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ًيش با . ي ضذيذي رٍبزٍ ّستيذّا طَفاىّواًطَر وِ در دساهبز سال گذضتِ بياى وزدين، ّوچٌاى با افشايص ضوارش ٍ لذرت 

سًذگی در  ،حَادثايي  پيَستِ يافشايص در ًظز گزفتي با اس ًمطِ ًظز ها،  . ٍ طغياى ّا گزدباد ّا ٍ بيطتز ضذى ضذى تزضذيذ

آًْا وِ اس هٌاطك دريايی جابجا گطتِ  .عالالًِ ًيست ٍ آى را تَصيِ ًوی وٌين ّا الياًَسٍ  ّا سطح ٍ ّن جَاري آب ّاي دريا

  .ايي تَصيِ را ّن بزاي وٌارُ ّاي هىشيه ٍ ًيش فلَريذا دارين . اًذ، جايش ًيست وِ بِ آًجا باس گزدًذ 

 آگاّی جوعی ها .داضتِ باضيذ در دست بزاي رٍس هبادا ّستيذ همذاري آب ٍ غذا  خَب است ّز وجا وِ ،ّواًطَر وِ لبال گفتين

. ساسد ًشديه هتعادل  ُ يدر آيٌذ راتغييزات آب ٍ َّايی در سهيي بتَاًذ وِ  ًوی بيٌينجايی  را ٌَّس در

ها ايي  .ضَيذًگيختِ هَاجِ هی ٍ احساساتی بز ا، بسياري اس ضوا ّز چِ بيطتز با تجارب بی خَابی، افىار گسستِ ٍ غيز هٌطمی

بايذ خَد بتَاًيذ راّی را بزاي عبَر اس  ،بِ عٌَاى اضخاصی هعٌَي ٍ آگاُ. ٍالعِ را ًيش در آيٌذُ ي ًشديه رٍ بِ واّص ًوی بيٌين 

.  پيذا ٍ بز گشيٌيذ هطگل ي ايي دٍرُ

هی گزدين بِ  باس بز. هز تَسط آگاّی جوعی تغييز وٌذ هگز آًىِ ايي ا.  ضوا در آستاًِ ي آًچِ لزار است اتفاق بی افتذ هی باضيذ

در ايي هَرد سياد  ها در گذضتِ. بزاي سيز وزدى بز پٌِْ ي ايي طَفاى ضيَُ  تزيي اساسیسادگی ضعف ٍ لذرداًی بِ عٌَاى 

هسلوا ايٌْا ٍالعی . با ظاّز ٍحطتٌان حَادث گَل ًخَريذفمط هی گَيين وِ . ٍ دٍبارُ در ايٌجا تىزار ًوی وٌين  صحبت وزدُ اين

بلىِ تٌْا ارتعاضات باالي پٌِْ ّاي احساسی ٍ ادران . تزس ٍ جٌَى ضوا را ًجات ًخَاّذ داد بزابزتسلين ضذى در اها . ّستٌذ 

 .  رٍحی هی تَاًذ ضوا را ووه وٌذ

ابعادي، در حال بيطتز  هياىوِ بِ آى لبال اضارُ وزدُ اين، هخصَصا در رابطِ با اًزصي ّاي  "هىاًيشم هَج گًَِ ي آگاّی "آى 

ّستٌذ . ّواًٌذ ايي است وِ يه سًگی بِ صذا در آهذُ است ٍ دٍبارُ ٍ دٍبارُ ايي ًالَس وَبيذُ هی ضَد  حميمتا. ضذى هی باضذ 

وساًی وِ بز ايي عميذُ ّستٌذ وِ ايي سًگ، سًگ خطز آخز سهاى است، ٍ ايٌىِ ضوا ّيچ واري در بارُ ي ايي پاوساسي سيارُ اي 

 .تَاًيذ اًجام دّيذ  ًوی

وافی ي بِ اًذاسُ  ياگز ارتعاش جوعی آگاُ. تٌْا هوىي ّا ٍ احتواالت ٍجَد دارًذ. اس ديذگاُ ها، ّيچ چيش هطخص ٍ حتوی ًيست

 ي بزاًگيختِ ًطَد، بايذ هٌتظز تغييزات ضذيذتز آب ٍ َّايی ٍ سهيٌی باضيذ، اها ايٌْا ّويطِ هی تَاًٌذ، حتی در آخزيي هزحلِ

 عالالًِ است اگز بگَئين. ايي اهز تٌْا بِ سطح ٍ صعَد آگاّی جوعی بطز هزتبط است .هوىي، تضعيف ٍ يا حتی واهال دفع گزدًذ

ليىي هتضاد با تذاروات بزاي بما در .  وِ بز طبك ٍضعی بزًاهِ ريشي وٌيذ وِ گَيی چٌيي تىاهل آگاّی جوعی رخ ًذّذ

حتی اگز اطزافياًتاى در . ًيذ وِ در ارتعاش باال ٍ لذت ٍ لذرداًی ٍ ضعف سًذگی وٌيذهَعمعيتی اضطزاري، ّوشهاى اًتخاب ن

.  بز رٍي ايي ًىتِ تىيِ ٍ پافطاري وٌين ًوی تَاًين بِ اًذاسُ ي وافی. ٍ خسارت باضٌذ ،تزس، ًاراحتی، خطن
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. ، حتی در هياى سخت تزيي ضزايطوٌيذسًذگی لذت بخص را اًتخاب  بتَاًيذهْارت رٍح است وِ  ي ايي عولىزد ٍ ًطاى دٌّذُ

ايي ارتعاش ، در آخز.  ٍ ضعف تٌْا راُ لابل اطويٌاى بزاي رسيذى بِ ارتعاش باالي رٍحی هی باضذ ،گذرگاُ اس طزيك لذت، لذرداًی

                  .  ضوا هی باضذ وِ هعلَم هی وٌذ بِ وجا هی رٍيذ ٍ در آيٌذُ چِ خَاّذ ضذ
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