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  پیشگفتار

، ھاامپراتوری گیریشکلدر طی نبردھای تاریخی اقوام مختلف یا 
 ھاجدالاین . بوده است ھانیرنگشاھد جنگ و  بشر ھمچنان

 ھایمھارتزمان و باال رفتن تجربیات جنگی، تبدیل بھ  باگذشت
حملھ در  دفاع یا ھایاستراتژیمختلف تکنیکی، تاکتیکی و 

  .گوناگون شده است ھایسبک

در ورزش یا ھر ھنری  ھزارسالھبھره بردن از این تجربیات چند 
با توجھ بھ تجربیات گذشتگان  ترسریعدیگر، باعث پیشرفت 

 ھاآن کسب درراه ھاییجانچھ  دانیممیکھ  اییھتجربھ. خواھد شد
گذشتگان را بھ  و شجاعت ھوشمحصول تالش، . فدا شده است

در ھر مھارتی الزامی  ماھرشدنکار بستن، ھنری است کھ برای 
  .خواھد بود کنندهھدایتو 

عملی یا ذھنی ھنرھای جنگ در ورزش و  نونفاستفاده از 
مسابقات ورزشی چنان واقعیتی است کھ حقیقت پیشرفت در آن 

ریز اما  ھاینکتھحقیقتی کھ گاه با رازھا و . ھستنھفتھ 
  .شودمیبھ واقعیت تبدیل  سازسرنوشت

  بیگلری ھارب
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 ھنر جنگ در ورزش

قوای مھارتی یک ورزشکار، رازھای ھنر  در پس تقویت
  است. جنگ نھفتھ

 ورزشی، ھایرشتھبرای ھر یک از  ورزش، در قدرت پیدایش
پیدایش قدرت در نیروھای نظامی ھر یک از  مانند درست

ھر کشور یا ملتی کھ باھم  .استمختلف روی زمین  ھایملت
و آرایش نظامی در خود ایجاد کرده باشند بھ قدرت  شدهیکپارچھ

ثبت  ھاآن نظامی دست پیدا خواھند کرد کھ شکست دادن در تاریخ
ورزشکاری کھ اوج  ھمچنین ؛ وشود، نھ شکست خوردنمی

ند درست مان ،آورده باشد بھ دستخود را  ھایمھارتیکپارچگی 
  .خواھد شد ناپذیرشکستآن ملت 

بھینھ از رازھای  ورزشکار در استفادۀ ناپذیریشکستشرایط 
  .است ھنر جنگ
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 راز اول
  .شودباید تحلیل و بررسی  ھنر جنگ برای ورزشکار مھم است،

٢ 
حریف و خود را خوب بسنجید تا بتوانید برنده را از  ھایموقعیت

  .دھیدپیش تشخیص 

٣ 
 ،باشدمی ھامقطعخود در تمام مراحل و  پیشرفت در حفظ انگیزۀ

راه و ھدف دلسرد  از ادامۀ نخواھد گذاشت گاهھیچ کھطوریبھ
  .شوید
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۴  
ذھنی و  ھمیشھ باید در موقعیت مناسب بدنی، ھامسابقھشرکت در 

  .با لوازم کامل بوده باشد

۵ 
  .نبرد باید ھمیشھ مورد ارزیابی قرار گیرند ھایمیدانشرایط 

۶ 
 بھ دستخود را  میدانیھماعتماد  خود را ھوشمندانھ رھبری کنید،

شجاعت  در جھت پیش برد اھداف انسانیت بھ خرج دھید، .آورید
  .قرار دھیدرا مالک  کوشیسختو 
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٧ 
  .انضباط را در خود خلق کنید

٨ 
پیروزی و پیشرفت واقعی در انتظار ورزشکاری خواھد بود کھ 

  .را اجرا کند ھاآن اھمیت دھد و بھ تمام نکات

٩ 
خود را  ھایتاکتیک ھاآنامتیازھای حریف را شناختھ و بر اساس 

  .انتخاب کنید
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١٠ 
الزم است در مواقعی خود را ضعیف نشان دھیم تا حریف زیاد بھ 

  .دنبال راه چاره در مقابل ما نباشد

١١ 
  .عکس تصمیم خود را بھ حریف نشان دھید

١٢ 
و با غرور است با او مقابلھ کنید اما  ازخودراضیوقتی حریف 

تاکتیک دفاع را بیشتر از حملھ انجام  بود،زمانی کھ بسیار قوی 
  .دھید
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١٣ 
  .استراتژی او خواھد شد ریختگیھمبھایجاد خشم در حریف باعث 

