
 

 شخصی دفاع برای رزمی رشتٍ بُتریه اوتخاب

وٌیکد ،   ته رزم، اگر ضوا تصوین گرفتِ اید وِ تا آهَختي یکه رضکتِ رزهکی از خکَا افکا       فرٍضگاُ ایٌترًتی رزهی تتر اساس تحمیما

جلَگیری وٌید چَى هوىي است وِ سالهتی ضکوا تکِ خ کر     زیرا تاید از وته خَراى خَا. حتواً اًتخاب الیك ٍ ظریفی ااضتِ تاضید

تِ اًدازُ یه عور وته هکی   ایي است ، وساًی وِ هی خَاٌّد یه ٍرزش رزهی را ترای افا  ضخصی یاا تگیرًد ًىتِ لاتل تَجِ. تیفتد

 .خَرًد

هی خَرًد تا اگکر   رٍز ار ّفتِ را وته 3ضًَد ٍ تِ طَر هتَسط   هطغَل یااگیری یه رضتِ رزهی هی سال 5ایي استِ از افراا حدٍااً 

تِ ّویي خاطر ار ایٌجا ها تِ ضوا رضتِ ای را پیطکٌْاا هکی وٌکین     !یه ضة تا یه ضخصی رٍترٍ ضدًد اجازُ ًدٌّد وِ وته تخَرًد

آى خثکری از وتکه خکَراى ٍ     ّیچ ٍرزش رزهی ٍجَا ًدارا وکِ ار  ّرچٌد وِ. از وته خَراى ٍ صدهِ ایدى ًثاضد وِ ار آى خثری

 است ٍ تستگی تِ ضرایط رضتِ ّایی اارا وِ ایي هیساى ار آًْا ون یا زیکاا  صدهِ ایدى ًثاضد چَى وته زاى تخطی از ٌّرّای رزهی

 .ّستٌد

 : شما بایذ َىری را اوتخاب کىیذ کٍ اصًل مبارزٌ در آن سىجیذٌ باشذ- 

تاضد پیرٍز است ٍ ایي ارست ّواى چیسی اسکت   ّای رزهی ّر وسی وِ سرعت، لدرت ٍ آهااگی جسواًی زیاای ااضتِ اوثر رضتِ ار

خَا تحویل هی وٌٌد  عٌَاى هثال تعضی از سثه ّا حروات غیر هٌ می ٍ غیر وارترای را تِ ٌّرآهَزاى تِ. وِ ضوا آى را ًوی خَاّید

 ایي تىٌیه ّا ار اعَای ٍالعی خیاتاى ّیچ جکایی . ضرتِ هیلِ آٌّی تایستد لی هستمیواً جلَهثال از رزهی وار هی خَاٌّد تا تا است خا

گکاّی  . احتوال خیلی زیاا هٌجر تِ ضىسکتگی آى هکی ضکَا    ًدارًد زیرا ّر آام عاللی هی ااًد وِ آّي از استخَاى هحىن تر است ٍ تِ

اراسر زیاای ترای ضوا هکی   تاضٌد اها ار اراز هدت تاعث آسیة ٍ حروات ار یه تازُ وَتاُ هدت جَاتگَ هوىي است ایي تىٌیه ّا ٍ

 اسککت تککاى را ار تراتککر ضککرتِ هیلککِ آٌّککی لککرار تدّیککد         سککالگی اسککتخَاى  55آیککا ضککوا هککی تَاًیککد ار سککي     . ضککًَد

خَاب تیدار ضکدُ   ًیوِ ضة از تفىر وٌید. وِ ضرتات آًْا ًیازهٌد گرم وراى تدى ٍ ااضتي فضای تاز هی تاضد ترخی از رضتِ ّا ّستٌد

وٌیکد   آیا ضوا هی تَاًید ضرتات چرخطی پایی وِ ار تاضگاُ تِ زیثایی اجرا هکی ! ضَید ٍ تا سارلی وِ تِ خاًِ تاى آهدُ است ارگیر هی

  ...وٌید تا تِ ضوا فرصت اّد تا تدًتاى را گرم وٌید  را تِ ازا ار خاًِ تا فضای هحدٍا تسًید یا هی خَاّید از سارق خَاّص

 : ىر رزمی کٍ گسیىش می کىیذ بایذ فضای مبارزٌ آن محذيد وباشذَ- 

لَاعد هثارزُ ار تاضگاُ تکا خیاتکاى   . وته ًخَرید تاضگاُ خَا هطت زى هاّری ار هثارزات ّستید الیل ًوی ضَا وِ ار خیاتاى  ار اگر

