
 

 روش های رسیدن به برتری در هنرهای رزمی

هزاحل سختی عثَر كٌيذ يا تِ قوَ  هروزٍا اس    در استفادُ اس ٍرسش ّای رسهی هی خَاّيذ افکار حزفِ ای داضتِ تاضيذ حتوا اس چٌاًچِ

چارچَب خاصی قوزار   ٌّزّای رسهی ٌّگاهی كِ در قالة هساتقِ ّای ٍرسضی قزار هی گيزًذ ّز كذام در ّفت خاى رستن رد ضَيذ سيزا

تِ طَر هثا  در تکَاًوذٍ سوزعت تواپی ااّوا توزای زوزتِ سدى ٍ اهتيواس         .هی گيزًذ ٍ گَضِ ای اس قذرت رسهی را تِ ًوايص هی گذارًذ

ززتِ سدى يا در كيك تَكس قذرت ٍ سوزعت   در جَدٍ گزفتي ٍ ازتاب كزدى ٍ در كيَكطيي استفادُ اس دست تزٌِّ ٍ اا تزای گزفتي يا

 ... تَكس ٍ ست ٍ اا تزای ززتِ سدى تا دستکصدر درد

ضوا ٍرسضکاراى رسهی گفتِ هی ضَد تِ طَر كلی ّوز كوذام دارای جشايوات     راُ كار ّای كِ تزای رسيذى تِ تزتزی در ٌّزّای رسهی تِ

 .ٌوذ ٍ سهواى فوزم هوی ك    رٍش ّای گًَاگَى تزای رسويذى توِ  ى ّسوت كوِ ًسوثت توِ فزٌّوش ٍ ًگوزش ّوای اجتوواعی           فزاٍاى ٍ

 

 

 

 : تكنیك1- 

  هَسش فٌَى ايچيذُ ٍ هحکن: ًکتِ 

 

 يادگيزی فٌَى سست ٍ رٍاى -

 رسيذى تِ درجِ ای كِ تتَاى توام فٌَى را تزكية كزد يا در ّواى هزحلِ فٌَى تی فًٌَی -

 

 : تاكتیك2- 

 ًسثت تِ حزيف ٍ حزيفاى تتَاًيذ سزيع تغييز تاكتيك تذّيذ: ًکتِ 

 

 ... ال ٍ‘ ديَار ‘ دريا ‘ كَُ ‘ ای غلثِ تز حزيف هثل جٌگل تِ كارگيزی اس هحيط تز -

 .استفادُ اس اتشار  پت ٍ يا ّز ٍسيلِ ای كِ اهکاى دارد ضوا اس  ى استفادُ كٌيذ -

 

 : قدرت3- 

 قذرت هاّيچِ يا ّواى ًيزٍ: ًکتِ 

 

 قذرت در سزعت تذى يا ضتاب ٍ رفلکس تذى -

 قذرت در استقاهت تذى -

 تحول ضزايط سخت ٍ دضَارززتِ اذيزی ٍ  -

 قذرت در تٌفس ٍ يا توزيٌات -

 



 

 

 : روان4- 

 ّواٌّگی تيي هغش ٍ تذى ٍ تصوين گيزی تْتزيي رٍش در كَتاُ تزيي سهاى هوکي: ًکتِ 

 

    ٌذ قوذرتی فوَم الروادُ خلو     حزكت هی كٌ ّواٌّگی تيي جسن ٍ رٍح ٍقتی كِ رٍح ٍ جسن در يك قالة هی رًٍذ ٍ در يك هسيز -

 هاًٌذ ضوطيز سًْای چطن تستِهی ضَد 

 

اًگيشُ تاپ ٍ قَی كِ تتَاى هزاحل توزيٌات گًَواگَى را   ارتثاط تا ًيزٍی هاٍراء طثيرِ هاًٌذ عط  تِ هرٌَيات عط  تِ خذا تزای ايجاد -

 رسيذى تِ ّذفی ٍاپ تحول كٌيذ ٍ تزای
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