١۴ 
فرصت  .حریف را مغرور سازید بعد بھ نقاط ضعف او حملھ کنید

  .عمل کنید غیرمنتظره شدن بھ او ندھید، وجورجمع

١۵  
و از لو رفتن اصلی خود را در مواقع نیاز رو کنید  ھایتاکتیک

م است و تشخیص کار چش ،وضعیت مشاھدۀ .جلوگیری کنید ھاآن
  .امتیاز ساز کار ذھن ھایتاکتیکی اجرا موقعیت مناسبِ 
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١۶ 
وضعیت  .باشیدعوامل پیروزی خود را باال ببرید تا از پیش برنده 

  .استراتژیکی بھ نفعش نیست روشن استکسی کھ ھیچ عامل 

١٧ 
 ،شودمیشود بعد وارد میدان ورزشکار پیروز اول برنده می

و بعد  شودمیاول وارد میدان  خوردهشکستورزشکار  کھدرحالی
  .کندمی وجوجستپیروزی را 
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١٨ 
اگر  ،پیروزی ما در مقابل حریف قطعی شده باشد کھھنگامی

ً مسابقھ را طول دھیم و سریع تکلیف را مشخص نکنیم  با  قطعا
و حریف  قدرت خود را از دست خواھیم داد طوالنی شدن زمان،

  .خواھیم کشاند ھایمانضعفرا بھ پیشواز 

١٩ 
در ورزش بھ دالیل استفاده از مواد ممنوعھ باعث  غیرطبیعیرشد 

  .تحلیل رفتن نیروھای طبیعی و نابودی در آینده خواھد شد
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٢٠  
کھ ماھرانھ باشد و زیادی بھ طول  امندیدهھرگز عملیاتی را 

  .انجامد

٢١ 
خود و  ھایاستراتژیو  ھاتاکتیک ،ھاتکنیککسی کھ معایب 

آگاھی کامل داشتھ  ھاآن ھایمزیتاز  تواندنمی ،را نداند دیگران
  .باشد

٢٢ 
 توانمی ،آینده ھایحریفنقاط قوت  درزمینۀبا قوی کردن خود 

  .آورد بھ دسترا  ھاآنراه مقابلھ با 
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٢٣ 
ایجاد قدرت مالی مناسب در جھت پیشبرد اھداف یک ورزشکار 

  .باشد تواندنمیاما تمام شرط الزم ؛ استامری ضروری 

٢۴ 
ی خود جھت باال بردن سطح ورزش از رشتۀ خردمند، ورزشکار
در صورت نبود مدیر خردمند،  .کندمی درآمدزایی آن رشتھ

  .گردد خویش درآمدزاییخود مدیر ورزشکار باید 

٢۵ 
  .خشم را بھ حریف و پاداش را بھ خود ھدیھ دھید
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٢۶ 
  .ھای آسانر نظر بگیرید اما نھ در دست آوردبرای خود پاداشی د

٢٧ 
  .گاه بیاموزید ھاآنروابط خود را با حریفان حفظ کنید تا از 

٢٨ 
  .گیریدبکار ب ھاآنیفان را در مقابل خود از حر ھاآموختھ
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٢٩ 
  .ھدف پیروزی است نھ پافشاری

٣٠  
 .استخود  ھایبردوباختھرکسی خود بیشتر از ھمھ مسئول 

. 

. 

.  

١۶٠  
  با ایجاد خشم در حریف بھ او حملھ،

  …اضطراب او رابا ایجاد 



 گفتارپی
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 نر اوج مھارتھُ 

شک ھستند بسیار ورزشکاران یا مھارت جویانی کھ قصد بی
ھیچ راھی ھای خود را داشتھ و از رسیدن بھ اوج توانایی مھارت

 .شوندبرای رسیدن بھ این مھم غافل نمی

ای شدن در ھر ترین اصل پیشرفت برای حرفھدانیم کھ مھممی
کارگیری ذھن در بھ. باشدمھارتی، اصول بھ کار گرفتن ذھن می

صحیح  ھایھر ھنری از ارتقای سطح کیفی اندیشھ و یا شیوه
ھای اندیشھ .حاصل خواھد شد افکار و اراده تفکرات پشت پردۀ

 موفقیتبااراده و  عسل ھزاران سال تالِش ناب و تجربیاتی کھ ماه
گذشتگانی کھ در این صد و شصت راز کاربردی ھنر جنگ نھفتھ 

