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دنیا  بازیشمشیر مربیان ترین بزرگ. هستید در اشتباه شماست، های مدال دهد می قرار تاثیر تحت را شمشیربازی مربی که چیزی تنها کنید می فکر اگر

 رارق شمشیربازانی تأثیر تحت بلکه .گیرند نمی قرار گذارند، می در معرض نمایش پیست روی را خود قدرت کهآوری  مدال بازیکنان تاثیر تحت هرگز

 .کنند استفاده خود شمشیربازی بهبود برای مؤثر طور به خود تمرکز و ذهن از چگونه دانند می که گیرند می

 

 اما اشید،ب جهان شمشیرباز ترینقوی و ترینمنعطف ترین،سریع توانیدمی شما. شود می هدایت احساسات و ذهن بر تسلط از طریق همیشه بدن تجسمانی

 .داشت دنخواه انضباط و نظم هرگزبدن شما  ،منضبط نباشدشما  ذهن اگر. بخورید شکست توانیدمی هم باز

 داند یم باتجربه مربی یک. روند می و آیند می های گوناگونی را می بیند که اندازه و شکل شمشیربازهای جورواجوری با هفته شمشیربازی هر مربی یک

 .دهند می نشان خود از اشتیاق و شور در تمرینات خود که هستند شمشیربازها کسانی بهترین که

 .پردازیممی  خود ذهنی نگرش از طریق شمشیربازی مربی دادن قرار تاثیر تحت برای راه هشتبه  اینجا در ؟ددهی انجام را کار این خوب، چگونه باید

 زود حاضر شوید مسابقه و برای تمرین. 1

 یک اما ت،اس ای کلیشهبیان  یک این ".دیه اکرد دیر ،برسید موقع به اگر اما ،اید رسیده موقع به ،بیایید زود اگر": ید کهومی گ قدیمی المثل ضرب یک

 ،برسید دزو وقتی. است همه رایب وقت اتالف رسیدن دیر و بدهید دست از را خود شمشیربازی تمرینات از ای لحظه نباید شما. است واقعی و منطقی ةکلیش

 .هستید قائل ارزش خودتان و او وقت برای و هستید زده هیجان آنجا در حضور از که دهید می نشان خود مربی به دقیقه، پنج بگوییم

حال و  وارد خارج شوید و دادید می انجام قبال که کاری هرمود  از دهد می امکان شما به زیرا است برای شرکت در کالس و مسابقه خوب تمرین یک این

 .داشت یدخواه بیشتری تمرکز مسابقه یا تمرین طول در ،خود را زودتر با شرایط وفق دهد که بدهید را فرصت این خود ذهن به اگر. بشوید شمشیربازی هوای

 گیریدب تصمیمهمیشه  اما ،کنیم دیر برای هرکاری ممکن است ما ةهم البته. شد خواهد متوجه ریز را حتما ةنکت این شما مربی اما است، ریزی نکتة یک این

 .برسید تمرین به زودتر تالش کنید تا که



 چگونه مربی شمشیربازی خود را با نگرش ذهنی خود تحت تأثیر قرار دهید    ترجمه: عباسعلی فاریابی 

2 
 

 برسانید حداقل به را معاشرت تمرین طول در. 2

ن، بجای بنابرای. کنید تمرکز خود تمرینات روی که دوست دارد همچنین او اما باشید، صمیمی هایتانتیمی هم با که همیشه دوست دارد شما مربی که البته

و  دببریاز این زمان را حد اکثر استفاده سعی کنید  دارید، وقت دقیقه چند که زمانی یا تمرین کوتاه های استراحت زمان دروقت کشی در حین تمرین، 

 . حال و هوای خود را عوض کنید کمی

 و یدباش داشته توجه دهید می انجام که کاری به کنید سعی. هست شما تمرکز سطح متوجههمیشه  طبیعتاً او اما کند، نمی شما را جاسوسی هرگز مربی

 .کند می کمکنیز  شما به و دهد، می قرار تاثیر تحت را شما مربی کار این. کنید گذاری سرمایه تمرین خود ةتجرب روی کامالً

 انجام که کاری از را شما حواسوسیله  این. شود می نیز استراحت زمان در گوشی اجتماعی های رسانه کردن چک شامل مورد این که باشید داشته توجه

 .و ذهن شما را مغشوش می کند پرت دهید می

 

 کنید کار خانه هم روی مهارت های شمشیربازی خود در. 3

 رسیده اوج به تمرین گروهی و درس انفرادی جلسات و ها کالس در بدون شرکت که ندارد وجود جهانشمشیربازی  تاریخ در باالیی سطح ورزشکار هیچ

