
 

 

 
   غواص   ک ی   ی و نشانه ها   رات یی تغ 

 

می شروع  را  غواصی  شما  که  تحوالتی  زمانی  دچار  کنید 
میمی غواصی  که  کسانی  همچنین  همیشه  شوید،  کنند 

 .های دارندنشانه

می روبرو  با کسانی  روزمره  زندگی  حال  در  به  تا  شوید که 
نک افراد  رده غواصی  این  هستند.  نما  غواص  یا  و  اند 

 اقعی زیادی دارند های غیر و گفتار 

 
 دهند وجود دارددهید با دوستانی که انجام نمیموارد اختالفی زیادی بین شما که ورزش غواصی انجام می

 کنیمتغییر را بیان می  ۱۰شوید در اینجا  کنید دچار تحوالتی میزمانی که شما غواصی را شروع می

 های دست در زندگی روزمره استفاده از سیگنال  -۱

 هارسی مداوم گوشو بر کنترل -۲

 ایل غواصی در اتاق خواب مشاهده وس -۳

 شویدشما تبدیل به یک فعال محیط زیست می -۴

 تعطیل شما تغییر خواهد کرد و مانند سایرین نیست ایام -۵

 کنیدشما مدام در خصوص غواصی با دوستان خود صحبت می  -۶

 دهیدمی با افراد غواص مشارکت کرده و یک تیم و گروه تشکیل -۷

 یک ویالیی ساحلی و قایق در نظر دارید برای آینده خود خرید -۸

 کنیدها مطالب غواصی و مربوط به دریا را دنبال می در رسانه  -۹

 کنیدشما یک سفیر غواصی شده و مدام آن را برای دیگران تبلیغ می - ۱۰

 
 کنیمنشانه را بیان می  ۱۵های دارند در این جا  کنند همیشه نشانهو اما کسانی که غواصی می

 روی ظروف، لباس، ماشین و هر چیزی پرچم غواصی دارند بر  -۱

 های دست استفاده کنند تواند از سیگنالدر یک مکالمه کامل می -۲

 دهدمی لباس غواصی ها همیشه بوی خودرو آن -۳

 ها آب بوده استها کم شنوا هستند چون مدام درون گوش آن آن  -۴

 صی صحبت کنند شخص دوست دارند در مورد غوا قات با یکهنگام مال -۵

 ها معمواًل شلک و لوگو تجهیزات غواصی را دارد جا کلیدی آن  -۶

 ها تعدادی لوازم غواصی در صندوق پشت ماشین خود دارندآن -۷

 کنند گذاری میها حیوانات خانگی خود را با اسامی غواصی نام آن -۸



 

 

 اییی غذایی دریز دارند برای بررسی یک منوها مدت زمان طوالنی نیاآن -۹

 کنند ها فیلم در جستجوی نمو را به طور کامل برای شما تعریف میآن  -۱۰

 کنندها از سرکه به غیر از پخت و پز استفاده زیادی میآن -۱۱

 کنند ها مانند سوپر من در یک فضای کوچک سریع لباس خود را تعویض می آن -۱۲

 دارند  های خودوص گواهینامه اختصاصی فقط مخص ها یک کیف پولآن -۱۳

 های بزرگی بر روی دست خود دارند ها ساعت آن  -۱۴

 ها بیشتر شلک فین و یا دیگر وسایل غواصی استجا کلیدی آن  -۱۵

 
اند و یا غواص نما هستند. این افراد  شوید که تا به حال غواصی نکردههمچنین در زندگی روزمره با کسانی روبرو می

 های غیر واقعی زیادی دارند فتار گ

 کنیم گفتار غیر واقعی در خصوص غواصی را بیان می  ۱۰ما  

 کنند در خانواده ما همه غواصی می  -۱

 غواصی تنها برای افرادی است که کنار دریا هستند  -۲

 کنند ها به شما حمله میدرون دریا کوسه وجود دارد و آن  -۳

 برای یادگیری غواصی باید همه وسایل و تجهیزات آن را بخرم  -۴

 ای باشم ع غواصی من باید یک شناگر حرفهبرای شرو  -۵

 ها نیستغواصی یک ورزش مردانه است و مناسب خانم  -۶

 در غواصی گوش شما صدمه خواهید دید -۷

 هزینه آموزش و دریافت مدارک غواصی خیلی گران است  -۸

 از نظر پزشکی باشیدو عالی د شما یک فرد کاماًل سالم برای غواصی بای -۹

 ارد و خطر مرگ در آن زیاد است غواصی ریسک باالی د -۱۰

 
کنید سخت است و نگاه  دهید و تصور میکند درک آنچه شما انجام میگاهی اوقات برای یک فردی که غواصی نمی

ان و پول بیشتری برای عالقه و عشق خود ) غواصی (  شما زم . متفاوتی به روش زندگی و سپری کردن اوقات خود دارد
و لذت شماست ولی ممکن است برای دیگران این کار اشتباه به نظر برسد و ترجیح    کنید و این باعث غرور صرف می

 دهند این زمان و پول را در موارد دیگری هزینه کنند 

 
دهند وجود دارد که برای وستانی که انجام نمیدهید با دموارد اختالفی زیادی بین شما که ورزش غواصی انجام می

 بردتوان موارد زیر را نام  اشاره می

 
 ترسند ها میها هرگز دوست ندارد به درون آب بروند چون از کوسه آن  -۱

 دانند ها نام هیچ ماهی و آبزی را نمیآن -۲

 اندها هرگز نام آن را نشنیدهاید ولی آنشما به علت عالقه به غواصی نام اکثر مناطق دنیا را شنیده  -۳



 

 

 های ندارندها هرگز چنین عکسدریاست ولی آنهای شما بیشتر از آبزیان و سواحل و درون عکس -۴

 دهند ولی شما عالقه کمتری داریدها هنگام رفتن به رستوران به غذای دریایی عالقه نشان می آن -۵

پشت عالقه دارند آن را  است مانند سوپ باله کوسه و کباب الکهای دریایی گران  اند برخی غذاها چون شنیده آن -۶
 ای نداریدهرگز عالقه  تجربه کنند ولی شما

 انداند و فقط عکس و اسم آن را شنیده وقت نمو را از نزدیک ندیده ها هیچ آن -۷

 ای به محیط زیست و حفظ آن ندارندها هیچ عالقهآن -۸

 های دست با شما صحبت کنند یگنالتواند مانند شما با سها نمیآن -۹

گردید و دوست شما به فکر نرفتن دن شما به دنبال چیزی در زیرآب میروید برای شنا کر وقتی باهم به درون آب می -۱۰
 آب به درون گوشش 
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