کھ  استھای رسیدن بھ اوج مھارت ھا یکی از راهاین. است
  .ھا غافل نخواھد شدای از آنگاه یک حرفھھیچ

 پروِر ارادگان تنسوی بیبھرازھای این مجموعھ رو  سخن من و
خواستار و  ،آسوده خواھی نیست کھ باکم تالشی یا بی تالشی خود

باشند و حتی جمالت طالیی این ھا برای خود میآرزومند بھترین
بلکھ . ای از کلمات بیش درک نخواھند کردمجموعھ را بازیچھ

ریزان خالق کوشان جھان اراده و عرقسوی سختصحبت رو بھ
بوده  رھنمودھاییکھ قدردان چنین  استای کنندهھای خیرهمھارت

آوردھاشان نتیجھ  ھا را در دستادراک بھترین و ھستند و ھمیشھ
 .گیرندمی

ً قھرمانی نباید باشد و ھر  ھدف از باال بردن سطح مھارت مطلقا
فرد با توجھ بھ شرایط زندگی خود باید در پی تالش برای باالترین 
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االترین سطح یک کودک، یک زن یا یک مرد ب. سطح خود باشد
 طدانیم باالترین سطح در شرایبسیار متفاوت از یکدیگر بوده و می

مختلف زندگی نیز برای ھر شخص یا اشخاص، متفاوت خواھد 
طور مثال اگر شخصی از ھمان ابتدای دوران کودکی وارد بھ. بود

ای بسیاری ھسالی باپشتکار و کمکای شده باشد و در بزرگرشتھ
دیگر بھ اوج مھارت خود رسیده باشد و بھترین بودن را در جھان 

شود کھ کودکی دیگر کھ شرایط مشابھ تجربھ کند، دلیلی بر آن نمی
سالی را نداشتھ از تالش در آن رشتھ یا ھنرھای دیگر در بزرگ

ھنر رسیدن بھ اوج، باید . کنار گذاشتھ شود توسط خود یا دیگران
ھای فردی یا جمعی فراگرفتھ شود و ھا و تفاوتواناییبا توجھ بھ ت

بسیار . ای است برای دست نکشیدن از ھیچ تالشیاین خود انگیزه
فرد بوده  موردعالقۀارزشمند است کھ این تالش نیز از موارد 

در سنین باال باعث  ھا حتیباشد و در این حال است کھ انگیزه
تالش برای رسیدن بھ . اوج مھارت خواھند شد رسیدن و تجربۀ

در بھ نمایش گذاردن  ار یا شھرت پرستاناوج حتی اگر از نگاه تجّ 
باال . عاقبتی نداشتھ باشد یک اصل مھم در خود نھفتھ دارد ،خود

 بردن سطح مھارت و محک زدن خود در بھ چالش کشیدن خود
موردسنجش قرار دادن خود،  در ھر سطح از مسابقات یا ھر شیوۀ

فیزیولوژیکی خواھد شد کھ سطح انسان را ارتقاء باعث پیشرفت 
رازھای این . و چھ ھنری بھتر از ھنر ارتقای انسانی ھستدھنده 

مجموعھ ھدایتگر ھنر تکامل انسانی یک فرد یا افرادی خواھد شد 
  .ھا را بھ کار ببرندآن کھ در ارزیابی خود،



 ھنر جنگ در ورزش

          22             

کھ  ھای مختلفی ھستیمھا و ردهما در مسابقات ورزشی شاھد سطح
. شوندتر از سطح اول جھان برگزار میھا پایینبسیاری از آن

استفاده از فنون ذھنی را مربوط بھ  ،غلطبھ ، افرادیبیشتر مواقع
از  ترھای پایینھای تمرینی ردهدانند و در برنامھاین سطح می

ھای تمرینات ذھنی در برنامھ طرح پایی ازسطح جھانی، َردِ 
ریشھ در دو  ،این اشتباه بزرگ. شودتمرینی ھنر جویان یافت نمی

  :چیز داشتھ و دارد

تر خألھای بسیاری از کمبود زمان ھای پاییناول اینکھ در رده
خورند کھ ریزی بھ چشم میبرنامھغلِط  ھایتمرینات و طراحی

 یعنی برنامۀذارند؛ گفرصتی برای تمرینات ذھنی و روانی نمی
 توان، قدرت، زمینھ ھای سرعت، غلط، عدم پیشرفت افراد را در