 .نیست سادة رسیدن به این هدف راه تنها این اینکهضمن . باشد

 خود را با درس انفرادی تمرینات عمومی و های کالس از خارج در که دهید نشان او به دهید، قرار تأثیر تحت را خود شمشیربازی مربی دوست دارید اگر

. فاده کنیداست کمکی جنبی تمرینات می توانید از یا کنید، درست خود برای هدف یکاز یک پشتی  خانه در می توانید. می کنید مشغول شمشیربازی

 .خواهد داد نشان وضوح به را شما پیشرفت ،کنید مشغولرا با آن  خود باشگاه از خارج در بتوانید که کاری هر

 خود هنیذ با توان و کنید تمرکزکمی  یدتوان می داریم، ما ةهم که ای پرمشغله زندگی در کنار. کنید باور را این. این را تشخیص دهد تواند می شما مربی

 .دارد را ارزشش واقعاکار این  .دهید اختصاص کمی وقت شمشیربازی اتتمرینبرای 

 بپرسید سوال. 0

 در و دارید توجه گذرد می تمرین در آنچه به شما کهنشان می دهد  سوال پرسیدن! می کنیم پوشی چشم آن از راحتی به گاهی که است مهمی نکتة این

 .هستید دهید می انجام که کاری روی بر گذاری سرمایه حال
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  مرتبطکامال ماش سؤال که نیست الزم. ببخشید بهبود یک وضعیت را توانیدمی آیا اینکه یا بپرسید پا حرکت یک در مورد مربی ةتجرب مورد در است ممکن

 !نترسید پرسیدن از و کنید دنبال را هست ذهنتان در آنچه. ارتباط دارد به تمرینکمی  که شوید مطمئن باید اما باشد،

را  تنها این کار و نکنید فکر آن به کنید سعیاما . بینید مییک وضعیت دلهره آور  در را خودمعموال بیشتر  زیرا باشد برانگیز چالش ابتدا در تواند میکار  این

 .راه خواهد افتاد به راحتی جریان این کردید، خود مربی از آگاهانه سواالت پرسیدن به شروع که هنگامیو ! وجود ندارد ای احمقانه پرسش هیچ. بکنید

 بپردازید به تماشای بازی های شمشیربازی. 5

. آوریدیم دست به دهندمی انجام آنچه از را یجدید هایبینش و اطالعات هستند، شما از باالتری سطح در که بنشینید زیکنانیاببه تماشای بازی  وقتی

 .بازگردید خود مربی به ی جدیدتریها ایده و سواالت با توانید می سپس

 ذشتهگ قهرمانان المپیکی بازی و بنشینید المپیک به تماشای مسابقات یوتیوب در یا کنید بررسی Cyrus of Chaos بازی های موجود در سایت توانید می

 را خود همراه تلفن توانید می حتی. شود سازی شفاف تا بپرسید او از دیدید آنچه مورد در توانید می یدبازگشت خود مربیموقعی که نزد  سپس. ببینید را

 .کنید می صحبت چیزی چه مورد در تا متوجه شود شما دهید نشان او بهآن حرکت ها را  و بیاورید همراه خود تمرین موقع

 

 هم و خود های تیمی هم از حمایت برای همبمانید  سالن در بازی های موجود آخرین تاهنگام شرکت در مسابقات  و کافی نیست. این مورد در همین حد

کار  داوران ضاوتق و قوانین بهتر درک برای و کنید تحلیل و تجزیه را آنها تاکتیک و تکنیک کنید سعی. بازیکنان آن مسابقات بهترین بازی تماشای برای

 .کنید تماشاخوب  را آنها

 ت دربرای پیشرف راهیدنبال  شما که دهد می نشان این. است انگیز هیجان بسیار مربی برای شما فعلی سطح در شمشیربازی با ذهنی درگیری نوع این

 .هستید این فرایند درگیر هم باشگاه در تمرینات خود زمان از خارج در و هستید شمشیربازی

 شویدحاضر  کامل با آمادگی. 6

هتر است که ب آیید، می تمرین کالس به وقتی حتی یا شمشیربازی ةمسابق یک به وقتی. است ارزش مطرح کردن این مورد که نیاز به گفتن ندارد بسیار با

 .بطور کامل آماده کنید تمام نیازمندی های خود را

 در اگر. دارید نگه تمیز و کنید چک خانه در را خود شمشیربازی وسایل. استبه کار  آماده خود تجهیزات تمام که باشد مطمئن کامال باید شمشیرباز

