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Pri »mentalnih treningih« s športniki se kot eden pogostejših izzivov pojavi vprašanje samopodobe, 
samozavesti športnika, igralca, tekmovalca v povezavi z doseganjem ciljev, ki si jih zastavi. 

Začnimo na začetku – pri naših mislih. Misel je energija, tisto kar razmišljamo danes jutri pritegnemo 
v naše življenje. Zato je smiselno opazovati, skrbno izbirati misli in razmišljati le o tistem, kar si želimo, 
ter se izogibati misli na to, česar se bojimo. 

Ko športnik opazuje sebe, svoje dosežke, potenciale in si postavlja cilje je pomembno, da zaupa vase, 
v svoje sposobnosti. Postaviti si mora konkretne cilje, ki jih želi doseči in zaradi česar sploh trenira. Pri 
postavljanju ciljev je pomembno, da so le ti čimbolj definirani, vsebujejo čim več podrobnosti 
želenega cilja in občutkov, ki se pojavijo ob uspešni realizaciji.

Če si igralec za cilj na primer postavi »želim igrati dobro« je to zelo splošen cilj, relativen je tudi 
koncept, kaj  »dobro« sploh pomeni, saj so naše predstave o tem zelo različne. 
Zato je veliko bolje svoj cilj namesto »igram dobro« oblikovati npr: »igram v prvi postavi, vsako tekmo 
najmanj 30mintu in dosežem gol«.

Učinkovit pripomoček za doseganje ciljev je tudi vizualizacija - tehnika, kjer zapremo oči, se umirimo 
in »vidimo svoj cilj in čutimo občutke veselja, izpolnjenosti … « ko ga dosežemo. 
Bolj živo kot začutimo pozitivne občutke zadovoljstva, sreče po celem telesu, močneje kot vidimo v 
mislih pred seboj sliko svojega cilja in njegovo realizacijo, hitreje se naši cilji uresničujejo.

Vizualizacijo lahko izvajamo kadarkoli, najučinkovitejša je zjutraj, ko se zbudimo saj smo še umirjeni in 
lažje začutimo sebe in svoje občutke, ter tudi zvečer preden zaspimo in smo se že umirili. 
Seveda pa jo lahko izvajamo kadarkoli tudi čez dan, pomembno je, da se prej umirimo in se 
poglobimo vase, da lahko začutimo občutke, povezane s ciljem, ki ga vizualiziramo.  

Pomembno v postopku postavljanja cilja in vizualizacije njegove realizacije pa je tudi to, da se ko cilj 
enkrat postavimo, uspemo čustveno distancirati od njega, saj naša prevelika navezanost nanj lahko 
blokira pretok energije in če se cilja preveč oklepamo in ne zaupamo, da se bo uresničil, je realizacija 
počasnejša in težavnejša.    

Velikokrat se ob tem tudi primerjamo s sotekmovalci, nasprotniki, vzorniki. To je koristno in potrebno 
do te mere, da ugotovimo, kje se trenutno nahajamo, dobimo kakšno koristno idejo kakšno tehniko 
uporabiti … Neproduktivno in omejujoče na poti doseganja našega cilja pa te primerjave postanejo, 
če se potem s pozornostjo ne obrnemo spet k sebi in temu, kaj želimo doseči. 

Če se spomnimo začetka tega zapisa še vedno velja, da je misel energija in če misli usmerjamo v svoje 
tekmece in ne sebe jim s tem nehote podarjamo tudi svojo energijo, ki bi nam še kako prišla prav pri 
doseganju našega cilja, ter namesto da bi nam bila na razpolago, da jo uporabimo zase, jo podarjamo 
nasprotniku s katerim se v mislih ubadamo in obremenjujemo. Njega krepimo, sebe rušimo. 

Edina bitka, ki jo je smiselno bojevati je bitka s samim seboj, stremljenje za tem, da smo vsak dan 
boljši in uspešnejši,  kot dan poprej. Začutimo se, zaupajmo si in uspelo nam bo doseči, kar smo si 
zamislili.

»Če verjameš, da zmoreš, ali če verjameš, da ne zmoreš, v obeh primerih imaš prav!«  (Henry Ford)
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