اندامی و مغزی بھ  ھای دیگِر زمان واکنش و بسیار آیتم انعطاف،
بینند کھ آورد و فرد یا افراد موردنظر عاقالنھ میھمراه خود می

جای باال بردن قدرت ذھنی خود، زمان برای باال بردن سرعت بھ
ابکی یا ھر خأل دیگری کھ دارند بگذارند و در طول تمرینات یا چ

ترین اصل پیشرفت یعنی ارتقای وجود برای مھمخود زمانی بااین
  .ذھن نخواھند داشت

طراحی درست تمرین، با توجھ بھ شرایط و از اھمیت دادن 
تمامی مسائل پیشرفتی حاصل خواھد شد و در این صورت است بھ

یا ھر سطحی کھ باشد بھ اوج توانایی خود کھ فرد در ھر شرایط 
 .خواھد رسید

چون : استگرفتھ در افکار عمومی شکل غلطِ  باوِر  این ،دلیل دوم
ای تمرین کردن را کاری دیگر برای قھرمانی دیر است پس حرفھ
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بھ اوج رساندن خود را  ۀبیھوده تصور کرده و با این باور انگیز
دھند و دیگر زمانی برای بھره بردن از اصول از دست می

ھا ھا را نیافتھ و حتی آنجمالت اندیشھ محور یا بھ کار گرفتن آن
کنند و خود را از تشبیھ می ھای رزمیھای فیلمرا بھ افسانھ
ھای خود کارگیری این اصل منحرف کرده و انگیزهفراگیری و بھ

چنین . برندھر تالشی جھت ارتقای خود از بین می را برای
 شود کھ دیگر قادر بھ درک مسیر و رھنمودھای بیرونیمی

  .باارزش نخواھند شد

ھدف گزیدن و بھ ھدف  توان چنین اندیشید کھباکمی ریزبینی می
خود ھنری است کھ  ھای سازنده،کارگیری تمام راهرسیدن از بھ

ھدف برای خود و در پی آن بودن با انتخاب . باید فراگرفتھ شود
ریزی شرایط و بھره بردن از برنامھحالت توجھ بھ بھترین 

عاقبتش رسیدن بھ اھدافی خواھد شد کھ آن  ساز،ھای سرنوشتراه
  .گرددح باالتر میوھای سطسوی ھدفاھداف پلی بھ

 در بھترین سطح قرار گیری نیاز بھفقط ای تالش کردن پس حرفھ
ھا نیز از پایھ زیرا تجربھ کنندگان بھترین سطح؛ دندار جھانی

 گریای حرفھ ریزیِ وقت برای پایھدانند ھیچاند و میشروع کرده
  .دیر نیست

جا درک و وقت و بھھای این صد و شصت راز اگر بھتمام گفتھ
چنان مسیر رسیدن بھ اوج توانایی را کوتاه  ،کاربرده شوندبھ

خواھند کرد کھ حتی زمان بیشتر برای ارتقای اوج توانایی در 
 .مھیا خواھند ساخت نیز سطح باالتر را
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ً باید تمرینات پیشرفتھ و حرفھ شناخت ای، شناختی نیست کھ حتما
اشتباه معنی اصطالح بھ. سازی کشف شوددر قھرمانی یا پول

، کس یا کسانی تفسیر و نوشتارھا گفتارھا ن را درای شدحرفھ
  .اند کھ در آن زمینھ در حال درآمدزایی یا شغل بوده باشندکرده

انجام یک کار، حال آن کار بودن یعنی بھترین نحوۀ ایحرفھ
  .خواھد بوده باشدتواند ھر چھ میمی

تواند چنان در جارو زدن سطح خیابان یک کارگر شھرداری می
  .کردعمل کند کھ موالنا در بھ زیر قلم بردن اشعار می ایحرفھ

انجام یک کار نیاز بھ بھترین روش برای فراگرفتن بھترین نحوۀ
باال بردن سطح  فراگرفتن ھنِر  بھترین روِش . آن کار داشتھ و دارد
ای احتیاج بھ بھترین حالت ممکن درآمدزایی مھارت در ھر زمینھ

  .یا کسب عناوین مختلف نداشتھ و ندارد

ای باشیم با تشخیص این مسئلھ اگر ما خواھان پیشرفت در زمینھ
گرفتھ در شکل ما است، نباید تحت تأثیر افکار غلطِ  موردعالقۀکھ 

