
 
 

Скъпи Триатлети или треньори: 

Вие (или вашият триатлет) може да сте най-опитният конкурент в 
събитието и да тренирате по-усърдно или по-дълго от всеки друг, 
но ако съмнението за себе си влезе в ума ви преди или по време 
на състезанието, просто няма как да достигнете своя истински 
потенциал в състезанията. 

Ако сте готови да подобрите вашата умствена издръжливост  и да 
се представяте с  крайно самочувствие в състезанието, имам една 
програма, която ще направи точно това. 

Искам да споделя с вас мощни умствени стратегии, за да ви 
помогна да се представите върхово в състезания. 

Истинска история от Андре Бекър  
– съавтор на програмата заедно с д-р Патрик Коен  
 

„Когато започнах състезания с велосипеди, 
пристигнах на състезанията, гледайки 
останалите състезатели. Те изглеждаха по-
опитни, имаха по-изразена физика. Но когато 
състезанието започна, те не бяха налети с 
олово, както бях аз. 

Много години по-късно се състезавах в първото ми състезание  
Ironman и имах същия опит, както когато започнах състезания с 
велосипеди. Видях супер изглеждащи конкуренти на стартовата 
линия, но знаех, че това не са момчетата, които ще завършат на 
подиума. 



 
 

Състезавайки се в Събития като Ironman е както физически и  
психически предизвикателство. След няколко събития бързо 
осъзнах, че моята умствена игра е най-големият ми актив. 

Не бях най-талантливият състезател в събитието, но успях да се 
състезавам с тях и пак да победя. Любовта ми към състезателните 
спортове и вътрешното шофиране беше по-важна от външния вид 
или VO2 Max.  

Вашата умствена игра е най-важният  актив като триатлет. 

Можете да изберете да се съсредоточите върху по-ново 
оборудване, по-добро обучение, подобрена диета и т.н., които са 
важни, но видях как професионалистът яде шоколад преди 
състезанието и го спечели. Когато Криси Уелингтън спечели Кона, тя 
дори не носеше шлем. 

Вярвам, че решителността, отдадеността и умствената 
издръжливост са основните съставки, които правят шампиона. За 
да има най-добрата умствена игра, трябва да се ангажирате с 
целите си, концентрирани, хладнокръвни и уверени. Моля, не 
пренебрегвайте най-важната съставка за постигане на потенциала 
си в състезанията – вашата умствена игра! 

Ето защо помогнах на д-р Патрик Коен да създаде "Триатлетна 
увереност: Обучение за умствена издръжливост за върхова 
производителност в състезания. " Нашата цел е да помогнем на вас 
и други триатлети и треньори да развият умствените умения за 
игра, за да бъдат успешни в триатлоните. 

За Стойчо Коджабашев – спортен психолог 

 



 
 

Моята мисия е да ви научи доказани и ефективни умствени 
стратегии за игра,  така че можете да преодолеете всяко психично 
предизвикателство, да вземе тренировъчната си игра на 
състезания, и да се повиши увереността ви в триатлона. 

За Андре Бекър: 

Андре Бекър е  атлет и е бил в спорта през целия си живот. През 
2013 г. '14 и '15 той е класиран #1 възрастова категория 50+ за 70.3 
разстояние. Той е треньор триатлети за 5 години и по-скоро той 
помага на триатлетите с техните умствени игри. 

През целия си живот той се състезавал в няколко спорта , от карате 
до професионално колоездене. По-скоро в кариерата си той се 
състезава в състезанията на Ironman, включително 70.3 и пълна 
дистанция. 

Успешното състезание в спорта изисква тези качества: стремеж, 
увереност и ангажираност с целите! Днес той помага на 
триатлетите да развиват умствена издръжливост, за да се 
представят върхово. 

Какво казват хората за тази програми за психично 
обучение 

"Да, програмата беше отлична и много полезна. Оценявам, че 
давате полезна информация и не "примамвате" хората. Много 
те уважавам. От няколко години се присъединих към 
състезателен отбор. Преместих се от котка-5 в котка-3 
първата ми година и сега съм състезателни майстори Cat-1,2,3 
тук в централна Калифорния."  
* * Блейк Джеймс, велосипедист 



 
 

"Тя ви държи съсредоточени и ви помага да предприемате 
конструктивни действия" 

"Това е добър старт за всеки, който има нужда от "намиране" на 
пътя си през умственото обучение. Тя ви държи съсредоточени и 
ви помага предприемате конструктивни действия ден след ден." 
* 
* Дийн Хебърт, RxRunning & Състезателен треньор 

