
Hipnoza w tenisie – legalny doping ?
Hipnoza od wieków otaczana była atmosferą  czarnej magii i kojarzyła się z diabolicznymi
hipnotyzerami i ich bezwolnymi ofiarami.  Także spektakularne hipnotyczne regresje aż do
poprzednich wcieleń (!) oferowane przez przeróżnych hochsztaplerów  nie przyczyniły się do
poprawienia  obrazu Hipnozy  wśród  racjonalnie myślącego społeczeństwa.
Naprawdę Hipnoza to stan psychiczny częściowego wyłączenia świadomości , stan pomiędzy jawą a
snem charakteryzujący się wzmożoną podatnością na sugestię i umożliwiający kontakt i pracę z
podświadomością pacjenta. Dlatego też mówimy dzisiaj o hipnoterapii , psychologii transpersonalnej
czy twórczej hipnozie Ericsonowskiej.

Hipnoza w tenisie nie oznacza naturalnie, że zawodnik czy zawodniczka zostają zahipnotyzowani
po czym wyjdą na kort i wygrają  z  Federerem. Przy mocy Hipnozy można jednak z pewnością :
Poprawić koncentrację do maksimum , poprawić siłę woli i motywację do ciężkiego treningu,
poradzić sobie ze stresem,  uniknąć blokad, trzęsionki , nóg z waty czy ręki z ołowiu.  Prowadzi to w
prostej linii do wygrywania większej ilości punktów, lepszego rozgrywania tzw. big-points ,
popełniania mniejszej ilości podwójnych błędów serwisowych,  mniejszej ilości niewymuszonych
błędów a także do produkowania większej ilości „winnerów”. Logicznym następstwem tego jest
wygrywanie większej ilości meczy i bezpośrednio się tym wiążącej signifkantnej poprawy na listach
rankingowych.

W ostatnich 3 latach miałem  seanse hipnotyczne z  6 kobietami  i  2  mężczyznami  z grupy
zawodowców (ATP/WTA)  wszyscy  powyżej 22 lat.  Ponieważ  spotkania na te seanse odbywają się
czasami  w atmosferze prawie jakiegoś  filmu szpiegowskiego mam wrażenie, że nawet trenerzy
prowadzący czy rodzice o tym nie wiedzą.  Z drugiej strony dziwi mnie jednak, że aż 8 osób się do
mnie w ciągu trzech lat zwróciło,  wszak na propagandę ustną nie ma co liczyć. Być może jednak i w
tenisie jest tak jak w innych dyscyplinach sportowych gdzie intymną wiedzę zachowuje się dla siebie
ale nie wynosi na zewnątrz, bo przecież  zdrajcy traktowani są jak parszywe owce. Poza tym, tenisiści
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wydają się być inteligentniejsi od  piłkarzy czy cyklistów z Tour de France  i po wprowadzeniu kontroli
dopingowo narkotykowej także w tenisie nie słyszy się tu więcej o jakichkolwiek imprezkach
kokainowych czy dopingu. Zapewne dlatego  zainteresowanie legalnym choć owianym nimbem
tajemnicy podrasowaniem psychiki  stale rośnie.  Ponieważ  jednak o takich rzeczach  w tym
środowisku  tenisowym się „nie mówi”  i zachowanie tajemnicy  obwarowane jest  kontraktowo
różnymi karami umownymi  mogę opierać się tylko na własnych doświadczeniach.

Jednak ważniejsze od tych rozważań jest to czego zawodnicy oczekuję od hipnozy, a także czy tzw.
Tenisista rekreacyjno – wyczynowo – klubowy też odniósłby korzyści z takiego rodzaju nazwijmy to
terapii. Osoby poddające się Hipnozie najchętniej  oczekiwałyby cudu – zahipnotyzuj mnie tak abym
wyszedł na kort i pokonał  Nadala…. Fajnie by było gdyby  tak można było   bo pewnie pływałbym
teraz własnym katamaranem po Karaibach.  Niestety muszę dalej żeglować jako psycholog
pokładowy…  Poważnie biorąc , jest kilka istotnych elementów składających się na całokształt profilu
tenisisty, które można poprawić, naprawić lub wyeliminować przy pomocy odpowiednio dobranej
metody hipnotycznej przez terapeutę który musi się także znać na tenisie.

