is a helyzet. Úgy éreztem magam, hogy alig van szabadidőm a nap
folyamán, és emiatt kevés időm jutott olyan dolgokra, amik kikapcsolódást nyújtottak volna. De mivel
nem voltam hatékony a napjaim során, ezért nem is végeztem el igazán a dolgokat, amiket kitűztem
magam számára. Hiába végeztem a szokásos időmenedzsment praktikákat - mint például napi teendő
lista összeírása, rendszerezése prioritás alapján, és önfegyelem alkalmazása - amiket lehet hallani
egy-egy hatékony időbeosztással foglalkozó szemináriumon vagy olvasni könyvben, a nap végén az
járt a fejemben, hogy „mivel ment el az ébren töltött 16-17 órám, hogyha abból a konkrét munka kb.
6 óra volt összesen?!”
Az alacsony produktivitásból fakadó belső bűntudat és önmarcangolás miatt, a kikapcsolódó
tevékenységeket sem élveztem annyira, mivel az volt bennem, hogy ha fejlődni akarok, dolgoznom
kell, ha most kikapcsolódással foglalkozok, akkor nem tudok dolgozni, ami azt jelenti, hogy előre
haladni sem. Ami a legrosszabb, hogy úgy éreztem az élet elhalad mellettem, és én csak robotolok
napról-napra, pont amit el akartam kerülni mindig is.
Amint ráébredtem a problémára, elkezdtem megoldást keresni, és ezek alapján hatékony
időmenedzsmentet kialakítani az életemben, amelynek köszönhetően a produktivitásom megnőtt, és
a feltöltő tevékenységek végzését is bűntudat nélkül élvezhettem, mivel tudtam, hogy hatékonyan
haladok a teendőimmel.

A probléma
A legtöbb témával foglalkozó anyag arra az
elméletre épít, hogy az emberek lusták, és nagyobb A halogatás egy olyan szokás, amelyet azért
önfegyelmet kell tanúsítaniuk, hogy hatékonyan
alakítunk ki, hogy megbirkózzunk egy
elvégezzék a teendőiket. A halogatást és időpazarlást
tekintik a probléma forrásának, pedig a valóságban nyomasztó vagy unalmas feladat elkezdésével
vagy befejezésével kapcsolatos
ez csak a probléma tünete, nem a kiváltó ok, mint
ahogy például Dr. Neil Fiore is megvilágítja ezt a The
szorongásunkkal.
Now Habit című nagyszerű írásában.

Az adott tevékenységgel kapcsolatban érzett szorongásunk a probléma forrása, az
időpazarlás pedig a tünete. Azért halogatjuk a teendőt, és kezdünk bele más dolgokba, mint például
interneten böngészni, fórumozni, vagy tévézni, mert ezáltal a belső frusztrációnkat és
szorongásunkat enyhítjük, ezért ideiglenesen jobban érezzük magunkat tőle.
A halogatás egy kísérlet, hogy megoldjuk a mélyebben lévő problémákat, mint például alacsony
önbecsülés, maximalista szemlélet, kudarctól vagy sikertől való félelem, döntésképtelenség,
kiegyensúlyozatlanság a munka és kikapcsolódás között, hatástalan célkitűzés, illetve negatív
gondolatok magunkról és a munkánkról.
Ha egy halogató személy maximalista szemlélettel rendelkezik, akkor a legtökéletesebben
akarja elvégezni a feladatot, és a hibákat "ellenségnek" tartja, ez félelmet kelt benne a kudarccal
szemben, mert mi van, ha nem fog olyan kiválóan sikerülni, mint amivel ő elégedett lenne, és emiatt
mások negatívan ítélik meg. Hogy ezt a félelemből fakadó frusztrációját enyhítse, a feladata helyett
inkább valami ideiglenes enyhülést biztosító tevékenységbe kezd. A valóságban a következő
folyamaton megy keresztül:
Maximalista elvárások -> félelem a kudarctól -> HALOGATÁS/IDŐPAZARLÁS ->
önmarcangolás/bűntudat -> szorongás/negatív érzések -> csökkenő önbizalom -> nagyobb félelem a
kudarctól -> amely erősebbé teszi a HALOGATÁS szükségességének érzetét, hogy ideiglenesen
megkönnyebbülhessünk

Ehhez hasonlóan, ha valaki azért halogatja a teendőit, mert nem elég hatékony a célkitűzése,
vagy alacsony motivációval rendelkezik, akkor az adott feladat elvégzése frusztrációt kelt benne,
mivel a valóságban nem is igazán akarja elvégezni, ha nem is látja értelmét. Például, ha egy póker
játékos nem rendelkezik tiszta képpel maga előtt, hogy merre akar haladni, és miért pókerezzen,
akkor nem is lesz meg benne a motiváció, hogy eleget játsszon, vagy fejlessze a játékát. És amikor
arra kerülne sor, hogy beüljön játszani, vagy handeket elemezzen, akkor megjelenik benne egy belső
konfliktus, hogy "játszanom kéne", de "nem igazán van kedvem". Ez a belső konfliktus egy
nyomasztó, frusztráló érzéshez vezet, aminek megszűntetésére az agyunk más, megkönnyebbülést
biztosító tevékenységek végzésére ösztönöz minket (például interneten böngészni, barátokkal lógni).
Hatástalan célkitűzés -> belső konfliktus -> frusztráció, hogy "kellene, de nem akarok" ->
HALOGATÁS/IDŐPAZARLÁS ...
Tehát a probléma nem a halogatás, az csak a tünet. Ha nagy önfegyelmet tanúsítunk, akkor
felülírhatjuk ezt a rossz "szokást", azonban rendkívül sok energiánkba fog kerülni, mivel a mélyebben
meghúzódó kiváltó okokat nem raktuk rendbe.

A kiváltó okokat kell kiderítenünk, és hatékonyan megoldanunk. Ezek személyenként
változnak, mivel fakadhatnak múltbeli események általi kondicionálásokból is (például, ha egy adott
feladatot nehezebben tudtunk elvégezni, mint a társaink, esetleg hibáztunk benne, ami miatt
leszóltak minket stb., akkor ezek negatív beidegződésekhez vezethettek, ami miatt tudat alatt
kerüljük ezeket a tevékenységeket).
Milyen kiváltó okok lehetnek:
 maximalista szemlélet
 félelem a kudarctól vagy a sikertől
 hatástalan célkitűzés
 alacsony önbecsülés
 kiegyensúlyozatlanság a munka és kikapcsolódás között
 negatív gondolatok/beidegződések magunkról vagy munkánkról
 ...
Sokan azért játszanak keveset, vagy azért fejlesztik a játékukat keveset, mert tudat alatt a
teljesítményüket a saját maguk értékével teszik egyenlővé. Azaz attól félnek, hogy ha rosszul
teljesítenek, akkor ők is annyit érnek.
Ha úgy gondolod, hogy a saját magad értékességét a teljesítményed határozza meg, akkor
pszichológiailag önvédelemre fókuszálsz a kudarctól való félelemmel szemben, ahelyett hogy csak
csinálnád a munkát.
A lényeg, hogy egy biztonságot nyújtó mentális környezetet biztosítsunk magunknak, ami
lehetővé teszi a produktív, minőségi munkát, a frusztráltság érzése nélkül, amely időpazarló
tevékenységekre késztetne minket.

