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Wstęp
Przez ostatnie kilka lat mojej pracy otrzymałem od graczy ponad 400 prywat-

nych wiadomości z najróżniejszymi pytaniami dotyczącymi psychologii poke-
ra. Większość z nich kończyła się następującą prośbą: „Czy mógłbyś mi polecić 
jakąś książkę na ten temat?” W wielu sytuacjach czułem się nieco zakłopotany, 
ponieważ z jednej strony chciałem aby moja odpowiedź okazała się pomocna, 
a  z  drugiej strony doskonale zdawałem sobie sprawę z  tego, że na rynku po 
prostu nie ma żadnej książki na poruszony przez gracza temat. Psychologia po-
kera jest młodą i bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną. Mimo kilku na-
prawdę świetnych pozycji, wiele tematów istotnych dla szerszej grupy graczy 
wciąż nie zostało ujętych w literaturze pokerowej. Dlatego też zdecydowałem 
się podsumować przynajmniej część moich doświadczeń z psychologią pokera 
w formie książki i tym samym odpowiedzieć na wiele pytań na co dzień zada-
wanych przez graczy.

W „Mental Edge” w sposób szczególny skupiam się na budowaniu profesjo-
nalnego podejścia do gry. Naturalnie, nie każdy czytelnik tej książki chce zostać 
graczem zawodowym i traktować pokera jako zajęcie na cały etat. Ale głęboko 
wierzę w to, że każdy może wprowadzić w swojej sferze mentalnej pewne drob-
ne udoskonalenia, które spowodują, że stanie się lepszym i bardziej profesjonal-
nym graczem, a sama gra zacznie sprawiać mu więcej satysfakcji.

Profesjonalizm to dbanie o detale. To zrozumienie, że ważny jest każdy po-
jedynczy element, dzięki któremu możesz stać się lepszym graczem i w efekcie 
uzyskać przewagę nad przeciwnikami. Profesjonalizm to zadbanie o dietę, wy-
godne stanowisko pracy, plan dnia oraz dyscyplinę niezbędną do jego realiza-
cji. Profesjonalizm to wdrażanie w życie skutecznych nawyków, efektywna pra-
ca nad grą czy też umiejętność stworzenia planów, których realizacja będzie dla 
Ciebie ekscytująca. Profesjonalizm to też masa innych drobnych elementów, 
które zebrane w całość tworzą warunki umożliwiające Ci osiąganie wyników na 
miarę posiadanego potencjału.

O tym właśnie jest ta książka. O dbałości o szczegóły, która wyróżnia topo-
wych profesjonalistów i zapewnia im przewagę nad przeciwnikami. Znajdziesz 
w  niej kilkadziesiąt praktycznych pomysłów na różnego rodzaju ulepszenia 
w sferze mentalnej, które zwiększą Twoją efektywność, dyscyplinę, a także ja-
kość i komfort gry.

Mental Edge składa się z sześciu rozdziałów.
W rozdziale pierwszym znajdziesz najważniejsze strategie dotyczące organi-
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zacji czasu. Dowiesz się z niego krok po kroku, jak zacząć wdrażać kolejne zasa-
dy, które zwiększą Twoją efektywność i oszczędzą czas. Zrozumiesz znaczenie 
koncentracji na działaniach priorytetowych i  rozwiejesz wszelkie wątpliwości 
dotyczące robienia kilku zadań jednocześnie, czyli tzw. multitaskingu.

Z rozdziału drugiego dowiesz się, jak wyznaczać cele z perspektywy profesjo-
nalnego gracza. O planowaniu napisano tysiące książek, ale niestety niewiele 
z nich ma praktyczne zastosowanie w pokerze czy w sporcie. Dlatego też z tego 
rozdziału dowiesz się, czym są cele mistrzowskie i wynikowe, a także nauczysz 
się je prawidłowo wyznaczać. Poznasz również błędy najczęściej popełnianie 
podczas planowania i dowiesz się, jak ich unikać.

Rozdział trzeci dotyczy dyscypliny i nawyków. Dowiesz się z niego, jak do-
kładnie funkcjonuje mechanizm samokontroli oraz jak możesz ją zwiększyć. 
Poznasz także czym są nawyki i jak należy je zmieniać. Rozdział podsumowuje 
poparte rzetelnymi badaniami naukowymi zestawienie najważniejszych zwy-
czajów amerykańskich milionerów.

