
چرا غواصی لذت بخش است ؟

یوزنیبدلیل اول : 
قرار بگیرید که یوزنیبسقوط آزاد از ارتفاع را تجربه کنید و یا در حالت دیتوانیمدیرویمبه زیر سطح آب کهیوقت

بر ياپرندهمانند را تجربه کنید و یایوزنیبمانند فضانوردان در فضا حالت دیتوانیمنجایااست در بخشلذتبسیار 
طی تالشی مسیري طوالنی را گونهچیهو بدون قرارگرفتهاطراف یک صخره آزادانه گردش کنید و یا در یک جریان آبی 

.دبرویدیخواهیمکه يوسوسمتهر و حرکت کنید و بهقرارگرفتهرآبیز، و به هر شکل در کنید

هاییبایزدلیل دوم : 
يهاحباب. باشندیممحصورکنندهرا مشاهده خواهید کرد که بسیار زیبا و يهاصخرهو هامرجانن ، انواع آبزیارآبیزدر 

خاص دارد ياجلوهتابدیمو نور خورشید که از سطح آب کنندیمزیبا حرکت رکوچک هوا در باالي سر شما بسیا
در جریان است . رآبیزدر یوجوشنبپرجبزرگ و یوزندگکنندیمرنگارنگ ماهی در اطراف شما حرکت يهادسته
تخداوند بزرگ اسکرانیبقدرت از . این موارد نمایش کوچکی دیکنیمزیباست که شما زمان را فراموش قدرآناینجا 

سکوتدلیل سوم : 
شودیمباید صداهاي مختلفی را شنید اما در زیر سطح آب صداها حذف وسروصداروي سطح زمین جهانی است پر از 

خودتان و دنیایی از سکوت و آرامش وجود دارد . اینجا جایی است که در سکوت و آرامش يهاحبابصداي استثناءبه
.دبا افکار خود تنها بوتوانیممل کا

نور خورشید بر بستر دریادلیل چهارم : 
شید بر کف دریا بر روي شن و ماسه بسیار درخشش نور خورعمقکمزالل ، شفاف و يهاآبدر روزهاي آفتابی و 

و خود را قصدندریمکه بسیار زیبا درون آبشودیمپرتو نور خورشید درست براثرکوچکی يهاکماننیرنگزیباست و 
.کنندیمنمایان 



حس ماجراجوییدلیل پنجم : 
بعدي چیزهاي جدیدي در آن خواهید دید و حتی اگر شما به یک سایت غواصی هزاران بار رفته باشید بازهم در غواصی 

آن را قبالًخواهید دید که ییبایزموجودات آبزي بسیار هاصخرهو هامرجانبا دقت در نگاه کردن به اطراف و در میان 
.شتژاك کوستو خواهید دامانندبهی ندیده بودید بنابراین هر غواصی شما متفاوت خواهد بود و شما حس ماجراجوی

فرق با دیگران: ششمدلیل 
. دیدهیمو خاص انجام فردمنحصربهفرق دارید و یک کار دیگربا افراددیکنیماحساس دیکنیمزمانی که غواصی 
و با دیگر غواصان کنندیمبا دیگران متمایز شمارامتفاوت، محیط ویژه، وسایل تنفسی خاص دستاستفاده از عالئم 

د . عضو آن نیستنهایلیخکه دیاکردهجامعه کوچکی درست 
است.بخشلذتو دالیل دیگري نیز وجود دارد که غواصی 

سعید پروین گردآوري ، تألیف و ترجمه : 
www.IranMarina.comالمللی مارینا مرکز غواصی بینپیوندها : 

.باشداي (درج منبع و نویسنده) آزاد میداري و رعایت اخالق حرفهشرط امانتمندان و هنرجویان غواصی بهاین مقاله براي عالقهاستفاده از مطالب نامه : اجازه