تاى از لَاًیي تعیکیي ضکدُ    د، هی ااًید وِ حریفتاضگاُ آهااُ هثارزُ ّستید، تدى خَا را گرم وراُ ای تسیار هتفاٍت است چَى ضوا ار

زًد ٍ ّوچٌکیي از تجْیکسات ایوٌکی تکرای وکن وکراى احتوکال هصکدٍهیت          ای پیرٍی هی وٌد تِ طَر هثال تِ صَرت ضوا هطت ًوی

 .وٌید استفااُ هی

یر ضدید اسکت ٍ پکای خَاتکاى را    وِ ار خیاتاى تا یه ًفر ارگ ایي گسیٌِ ّا سثة هی ضًَد تا پس از چٌد سال توریي ار تاضگاُ ٍلتی

از چٌد سال توریي، از یکه   هی ااًن احساس تدی تِ ضوا است هی اّد وِ پس. ضخص واهال هعوَلی وته تخَرید گن وراُ ٍ از یه

 .فرا عاای تِ راحتی وته تخَرید
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اگکر  . تاضید وِ ار خیاتاى وته ًخَریکد  ٌّرّای رزهی را ترای سالهتی ٍ وسة هدال توریي وراُ اید ًثاید اًتظار ااضتِ ار صَرتی وِ

ٍ        ّن ترای افا  از خَا ٌّرّای رزهی را وتکه   یاا گرفتِ اید ٍ تا ایدى ضرایط هتفکاٍت ٍ حروکات پکیص تیٌکی ًطکد اسکتداچِ ضکدُ 

ي ًىکراُ  ضوا تِ ّیچ ٍجِ فٌَى هثارزُ خیاتاًی را توری ار اصل ار ایي هدت. خَراید هعلَم هی ضَا وِ اًتخاب تاى ارست ًثَاُ است

 .را ار آٍراُ اید اید تلىِ فمط ااای آى

 تثلیغاتی وِ ااعا هی وٌٌد هی تَاًٌد افا  ضخصی ٍ هثارزات خیاتکاًی را ووتکر   تِ ّویي خاطر تِ ضوا هی گَین وِ تِ ّیچ عٌَاى گَل

تکرای ارن تْتکر آى،   . دًی ًیسکت وار تِ ّیچ عٌَاى ضک  تِ ضوا آهَزش هی اٌّد را ًخَرید زیرا ایي... رٍز ٍ  45ساعت،  42از یه هاُ، 

تدّن وِ ار عکرض یکه هکاُ     ٍ خَاًدى ٍ ًَضتي را تلد ًیستید ٍ هي تِ ضوا تگَین وِ هی تَاًن تِ ضوا یاا ترای هثال، فرض وٌید الفثا

 صکفحِ، آى  ار ٍالع تِ هرٍر زهاى ضوا از ضىل حرٍف ٍ تىرار هحتَای ّکر ! وتاب ٍلی ّواى. صفحِ ای را تخَاًید 55تتَاًید یه وتاب 

وِ وتاب را ترای تاى عَض وٌین اصال تلد ًیستید وکِ   وتاب را حفظ هی ضَید ٍلی تِ ّیچ عٌَاى خَاًدى را یاا ًگرفتِ اید ٍ ار صَرتی

 .وتاب جدید را تخَاًید

ار آراهص واهکل تکا    یعٌی ضوا ار هحیط خاًِ یا تاضگاُ ّواى چیسی است وِ ار تثلیغات پر زرق ٍ ترق رساًِ ّا تِ آى هی پراازًد، ایي

وٌید ٍ فىر هی وٌید وِ هثکارزُ را   افا  ّا را توریي هی وٌید ٍ هی تیٌید وِ هی تَاًید تِ خَتی آى را اجرا اٍستاى تاى اًَا  ضرتات ٍ

ِ هَاجک  ٍلی ٍلتی وِ هثال یه ضة ار یه وَچِ تاریکه تکا ضخصکی   . واذب پیدا خَاّید ورا تِ خَتی یاا گرفتِ اید ٍ اعتواا تِ ًفسی

 .وٌید ضَید وِ تا یه چالَ تِ سوت ضوا هی آید از ترس ّوِ چیس را فراهَش هی

ٍ هثارزُ ار غریضِ ضوا جای تگیرا حتی ار صکَرتیىِ ًیوکِ ضکة     اها اگر ضوا راُ هثارزُ وراى را تِ صَرت اصَلی ٍ ارست یاا تگیرید

 .عىس العول ًطاى اّید ٍ  تَاًید از خَا افا وٌید ٍ تثیٌید وِ هی خَاٌّد ضوا را خفِ وٌٌد تاز هی  چطن تاى را تاز
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