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 تئوري قهرمانی
 با الگوي وزنه بردارها پیش برو، اي قهرمان درسی!

منظورم دقیقاً چه قسمت ایم. حاال  دیده وبزرگی که برگزار شده ر هاي ها خب، مسابقام ،ایم برداري نکرده ن وزنهوممومن و تو هیچکد
 باشید. ل داشتهمأل و تشرطی که کمی تحم به ؛میگم ،ها چیست حرف این منظورم از درکلست یا  از مسابقه

لین  این قهرمان در او«:گهخبرنگار ورزشی میکنند،  شروع  می ون روها با هم رقابتش وقتی قهرمان ،برداري وزنه هاي همسابق توي
180 ي خواد وزنه ش میحرکت خود این قهرمان در مسابقات سال قبلکردهیش این وزنه رو درخواست کیلو رو باالي سر ببره. مرب .، 

یش دیروز از مرب ؟!تونه رکورد خودش رو هم بزنه هاي بعدي می حاال باید دید در وزنه .کشه کیلو رو با خودش یدك می 190رکورد 
ن با ها اآل این تالش ي ا خب با همهام ؛کیلو رو هم باالي سر برده 200 ي وزنه ها تالش در تمرین گفت این قهرمان پر شنیدیم که می

 »وزنه رو به راحتی باالي سر میبره! ،و در یک حرکت، بله... کنه  کار رو شروع می کیلو 180 ي وزنه
 تونها با تالش اً. شما هم حتمهبلکه هدفم آشنایی با روند قهرمانی ؛مند کنم تربیت بدنی عالقه ي به رشته وقصد ندارم شما ر

 خواهید که قهرمان بشید، قهرمان درسی! می
آموز  کم. خودش کلی حرف توشه. دانش ي مثال ً همین شروع با وزنه !خوره؟ همه جاش ري به درد ما میحاال کجاي موضوع وزنه بردا

آزمون جواب  ياین درس تو هاي پرسش% 60بعد بهش میگی شما سعی کن به  ،ی زحمت کشیده و درس خونده و تست زدهمن کلّ
 %85شده % ؟ آخه خیلی زحمت کشیدم. تو خونه آزمون گرفتم 60بدي. میگه فقط

% 50درصدت میاد باالي  ،تی نکنیدقّ رو جواب بدي و بی ها سؤال% 60ن اگه % زدي. اآل35کنم، میگم آزمون قبل  تو چشماش نگاه می
 و این عالیه.

بینم همون  اي داغون و رتبه هاي عجیب از کجا اومده. میهاین درصدببینم کنم  میاره و من دارم چک می و ش آزمون کارنامه روز بعد
 شده یک رقمی!(یعنی زیر ده!) شرو زده و درصد ها اون% 90رو جواب بده  ها الؤ% س60ی اصرار قرار شده درسی که با کلّ

 ال رو جواب دادي؟ؤمیگم براي چی این همه س
ال ؤاین همه س پس برا چی تو آزمون ،% زدم85میگه آقا بلد بودم به خدا. خیلی خونده بودم. میگم مگه خودت نگفتی تو خونه 

 جواب دادي؟
 میگه:آخه جواباش در میومد. الکی نزدم بخدا.

% 85و انتخاب کردي و ... رو زدي  اشه الؤدرس که خودت س میگم: مگه من گفتم شانسی زدي. میگم وقتی تو خونه، یه آزمون تک
 ال هست جواب میدي؟ یعنی چی؟ؤبعد میري تو آزمون هرچی س

با  ،ره براي مسابقه چون تئوري قهرمانی این جوري نیست. یه قهرمان وقتی می !چرا؟ شه. درست نمی کار با این روند ؛دونید می
 حد یه وزنه در  ؛کنه شروع می یمعمولنسبتاً  ي و از دور مسابقات حذف کنه. با یه وزنه کنه که خودش ترین وزنه شروع نمی سنگین

 قابتراشتباه یعنی حذف شدن از دور مسابقه و  ي تخاب وزنها انه بره باال. گاهی وقت پله می و بعد رکوردش رو پله ؛رکورد قبلیش
 قهرمانی. 
گرایی  آل اما چون صبور نیستید و ایده ،کشید کارو. خودتون رو از دور رقابت با عجول بودن حذف نکنید. حیفه. زحمت می نکنید این

 کنید. یه قهرمان فکر نمیخاطر اینه که مثل  هدید و این ب خودتون رو هم از دست می ي هلیاو ها و حقّ کنید، داشته می
کم رکوردت رو افزایش بده و با اقتدار  کم ها و کنکورهاي آزمایشی دقیقاً مثل رقابت  و مسابقات وزنه برداریه. موضوع آزمون

 رکوردهاي قبلی خودت رو بشکن و با اقتدار قهرمان شو.
 خودت رو دست کم نگیر. و تئوري قهرمانی داشته باش

 امید پیروزي!به 
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