Hogyan pazaroljuk el az időnket
Ahhoz hogy egy tisztább képet kapjunk a halogató szokásainkról, először át kell látnunk, hogy
mivel is töltjük a napunkat, hogy a megfelelő mintákat megfigyelhessük. Az, hogy tudjuk, hogyan
pazaroljuk el az időnket, még fontosabb, mint hogy miért.
Készíts részletes feljegyzést 3 napodról, hogy mikor, mivel, mennyi időt töltesz el.
Például:
08:30 ébredés
11 perc felkelés, mosakodás
8 testmozgás
15 átgondolni a napot
(09:04-09:28) 24 reggeli készítés
15 reggeli
...
Majd a nap végén rendezd kategóriákba az adott elemeket, és összegezd mivel, mennyi időt
töltöttél el. Például munka 5 óra 23 perc. Az egyes kategóriákon belül prioritás alapján is
megjelelölheted az egyes tevékenységeket A, B, és C jelzőkkel. Munkában lehet az A tevékenység
póker játék, vagy fejlesztés, C pedig mondjuk póker oldal böngészése, ami valamilyen szinten
munkához kapcsolódik, viszont produktívabb dolgokra akarunk fókuszálni.

Halogatás napló
Most, hogy tudjuk mivel töltjük a napjainkat pontosan, megtettük az első lépést. A
következő, hogy meghatározzuk az időpazarló szokásaink hátterében levő mentális tényezőket.
Ehhez egy egyszerű naplózásra lesz szükségünk a főbb tevékenységeinkkel és a velük kapcsolatos
gondolatainkkal és érzéseinkkel kapcsolatban.
Ha tudjuk mi a probléma forrása, akkor megtehetjük a szükséges lépéseket a korrigálásukkal
kapcsolatban. Olyan információkat jegyzetelj le, mint pl. melyik nap hány órakor halogattad a
teendődet, mi volt az adott teendőd, mennyire volt fontos, milyen gondolataid és érzéseid voltak a
feladattal kapcsolatban, a halogatás indoklása, a halogatás típusa, és az ebből eredő gondolataid és
érzéseid.
Például, valaki hand elemzés helyett inkább más tevékenységeket végez:
Nap és idő: 02.13. 12:50
Feladat és prioritás: Póker, handeket elemezni, AA
Gondolatok és érzések: Tudom, hogy kellene, de nincs kedvem hozzá
A halogatás indoklása: Nem ezen a pár hand kielemzésén múlik, hogy mennyire fogok jól pókerezni.
Halogatás típusa: Póker fórumot olvasgattam
Ebből eredő gondolatok és érzések: Rossz érzés volt, hogy kitűztem mára gyakorlást, és helyette
elpazaroltam az időmet.
A gondolatok és érzések, illetve az indoklás résznél részletesen jegyezd fel a mélyebben
meghúzódó negatív beidegződéseket is, amelyeknek tudatára ébredsz, és amelyek szabotálják a
munkádat. A fenti példánál, egyrészt a probléma kiváltó oka lehet a hatástalan célkitűzés, és tervezés
a fejlődéssel kapcsolatban, ami miatt jelentéktelennek tekintjük ezt a kis tevékenységet a nagyobb
képben, és mivel nem látjuk a kézzelfogható eredményét, ezért nem igazán érzünk késztetést a
feladat végzésére. Másrészről viszont a kiváltó ok lehet egy mélyebben meghúzódó frusztráció és
csalódottság is, hogy nem látunk fejlődésre utaló jeleket a játékunkban, emiatt csökkent a
motivációnk, hogy fejlesszük a játékunkat. De ugyanúgy okozhatja ha a tudásunkat az éppen aktuális
eredménnyel tekintjük egyenlőnek: ha nyerő szériában vagyunk, akkor "minek gyakoroljak, így is elég
jó a játékom már, hisz nyerek"; vesztő szériában pedig: "minek gyakoroljak, ha úgyis bukok, pedig
már rengeteg órát és energiát raktam a játékom fejlesztésébe az elmúlt években?".
Ahhoz, hogy pontosan meghatározzuk a mélyebben levő okokat, tudatos megfigyelésre, és
elmélyülésre lesz szükségünk magunkkal kapcsolatban. Nem mindig egyszerű leásni a probléma
gyökeréig egyedül, ilyenkor segítségünkre lehet egy külső személy, aki átlátja ezeket a folyamatokat,
és aki kívülről, más megközelítésből látja a tényeket, ezért gondolatébresztő kérdéseket és
megjegyzéseket tehet számodra.

Nyelvhasználat és gondolkozásmód
Mindaz, amit mondunk, vagy gondolunk, befolyással bír arra, hogyan érezzük magunkat és hogyan
cselekszünk. Ezek gyakran ellenállást, belső konfliktust keltenek, amelyek majdnem mindig
halogatáshoz vezetnek.
Habár gyakran használunk különféle kijelentéseket motiválás céljából magunk számára, mint például
"meg kell csinálnom" vagy "meg kellene tennem", azonban ezek az állítások azt kommunikálják az
elménknek, hogy "nem akarom megcsinálni, de rá kell kényszerítenem magamat". Ez belső
konfliktust okoz, ami halogatáshoz vezet.
5 kijelentés, ami megkülönbözteti a halogatókat a cselekvőktől:
1. "Kell" helyett "Úgy döntök, hogy..."
Ami a valóságban azt kommunikálja, hogy "Meg kell csinálnom, de nem akarom". Ezt le akarod
cserélni egy döntéssel kapcsolatos állításra, amely erőt ad neked.
2. "Muszáj végeznem vele" helyett "Mikor kezdhetem el?"
Ez kijelentés a távolban tartja a fókuszodat, ahelyett, hogy a jelenre fókuszálnál, ezért a teendő még
nyomasztóbbá válik.
3. "Ez egy nagyon hosszú távú folyamat" helyett "Tudok tenni egy kis lépést a haladásért"
Minél nagyobbnak, és nyomasztóbbnak tűnik a folyamat, annál valószínűbb, hogy halogatni fogod a
szükséges lépések/feladatok elvégzését. Ebbe a kategóriába esik az is, ha valaki nem fejleszti a
játékát, mivel belül úgy érzi, hogy egy-egy gyakorlással töltött óra jelentéktelen a nagyobb képet
tekintve.
Minden nagy teljesítmény kis lépések sorozatából megy végbe. Csak tegyél mindig egy kis lépést a
haladás érdekében.
4. "Nincs időm kikapcsolódásra" helyett "Muszáj időt szánnom a kikapcsolódásra"
Olyan állítások, mint például, hogy "bocs, de nem tudok elmenni, mert dolgoznom kell...", belül
neheztelést fog csak kiváltani a munkáddal kapcsolatban, mivel úgy érzed haladnod kell a dolgaiddal,
ezért nem engedhetsz meg magadnak kikapcsolódást nyújtó tevékenységeket, amelyek pedig
szükségesek a hatékony teljesítőképesség fenntartásához (mint, ahogy azt a cikksorozat 2. része is
kihangsúlyozta).
5. "Kiválóan kell teljesítenem" helyett „Teljesen emberi lehetek”
Ez kudarctól és bírálatoktól való félelemhez vezethet, amikor úgy érzed muszáj a legjobbadat
nyújtanod, és nem hibázhatsz. Ez egyre nagyobb nyomást helyez rád, ami ahhoz vezet, hogy elméd
halogató tevékenységek végzésére ösztönöz téged.
Fogadd el, hogy a tökéletesség az nem más mint egy kiválóság iránti elkötelezettség. Teljesen emberi,
hogy hibázunk, mivel azok nyújtják a megfelelő korrekciókat az utunk során, szóval fogadd el őket.

