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 آمادگیدر یک مسابقه عالوه بر  شدن برنده که می دانیم ما همه ی ؟می کنید آماده مسابقه ی شمشیربازی برای خودتان را چگونهشما 

 صدق می کند. انمبتدی هم برای و ای حرفه بازیکنان مورد درهم  این. نیز دارد آمادگی ذهنینیاز به  جسمانی

 ربیم سر حتی ،کند آماده را پسرشبا خشونت  کردمی  سعی مادر یک. برخورد کردم متفاوت بسیار رویکرد دو با در یک مسابقه بار یک من

بقه شروع مسا از قبل واز اول  پسر این خانم. پیدا کند را کسیاش  گرم کردن بچه به کمک برایمی خواست  او می کشید و از فریاد هم پسرش

 .بود عصبی خیلی

 مورد در آنهاانجام داد.  ای شایسته بسیار کار مسابقه برای فرزندشبرای آماده کردن  پدر این. وجد آورد به را من قلب که بود یپدرمورد دوم 

! بود کرد ایجاد او برای دلپذیری فضای و زد می لبخندبه فرزندش  او ،ی هایی که داشته اند با هم صحبت می کردندسرگرم بازی های قبلی و

 ایه بچه برای .دارم داشتنی دوست عکس یک از برنامه ی کششی آنها من! را انجام دادند!! تمرینات کششی و گرم کردنبا هم  آنها سپس

 می دلبخن دائم دوم پسراین . می برند لذت می کنند و از شمشیربازی آنها تشویق را آنها شان والدین کنند حسخیلی مهم است که  خردسال

 !!! داشتم دوست خیلی رویکرد رااین  من !به خانه رفت خوشحال خیلیدر پایان مسابقه  و زد

 

 ات خواهد کرد کمک شما به که کنیم می پیشنهاد را شمشیربازی های رقابت مناسب روانی آمادگی نکات از برخی ما موضوع، این به توجه با

 .دیکن آماده بعدی مسابقات برایصحیح مسیر  به رسیدن برای را خود کودک

 . رفتار مثبتی داشته باشید1

مانند  بلکه ،عصبی تنها نه !است عصبی او. فرزندتان مثبت باشد رایوجود شما ب که است این در مسابقه شما نقش از بخشی والد، یک عنوان هب

رار ق در اختیارش مثبت یرفتار دارند که یک الگویشما احتیاج  به او. دندار نیز خود عاطفی بر روی احساسات کامل کنترل هنوز ها بچه سایر

 .دو به راحتی به کار خود ادامه ده نداستفاده ک آن از سخت های برهه طول در بتواند که دهید

 . استراحت را فراموش نکنید2

 راحتاستکمی  خود و کودک تان با همی پیدا کنید تا زمان این است که دهید، انجام مسابقه از قبل توانید می که چیزهایی بهترین از یکی

 شما هم ،انجام می دادتمرینات کششی  فرزندش باکه  دوم مثال پدر درست مانند. بازیکن می گذارد عملکرد روانی تاثیر منفی روی تنش. کنید

 .کنیدو قبل از شروع بازی در یک جای آرام و به دور از سروصدای پیست، استراحت  باشید، آرام باید
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 . روی انجام کارهای صحیح تاکید کنید9

هم  نهاآ و شوند، برنده هایمان بچه دوست داریم که قطعاهمه  ما. تاکید کنید تالش با حد اکثر توان اهمیت و بر کنید صحبت فرزندتان با

 .نیست رقابت هدف اصلی مسابقه و این فراموش نکنید که اما خواهند، می همین را

 . با اتفاق های احتمالی کنار بیایید4

 یدنرس دیر باعث ترافیکممکن است  احتمال خرابی شمشیر وجود دارد.! مشکالت غیر مترقبه ی زیادی ممکن است بروز کند شمشیربازی در

 یلیخ آنچهو  ،بیافتد هایی بله ممکن است چنین اتفاق. کند فراموش را خود یشانس خوش وسیله ی بشود. احتمال دارد فرزند شما شما فرزند

آنچه از  !ما باشد روانی سازی آماده ی نکته مهمترین این شاید. کنید همراه مسابقه جریان با خود را کنید تالشباید  که شد این استمی با مهم

 .ریدکه از کنترل شما خارج است بگذ چیزهایی و از دهید، انجامرا  تان برمی آید دست

 

 . آماده سازی را فراموش نکنید5

واهد خ عصبی او کمتر زیاد احتمال به ،کامل داشته باشد آمادگی احساس شما فرزند اگر. باشد یروان آمادگی ی نکته مهمترین این شاید خوب،

ابقه را که تجربه ی مس دیگری افراد با. را فراموش نکنید مسابقه به رفتن از قبل فیلم های چند بازی کردن تماشا است که معنی دانب این. شد

 را شانتظار در مسابقه آنچه و. زیادتمرین آن هم ! فراموش نکنیدهرگز  را تمرین. ترس تان کاهش پیدا کند احساس تا کنید صحبت دارند

 .مرور کنید بیشتر و بیشتردارید 

در پایان، . شودب نیز ورزش این دیگر مزایای سایر کسب می تواند باعث بلکه بشود شدن برنده سبب تواند مینه تنها  مناسب روانی روحی آمادگی

 .است و تکامل رشد ه به معنی رسیدن بهکبل نیست،تنها به معنی بردن  شمشیربازی هکدوباره تاکید می کنم 
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