 گیریم و ادامۀای قرار برفھح کلمۀ اذھان عمومی از برداشت
یک اثر نقاشی . مسیر پیشرفت خود را بھ بھترین نحو دنبال نکنیم

ً برای شغل یا درآمدزایی بھ اثری مشھور و  یا یک موسیقی صرفا
بلکھ باید بدانیم ھر اثر باارزشی جدای از . اندباارزش تبدیل نشده

ر ھر ای پیشرفت کردن دارزش اثر حرفھ. اندشدهاین دو خلق
بھترین  تاھایی دارد نیاز بھ شناخت ای،سطحی از ھر زمینھ
در تجربیات  ،بھترین عملکرد عملِ  شناختِ . عملکرد را ایجاد کند

کھ باید از  استھای ھر رشتھ ھای بھترینھا و راھنماییو تالش
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ھا الگویی برای بھترین ،ھا الگوبرداری شود تا روزی کھ خودآن
  .شویم

آمده در این  کارھایھا و راهالگوی برترین اندیشھصد و شصت 
کھ با خون  استھا از بھترین الگوبرداریمجموعھ، یکی از ھمان 

 .آمده استدستجان بھ

حال اگر در باالترین سطح یک یا چند مھارت بوده باشیم، ھمچنان 
غلط است کھ خود را در انتھای مسیر دیده و دیگر تالشی برای 

ح مھارت خود نکنیم؛ زیرا کھ اگر چنین کنیم یعنی باالتر بردن سط
ایم و ھنوز کار خود را بھ بھترین صورت ممکن انجام نداده

ھستند بسیار مقام آوران یا قھرمانان نمایشی کھ . ایمای نشدهحرفھ
  .پندارند و در این کشور کم نیستندای میچنین خود را حرفھ

حت تأثیر قرار داده تصور غلط عمومی کھ حتی این افراد را ت 
ای پس از رسیدن بھ باالتر بودن از سطح است باعث شده کھ عده

دست از  ،از دیگران مھارت خود ای دیگر یا اجرای بھترعده
در آن نقطھ  یتصور غلطای بودن خود را با تالش کشیده و حرفھ

بوده باشد  آغاز کسب بھترین اجرای مھارتشان کھ شاید نقطۀ
  .دھندخاتمھ می

باور اشتباھی است کھ عوام  ،ای گریختم تصور دوران حرفھ
دست  دارد ھاتوانایی بیش از این تا چنین شخصی کھ اندترتیب داده

ای نشده ھای خود حرفھاز تالش کشیده و ھنوز در سطح توانایی
ھای شھرت کند و در پی تغییر در زمینھگیری میاز کار کناره
خود را بھ باتالق  ،وری و لذت پرستیپراندوزی یا تنسازی یا مال
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از  ید ھستند بسیارنکھ باید بداندرصورتی. کشاندنابودی می
ً حرفھ پرتالشھای انسان ای کھ پی بھ این راز برده و و واقعا

گاه دست از تالش و پیشرفت برای خود و خود ھیچ نفِس تاآخرین
الگوبرداری  اند و اینان ارزشھا چنینایحرفھ. انددیگران نکشیده

 .چنین گوھرھای قیمتی در دنیا اندفراوانشتھ و دارند. دا

شود کھ شناخت در اینجا ھر عقل سالمی متوجھ یک مسئلھ مھم می
از  ناشناسیتوان در عین اینکھ می. استو فھم آن بسیار ارزشمند 

یا باوجود شھرت و  .ترین در کار خود بودایحرفھ ،دید عوام
. ای ھم نبودحتی حرفھ ،دیگران در جھان بھنسبت بھترین بودن 

ھمھ از برداشت اشتباه  ،این تناقض و آن باور عمومی غلط
گرفتھ کھ حتی فرد را ای بودن نشأتاکثریت برای اصطالح حرفھ

ھای خود تحت تأثیر پس از نزدیک شدن بھ اوج مھارت و توانایی
اد را بھ سمت تالش را از او گرفتھ و افر ادامۀ ۀقرار داده و انگیز

  .کشاندسراب می

 ،گرفتھ در اذھان عوامشکل کھ قدرت تأثیر باورھای غلطِ ھنگامی
چرا . افکندھا نیز سایھ میکھ حتی روی بھترین استچنین مخرب 

افکار عمومی دور نشویم کھ  چالۀاهاز این سی ،با شناخت بیشتر
توانمندان را بھ سمت خود برای  فرد فردِ  ۀتمام آینده و انگیز
ھای ھر موفقیتی کھ از دنبال کردن عالقھ. کشاندبلعیدن موفقیت می