Megoldás
A 2. rész (A teljes egyensúly hatalma) már kitért a megfelelő feltöltődés és kikapcsolódás
fontosságára részletesen. Ez elengedhetetlen a hatékony teljesítőképesség fenntartásához
hosszútávon. Egyrészt megfelelő energia, másrészt pedig produktivitás szempontjából is. Az egyik ok,
amiért halogatunk dolgokat, a félelem, hogy amint elkezdünk dolgozni a feladatainkon, nem marad
időnk kikapcsolódásra, és a munkánk megvonja majd tőlünk az élet élvezetét. Éppen ezért a
kikapcsolódást prioritássá kell tennünk a saját életünkben is.

Fordított pszichológia
Dr. Neil Fiore egy nagyszerű koncepciót használ a halogatás és időpazarlás megszűntetésére,
a fordított naptár használatát. Ez fordított pszichológiára épül, és emiatt saját maga ellen fordítja a
természetes ellenállásunkat a struktúrával és tekintéllyel szemben (a halogatás egyik alapvető okai),
és felhasználja azt a nagyobb produktivitás érdekében. A legtöbb írás azt ajánlja, hogy először a
munkáddal kapcsolatos teendőket és idődet ütemezd be a naptáradba, azonban ez egy olyan képet
teremt számunkra, hogy nem marad elég időnk a szórakozásra. Szóval fordítsd meg a folyamatot és
kezdj a szabadidőd ütemezésével, ez biztonságot nyújt neked, és megerősíti benned, hogy tudsz majd
kikapcsolódni és szórakozni is a munka mellett. Emellett ráébreszt, hogy nem is rendelkezel olyan sok
idővel a munkád elvégzésére, mint gondolnád.

Itt van néhány útmutató a fordított naptár használatához:
1. Kizárólag munkán kívüli tevékenységeket ütemezz be
Ebbe beletartozik:
 A már korábban elkötelezett időszakok, mint például evés, alvás, munkahelyi meetingek
 Szabadidő, kikapcsolódás, olvasás
 Szocializálás, ebédek, vacsorák, egyéb programok barátokkal
 Egészséggel kapcsolatos tevékenységek, mint például foci, tenisz vagy edzés
 Rutin események, mint találkozók vagy munkába járás
Ne ütemezz be munkát. A fordított naptár célja, hogy garantáld magadnak a bűntudat-mentes
kikapcsolódást. Az első lépés segíteni fog elkerülni, hogy megrémítsd magadat a túlzottan
ambiciózus, és diktatórikus tervekkel a munkáddal kapcsolatban, amelyek csak kudarchoz,
csalódottsághoz, önkritikához, és halogatáshoz vezetnek.
2. Csak azután töltsd ki a naptáradat munkával kapcsolatos teendőkkel, miután legalább fél órát
dolgoztál megszakítás nélkül.
Egy lelkes állapotot akarsz fenntartani magadban, hogy mennyi mindenben haladtál, és nem pedig
szorongást, hogy mennyi minden van még hátra.
3. Kizárólag olyan időszakokat vegyél figyelembe, amelyek legalább 30 perc zavartalan munkát
tartalmaztak.
Ne jegyezz fel munkát a fordított naptáradon, ha megálltál 30 percnél előbb. A fordított naptár
minőségi munkát takar, nem pedig fórumozgatással, telefonálással vagy böngészéssel töltött
időszakot. Ez magabiztosságot és büszkeséget fog neked nyújtani, ami segíteni fog a hatékonyságod
növelésében.
4. Jutalmazd meg magad egy szünettel vagy egy más, élvezhetőbb feladatra való váltással minden
egyes legalább 30 perces munkával töltött időszak után.

Megérdemled, mivel elkezdtél cselekedni, és haladtál a dolgaiddal, így momentumot építesz, amivel
könnyebb lesz legközelebb elkezdened. A jutalmazással pozitívan megerősíted a munka végzésének
szokását, ezért egyre könnyebbé és automatikusabbá válik majd a munkába belekezdened.
5. Kövesd nyomon a minőségi órákkal töltött munka idejét minden egyes nap és héten. Add össze
őket.
Hangsúlyozd ki, hogy mit értél el. Egyrészről ez pozitív megerősítést nyújt az erőfeszítéseiddel
kapcsolatosan, másrészről pedig tisztábban látod majd, hogy melyik napokon vagy produktívabb és
mikor kevésbé az, így változásokat eszközölhetsz a napirendedben, ha szükségesnek érzed.
6. Mindig hagyj legalább 8-24 órát egy héten feltöltődésre.
Ezáltal elkerülöd a neheztelést és a kiégést a munkával kapcsolatban. A pihenés után motiváltabban
és energikusabban térsz majd vissza a feladataidhoz. A munka kevésbé lesz teher számodra, ha már
most is élvezed az élet örömeit, és nem halasztod el őket a távoli jövőbe.
7. Mielőtt valami kikapcsolódást nyújtó tevékenységet végzel, ütemezz be egy 15-30 perces
időszakot, amikor a feladataidon dolgozol.
Ennek több haszna is van. Egyrészt az élvezetes tevékenységgel kapcsolatos pozitív érzéseinket
használja fel, hogy könnyebben belekezdjünk a munkába; másrészt lehetővé teszi, hogy élvezd a
szabadidős tevékenységet bűntudat nélkül; harmadrészt pedig tudat alatt foglalkozik az elménk az
adott feladattal, amíg mi szórakozunk, ezáltal kreatívan megoldja a problémákat vele kapcsolatosan,
így nagyobb motivációval térhetünk majd vissza a munkához.
8. Koncentrálj a kezdésre
A lényeg, hogy belekezdj a feladatba, ezáltal áttöröd a kezdeti blokkot, és momentumot építesz. Ne a
befejezésre gondolj, hanem csak, hogy belekezdj MOST.

A fordított pszichológiának köszönhetően, azáltal hogy beütemezed és tartod magad a
feltöltő tevékenységekhez, és hogy korlátozod a munkádat, mivel elég csak legalább 30 perces
időszakokat elvégezned, a fordított naptár egy tudatalatti vágyat kelt majd benned, hogy dolgozzál
többet és szórakozzál kevesebbet. Így nagyobb motivációval és energikussággal dolgozhatunk a
feladatainkon.

Egy további nagyszerű segédeszköz a nagyobb hatékonyság eléréséhez a RescueTime nevű
program/oldal, amelyet feltelepítve a program nyomon követi, hogy milyen programmal/oldallal
mennyi időt foglalkozunk egy adott nap során. Prioritásokat lehet beállítani -2 -1 0 +1 +2 skálán,
például facebook -2, póker kliens +2, amely alapján kikalkulálja az időd hány %-ában végeztél
produktív tevékenységet, és küld a hét végén egy összegzést a hetedről. Megdöbbentő lehet látni,
hogy mivel mennyi időt töltünk el.