Rozdział czwarty opisuje fundament mindsetu każdego profesjonalisty, jakim 
jest właściwe nastawienie. Dowiesz się z niego, jakie podejście zwiększy Twoje 
szanse na uzyskanie ponadprzeciętnych wyników w pokerze, pracy i życiu.

Rozdział piąty poświęcony jest profesjonalnemu podejściu do gry. Poznasz 
w nim w najdrobniejszych szczegółach, jak wygląda warsztat pracy graczy na 
najwyższym poziomie. Dowiesz się, na czym polega profesjonalne podejście do 
gry, począwszy od trybu życia, poprzez sprzęt, oprogramowanie czy podejście 
do sesji, a skończywszy na metodach wdrażania tych wszystkich zmian w życie.

Rozdział szósty dotyczy niestandardowych metod pracy nad grą. Większość 
graczy oczekuje ponadprzeciętnych rezultatów, ale ich edukacja pokerowa wy-
gląda tak samo, jak tysięcy innych regularsów. Skupiają się na oglądaniu filmów 
szkoleniowych oraz analizie rozdań (samodzielnie lub ze znajomymi), tracąc 
przy tym ogromne możliwości, jakie kryją się w innych formach pracy nad grą. 
W tym rozdziale poznasz wiele autorskich metod edukacji pokerowej, które po-
mogą Ci zbudować przewagę nad rywalami oraz zainspirować do poszukiwania 
alternatywnych metod doskonalenia umiejętności.

Jak skorzystać z książki?
Książka jest bardzo praktyczna i znajduje się w niej wiele ćwiczeń oraz stra-

tegii gotowych do natychmiastowego zastosowania. W zależności od własnych 
preferencji, możesz do niej podejść na kilka sposobów. Możesz przeczytać całą 
książkę, a  następnie wybrać elementy, które chcesz wdrożyć w  życie i  zacząć 
nad nimi konsekwentnie pracować. Możesz też przerabiać stopniowo kolejne 
rozdziały albo od razu zabrać się za tę część, która wydaje Ci się najciekawsza. 
Z mojej strony sugeruję jednak kolejność chronologiczną, ponieważ późniejsze 
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rozdziały będą zawierały pewne odniesienia do strategii opisanych wcześniej.

Praktyczny charakter książki oznacza również, że chcąc zrobić z niej użytek, 
musisz włożyć ze swojej strony pewien wysiłek i  zaangażowanie. Samo prze-
czytanie „Mental Edge” raczej nie przyniesie Ci wymiernych rezultatów. Aby 
naprawdę z niej skorzystać, musisz wykonywać ćwiczenia zamieszczone w każ-
dym rozdziale, a przede wszystkim stosować wskazówki w niej zawarte w prak-
tyce! Mam nadzieję, że kiedy następnym razem padnie pytanie „Czy mógłbyś mi 
polecić jakąś książkę na ten temat?”, ktoś będzie mógł polecić moją ;-)

Życzę miłej lektury!

Leszek ‘Lechrumski’ Badurowicz 
Warszawa, 21 września 2016r.
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nowych informacji6. Co więcej, podczas gdy istnieje cała masa badań wykazują-
cych negatywny wpływ multitaskingu na naszą efektywność i procesy poznaw-
cze, to nie ma obecnie żadnego dostępnego badania, które udowadniałoby  
pozytywny bądź nawet neutralny wpływ multitaskingu na jakość naszej  
pracy7. Badania University of Michigan wykazały, że multitasking obniża naszą  
efektywność o 20-40% w stosunku do pracy nad każdym projektem oddzielnie. 
Potwierdziły one również, że im bardziej skomplikowane zadanie, tym większe 
straty efektywności wynikające z multitaskingu8.

To wszystko może brzmieć nieco skomplikowanie, ale w moim odczuciu klu-
czowe tezy muszą być poparte rzetelnymi badaniami naukowymi.

