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 به جلو ةششی ها کن پاک برف. کنید می رانندگی باران زیر کنید تصور. کرده ایم تجربه را آن ماة هم که کنیم استفاده قیاس یک از در این زمینه بیایید

ت حرک سختی هب در نتیجه آنها را می گیرد و ها تیغه جلوی عملکرد بزرگ باران قطراتریزش سریع  اما ،تالشند تا دید شما را باز کنندحال  در شدت

را  فرمان یتیز و تندشما . باشید، نیز کنند می عبور شما کنار از مدام که خودروهایی مراقب باید شما بنابراین ،است سنگین ترافیک. را ادامه می دهند خود

 فافش گاهی شما جلوی ةشیش. کنند خود را حفظ آسفالت روی می توانند ثبات سختی به ها الستیک احساس می کنید و این حس به شما می گوید که

 تا بخار شیشه ار بین برود. کنید خاموش و روشن را داشبورد باالی فن مدام باید بنابراین ،گاهی بخارآلود می شود و

 

شما . باشید ی در حال گذرها اتومبیل مراقب دائما باید شما و کنند می عبور شما کنار از سرعت با مردم. دارد نیاز شماباالی  تمرکز و دقت به وضعیت این

 .کنید معطوف خود رانندگی بهشدیدا  را حواستان باید ،دارید نگه ایمن را ی خودخودرو داخل افراداگر قرار باشد  که دانید میبه خوبی 

ة هم گرانن کنید، می رانندگی بار اولین برای وقتی. شود می خودکار چیز همه مدتی از بعد که گفت خواهد شما به است بوده راننده مدتی برای که هرکسی

رانندگی  لحظه در شما. کنید نمی فکر آن به دیگر شما زمان، گذشت بااما . کنید می فکر حد از بیش خود فرمان چرخش هر به و هستید هاچیز این

 .دندهمی  نشان واکنش درستی به که دارید اعتماد خود مغز و بدن به زیرا کنید می

 ،کامل فتوق یا آهسته سنگین، ترافیکدر  – یده اگرفت یاد خودکاربصورت  را رانندگیشمار بی و مختلف هایموقعیت در و مکرر و متوالیبا تمرین  شما

 از مختلف، کشورهای حتی یا شهرها در دیگر، ای جاده و هوایی و آب شرایط از بسیاری در و برف ، درباران زیر ،شب های تاریک روز، مختلف هایزمان

 با همراه رانندگی اید،کرده  رانندگی مسافران مختلف انواع با خودروها مختلف انواع با شما .روستایی های فرسودة جاده گرفته تا بانده چند های بزرگراه

 .دیگر متغیرهای از بسیاری و عصبانیت، یا آلودگی خواب خستگی،

 باید ماش. می کند لعم ماشین رانندة همانمانند مغز  شما مغز شمشیربازی، مسابقة یک در. دهید انجام را کار همین بگیرید یاد باید نیز شمشیربازی در

 دست به قدرتفرمان مهارت های خود را با  و کنید،ن فکر موارد پیش پا افتادهبرخی  به حد از بیش اینکه تا کنید اعتماد خود مغز و بدن به که بیاموزید

شویم که گذر که در آن، چنان در یک فعالیت فیزیکی یا فکری غرق می وضعیت ذهنی) "(flowشارش یا غرقگی ) جریان" مورد در دائماً ورزش در. بگیرید

 های موقعیت در زیاد تمرین با و زمان طول در که است مهارتی مسابقه طول در کامل حضور و لحظه از گذر. شود می صحبت (کنیمزمان را حس نمی

 حداکثر به پرتیحواس بدون را خود ذهنی چابکی تا دهدمی را امکان این ما به که است ة ذهنیتوسع مهم های مهارت ی ازیک این. شود می ایجاد مختلف

 .عرضه کنیم داریم نیاز هاآن به که زمانی در دقیقاً را خود هایمهارت و برسانیم
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