Az ebben a részben leírt tényezők abban nyújtanak segítséget, hogy a célunkhoz vezető
lépéseket produktívan végre is tudjuk hajtani napról napra, ahelyett hogy időpazarló
tevékenységekbe kezdenénk. Emellett felszabadítjuk magunkat a túlzott stressz és nyomás alól a
munkánkkal kapcsolatban azáltal, hogy kihangsúlyozzuk a bűntudat-mentes kikapcsolódást nyújtó
időszakokat is az életünkben.

VII. rész
Tilt és egyéb mental game problémák feltárása,
illetve megoldása

Szinte nap, mint nap megtapasztalom a saját session-jeim során, hogy mennyi regulárnak
vannak problémái ezen a területen. Gyakran megesik, hogy vagy én, vagy egy másik játékos lemákolja
az adott reget egy all-in kasszában, és utána a reg vagy elkezd a chatben sértő szavakkal dobálózni, a
tudásunkat megkérdőjelezni; vagy egyből kiül az asztaltól, pedig nagyszerű az asztal, és jó pozíciója is
van a fish-re; vagy ha nem is ül ki, akkor a következő leosztásokban hajmeresztően rossz játékokat
látni tőle, amelyek egyértelműen a tiltből fakadnak.
Hallottam és olvastam is már érdekes történeteket, mint például, hogy valaki tilt állapotába
kerül, és all-in megy az asztalain az éppen leosztott kezekkel, majd kilép a póker kliensből... és ehhez
hasonlók. Még ha nem is ilyen dramatikus esetekről beszélünk, hanem csak 1-1 kasszában történő
idegességből, haragból, vagy csalódottságból fakadó rossz megjátszásról, akkor is ezek nem csak
jelentősen befolyásolhatják a win rate-ünket, hanem a hangulatunkra, énképünkre, és mindennapi
életünkre (mint pl. kapcsolatainkra) is kihatással lehetnek.
A jó hír viszont az, hogy ezeket a megfelelő lépések segítségével kiküszöbölhetjük, és ezáltal
az edge-ünket növelhetjük a többi játékossal szemben.
Az elmúlt részekben főként pókeren kívüli dolgokra fókuszáltunk, amelyek befolyásolják a
teljesítményünket és fejlődésünket.


Az 1. részben átvettük a technikai és mentális képességek kapcsolatát a pókerben, és a
fontosságukat a maximális teljesítmény elérésében.



A 2. részben megvizsgáltuk a 4 fő energiaforrásunk kiaknázásában rejlő lehetőséget az
energia kibocsátásunk és megújulásunk kiegyensúlyozásával kapcsolatban, amely nagyobb
fókuszhoz, több energiához, és jóval nagyobb produktivitáshoz vezet minket.



A 3. rész a képességeink fejlesztéséről szólt, azaz hogyan kerüljünk bele a legjobb 5%-ba egy
adott területen, meghatározott elvek segítségével.



A 4. részben megtanulhattuk a teljesítmény hátterében levő mentális folyamatokat, amelyek
a tudatos, tudatalatti, és énkép területeiből állnak, és a fontosságát ezen területek
kiegyensúlyozásának és fejlesztésének.



Az 5. rész a hatékony célkitűzésről szólt, illetve konkrét, követhető lépések meghatározásáról, amelyekkel a fejlődésünket és haladásunkat tudjuk felgyorsítani.



A 6. résznél megvizsgáltuk, hogy hogyan küzdhetjük le a halogató és időpazarló szokásainkat,
és ennek eredményeként drasztikusan növeljük a produktivitásunkat.

Ez az utolsó rész pedig a pókerrel kapcsolatos mentális oldallal foglalkozik. A póker egy nagyon
összetett és nagy varianciájú mentális tevékenység, éppen ezért különösen fontos jelentőséggel bír a
megfelelő mentális felkészültség a hatékony teljesítmény érdekében. Hiába csinálunk tökéletesen
mindent, hiába nyújtjuk a lehető legjobb játékunkat, ennek ellenére, ha éppen rossz szériában
vagyunk, tartósabb ideig is hozhatunk break even vagy veszteséges eredményt.

Gondolkoztam, hogy megírjam-e egyáltalán ezt a részt, mivel erről a területről lehet írásokat
találni a póker közösségben, a többiről viszont nem igazán, pedig hasonlóan fontosak azok a tényezők
is a teljesítményünk maximalizálásában, amelyeket az előző részekben taglaltam. Azonban úgy
véltem, hogy egy elsősorban póker közösségnek szánt mentális írás nem lehet teljes enélkül a rész
nélkül, szóval végül a megírás mellett döntöttem. A többi részt inkább általánosítva fogalmaztam
meg, néhány részben pókerre vetítve az adott koncepciókat, de a korábbi részekben taglaltak az
életünk akármelyik területén igazak és hasznosak lehetnek számunkra, legyen az sport, egészség,
kapcsolatok, karrier, vagy tudatosságunk fejlesztése. Több megkeresést is kaptam, hogy mekkora
pluszt jelentettek a leírtak egyes személyek pókeren kívüli és azzal kapcsolatos hatékonyságuk
növelésében is. Ez a rész viszont főként a pókerrel foglalkozik, habár ezeknek az elveknek az
ismeretét is kamatoztathatjuk az életben más területeken.
Jared Tendler - The Mental Game of Poker c. brilliáns könyv szerzője úttörőnek számít ezen a
területen. Az ebben a cikkben taglaltak közül sok mindent az ő tanításaiból sajátítottam el, és
hasznosítottam a pókerrel kapcsolatos mentális játékom fejlesztésében. Az itt felsorolt javaslatok
közül sok megtalálható a könyvében is részletesebben kifejtve és megmagyarázva, ezért mindenkinek
javaslom, hogy szerezze be a könyvet, és hasznosítsa a benne leírtakat. Habár csak a könyv elolvasása
nem fogja egyből megoldani a problémáinkat, viszont megvilágíthatja azokat a tudatosságunk
számára, ezáltal hatékonyan meg tudjuk tenni a szükséges lépéseket a megoldásukra. Ha nem tudjuk
mi a probléma, nem is tudjuk megoldani azt, ezért az első lépés, hogy ráébredjünk mik a kiváltó okai
a nem megfelelő mentális játékunknak. Ezt a célt szolgálja ez a cikk is.

A probléma forrása
Nem mindenkinél vált ki egy adott esemény (mint például rossz variancia, azaz lejavulják a
lapunkat, vagy egy nagyobb hiba elkövetése) tilt szerű reakciókat, tehát a probléma nem az
eseménnyel van, hanem a mélyebben levő okokban keresendő. Ha az ilyen kiváltó események
lennének a problémák forrásai, akkor mindenki tiltre menne, akármikor bekövetkezik nála egy ilyen
szituáció, azonban nem ez a helyzet. Valakikben egy mélyebben gyökerező rossz meggyőződést
„aktivál” az esemény, és ez kiváltja a reakciót, mint például rossz megjátszást, haragot, vagy
fókuszálatlanságot.