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z BADAŃ:
 ♣ Multitasking to bardzo szybkie przełączanie się pomiędzy poszczegól-
nymi czynnościami

 ♣  Multitasking zmniejsza naszą efektywność, spowalnia nas, a także 
zwiększa liczbę popełnianych błędów

 ♣  Im bardziej skomplikowane zadania staramy się łączyć, tym bardziej 
negatywny wpływ multitaskingu

 ♣ Przy tak złożonym umysłowo zajęciu, jakim jest gra w pokera online, 
spadek jakości gry wynikający z multitaskingu będzie naprawdę wy-
soki

 í Wskazówka: 
Aby zminimalizować szkodliwe skutki multitaskingu, podejmij następujące 
działania:

 ♣ Na ile to możliwe, zajmuj się jednym zadaniem naraz. Zakończ je i zaj-
mij się następnym zadaniem.

 ♣ Podczas skomplikowanych zajęć, takich jak sesja czy złożona analiza 
rozdań, odetnij od siebie wszelkie zakłócenia i nie dokładaj sobie do-
datkowych zadań w postaci rozmów, oglądania filmów czy przegląda-
nia internetu.
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 ♠Krzywa uczenia
Zanim przejdziemy dalej, warto wprowadzić również pojęcie krzywej ucze-

nia. Teoria uczenia mówi to, co pewnie każdemu z nas podpowiada zdrowy roz-
sądek i doświadczenie.

Każde zadanie zajmuje nam najwięcej czasu, kiedy 
wykonujemy je po raz pierwszy. Z każdym kolejnym 
powtórzeniem będzie ono trwało coraz krócej9.

!
Rys. 3 Przykładowy wpływ efektu krzywej uczenia w przypadku odpisywania 

na maile.

Naturalnym wnioskiem płynącym z  tej wiedzy jest organizowanie swojego 
dnia w taki sposób, aby w danym momencie skupiać się na jednym konkretnym 
zadaniu oraz grupować podobne czynności w bloki czasowe.
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PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE METODY:
 ♣  Kiedy opłacasz rachunki, opłacaj wszystkie po kolei w tym samym czasie 
np. 5-go dnia danego miesiąca, a zajmie Ci to łącznie mniej czasu niż 
opłacanie każdego rachunku innego dnia

 ♣ Kiedy odpowiadasz na maile, odpowiedz na wszystkie po kolei za jed-
nym razem, np. codziennie o 17.00, a zajmie Ci to zdecydowanie mniej 
czasu niż regularne odpowiadanie na każdy z nich

 ♣ Kiedy masz do wykonania kilka telefonów, wykonaj je jeden po drugim 
w jednym bloku czasowym

 ♣ Wyznaczaj bloki czasowe, w których zajmujesz się tylko jedną określoną 
czynnością np. nauka angielskiego, oglądanie filmików edukacyjnych, 
analiza rozdań itp.

Powyższe wnioski są dość oczywiste, ale niewiele osób się do nich stosuje. 
Weźmy pod uwagę np. maile i  wiadomości. Jeśli chcemy załatwić wszystkie  
za jednym razem, to po prostu musimy wejść na pocztę i  zacząć odpisywać. 
Biorąc pod uwagę efekt krzywej uczenia, z każdym kolejnym wysłanym mailem 
będzie nam szło coraz szybciej. Będziemy „w rytmie” pisania, będziemy pamiętali 
różnego rodzaju zwroty użyte w  poprzednich mailach, łatwiej będzie nam 
tworzyć zdania i precyzyjnie formułować myśli. W efekcie podobnej wielkości 
maile zaczną nam zajmować coraz mniej czasu. W pewnym momencie, np. po 
odpisaniu na siódmego maila z rzędu, efekt uczenia się zaniknie i każdy kolejny 
mail będzie zajmował nam już tyle samo czasu co poprzedni. 

Poniższa tabela porównuje hipotetyczne czasy napisania jednego maila  
w modelu multitaskingu (przerywam bieżące zadanie, żeby odpowiedzieć na 
maila, po czym wracam do pracy) oraz w modelu monotaskingu (wyznaczam 
sobie konkretny blok czasowy, w którym po kolei odpisuję na wszystkie maile.
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Porównanie czasów wysłania maili w modelu multitaskingu i  monotaskingu.

Mimo, iż powyższy przykład jest czysto hipotetyczny, to w mojej opinii bar-
dzo dobrze oddaje korzyści związane z monotaskingiem oraz krzywą uczenia. 
Ale to nie wszystko! W modelu multitaskingu za każdym razem mail jest prze-
rywnikiem w  innej czynności, którą akurat wykonujemy, np. pracy nad grą.  
W związku z tym stracimy jeszcze kolejne minuty na powrót do poprzedniego 
zadania, przełączenie naszego mózgu w inny tryb pracy, przypomnienie sobie 
na czym skończyliśmy i nabranie odpowiedniego rytmu pracy.