Na pewno i bez wielkiego trudu można poprawić motywację i chęć do treningu czyli do pracy. Do
tego celu hipnoza świetnie się nadaje nie tylko dla sportowców ale dla wszystkich.
Swego czasu doprowadziłem pewną  pisarkę – już w wieku koło 60-ki - do tego że napisała i wydała 3
powieści w ciągu dwóch lat !
Pokrewnym elementem wyszkolenia psychicznego zawodnika jest wzmocnienie niezłomności i woli
walki. To trudniejszy zabieg wymagający  większej i ilości seansów.  Tutaj tylko jedna osoba z
przedmiotowej ósemki miała tego typu życzenie.  Wiąże się to prawdopodobnie z tym, że w tenisie
zawodowym  wola walki, chęć zwycięstwa , niezłomność i nieustępliwość są w mniejszym lub
większym stopniu zaszczepione genetycznie.  Osoba, która chciała w tym temacie pracować uważała
jednak, że w niektórych bardzo twardych meczach mięknie czy pęka  w końcówce. Jedna osoba z
mojej ósemki , chciała po prostu zrzucić wagę i stracić apetyt na ciacha i inne słodycze.
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Najtrudniejszym  elementem pracy z klientelą tenisową jest wzmocnienie  sylwetki psychicznej na
tyle , aby wypracowali ona sobie  większą odporność na stres, zachowanie zimnej krwi przy Big
Pointach czy umiejętność  błyskawicznego  pokonywania blokad i trzęsionki . Aż siedmioro z moich
„pacjentów”  pragnęło właśnie się w tych kategoriach poprawić.  Troje ze względu na brak czasu i
dosyć duże koszty zrezygnowało i zadowoliło się poprawą motywacji treningowej.  Rzeczywiście w
tym wypadku seanse hipnotyczne muszą byś częstsze,  czasami przeplatane seansami NLP i suportem
na płytach CD, których klienci słuchają samodzielnie. Jak wiadomo   czasu, „ on the  tour” za dużo nie
ma, a poza tym nasze spotkania odbywają się w tajemnicy, przy okazji  terminów reklamowych,
przesiadek, tylko na niektórych turniejach spełniających konkretne wymagania., więc bardzo trudno
jest zgrać terminy . A seanse hipnotyczne ( na ogół jest ich kilka lub kilkanaście ) muszę być w miarę
regularne i nie można ich  odbębnić na wszystkich na raz w grudniu.  Czasami czuję się niemal jak
agent CIA spotykając się w przelocie np. w Bangkoku  czy w Dubaju z moimi podopiecznymi  w myśl
zasady „bo w tym cały jest ambaras aby dwoje miało czas na raz” ( a nie tylko chciało)

Jaki sens miałaby  Hipnoza dla graczy klubowych powiedzmy po 40-ce  ? Wydawać by się mogło, że
żadnego albo może podobny ?
W końcu w rekreacji gra się dla  przyjemności. Czy aby na pewno ? Czemu w takim razie na kortach
Warszawianki czy poznańskiej  Olimpii biegają rozhisteryzowani przeklinający czterdziestolatkowie
rzucając z wściekłością rakietami o ziemię ?  Przecież w tenis to nie jest pojedynek na śmierć i życie –
to chodzi o znacznie więcej - powiedział ktoś kiedyś.

Także w klubie prawie każdy ma jakiś cel typu zostanie mistrzem czy choćby  pokonanie swojego
znienawidzonego przeciwnika. Przeciwnika który już 15 razy nas ośmieszył wywołując pianę
wściekłości na naszych  ustach.  Jakże często Co widzimy na najczęściej na kortach  otyłego
zasapanego czterdziestolatka który dysponując  potężnymi bombami z forhendu czy nawet bekhendu
miota sią po korcie, przeklinając i histeryzując, wykłócając się o piłki z wychudzonym  i co gorsza o 10
lat starszym maratończykiem, który nawet w połowie nie ma techniki sfrustrowanego tłuścioszka.
Wynik jest oczywisty. „Wszystko się sprzysięgło przeciw mnie” opowiadają oni potem swoim żonom
lub ulubionym koleżankom, naciągnąłem sobie mięsień, w decydującym momencie ten oszust
wywołał auta, poza tym dla dobrych techników takich jak ja boczny wiatr jest trucizną itd.itd.  Cóż
więc robią ?

Ano płaci trenerowi  aby poprawił im bekhend ,serwis czy wolej . Jest to oszukiwanie samego siebie.
Tym tenisistom  najmniej  ze wszystkiego potrzebne są solowe treningi z trenerem aby poprawić
technikę woleja szczególnie, że na ogół i tak nie dobiegną na czas do siatki.   Najbardziej potrzebna
jest im kondycja fizyczna i mentalna. Jeżeli i więc chcą z kimś wygrać muszą zacząć biegać, biegać i
jeszcze raz biegać, rzucić palenie, przestać chlać, zmienić nawyki jedzeniowe i  przestać  się mazgaić
lub awanturować na korcie.  OK. w tym przypadku hipnoza mogła by się im przydać.  W sumie
poprawiłoby im to nie tylko wyniki ale i ogólne samopoczucie.  W 99% zdecyduję się oni jednak na
trening tenisowy ku zadowoleniu  trenera.
Sam przecież  jeszcze jestem zawodowym trenerem tenisa a  nie tylko psychoterapeutą, więc jak ktoś
daje mi pieniądze za trening tenisowy, nie będę mu mówił „ lepiej  pobiegaj a moje honorarium
wpłać na biednych ”. W każdym klubie jest grupa, której się hipnoza na pewno by przydała.
To mamuśki , która grają  w tenisa po to aby schudnąć. To największa  iluzja – mianowicie od gry w
tenisa się nie chudnie, chyba że to singiel trwający trzy godziny i to codziennie. Chudnie się jedząc
mniej i unikając niewłaściwego pożywienia .



Reasumując  jednak hipnoza może pomóc nie tylko zawodowcom ale graczom rekreacyjno -
klubowym. Jest tylko jeden problem  ani Hipnoza ani Hipnoterapeuta nie schudną za nikogo, nie będą
za nikogo biegać, nie rzucą za nikogo palenia, ani nie zaserwują za nikogo asa. Hipnoza może jedynie
pomóc, wesprzeć, wydobyć na wierzch uśpione zdolności czy energie, wyeliminować  złe nawyki   ale
wygrać mecz musicie już sami…

© Krzysztof Dudzinski 19.12.2012,  artykuł dla magazynu Tenis

Próbka hipnozy na you tube : http://youtu.be/ifULm-G1xPI
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