Például:
Az életünk más területeivel kapcsolatban is vannak ilyen meggyőződéseink, amelyeket külső
körülmények beizzíthatnak. Tegyük fel van 2 személy, mindkettő egy kicsit túlsúlyos, az egyiküket ez
rendkívül frusztrálja, már régóta le akar fogyni, de sose képes tartósan eredményt elérni, a második
személy pedig remekül érzi magát a bőrében, úgy gondolja, hogy nagyszerűen néz ki, és esze ágában
sincs lefogyni. Majd egy-egy ismerősük mind a két személyre tesz egy tréfás megjegyzést, hogy ideje
lenne lefogynia. Az első személyben ez a mélyebben gyökerező beidegződéseit kapcsolhatja be,
amelynek hatására támadó vagy védekező álláspontot vesz fel, esetleg magába roskad és elveszi a
kedvét, és ezen fog rágódni a következő órákban, vagy akár napokban. A második személyben viszont
nincs ezzel kapcsolatban rossz beidegződés, amit bekapcsolna az állítás, ezért poénra veszi a dolgot,
vagy nem is foglalkozik vele, és pár másodperc múlva már meg is feledkezett a dologról.
Ugyanaz a kiváltó esemény, ennek ellenére az egyikőjükben negatív reakcióhoz, a másikban
pedig semlegeshez vagy pozitívhoz vezet. Tehát a probléma nem a kiváltó esemény, hanem a
mélyebben levő meggyőződés.
A lényeg, hogy ezeket a mélyen gyökerező rossz meggyőződéseket vagy hibás logikákat a
játék természetével kapcsolatban semlegesítsük, ezáltal az esemény nem fogja "bekapcsolni" őket, és
nem vált ki negatív érzéseket, amelyek a játék közbeni teljesítményünk csökkenéséhez vezetnének.

Érzelmek
Sokan azok közül, akik felismerik, hogy a mentális játékukban problémák találhatók, amelyek
rossz játékokhoz vezetnek, odáig jutnak csak el, hogy úgy gondolják a probléma forrása a negatív
érzelmek pókerezés közben, mint például harag, vagy félelem, ezért azt tűzik ki célnak, hogy
érzelemmentes játékot játszanak, úgy mond semlegesítsék magukat az érzelmekkel szemben.
Azonban a probléma mélyebben található, és az érzelmek kiváló szerepet töltenek be abban, hogy
megvilágítsák ezeket a rossz beidegződéseket. Az érzelem a tünet, amely jelzi, hogy van valami
probléma mélyebben. Attól hogy ezt a jelzést figyelmen kívül hagyjuk, a probléma még mindig
fennáll, és továbbra is negatívan befolyásolja az eredményességünket.
Ha valakinek olyan beidegződései vannak a hibákkal kapcsolatban, hogy azok akadályozzák
meg abban, hogy magasabb szinten tudjon játszani, több pénzt keressen és boldogabb életet éljen,
akkor elkerülhetetlenül negatív érzelmeket fog kiváltani benne egy-egy hibája, mivel rengeteg pozitív
dologtól vágja el magát általuk. Ha azonban valaki a tanulási folyamat részeként tekint rá, és
elfogadja, hogy mindenki hibázik, még a világsztárok is a saját területeiken, akkor ugyanaz az
esemény nem váltja ki belőle a negatív érzelmeket/reakciókat. A kulcs a hatékony mentális játékhoz,
hogy a káros, hátráltató meggyőződéseinket vagy más néven hibás logikát semlegesítsük/korrigáljuk,
hogy az események ne váltsanak ki negatív reakciókat.

Emberi agy felépítése
Az emberi agy hierarchikusan épül fel 3 szintből.
 A legfelsőn találhatóak a magasabb agyi funkciók, mint a gondolkozás, tudatosság, tervezés
 A középsőn az érzelmek
 A legalsón pedig az élettani funkciók, mint a szívverés, légzés, alvás, és tudatalatti képességek
Ha az érzelmi szint túlságosan aktívvá válik, akkor leblokkolja a magasabb agyi funkciókat. Magyarán,
ha túl sok érzelem van bennünk, nem tudunk olyan megfontolt, logikus döntést hozni, és mindössze
azzal operálunk, ami a tudatalatti szinten van elsajátítva. Nem véletlenül mondják, hogyha túl sok
érzelem van valakiben, akkor nem megfontoltan, hanem ösztönösen cselekszik, a legmélyebb
agyszinten található funkciók szerint.
Az érzelmeink hatékony kordában tartása lényeges elem a megfelelő teljesítmény elérésében, ha
olyan tevékenységről beszélünk, amelynél szükség van a magasabb agyműködésünkre, mint amilyen
a logikus gondolkozás képessége, például póker közben egy-egy koncepció gyakorlatban való
alkalmazásánál.

A nyomás
A legtöbbször negatív értelemben beszélnek az emberek a nyomásról. Azonban nem kellene
félnünk tőle, vagy negatívan tekintenünk rá. A nyomás olyan, mint a víz vagy a levegő. Túl sok
levegőnél hurrikán van, túl kevés levegőnél nem tudsz lélegezni. A megfelelő mennyiségű levegőnél,
pedig rendben vannak a dolgok. Ugyanez a helyzet a vízzel, és a nyomással is.
Mindenhez, amit teszünk, nyomásra, más néven egy pozitív stresszre van szükség, amolyan
"vizsga előtti drukknak" is szokták nevezni, ami segít abban, hogy a legjobbunkat nyújtsuk. Ha túl
kevés a stressz, akkor fejben nem vagy ott annyira, ezáltal nem is hozod ki a legtöbbet magadból. Ha
túl nagy a stressz, akkor pedig leblokkolsz, és képtelen vagy a legjobbadat nyújtani.
A probléma akkor van, ha nem a megfelelő stressz szinten operálunk. A legtöbbször az
embereknek a túl sok stresszel, túl nagy nyomással van a problémájuk.
Mi a nyomás?
2 dolog:
1. Szorongás
Félelmeink, amelyek a mélyebben meghúzódó rossz beidegződésekből, meggyőződésekből erednek
(erről volt szó részletesebben az 5. rész második felében, a halogatás leküzdésénél).
 Félelem a kudarctól





Félelem a sikertől
Félelem az ismeretlentől
Félelem a változástól

2. Izgatottsági szint (pszichológiában ’Arousal’ nevű kifejezést használják rá)
Minden tevékenységhez tartozik egy megfelelő mértékű izgatottsági szint, hogy azt a lehető
legjobban tudjuk végezni. Például a sakk alacsonyabb izgatottsági szintet igényel, de a box, vagy
ketrecharc jóval magasabb szinttel rendelkező sportok. Sakkban nem tudnánk a legjobbat nyújtani,
ha túl nagy izgatottsági szinttel rendelkeznénk, de ketrecharcban se lenne túl sok esélyünk, ha egy
sakkozó izgatottsági állapotával próbálkoznánk.

Az izgatottsági vagy más néven erőfeszítés görbe
Ezt más néven Yerkes-Dodson törvényének is nevezik, amely a teljesítmény és izgatottsági szint
kapcsolatára utal.

A legtöbbször a nyomás a tudatos elméből ered (bővebben a cikksorozat 4. részében). Szóval,
ha ezt megfelelően tudod irányítani, akkor képes vagy befolyásolni a nyomás mértékét is.
Korábbi részekben már volt szó róla, hogy a tudatos elme egyszerre csak egy dologra tud
fókuszálni. Több dolgot is észben tudunk tartani, de fókuszálni csak egyszerre egyre. Szóval, ha az
eredményre fókuszálsz, akkor nem tudsz a teljesítményedre is koncentrálni egyszerre. Viszont, ha a
teljesítményedre figyelsz, akkor az eredmény majd gondoskodik saját magáról.
Ébredj rá, hogy a nyomás az lényeges elem, és pozitívan hathat a teljesítményedre. A legtöbb
világrekord is nyomás hatására születik (nagy versenyeken, például olimpián, és nem tréningek
során). Szóval barátként, és ne ellenségként kezeld azt, így mentálisan sokkal hatékonyabb
környezetet teremtesz vele kapcsolatban.