Multitasking jest więc naprawdę bardzo kosztowny !
Spójrzmy teraz na problem monotaskingu z drugiej perspektywy, a więc naj-

częściej popełnianego błędu w  organizacji czasu. Otóż, najgorszą rzeczą jaką 
możesz zrobić jest robienie wszystkiego po trochu:

 ♣ 10.00 - wysłanie jednego maila
 ♣ 10.05 - obejrzenie 10 minut szkoleniowego filmu
 ♣ 10.15 - opłacenie jednego rachunku
 ♣ 10.18 - obejrzenie filmu motywacyjnego
 ♣ 10.25 - wykonanie jednego telefonu
 ♣ 10.40 - 15 minut filmu szkoleniowego
 ♣ 10.55 - odpisanie na wiadomość na Skypie

Jeśli będziesz pracował w ten sposób, to nie doświadczysz absolutnie żadnych 
korzyści związanych z  krzywą uczenia się i  monotaskingiem. Każde zadanie 
zajmie Ci maksymalną ilość czasu, a  nieustanne przechodzenie od jednego 





79

2.5 Strategia „jedno ważne zadanie 
jednocześnie”

Na sam koniec chciałbym zaprezentować bardzo ważną strategię z pograni-
cza planowania i zarządzania czasem. Metoda ta pomoże Ci skutecznie zorgani-
zować swoje plany w skali od kilku do nawet kilkudziesięciu tygodni. Głównym 
założeniem tej strategii jest skupienie się w  danym momencie, np. tygodniu, 
na jednym istotnym zadaniu. Nie staraj się w tym samym czasie wchodzić na  
wyższe stawki, pisać pracy magisterskiej ani uczyć się gry na Forexie. Skup się na 
jednym zadaniu, zakończ je, a dopiero wtedy skup się na kolejnym itd.

A oto mój przykładowy harmonogram pracy w pierwszych dziewięciu mie-
siącach w tym roku. W lewej kolumnie znajduje się dany okres, z wyszczególnie-
niem konkretnych tygodni, a w prawej – priorytetowe zadanie, którym zajmo-
wałem się w danym okresie. 

Z  mojego doświadczenia wynika, że większość poważnych zadań wymaga 
minimum jednego lub dwóch tygodni Twojego czasu, stąd używam tutaj peł-
nych tygodni, ale oczywiście spokojnie możesz zmienić częstotliwość trwania 
poszczególnych okresów i dostosować je do własnych potrzeb. Jeśli chcesz po-
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ważnie poprawić istotny aspekt Twojej gry, np. grę w 3betowanych pulach, va-
luebetowanie na river czy też grę OOP w turnie, to z reguły będzie to wymaga-
ło kilku tygodni Twojej pracy. Zwykle trudno Ci będzie opanować tak obszerny 
materiał w dwa dni i będziesz potrzebował więcej czasu, żeby zauważyć znaczą-
cą poprawę w grze i wykształcić nowe umiejętności.

Jak widać, w  każdym tygodniu zajmowałem się jednym dużym zadaniem 
i  starałem się nie pracować nad kilkoma ważnymi rzeczami jednocześnie. Co 
więcej, nad największymi projektami, tj. książką i szkołą pokerową, pracowałem 
po 4-8 tygodni z rzędu.

DLACZEGO PRACUJĘ W TAKIM A NIE INNYM 
SYSTEMIE?

Przede wszystkim dlatego, że niesie on ze sobą bardzo wiele korzyści:
 ♣  W dowolnym momencie masz jasne priorytety i Twój umysł wie,  
na czym się skupić

 ♣  Pełne skupienie i zaangażowanie w jeden projekt gwarantuje lepszą 
efektywność, koncentrację i wyższą jakość pracy

 ♣  Czerpiesz korzyści wynikające z monotaskingu i krzywej uczenia się. 
Zajmując się dowolnym projektem przez kilka tygodni, zaczynasz pra-
cować coraz efektywniej. Po jakimś czasie jesteś w stanie wykonać 
o wiele więcej zadań w danej jednostce czasu, przy zachowaniu bardzo 
wysokiej jakości pracy.

