
 
 

 

اصل کلی در مبارسٌ 01  

   کٌذ  اها سعی هی  ، گرچِ اٍ ترای اًجام ٌّرّای رزهی تاضگاُ یا هَسسِ ای خاظ دارد ـ یک مبارس بٍ َیچ گزيَی تعلق ودارد0

 . ًوَدُ ٍ هجوَعِ ای کاهل ترای خَد ایجاد کٌذتا تکٌیک ّایی ٍرزضی را از سایر سثک ّا ترداضت 

اگر حرکتی تذ ٍ پیچیذُ زدُ . ، تکٌیک ّای خاظ اٍ تایذ تر هْارت ّای کلی حرکتی ٍاتستِ تاضذ ـ یک جىگجً باید سادٌ بگیزد۲

 . تکٌیک ّای سادُ کِ سریعتر ٍ تٌذ تر اجرا هی ضَد اٍ را زًذُ ًگِ خَاّذ داضت.ضَد ضکست حتوی است

، ّرچِ تا تالش ٍ پطت کار تیطتر تِ توریي تپردازیذ هثارزُ ای سادُ تر  رسی کٍ خًب تمزیه می کىد قطعاً بُتز می جىگدـ مبا۳

          توریي زیاد تٌْا تاتوریي ٍاقعی در صحٌِ ّای ترخَرد ٍاقعی حاصل هی ضَد ٍ تِ قَل هعرٍف ًاتردُ رًج گٌج. خَاّیذ داضت

 . ستِ ضذیذ فَراً توریي رٍ ٍل ًکٌیذهیسر ًوی ضَد پس ّر ٍقت کِ خ

         ، اٍ تایذ تا لثاس توریي کِ هی تایست در طی  ـ یک مبارسٌ در لباسی تمزیه می کىد کٍ با َمان ویش مبارسٌ ياقعی دارد۴

          ر عضَ تین استاگ .لثاس کار تاضذ جیي تاضذ یا لثاس خاًِ تاضذ تفاٍتی اصال ًذارد  یک هثارزُ ٍاقعی پَضیذُ تاضذ چِ آى لثاس

 . تایذ تا توام اتسار ّای الزم کِ در هاهَریت حول هی کٌذ توریي کٌذ

         ، اٍ تاایي ضعارّا اضٌا است گفتِ ّایی کِ ایي هَضَع را  ـ یک مبارس بیاد داشتٍ کٍ باید دارای يضعیت ريحی مثبتی باشد۵

 .کِ ضْاهت دارد حتوا پیرٍز استّر . القا هی کٌذ کِ ّوتای اٍ ّرگس تسلین ًوی ضَد

        ، در توریي ٍ هثارزُ اٍ ّرگس فقط کاری را کِ دلص هی خَاّذ را اًجام ًوی دّذ تلکِ خَد را  ـ یک مبارس اوعطاف پذیز است۶

 . تا هحیط ٍ تغیرات هثارزُ ٍقف هی دّذ

ّای خَد را هی سٌجذ ٍ هسایل را زیر سَال هی ترد ٍ ، اٍ ّوَارُ تکٌیک ّا ٍ تاکتیک  ـ یک مبارس َمٍ چیش را ارسیابی می کىد۷

 . اٍ ّرگس ًوی گَیذ ایي راُ تٌْا راُ چارُ است. تِ دًثال راّایی هی گردد تا اطالعات خَد را افسایص دّذ

، اگرچِ عقل اٍ ًخستیي سالح ٍی هحسَب هی ضَد ٍلی تا ایي  ـ یک مبارس يضعیت فیشیکی خًد را بٍ خًبی حفظ میکىد۸

اعتواد تِ ًفس خَد را . هی داًذ کِ حفظ ترکیة ٍ تٌاسة اًذام تِ اٍ کوک خَاّذ کرد کِ تکٌیک ّای خَد را تِ هَقع اجرا کٌذٍجَد 

 . افسایص دّذ ٍ ًیرٍی تثحر خَد را تقَیت ًوایذ

ُ تِ عٌَاى تخطی ضرٍری تِ خَد ًوی ًازد ، اٍ صرفا تِ هثارز. ، اٍ سادُ تاقی هی هاًذ ـ یک مبارس یک حزفٍ ای آرام ي مًقز است۹

 . در ضغل خَد فکر هی کٌذ

 . ، اٍ ّویطِ درپی یافتي رٍش ّا ٍ تکٌیک ّای ترتر رٍز است ـ یک مبارس َزگش تعلیمات خًد را متًقف ومی کىد01
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