
 

 
 

 

Уважаеми футболисти, треньори или родители: 

Може да сте най-опитният играч в отбора си и да тренирате по-
усилено или по-дълго от всеки друг, но ако съмнението влезе в ума ви 
преди или по време на състезанието, просто няма да достигнете 
истинския си потенциал във футбола. 

Ако сте готови да подобрите умствената си издръжливост и да 
изпълнявате с пределна самоувереност в мачовете, имам една 
програма, която ще направи точно това. 

Вашият експерт за умствени умения във футбола  Стойчо Коджабашев 
иска да сподели с вас мощни умствени стратегии,  за да ви помогне 
(или вашия екип) да изпълнявате най-доброто от себе си в 
тренировките и официалните срещи... 

Във футбола огромна част от играта е вътрешна(на ума). 
Често чуваме играчите да се оплакват от следните 
предизвикателства във футбола ... 

 "Моята увереност изглежда изчезва, когато отивам от 
тренировка към мач и не знам защо." * 

 "Толкова се разочаровам, когато направя лош пас и 
увереността ми потъва." * 

 "Аз съм нервен и се тревожна в големите мачове или когато 
съм под напрежение." * 

 "Тренирам толкова усърдно на тренировка, но в ситуация на 
мач, се съмнявам и не изпълнявам по начина, по който се 
справям на тренировка." * 



 

 
 "Понякога играя страхотно в мачовете, друг път, играя 

притеснен. Как мога да стана по-последователен в 
представянето си?" * 

 "Знам, че е важно, но нямам идея как да се подготвя психически 
за мача." * 

Тези футболисти страдат от ... 

 Страх от провал и притеснения за резултата 
 Неспособност да се упражнява увереност в мачовете 
 Крехка увереност след лоши пасове или грешки 
 Лош емоционален контрол или слаба способност да се справят с 

грешки 
 Невъзможността да се играе свободно и с хладнокръвие в 

мачовете 

"Синът ми Алекс наскоро завърши вашата soccer Mental Training 
програма. Мога да ви кажа, че той е подобрил цялостната си 
увереност и положителен подход преди, по време и след играта. 
Нивото на стреса, независимо от ситуацията, е постоянно на 
положително и здравословно ниво." * 
~ Луис Куинонес, футболен родител 

Реални примери за предизвикателства на умствена  
игра  при  футболни  играчи 

"Под напрежение се пречупих и оплесках  нещата"   

"По време на  всяка  игра   и  тренировка,  когато съм  под    натиск,  
умът  ми  анализира всичко  и  аз  съм склонен  да се объркам    с най-
простите    неща. Когато  съм  под  напрежение,  чувствата    на  
нервност,  смесени  с  моят  страх  от  грешки,    кара  главата  ми  да  
не  мисли  ясно  и не мога  да се съсредоточа  върху това къде  да се движа  
или  какво  да  правя  на  терена".   * 



 

 
"Съмнявам се    в способностите  и  уменията си" ” 

"Имам изключително  ниско  самочувствие,  когато  става  въпрос  за    
футбол. Съмнявам  се  в способностите  и  уменията си. .  Въпреки  че  
треньорите и  съотборниците  ми  се опитват  да  го   стимулират,   
не  винаги  работи.  Знам,  че  като  правя  всички  тези  грешки  и  не  
играя това, на което  съм способен  да направя,  ще   разочаровам  
всички."  * 

"Липсва ми  самоувереност  в  моята  игра" 

"Имам голяма  липса  на  самоувереност  в  моята  игра. Играл съм на 

много  в много силен  клуб, когато   бях  на 9, а  сега  съм  на 16 и 

трябва да  имам  доверие  в  себе си. Върху какво  трябва да   работя,  
за да получа тази  увереност?"  * 

  "Знам, че   съм добър  играч,  но  под  напрежение, аз  правя  грешки"” 

"Знам, че  съм    добър играч,  но  понякога,  особено  когато  съм  под  
натиск  или  ако правя  грешки,  увереността ми  пада,  моята 
концентрация  се разпада  и не мога  да  играя  най-доброто си... в  
резултат на  това  започвам  да  правя  повече  грешки  и  цикълът    
продължава." * 

"Страхувам се  да съм  слабата    връзка в отбора" 

"Постоянно се  съмнявам в  способностите  ми,  защото  момчетата,  
с  които  играя,  са  много  опитни  технически. Страхувам  се  да съм  
слабата    връзка,  която води до  негативно  представяне на отбора". * 

Някои от тези примери може да се отнасят и за вас, но именно с тази 
програма ще имате достъп до  най-добрите  стратегии  за умствена  
игра,  на които съм помагал и на професионални футболисти!  



 

 
За Стойчо Коджабашев – спортен психолог: 

Стойчо Коджабашев е управител в  "КОДЖАБАШЕВ АНД КО" ЕООД 
и създава STOKODA ACADEMY  в помощ на българският спорт, 
който да достигне високите нива, които имат западноевропейски, 
американски и други спортисти и отбори, използващи спортната 
психология в своята подготовка.  Неговите програми за обучение на  
умствени умения инсталират  нагласи за увереност,  хладнокръвност и 
концентрация,  които позволяват на  спортисти  и  отборите  да  
достигнат  върхово  представяне.  

Моята мисия е да  ви  науча на доказани  и  ефективни  стратегии за 
умствена  игра,  така че да можете да преодолеете  всяка  умствена  
бариера,  да вземе  тренировъчната си  игра  на  състезание и да 
повишите увереността  си  във футбола. 