Ostatnia myśl jest na tyle istotna, że wymaga dalszego rozwinięcia. A oto kilka 
przykładów praktycznych korzyści, jakie odniosłem ze stosowania tej zasady:

 ♣  Pod koniec stycznia zacząłem tworzenie kompleksowej szkoły mindseto-
wej online. Kiedy zaczynałem, stworzenie jednego filmu zajmowało mi 
ok. dwóch dni roboczych. Po kilku tygodniach pracy nad filmami każdy 
kolejny zajmował mi coraz mniej. Wiązało się to z tym, że byłem „w ryt-
mie nagrywania”, sprawniej tworzyłem prezentacje, podczas nagrywania 
popełniałem mniej błędów, a  do tego precyzyjniej formułowałem my-
śli. Teraz wiem, że nagranie jednego filmu, a po tygodniu kolejnego jest 
ogromną stratą efektywności. Wówczas każdy film zajmuje mi maksymal-
ną ilość czasu i nie odnoszę żadnych efektów związanych z krzywą ucze-
nia.

 ♣  Podobny efekt obserwuję nagrywając filmy dla Run It Once, dlatego  
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w ramach każdego kontraktu staram się nagrywać wszystkie filmy mniej 
więcej w tym samym czasie. Dodatkowo dochodzi tutaj kwestia angiel-
skiego. Po dłuższym czasie nieużywania języka zapominam część słów 
i zwrotów. Tworzenie zdań przychodzi mi z większym trudem i częściej 
muszę pracować ze słownikiem. Dlatego opłaca się nagrać serię np.  
pięciu filmów w  krótkim okresie. Wówczas po nagraniu jednego lub 
dwóch o wiele łatwiej przychodzi mi formułować myśl, a każdy kolejny 
film zajmuje coraz mniej czasu przy zachowaniu tej samej jakości nagra-
nia.

 ♣  Podobne zjawiska zaobserwowałem również podczas innych zadań.  
Z reguły im dłużej trwało dane zadanie, tym silniejszy efekt uczenia ob-
serwowałem.

Jak widać, strategia jednego zadania bardzo przypomina wcześniej opisaną 
regułę monotaskingu, tylko dotyczy nieco szerszej skali. O  monotaskingu 
pisałem głównie w kontekście zajmowania się jednym ważnym zadaniem w skali 
kilku godzin. Ta strategia pokazuje, że to samo sprawdza się w skali dni, a nawet 
tygodni. Jestem przekonany, że gdybym starał się jednocześnie nagrywać filmy 
dla RIO, tworzyć szkołę mindsetową, pisać książkę i prowadzić wykłady, to nie 
wyszłoby z tego nic dobrego, a sama książka byłaby gotowa znacznie później. Ty 
też możesz zacząć korzystać z tej strategii i stać się bardziej efektywny w Twoich 
działaniach! Wystarczy, że z wyprzedzeniem ułożysz Twój plan działań i będziesz 
trzymał się zasady: „jedno ważne zadanie jednocześnie”.

Kilka uwag do tej metody:
 ♣  Czasami zdarzy Ci się tydzień czy dwa poślizgu. To naturalne i nie 
przejmuj się tym, po prostu dostosuj swój harmonogram. I tak, stosu-
jąc tę strategię, osiągniesz znacznie więcej niż łącząc kilka ważnych 
projektów jednocześnie

 ♣  Skupienie się na zadaniu priorytetowym nie oznacza, że danego dnia 
nie masz robić nic innego. Każdy z nas ma określone obowiązki i za-
dania bieżące. Natomiast świetnym pomysłem jest wykorzystanie 
Twojego najbardziej produktywnego czasu [prime time] właśnie na 
realizację priorytetowego projektu. Drugorzędne zadania możesz re-
alizować podczas mniej produktywnych godzin pracy

System przedstawiony powyżej jest najefektywniejszą strategią jaką 
znam w kontekście organizacji własnej pracy. Jest ona szczególnie przydatna 
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w  przypadku osób samozatrudnionych, ekspertów, pokerzystów, traderów, 
sportowców oraz osób prowadzących małe biznesy. Ta metoda świetnie 
się sprawdza w  tworzeniu harmonogramu na kilka następnych miesięcy. 
Pomaga ona uporządkować priorytety i  precyzyjnie uszeregować kolejność 
realizowanych projektów.