میز کردن وسایل راهنمای جامع تموجود در مقالة  های دستورالعملبه  توانید می نیستید، مطمئن خود شمشیربازی وسایل کردن تمیز ةنحو مورد

 .مراجعه کنید وبالگ این درموجود  شمشیربازی

 رویدب ابقاتمس به قرار است وقتی. ببرید بیشتری ةبهر شمشیربازی کالس و انفرادی آموزش از توانید میشما  که است معنی این به کار آماده به تجهیزات

 دقیق هم که دهد می نشان تان مربی به واقعاً این. یدنگهدارآماده به کار  را خود تجهیزاتو همیشه  همیشه همیشه،. کنید چک بار دو را خود تجهیزات

 .هستید آمادهبرای مسابقات و تمرین  دائماً و هستید

https://academyoffencingmasters.us7.list-manage.com/track/click?u=07ff819bf025bcd10be698e9f&id=980503c22c&e=11eac97619


 چگونه مربی شمشیربازی خود را با نگرش ذهنی خود تحت تأثیر قرار دهید    ترجمه: عباسعلی فاریابی 

4 
 

 

 کمک بگیرید ندیگرا زا و هدف گذاری کنید. 7

 لیناو در شرکت هدف این که کند نمی فرقی. شوید متعهد آن به شمشیرباز عنوان به توانید می که است فاکتورهایی ترین مهم از یکی گذاری هدف

 .کنید شدر بهتر خیلی کند می کمک شما به و دهد می افزایش را شما تمرینی تمرکز هدف داشتن المپیک، مسابقات گزینشی یا باشد شما محلی ةمسابق

 هر رد. دهید انجام تنهایی به را کار این توانید می یا ،کمک کند شما هبدر هدف گذاری  هک بخواهید او از و جلسه داشته باشید خود مربی با توانید می

 شما و شد خواهد زده هیجان آنها به رسیدن برای شما به کمک برای مربی. اید کرده تعیین آینده برای را اهدافی که شوید مطمئن بایست می شما صورت،

 .می کنم تضمین من این را !داد خواهید قرار تأثیر تحت را او واقعا

 یدنک درگیر خود را ،نفس به اعتماد با. 8

 شمشیربازی یمرب بر مثبت تأثیر کاسعان. ببرند باال سواالت به دادن پاسخ برای را خود دست یا سوال کنند داوطلبانه شمشیربازان که دارند دوست مربیان

 .بشود تمرین عملی اجرای مورد در و اعتماد به نفس شما اطمینان از ناشی تواند می اغلب

 و ،آموزش در ثبات از واقعی نفس به اعتماد. هستید خودستایی یا خودنماییاهل  شما که نیست معنی این به خود های مهارت در مورد بودن مطمئن

 .شود می ناشی اید داده انجام خصوصی انفرادی های درس و ها کالس از خارجدر  که یهایکار

 دتوان می و تسا گذاشته سر پشت را یمشابه موقعیت او زیاد، احتمال به. چیست او توصیه که بپرسید خود مربی از دارید، مشکل خود نفس به اعتماد با اگر

 !است کار بهترین پرسیدن سوال تکرار می کنم که هم باز. دکن کمک منیناا وادی این از عبور در شما به

به همان اندازه هر قدر که روی چیزی سرمایه گذاری کنید  شماو  ،ی صدق می کندچیز هر در مورد "نیکو کردن ار پُر کردن است کار"المثل ضرب 

 که کند ناناطمی احساس تواند می شما مربی آیید، می خود شمشیربازی تمرین به متعهدانه و مثبت ذهنی نگرش با وقتی. بگیرید نتیجه آن از توانید می

 .ببرد یشبه پ ار شما ندتوا می شتریب ،تامین کنید ،باشید دوست دارداو  که سطحی مورد دربتوانید توقعات او  بیشتر چه هر. هستید به این کار عالقمند شما

 سلیم عقل !، بیشرین بهره را خواهید بردکنید استفاده خود شمشیربازی مربی دادن قرار تاثیر تحت برای خود ذهنی نگرش از و کنید دنبال را نکات این اگر

 اشم از تان مربی آنچه به. کنار بگذارید راحتی بهرا  خوب های عادت اجازه نخواهد داد تابه شما  این کار ضمن اینکه ،به خوبی می پذیرد را یتعواق این

 یینتع خود برای که بزرگی اهداف به رسیدن خود برای توانایی ارتقای و بهتر آموزش با. او نشان دهید به را آن اجرای کنید سعی و کنید فکر خواهد می

 !کرد خواهید دریافت پاداشحتما  اید، کرده

Igor Chirashnya 