Stratégiák a nyomás kontrollálására
Ha túl nagy az érzelmi/izgatottsági szintünk, akkor a magasabb agyi funkcióink
leblokkolódnak, és pusztán a mélyebben levő ösztönös, vagy tudatalatti reakcióink maradnak a

döntés meghozatalára. Magyarán póker közben csak arra a tudásunkra számíthatunk, amelyet már
tudatalatti szinten elsajátítottunk. Viszont az a tudás, ami még nincs ezen a szinten elsajátítva,
elérhetetlenné válik számunkra, mert azok még tudatos koncentrációt igényelnek a végrehajtáshoz.
Ahhoz, hogy ezt elkerüljük, játék közben törekednünk kell a megfelelő izgatottsági állapot
beállítására, amellyel a legjobb teljesítményünket tudjuk nyújtani. A nyomás mértékét sok tényező
befolyásolhatja. Többek között pókeren kívüli dolgok is, mint például a fizikai, érzelmi, mentális vagy
spirituális állapotunk, amellyel a cikksorozat 2. része foglalkozott, emellett befolyásolhatják a
felkészültségünk, a célkitűzéseink, a tudásunk mértéke, és a beidegződéseink is. Ennek ellenére van
néhány egyszerű technika, amellyel az éppen adott pillanatban a megfelelő szintre tudjuk hangolni a
stressz állapotunkat, amelyek hasznosak lehetnek, hogy megőrizzük az összeszedettségünket, és a
logikus döntéshozatali képességünket játék közben.
1. Mély légzés
A technika lényege, hogy az elméd figyelmét elfordítsa az olyan dolgokról, amiket nem tudsz
kontrollálni arra, amit igen, mint például a légzésed. Néhány mély lélegzet segíthet a megfelelő
izgatottsági szintre hangolni. Ha túl alacsony, akkor megemeli, ha túl magas, akkor pedig csillapítja,
ezáltal jobban tudsz majd koncentrálni. Ezután lazítsd el a nyakadat, és vállaidat, 2 területet, amelyek
megfeszülnek nyomás hatására.
2. Kamu ásítás
Igen, jól olvastad. Amikor ásítunk, bizonyos kémiai vegyületek árasztják el a testünket, amelyek
segítenek relaxálni. Ha kamu ásítást végzünk, akkor ugyanezt a hatást érjük el vele. Élsportolók is
előszeretettel élnek ezzel a technikával, ha túlságosan izgulnak.
3. Mosolyogj
Szinte lehetetlen egyszerre mosolyogni és haragot érezni
egyazon időben. Szóval, ha legközelebb lemákolnak Rengeteg kutatás során bebizonyították,
nevess rajta, jobb következményekhez vezet, mint ha
hogy a mosoly csökkenti a stressz szintet és
bosszankodnál. Lehet, hogy erőltetettnek fog tűnni, de
nem számít, az elméd nem tud különbséget tenni közte. blokkolja a „harcolj-vagy-fuss” reakciót.
Ha valamivel kapcsolatban jól érzed magad, az elméd
utasítja a testedet, hogy mosolyogjon, de fordítva is igaz
a folyamat, ha mosolyogsz, az elméd észleli, hogy ez akkor szokott történni, amikor jól érzed magad,
ezért ebbe az irányba módosítja a hangulatodat.

Azt akarjuk elérni, hogy csillapítsuk az érzelmi szintünket, és megfelelően tudjunk
gondolkodni, anélkül hogy az érzelmeink elhomályosítanák a döntéshozatali képességünket.
Mindegyik technika rendkívül egyszerű, de hatásos a pillanat hevében.
Ezzel meg is vannak oldva a mentális játékunk problémái? Nem egészen. Az érzelmeket
kiváltó beidegződések még mindig ott vannak, pusztán játék közben kordában tudjuk tartani a
negatív hatásait, ha az érzelmi állapotunkat megfelelő szinten tartjuk. A mélyebben levő probléma
negatív hatásait 2 módon tudjuk megszűntetni:
 Az egyik a rövidtávú megoldás, amikor session közben csillapítjuk az érzelmi/izgatottsági
szintünket, majd ezután újrafókuszáljuk a tudatos elménket megfelelő logikus utasításokkal,
amelyek a helyes stratégiai döntéseket helyezik a tudatunk előterébe.
 A másik pedig a hosszú távú megoldás, amikor a mélyebben levő hibás logikákat /
beidegződéseket semlegesítjük, hogy azok ne váltsanak ki túlzott negatív érzelmi állapotot,
amely a logikus döntéshozásunkat szabotálná.
Lássuk őket külön-külön.

Megoldás
Rövid távú megoldás sessionök közben
Amikor tudatára ébredünk, hogy egy adott esemény felfokozott érzelmi állapotot váltott ki
bennünk, vagy kezd kiváltani, akkor a dolgunk, hogy ezt enyhítsük, és a megfelelő stratégiai
gondolatmenetekre koncentráljuk az elménket.
1. lépés: A fent említett három technika (mély légzés, kamu ásítás, mosoly) használatával csillapítsuk
az érzelmi túlfűtöttségünket. Ezáltal egy teret teremtünk az érzelem, és a gondolkodás között.
2. lépés: Ezt a teret kihasználva, iktassunk be helyes logikát, amely segít visszanyerni a helyes
gondolkozásmódot.
Ilyenre példa:
 Lejavulnak: "Benne van a játékban, hogy lejavulnak. A lényeg, hogy játssz jól és fókuszáltan. A
folyamatra koncentrálj, és az eredmény majd gondoskodik magáról."
 Hibázás: "A hibák a tanulási folyamat részei, mindenki hibázik, még C. Ronaldo, Messi, és
Federer is."
Nyilván olyat használj, ami neked a leginkább segít az adott problémával kapcsolatban.
3. lépés: Stratégiai emlékeztető
Ha túlságosan megemelkedik az érzelmi/izgatottsági szintünk, akkor egyre romlik a megfontolt,
logikus döntéshozatali képességünk. Ahhoz, hogy a megfelelő gondolatmenetbe visszarázódjunk,
használj stratégiai emlékeztetőket a helyes technikai játékkal kapcsolatban. Írj össze egy listát, amely
a megfelelő technikai lépéseket tartalmazza (például "nézd meg a statjait", "határozd meg a preflop
range-ét"), és ezt mondd el, olvasd fel magadnak ilyen helyzetben. Ezáltal újrafókuszálod az elmédet
a megfelelő dolgokra.

Ez a rövid távú megoldás azt a célt szolgálja, hogy póker közben kordában tartsuk a hibás
logikánkból fakadó negatív megjátszásokat. Azonban a problémánk, még mindig ott van, ezért egy
nap vagy session során többször is bekapcsolhatja egy-egy esemény, és heves érzelmi reakcióhoz
vezethet, ezért újra meg újra szükségünk van, hogy a megfelelő lépésekkel kordában tartsuk.
Azáltal, hogy a probléma megjelenésekor lenyugtatjuk magunkat, és helyes logikát iktatunk
be a gondolatmenetünkbe, mindig egy kis lépést teszünk a probléma (azaz a hibás logika) megoldása
érdekében is. Ezek a technikák akkor működnek a legjobban, ha még a negatív reakció korai
szakaszában elkezded alkalmazni őket, mivel minél magasabb az érzelmi túlfűtöttséged, annál
kevésbé vagy képes logikus gondolkozásra, és annál kevésbé fognak a lépések megoldást nyújtani. Ha
képtelen vagy megfelelően kordában tartani a beidegződés okozta negatív állapotot, akkor inkább ülj
ki, többet érsz el hosszú távon, ha ilyen helyzetekben megkíméled magad a -EV játékoktól.