Няма да  ви  губя  времето,  като  ви  отегчавам с  психо пълнеж и не 
мога да ви помогна с личностни проблеми!! Но мога да ви представя 

прости,  доказани  умствени  стратегии  игра,  за да  ви  помогна 

изпълнявате  уменията си върховно!! 

Най-добрата  част  е,  че  вие    също,  можете да  се включи  в  отбора на 
STOKODA ACADEMY и да почерпите от моят опит, от опита на д-р 
Патрик Кохн (създател на програмата за Футболна увереност)   и 
коучинг  на спортисти  за  подобряване на тяхната  умствена  игра    
през  последното  десетилетие, както и от опита на спортните 
психолози на ФК Барселона  - така че да можете да се представяте по 
най-добрият начин на  тренировка и официална среща! 

"След  като участва  в    първата  сесия,  тя  се  закачи  за  процеса  и  
предоставената  информация."   

"Когато  нашата  13  годишна    дъщеря  започна да  се бори  с  
умствените  аспекти  на    футболното    представяне,  тя  се 
нуждаеше    от  помощ.   Бяхме    достатъчно  щастливи  да  намерим  
"Футболна  увереност" .  След като  участва  в    първата  сесия,   тя  



 

 
се  закачи  за  предоставената информация.   Упражненията    бяха  
лесни  за  изпълнение  и      осигуриха   форма  на  структура , която  тя  
трябва  да  обработи новите предизвикателства. Сега тя    има   ново  
ниво  на  футболна  увереност!!  Програмата    е  направила  огромна  
разлика  в  футболния  мач на дъщеря ни."    
~Кели  Ларсън,  футболен  родител 

 

 

Кой трябва да  закупи  "Футболна увереност"? 

Футболна увереност е сборник от работни книги, като  програмата  е  
идеална  за  всеки  клуб,  академия,  колеж или  професионални  
футболни  играчи. Освен  това е подходяща за  футболни треньори,  
инструктори  и  родителите, които  също  биха придобили  мъдри 
съвети, които  да  преподават  стратегиите,    които  предлагам  в  
"Футболна увереност"  на  техните  играчи.   

 Играчите:  .  Вземете  умственото  предимство,  като  се научите  
как  да  поемете  контрол над    увереността си,  психически  да се 
подготвите  за  мача  и да се представите  с  хладнокръвие.   

 Обучители:  Научете  как  да  дадете предимство чрез умствените 

умения на вашите  ученици. 
 Треньори:  Увеличете  увереността на вашия  отбор,  използвайки  

прости,  доказани  умствени  стратегии.. 
 Родители:  Помогнете да  се повиши  доверието на вашия 

футболист   . Не позволявайте на вътрешните бариери на   ума  им  
да  ги  задържа    повече. 

С    менталните   ми  инструменти,  които получих от психично    
обучение по тази програма ,  мога да  кажа  с  пълна    увереност, че  
съм  на  път за  подписване  на по-добър  професионален  договор ." * 
~  Лукас  Гонзалес, професионален  футболист ,  Австралия 



 

 

Какво е включено  в   програмата?  "Футболна  
увереност "?  

"Футболна увереност"  включва топ сесии за психично  обучение, 
които  обучавам футболисти,  за да  им  помогна да се повиши  
тяхната  умствена  игра  и  да се подобри последователността  -  от    
това как  психически    се подготвят  за  мачовете,  как да се представят  
под  натиск  и как да  изградят устойчива  увереност.. 

Футболна увереност включва следните работни книги, 
които стъпка по стъпка ще разгледате със спортния 
психолог : 

1. Сесия 1:  Как  да  управлявате  строги  очаквания 
2. Сесия 2:  Как  да се съсредоточим  върху  една задача  в  даден  

момент 
3. Сесия 3А:  Как  да  имаме  проактивна увереност 
4. Сесия 3Б:  Как да управлявате  убийците на увереността 
5. Сесия 4:  Как  да  подобрите  доверието  в  уменията  си 
6. Сесия 5:  Как  да се справим  с  грешките 
7. Сесия 6:  Как да спрем  да се притесняваме  за  това, което  мислят  

другите 
8. Сесия 7:  Как да   преодолеем  страха  от  неуспеха 
9. Сесия 8:  Психическа подготовка за върхово представяне 

 Всяка работна книга включва теоретично представяне на 
умствената стратегия 

 Упражнения, с които да обработим умствената стратегия. 
 Обобщение та умствената стратегия 
 План за работа през седмицата 
 След игрови      оценки,  които да ви помогнат да оцените  как  се  

справяте    и  да предоставите  отговори  за  корекции  с  вашата  
умствена  игра..   



 

 
"Неговата  увереност  продължава  да  расте " 

„Синът ми постигна голям  напредък.  Неговият  фокус  се изостри и  
той това се прехвърли върху  играта му на  терена  . Неговата 
увереност  продължава  да . Определено  има   реална  разлика  между  
това как  той    играеше преди  и  как  той  играе  сега,  и  аз вярвам,  
че това се дължи  до  голяма  степен  на  вашата  програма за 
умствена  обучение ." * 

– Лий,  футболен  родител 

Поръчайте програмата  си  днес... 

Обадете  ми се безплатно на  0889945699  и  за да ви запозная с 
програмата и как тя работи.  Имате  вашия   имейл  адрес, skype и  
телефонен  номер под ръка. 

Благодаря ви,   че отделихте    време  да  прочетете  описанието на 
програмата "Футболна увереност“   –  най- добрата  стойност  за  
повишаване на  увереността ви ,  концентрацията и хладнокръвието ви   
за върхово представяне.  

Моля,  свържете се с  мен,  ако  имате    някакви  въпроси!! 

Искрено ваш, 

Стойчо Коджабашев, 
 треньор – спортен психолог 

 