پیشرفت  گیزۀان ،ھایی کھ خودعالقھ. شخص بھ دست خواھد آمد
بسا را در ھر شرایط یا ھر سنینی کھ باشیم بارور ساختھ و چھ

با این  ایم کسانی را کھ در سنین باال چھ دست آوردھایی رادیده
 .اندانگیزه بھ ساحل نشانده
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باید  ،گرفتاگر انیشتین در ذھن خود ردپای افکار عموم را پی می
یا . کردنسبیت گذر نمی برای کشف نظریۀ حتی از کنار فیزیک ھم

 یا نیچھ بھ ،برداعماق وجود ناخودآگاه آدمی نمیبھ فروید پی 
نیز بروسلی حتی  .انداختنمیرذالت انسان در ژرفناھا دست 

  .شدیاد نمی ورزشکار تاریخ تأثیرگذارترینعنوان بھ

خالف جھت باورھای  درھای ارزشمند کھ انساناند فراوانبسیار 
خواستھ یا ناخواستھ محصول  بشریت و برای ددیگران تالش کردن
نامی نتوان بر آن  ،اوج یک انسان فردوِس جز  تاباغ بھشت گشتند 

 .نھاد

ج بھشت انسان، حیف است غافل شویم از برای پیشرفت در او
عملکرد سیستم مغزی عصبی این موجود پیشرفتھ یعنی انسان کھ 

چنین محصول این ،ھا سال تکاملپس از میلیاردھا و میلیون
قدرتمندی را بر روی زمین بارور ساختھ تا اوج جھان را خالق 

 قدرتمند و توانایی کھ ھیچ کاری از آن در سیستم مغزیِ . باشد
 .ای عمل کردن در ھر کارییعنی حرفھ -بھترین حالت بعید نیست

شکل و  ای کھ پس از چندی در سر انسانشناخت این سیستم حرفھ
انجام ھر کاری  تواناییِ  قرارگرفتھ، شناخت باورھای باورپذیریِ 

 .ای از آن یادکردعنوان انجامی حرفھتوان بھاست کھ می

توانایی کھ حتی گاھی باوجود نقص در  مغز و اندام فیزیولوژیکیِ 
 ۀبینیم عدترین دستاوردھا دریغ نکرده و میاز خلق بزرگ ،قسمتی

را کھ از ھر پر  )توانان (معلولینکم ،اصطالح غلطبسیاری از بھ
  .توانی، تواناتر ھستند
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سیستم مغزی و عصبی  کنندۀکقدرت باور این افراد چنان تحری
از عملکردھای این افراد در شگفت  کھ بسیار استتن و جانشان 

اگر اینان نیز با باور عموم گام برداشتھ بودند چھ  .شویممی
عمر  بدون شک ھا کھ نصیب دوران زندگی خود نکرده وافسوس

  .بودند باد دادهبر 

رسیدن بھ اوج توانایی و بھره بردن از این سیستم قدرتمند یعنی 
فردی درونی منحصربھانسان کھ ھر فرد را دارای استعدادھای 

العاده ای از موجودی خارقنمونھ کرده کھ باید فقط کشف شوند،
. استباشد و اثر این راز در اثرانگشت تمامی ما نھفتھ می

دانیم ھمھ کھ می ھاگیری نقش خطوط اثرانگشت انسانشکل
متفاوت از دیگری است، نشان از وجود چیزی متفاوت در سرشت 

دارد کھ اگر کشف شود آن فرد نیز کشف ھر فرد با دیگران 
کشف توانایی درونی ھر فرد در بھ کار گرفتن و . خواھد شد

ای گشتن در ھر کاری پیشرفت مسیر ارتقای خود از باور حرفھ
 .بھ ثمر خواھد نشست

زیستگاه اوج توانایی فردی  ای گری در مھارت انسانی،اوج حرفھ
ھا و آزمایش ب تواناییکس بھ کار بستنِ . است کھ باید کسب شود

ھ عمل با توجھ ب ،ھایا بھ نمایش گذاشتن آن اجرای مھارت تواناییِ 
عملی خواھد شد و کمبود  بھ رازھای ھنر جنگ در ورزش

ھا راھھھا و بیشناخت چنین نکاتی، مھارت طلبان را بھ حاشیھ
 .خواھد کشاند
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قرار  خود دیگران را مالک ارادۀ ھایتجربیات و تالش موفقیت
 نگر نباشیددھید تا سطحی
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