Hosszú távú megoldás
Ahhoz, hogy elkerüljük, hogy egy esemény (pl. rossz variancia) negatív reakciót váltson ki
bennünk játék közben, korrigálnunk kell az azzal kapcsolatos hibás logikánkat. Általában ezek a
problémák egy illúzióból erednek, hogy jóval több mindent tudunk kontrollálni pókerben, mint amit
valójában.
A póker az egy rendkívül magas varianciával rendelkező mentális tevékenység. Erre a
varianciára nincs kihatásunk, és ez ahhoz vezethet, hogy akár a világ legjobb játékosa is sorozatban
elbukhat leosztásokat egy nagyon rossz játékos ellen; és tökéletesen megjátszhatunk egy handet, de
mégis folyamatosan az ellenfél range-ének a legjobb handjeibe futunk a rossz szériánk miatt.
Továbbá, ha megvan az esélye egy adott dolognak, hogy bekövetkezzen, akkor az előbb utóbb be is

fog következni, mint például, hogy elvesztünk egy handet 99%-os favoritként flopról, vagy hogy egy
sessionben elbukunk 10+ BI-t.
Ha igazán elfogadnánk és logikusan felfognánk ennek a varianciának a szerepét, akkor a
póker alapvető részének tekintenénk, amely lehetővé teszi, hogy a játék életben maradjon, és a
fishek is leüljenek játszani. A rossz variancia ugyanolyan, mint egy természeti katasztrófa. Senki se
akarja, hogy bekövetkezzen, de ez alapvető velejárója a természet működésének. Pókerben is, ha
ráébredünk, hogy milyen tényezők azok, amiket nem tudunk, és amelyeket tudunk kontrollálni,
onnantól fogva ezek az események nem fognak egy ilyen heves mértékű érzelmi reakciót kiváltani
bennünk, ami a játékunk romlásához vezetne.
Erre egy játékos azt feleli sokszor, hogy "persze tudom, hogy a póker nagy varianciájú játék,
és benne van, hogy lejavulnak", azonban ha tiltre megy játék közben , mikor lejavulja egy fish, vagy
elbukik pár nagyobb kasszát rövid időn belül, akkor az azt jelzi, hogy mélyen belül mégis abban a
hitben él, hogy kontrollálni tudja a leosztott lapokat, vagy hogy mindig képes nyerni egy rosszabb
játékos ellen, pedig ezek közül egyik sem igaz.
A kulcs, hogy ráébredjünk a problémáinkra, hogy milyen szituációkban csúszik el a játékunk,
és leássunk a probléma gyökeréig, hogy ráleljünk azokra a meggyőződéseinkre/hibás logikákra,
amelyek a heves érzelmi reakciót, és a problémát okozzák.

Ismerd fel a problémát
Mindenkinek vannak rossz beidegződései pókerben, vagy más területen. Ahhoz, hogy ezeket
képesek legyünk feltárni, először is tudatosságra van szükségünk. Arra a képességre, hogy az adott
pillanatban önmagunkra (gondolatainkra, érzelmeinkre) tudjunk reflektálni, és megvizsgáljuk az
esetleges összefüggéseket a szituációval kapcsolatban.
Magyarán, ha lejavulnak minket, és ennek hatására elkezdünk szélesebb nyitó range-el, és
túlságosan agresszívan játszani, akkor fontos, hogy felismerjük ezt az adott problémát. Ha tudatára
ébredünk, hogy érzelmileg túlhevült állapotba kerültünk, és ez negatív hatással volt a játékunkra,
akkor megtettük az első lépést a megoldás felé. Viszont, ha nem tudod, hogy van-e egyáltalán valami
probléma a mentális játékodban, akkor az észrevétlenül -EV játékokhoz vezet, ahol folyik el a pénzed.

Jared Tendler egy nagyszerű 5 lépésből álló megoldást javasol a mentális problémák hosszú távú
korrigálására. Íme, ő mit ajánl:
1. Írd le a problémát
Például "Tiltre megyek, amikor egy fish lejavul egy nagy potban", vagy "Túl lazán játszok, amikor
sokat nyerek."

2. Miért van értelme logikusan, hogy így reagálj, gondolkozz vagy érezz?
Teljesen értelmetlen kérdésnek tűnhet, ha úgy gondolod, hogy az 1. lépésben leírt probléma
illogikus, vagy alaptalan. A mentál game problémák azonban mindig logikus okokra vezethetők vissza,
és gyakran több réteggel rendelkeznek csakúgy, mint egy hagyma. A fenti példáknál a logikus
magyarázat, amiért tiltre mész, ha lejavul a fish, azért van, mert elvárod, hogy mindig nyerjél
rosszabb játékosok ellen; és az ok, amiért túl lazán játszol, mikor sokat nyersz, mert a póker
könnyűnek tűnik, és úgy érződik, hogy nyersz, akármit csinálsz.
3. Miért hibás ez a logika?
Gyakran több oka is lehet, amiért hibás a logika. Igyekezz leásni a probléma mélyére.
Az első példánál a legnyilvánvalóbb hiba a logikádban, hogy figyelmen kívül hagyod a póker
valóságát. Senki sem képes mindig nyerni a fish ellen, akárhogyan is játsszon. Valójában, mélyen belül
úgy hiszed, hogy jobban tudod irányítani a végeredményt, mint amire igazából képes vagy. Sokan
álmodoznak erről a fantáziáról. Ha ez a kívánság valótlannak bizonyul, akkor erőteljes haraggal
reagálsz - vagy, ha úgy érzed valósággá vált, akkor pedig túlzott magabiztossághoz vezet.
4. Mi a helyes módja, hogy kezeld a szituációt?
Ez a lépés határozza meg a mélyebben meghúzódó hibás logikára vagy mentális játék problémára a
korrekciót. Használj megerősítő nyelvezetet legalább a válaszod egy részében. Ha átugrottad a 2.
vagy a 3. lépést, akkor a következő megoldással jöhettél elő: "A lejavulások megesnek; csak ne hagyd,
hogy befolyásoljanak", vagy "Valószínűleg jól futsz, ne aggódj azon, hogy mennyire vagy pluszban."
Ezek jó válaszok, amelyek a varianciára adott reakciódban levő hibát célozzák meg, de kihagyják az
eltúlzott érzetet a kontrollálással kapcsolatban. Szóval adj hozzá egy állítást is, amelyik a
kontrollálással kapcsolatos illúziódat korrigálja, mint például "Nem tudom kontrollálni a lapokat, csak
azt tudom befolyásolni, hogy hogyan játszom meg azokat és hogyan reagálok" vagy "Ha túl lazán
játszok, amikor nyerek, az azt jelenti, hogy elvesztettem a kontrollt a játékommal kapcsolatban."
5. Miért helyes ez a korrekció?
Ez a kérdés a 4. lépésben adott válasz mögötti érvelést azonosítja. Néha ez a lépés feleslegesnek
tűnhet, de ha másért nem, az ismétlés segít tanulni, és plusz tisztánlátást, illetve részletet nyújtani a
megoldáshoz.
A fenti példák alapján a válasz itt az lehetne, hogy "A kontroll a pókerben a döntéseim alapján valósul
meg, és hogy hogyan kezelem az asztalnál történteket. A lejavulásoknak meg kell történniük, hogy
hosszú távon nyereséges lehessek, mivel nélkülük, a játék alapjaiban megváltozna.” Másik példa: "Ha
túl lazán játszok, amikor nyerek, az azt jelenti, hogy úgy hiszem továbbra is nyerni fogok, mindegy mit
csinálok. A variancia miatt ez nyilvánvalóan nem igaz, szóval csak rá kell kényszerítenem magam,
hogy továbbra is jól játsszak, és ne gondoljam, hogy hirtelen én uralom a pókert."