"Много по-добре се представя под напрежение" 

"Работата ви със сина ми Тейлър наистина му помогна да 
подобри фокуса си в състезанията. Той се представя много по-
добре под напрежение. Програмата е толкова добра, че не искам 
нашите конкуренти да разберат за тайното ни оръжие.“ * 
~ Кевин Джонсън, бащата на Тейлър 

"Най-добрата им среща" 

"Използвахме информацията за умственото ви обучение за това 
как да ритнете перфекционизма и дъщерите ми имаха най-
добрата си среща. Благодаря за помощта." * 
~Пол Патерсън, бащата на плувците 

Най-добрата част е, че вие също, можете да се включи в нашия опит 
и да изпитате коучинг, който помогна спортисти подобряване на 
тяхната умствена игра през последните десетилетия, така че да 
можете да се представи по най-добрият начин в практиката и 
събитията! 

Ще научите най-добрите уроци за умствени игри за триатлетите  – 
същите уроци, които преподаваме на нашите лични треньори, 
които плащат хиляди долари за нашите стратегии. Ние сме се 
погрижили нашите уроци да са лесни и достъпни за вас, за да  
подобрите вашата умствена игра.. 



 
 

Кой трябва да закупи "Триатлотлетна увереност"? 

"Триатлетна увереност: Обучение за умствена издръжливост За 
върховна производителност в състезания" . Тази програма е 
идеална за всеки състезател триатлет. В допълнение, треньори и 
родители също ще могат да ползват съветите и  да ги преподават 
като стратегии на техните спортисти. 

 Триатлети: Вземете умствено предимство, като се научите как 
да поемете контрол над увереността си, психически да се 
подготвите за състезание и да се представят с хладнокръвие 
под напрежение. 

 Треньори: Подсилете доверието на вашия спортист, 
използвайки прости, доказани умствени стратегии. 

 Родители: Помогнете да се повиши ефективността си на 
спортист. Не позволявай на ума им да ги задържа повече. 

 Mental Coaches: Научете доказана система за подпомагане на 
вашите спортисти стимулират умствена издръжливост. 

Какво е включено в програмата "Триатлетна 
увереност"? 

"Триатлетна увереност" е пълна програма, работни книги на топ 
сесии за обучение на психическо обучение, които ние преподаваме 
нашите триатлети, за да им помогнем да повишат умствената игра 
на състезание и да подобрят последователността на представяне – 
от това как да се подготвят психически за състезания до 
изпълнение под натиск с  умствена издръжливост.. 

8 Работни книги за увереност на триатлет стъпка по 
стъпка със спортен психолог: 

 Сесия 1: Как да преодолеем очакванията, които са изпълнени с 
налягане 



 
 

 Сесия 2: Влезте в зоната: Как да останете фокусирани за 90 Plus 
минути 

 Сесия 3: Доминира с увереност: Как да бъде наперен отвътре 
 Сесия 4: Доверете се на обучението си: Как да станете 

безстрашен конкурент 
 Сесия 5: Надпревара с  хладнокръвието: Как да останем 

фокусирани след предизвикателна дисциплина 
 Сесия 6: Да използваш съзнанието си като актив: как да бъдем 

ефективни вместо съвършени 
 Сесия 7: Състезавайте се без страх: Как да победим страха от 

неуспех 
 Сесия 8: Да се подготвим психически за триатлон: Как да 

разгърнете конкурентното си предимство 

Работната програма "Триатлет" включва: 

 Една PDF работна книга, която да ви води през сесиите за 
умствена издръжливост и как да се преодолеят препятствията 
в умствената игра. 

 Обобщение на стратегията 
 След игрови въпроси за оценка на това 

как е приложена стратегията и 
база за допълнителни 
тренировки. 

Безплатни бонуси  

Поръчай сега, за да получиш работната програма 
"Триатлетна увереност"! 

 

 



 
 

 

 

Поръчай сега, за да получиш работната програма 
"Триатлетна увереност"! 

 

Обадете ми се безплатно на 0889945699 и попитайте за 
допълнителна информация за програмата и как тя работи. Имайте 
под ръка имейл адреса си, телефонния номер и skype. 

Благодаря ви, че отделихте време да прочетете за програмата 
"Триатлетна увереност" - най-добрата инвестиция за повишаване 
на увереността, концентрацията и хладнокръвието за върховно 
представяне. 

Моля, свържете се с мен, ако имате въпроси! 

Искрено ваш, 

Стойчо Коджабашев 

Треньор – спортен психолог 
 

 


