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Priprava za mentalni trening v nogometu: 

»Igralec naj ne bi vadil nobene vaje za katero ne ve kako deluje,   kaj prinaša ali za kaj je 

dobra« Igralec mora usmeriti pozornost na postopke, ki jih sicer izvaja brezskrbno in slučajno 

in jih pozorno spremljati.  

1. Dan – sobota  »Pravo mnenje -pravo  nogometno   mišljenje« 

Pravo mišljenje: igralec mora čim več  razmišljati o  svojih  predstavah o vajah na treningu in 

tudi  o  dogodkih na tekmah. Postopoma  se mora  naučiti kako se razlikujejo pomembne od 

nepomembnih misli,  resnične od površnih misli. Ko igralec  posluša kaj  drugi govorijo je 

povsem miren v svoji notranjosti, zadržuje se od strinjanja ali nestrinjanja v mišljenju in 

občutenju. 

2. Dan – nedelja »Prava razsodba -prave nogometne odločitve« 

Vse odločitve  sprejemati samo na podlagi temeljitega premišljevanja in tudi o povsem 

nepomembnih stvareh.  Vsako nepremišljeno dejstvovanje, vsakršno nesmiselno dejanje naj 

bo čim bolj stran od  igralca. Za vse se mora imeti vedno dobro premišljene razloge. Od 

tistega kar pa igralca ne prisili tehten razlog je potrebno obvezno odstopiti. Ko je igralec  

prepričan v pravilnost in opravičenost  svoje odločitve mora stati za njo z vso notranjo 

stabilnostjo. To je prava odločitev. Ta ni odvisna od simpatije ali antipatije. 

 

 

3. Dan – ponedeljek  »Prava beseda - pravo  nogometno  govorjenje« 
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Tisti, ki stremi k višjemu razvoju govori samo tisto kar ima smisel in pomen. Govorjenje 

zaradi govorjenje (da čas teče), je v tem smislu škodljivo. Običajno pisano in mešano 

pogovarjanje – tega se je potrebno izogibati, pri tem pa se ne sme izključiti  iz  ekipe. Ravno v 

medsebojnih odnosih postane govorjenje pomembno. Igralec stoji  za vsako izjavo  

odgovorno in v polnem smislu. Nikoli ne govori brez razloga. Bolje je biti tiho. Stremeti k 

temu da se uporablja ne preveč ne premalo besed. Najprej  mirno poslušati, nato premisliti.  

4. Dan – torek  »Pravo opravilo -pravo nogometno   delovanje« 

Delovanje navzven ne bi smelo motiti ekipe. Ko igralca spodbudi  njegova notranjost na 

delovanje (dejstvovanje) mora pozorno  odtehtati da je to dobro za njega,  za ekipo, klub… 

Ko igralec dejstvuje iz sebe se mora v naprej  zavedati tudi posledic svojega načina delovanja. 

5. Dan – sreda »Pravo stališče - pravi nogometni  način  življenja« 

Živeti v skladu z  ekipo in klubom, ne trošiti življenja tja v en dan. Izogibati se tistega, kar  

prinaša nemir in  hitenje v življenje. Ne prehitro in ne prepočasi. Na življenje gledati kot na 

motivacijo za delo in napredek, ter živeti po teh principih. 

6. Dan – četrtek »Pravo nogometno  stremljenje« 

Igralec pazi da ne dela tistega kar je izven njegovih moči, toda ne izpusti delati tisto kar lahko 

in tudi  ima dovolj moči da to opravi. Usmerja  svoj pogled naprej v prihodnost, čez vsakdanji 

trenutek. Si  postavlja cilje ki so v povezavi z najvišjimi zahtevami in ki pomagajo tudi 

drugim igralcem čeprav ne v najbližji prihodnosti.  Stremeti k temu da vse vaje postanejo  

izraz  nogometne  notranjosti (talent, sposobnosti…) igralca. 

 

7. Dan – petek  »Pravi spomin -pravo nogometno   spominjanje« 
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Čim več se naučiti od vsakdanjega treninga, posebej pa še iz vsega  nogometnega  sveta. Vse 

kar mu  prihaja nasproti  postane  povod, vzrok da kasneje v podobnih situacijah naredi  točno  

in popolno. Ko vidi druge igralce kako delajo, trenirajo  jih opazuje  z podobnim ciljem (da bi 

tudi on tako znal…). Pozorno opazovanje  pomaga vsakemu igralcu da se uči tudi od tistega 

ki manj zna.  Igralec se mora znati spominjati naučenega in  tudi kar je že doživel.  

8. Povzetek   - »Prava premišljenost -pravo nogometno   razmišljanje« 

Ko igralec odhaja iz igrišča, naj bi  poskušal biti  čim bolj pozitiven in; 

–  je izpolnjen z zelo različnimi občutki do nogometa,   

- se mora zavedati da je v igralce  poleg nogometnega znanja vsajen še občutek 

sodobnega nogometa,  

- se mora zavedati hvaležnosti  do preteklosti v nogometu,  

- za trenutek pomisliti na  vse tiste,  ki so ustvarjali nogomet kakršen je danes, 

-  in še posebej poudariti  občutek velike in nujno potrebne odgovornosti ki pride iz 

dejstva da je moralnost-poštenost  zelo pomembna za prihodnost nogometa. 

 

»Retrogradno opazovanje   -  nočno učenje« (po treningu in vsaki  tekmi) 

Pogled nazaj:  ko je  treninga ali tekme konec  si mora igralec vzeti nekaj minut časa in 

podoživeti celoten trening  v  mislih – slikah za nazaj in to čim bolj natančno. Postavlja si 

lahko naslednja vprašanja in v mislih podoživlja trening ali tekmo: 

1. Kaj mi dela zadovoljstvo in kaj bolečino pri treningu in tekmi; 

2. Kaj mi ustvarja  ugodje in  kaj neugodje pri treningu in tekmi; 

3. Je zadovoljstvo opravičeno, je bolečina opravičena  pri trenažnem delu; 

4. Ali ne bi bilo drugače, če bi same vaje opazoval nekoliko drugače; 

5. Ali lahko prebudim ugodje, neugodje na nek drug način; 

6. Ali ne bi mogel imeti  večji vpliv na potek vaj na treningu in v igri; 

7. Ali sem treniral tako kot vedno hočem; 

8. Ali sem treniral  v skladu z našo ekipo; 
 

S temi vprašanji si igralec dviguje kvaliteto vsakodnevnega  treniranja  in dojemanje 

nogometa  na  precej višjo raven in postane neprimerno bolj kvaliteten in ne ponavlja napak, 

ki jih je prej delal ; Vse čim bolj natančno.  »Nočno učenje«  je lahko pomembna obvezna 

vaja.  ….. se nadaljuje…. 

 