A problémánk akkor fog megoldódni, amikor a helyes logikát, amit meghatároztunk a 4. és 5.
lépésben, tudatalatti szinten elsajátítjuk. Ha ez végbemegy, akkor a lejavulás, rossz variancia, hibák,
vagy nagy potok nem okoznak érzelmileg túlhevült állapotot, és a rövid távú megoldásnál említett
lépések nem lesznek szükségesek, mivel nincs már érzelem, amit kordában kellene tartanunk. A
beidegződés még mindig ott van, de már semlegessé vált.

Ez a rész a pókerrel kapcsolatos mentális játékunkban található problémák természetét,
kiváltó okait, és megoldását igyekezett bemutatni. Az itt leírtak jó alapot nyújthatnak, hogy a
mentális játékodban levő leak-eket felismerjed, és akár elkezdd korrigálni azokat. Ezen túlmenően
mindenképpen javaslom Jared könyvét, mivel abban részletesen kifejti a mentális területeket, és a
velük kapcsolatos lehetséges problémákat, illetve fókuszált megoldást kínál rájuk. Ezek a területek a
tilt, félelem, motiváció, és magabiztosság. Szerves részt játszanak póker teljesítményünk és

eredményességünk maximalizálásában, ezért fejlesztésük alapvető szükséglet, ha a képességeink
legjobbját akarjuk nyújtani.

Hogyan tovább?
Most, hogy végigolvastad a könyvet, máris megoldódott az összes problémád? Magas
energiaszinttel rendelkezel a nap folyamán, hatékonyan kiegyensúlyozod a munkát a
magánéleteddel, érzelmileg fel vagy töltve, kiválóan és produktívan menedzseled az idődet,
felgyorsítod a tanulási folyamatodat, hatásos célokat és fejlődési tervet tűzöl ki; illetve póker közben
remek mentális játékkal rendelkezel?
Remélem igen, de valószínűleg nem ez a helyzet.
Gyakran felvetik emberek, hogy minek olvasni ilyen témájú írásokat, ha utána úgy se
hasznosítjuk a benne foglaltakat. Olvasunk egy remek írást, és azt mondjuk: „Wow ez zseniális,
nagyon igaz, nekem is így kellene tennem.” Majd másnap felkelünk, és ugyanúgy folytatjuk az
életünket, mint korábban. Valljuk be, az esetek nagy részében ez történik, még ha az írás végén
szerepelnek is gyakorlati lépések annak érdekében, hogy sikeresen beépítsük az elveket az életünkbe.
Ahhoz, hogy változást tudjunk előidézni, erőfeszítést kell tennünk. A legtöbbször rossz
szokásaink és mentális beidegződéseink vannak, amelyek megakadályoznak minket a teljes
potenciálunk elérésében, ezek megváltoztatása pedig időbe és energiába telik. A lényeg, hogy tedd
meg az első lépést ennek érdekében.
Segíthet, ha van egy ismerősöd, akivel közösen tudtok fejlődni, és segíteni egymást. Egyrészt
erőt adhat a változáshoz, számon kérhet velük kapcsolatban, és külső szemlélőként gyakran
gondolatébresztő megjegyzéseket tehet a problémáddal kapcsolatban.
Kötelezd el magad a változás mellett! Az ok-okozat törvénye, az énkép fogalma, a myelin
szerepe a fejlődésben, mind-mind azt hangsúlyozza, hogy bárki lehetsz, aki csak lenni akarsz, ha
belerakod az energiát a megfelelő módon.

Kérdés, visszajelzés
Ha bármi észrevételed, vagy visszajelzésed van az írással kapcsolatban, akkor azt szívesen
fogadom a következő e-mail címre: mentalisfelkeszultseg@gmail.com
Amennyiben valami kérdésed vagy problémád van, amelyre nem igazán tudod a legjobb
megoldást, küldd el nekem e-mailben, és ahogy időm engedi, igyekszek segíteni benne.

Coaching
Néha mindannyiunk életében eljön egy pont, amikor elhatározzuk, hogy fejlesztjük magunkat
egy adott területen, vagy változtatunk korábbi meggyőződéseinken és szokásainkon. Mindannyian
megtapasztaltuk már, hogy a változás nem könnyű, és gyakran maga alá gyűri az embert. Ilyenkor jól
jön egy külső személy, aki meglátásaival, tanácsaival, és gyakorlataival segít a folyamatban, hogy
megnövekedett erővel haladhassunk a célunk felé.
Az elmúlt 3 év alatt félelmetesen pozitív változásokat figyelhettem meg emberek
személyiségének, gondolkodásmódjának és életének változásában a 100+ tanítványom coachingolása
során. Részben ennek, részben pedig a coaching képességeim és repertoárom folyamatos
fejlesztésének köszönhetően rendkívül hatásos eszközöket találtam a mélyről jövő és tartós
változások előidézésére, amelyek drasztikus eredményekhez vezethetnek. Az emberek életében
végbemenő változások, és az ezekkel kapcsolatos visszajelzések azok, amelyek számomra
felbecsülhetetlenül jó érzést, örömöt és motivációt nyújtanak, hogy minél több személynek segítsek
továbbra is.
Szívesen veszem a megkeresésedet, amennyiben szeretnél változásokat elérni a következő
területeken, és megtudni, hogyan:
 érj el kiváló mentális játékot, amellyel maximalizálod a teljesítményedet, és eredményedet
póker terén
 tarts fenn hatékony élet/munka egyensúlyt, hogy a legeredményesebben haladj előre
munkában, és mellette az életedet is élvezd
 növeld meg az energiaszintedet a nap folyamán, érj el nagyszerű közérzetet, és
megnövekedett koncentrációt
 tűzz ki hatásos célokat, és velük kapcsolatban átlátható, kézzelfogható tervet, amellyel
eredményeket érsz el, és maradj motivált a folyamat során
 küzdd le a halogatást, időpazarlást, és növeld meg drasztikusan a produktivitásodat
 alakíts ki egy siker-orientált énképet és személyiséget magadnak, amellyel hatékonyan
haladsz előre az életedben
 gyorsítsd fel a tanulási folyamatodat és fejlődésedet az életed minden területén hatásos
technikák és elvek segítségével
 …
Érdeklődj e-mailben (mentalisfelkeszultseg@gmail.com), és részletesen átbeszélhetjük a helyzetedet.

Sok sikert!
West

