Cara Mengetahui Lawan Yang Sedang Bluffing Dalam Poker Online
Permainan poke online seperti yang kita ketahui merupakan salah satu kategori permainan kartu
yang sangat digemari oleh para bettor saat ini. Jenis permainan yang satu ini memang sudah
tidak asing lagi dan sudah ada sejak lama. Bahkan sudah menjadi andalan para bettor untuk
melakukan betting. Untuk menang dalam permainan poker online tentu saja harus paham banyak
hal saat melakukan permainan dan betting.
Dalam betting poker online tentu ada beberapa hal penting yang harus dipahami dengan baik
agar supaya bisa mengalahkan lawan dan membawa keuntungan besar yang berlipat ganda.
Untuk hal ini maka penting sekali untuk lebih memperhatikan banyak hal terkait cara cara yang
tepat dalam bermain dan juga menerapkan strategi untuk bermain.
Dengan pola penerapan teknik betting yang tepat maka tentu saja dalam hal ini akan
mempermudah untuk meraih dan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Hal ini harus Anda
pertimbangkan dengan baik agar supaya keuntungan yang Anda dapatkan tentu saja akan
menjadi sebuah keuntungan yang besar.
Berikut Ini Cara Mengetahui Lawan yang Sedang Bluffing Dalam Poker online
Dalam bermain poker online tentu saja ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan terkait trik
dan strategi. Misalnya penerapan strategi bluffing yang menjadi salah satu cara untuk
mengelabui dan menggertak lawan main. Namun dalam bluffing tentu saja harus paham
beberapa hal supaya tidak mudah untuk dibaca oleh lawan.
Untuk bisa membaca strategi dan trik bluffing yang sedang diterapkan oleh lawan, maka ada
beberapa hal yang bisa Anda perhatikan saat bermain. Simak berikut ini poin pentingnya!
* Bluffing Di Awal
Bluffing yang nyata dan sekedar gertakan saja tentu berbeda. Jika ada lawan main Anda yang
melakukan bluffing berturut turut di awal permainan maka hal ini bisa dipastikan bahwa hal
tersebut merupakan tindakan hanya sekedar gertakan saja bukan merupakan gertakan yang nyata.
Anda bisa memperhatikan dari cara mengeluarkan taruhan sejak awal yang langsung melakukan
bluffing. Ini dilakukan hanya sekedar mengelabui lawan saja dan kekuatan kartunya sebenarnya
tidak ada.
* Menghela Napas Panjang

Selanjutnya Anda bisa melihat gerak gerik lawan yang hanya melakukan bluffing yaitu dari
gerak gerik dan ekspresinya. Jika ada lawan yang memasang taruhan tinggi sambil menghela
napas panjang dan ekspresi wajahnya seperti tidak punya harapan maka waspadalah sebab ini
bisa jadi salah satu cara untuk mengelabui dan gertakan tersebut hanya sekedar gertakan saja.
* Terlihat Percaya Diri
Sikap atau ekspresi percaya diri tidak berarti bahawa lawan memiliki kartu yang tinggi dalam
poker online. Ekspresi ini bisa jadi sebagai salah satu cara untuk mengelabui lawan saat
melakukan bluffing. Anda harus waspada dan hati-hati. Pembacaan ini penting untuk melawan
teknik bluffing yang mereka terapkan dan jika kartu Anda tinggi maka lakukan ALL IN dan lihat
reaksinya.
* Gelisah
Bahkan bettor yang berpura-pura bluffing seringkali akan terlihat sangat gelisah sekali saat
bermain. Hal ini tentu saja penting untuk Anda amati sehingga dengan begitu akan lebih
mengenal mana bluffing atau strategi yang nyata. Jika hanya bluffing maka saat Anda
melipatgandakan taruhan maka lawan akan panik.
Nah, demikian beberapa cara untuk mengetahui lawan yang sewdang bluffing dalam permainan
poker online. Teknik pembacaan ini penting sekali untuk diperhatikan dalam permainan poker
untuk menghindari kekalahan yang akan Anda alami.
Deskripsi: Salah satu teknik bermain poker online yang sering digunakan oleh banyak bettor
selama ini adalah teknik bluffing. Nah anda harus bisa menggunakan teknik itu namun disisi lain,
juga harus waspada jika ada lawan yang menggunakannya. Ada beberapa cara yang bisa
dilakukan untuk mengetahuinya..

