مقاالت آموزشی

مدرسه شنای دلفين

دلفين ھا
در روزگاران قدﯾم دلفين ھا نماد شادی ،ھيجان ،مھربانی و به خصوص عشق بی قيد و شرط
بوده اند .دلفين ھا حقيقتاً موجوداتی شگفت انگيز ھستند .آن ھا بدون ھيچ چشم داشتی
به انسان عشق ورزﯾده اند و شاﯾد ھمين وﯾژگی است که ھمواره انسان ھا را به سوی خود
جذب کرده اند.
دلفين ھا به شيوه ی خاص خود که به نوعی برای ما ناشناخته است ،باعث ارتقای سطح
انرژی روانی انسان ھا می شوند.
دلفين ھا عالوه بر اﯾن دارای قابليتی اسرار آميز در درمان بيمارﯾھای روانی و به وﯾژگی
افسردگی ھستند.
تعداد بی شماری از افرادی که دچار درجات مختلف افسردگی بوده اند پس از ساعتی شنا
کردن با اﯾن شناگران پر مھر ،احساسی کامال ً متفاوت را تجربه کرده اند و حتی افسردگی
خود را کامال ً به دست فراموشی سپرده اند.
محققان با سنجش امواج مغز انسان پس از ارتباط و تماس نزدﯾک با دلفين ھا درﯾافتند اﯾن
ارتباط باعث اﯾجاد حالت ذھنی آلفا در آن می شود که باعث اﯾجاد حالت ذھنی آلفا در آن می
شود که می تواند در تقوﯾت سيستم اﯾمنی نقش موثری داشته باشد.
برخی محققان قدرت دلفين ھا در شفا بخشی را مربوط به شادی و شيطنت و انرژی مثبت
بی پاﯾان آن ھا دانسته اند .با ھمه ی اﯾن اوصاف ،قدرت شفابخشی دلفين ھا ھمواره فراتر
از آن بوده که علم بتواند توضيحی برای آن ارائه دھد .با اﯾن حال اﯾن خصوصيت از نسل ھا
حتی قرن ھا پيش برای انسان شناخته شده است .گفته می شود از ھمان زمانی که
انسان برای اولين بار قدم به دنيای اسرار آميز درﯾاھا گذاشت ،دلفين ھا دوست به حساب
می آمدند.
شاﯾد با الگو قرار دادن عشق بی قيد و شرط دلفين ھا و چھره ی ھميشه خندان و روحيه ی
شاد آنھا ،ما نيز بتوانيم به قدرت اسرار آميز و شادی بی پاﯾان شان دست پيدا کنيم و از
طبيعت بيشتر درس بگيرﯾم.
جو آن سی ليلی محقيقی که سال ھای متمادی به طور دائم با دلفين ھا شنا و به نحوه ی
زندگی آن ھا دست پيدا کرده است در مقاله ی خود با عنوان"دلفين ھا با ما"می نوﯾسد:
من از شنا کردن و زندگی با دلفين ھا چيزھای زﯾادی آموختم.آن ھا به ما می آموزند که :
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برای زندگی جمعی ارزش قائل باشيم .



از ﯾکدﯾگر حماﯾت کنيم.



با ھم ھمکاری داشته باشيم ،اما بدون رقابت.



ساده زندگی کنيم.



ما فراتر از جسم مادی ھستيم و می توانيم با ﯾکدﯾگر ارتباط برقرار کنيم.



ھميشه لبخند بر لب داشته باشيم.



ارتباط چشم در چشم ،ارتباط دو روح است.



احساسات خود را کنترل و احساسات خوب را ابزار و احساسات ناخوشاﯾند را مورد
تجزﯾه و تحليل قرار دھيم.



از عشق ورزﯾدن به اطرافيان لذت ببرﯾم.



بيش از ھر کار دﯾگری بازی کنيم ،ھرجا و در ھر شراﯾط.



به خانواه ی خود احترام بگذارﯾم.



ترس را کنار بگذارﯾم و با آن چه از آن بيم دارﯾم مواجه شوﯾم.



به خود عشق بورزﯾم.



عشق خود را نسبت به دﯾگران ابراز کنيم .



ھمواره حس شوخ طبعی را در خود حفظ کنيم.
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