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و كليد جنبندگى خوب در 
ماهى است. در امتداد لبه ى 
بااليى و پايينى تنه، گرداب 
يا چرخش هاى كوچك آب 
شكل مى گيرد كه موجب 
ثبات ماهى در هر موقعيت 
مى شود و ادامه ى مسير، 
حتى در جريان هاى متالطم 
را ممكن مى سازد. ماهى با 
اين ساختار نياز بسيار كمى 
به حركت باله ها پيدا مى كند 

و در انرژى خود صرفه جويى مى نمايد.
عالوه بر اين آناتومى چند وجهى ماهى، كامال يكسان با سطح مقطع 
بدنه ى اتومبيل است. فضاى وسيعى براى سرنشينان داراست و تمام 
شرايط الزم خودرو براى استفاده روزانه را دارد.اين مرسدس ماهى 
شكل به دليل سبكى و مصرف سوخت 4,3 ليتر در 100 كيلومتر، با 

كاربرى باال و دوست دار طبيعت است.
شركت ميشلن باالهام ازالنه ى زنبوراقدام به ساخت نوعى تايرنموده 
است كه نيازى به بادنداردوحتى باگلوله نيزپنچرنمى شود. دراين 
تايربراى نرمى حركت ودفع ضربات ازپره هايى انعطاف پذيربهره 
بخش  تايرازيك  مركزى  درقسمت  است.همچنين  شده  گرفته 

تغييرشكل پذيراستفاده شده است.
هگزاويل يك خودروى مفهومى شامل شش چرخ مى باشد كه  
يك كابين انعطاف پذير در عقب خودرو وجود دارد . اين خودرو 
براى حركت و جابه جايى افراد در بين نقاط ناهموار طراحى شده 
كه برازنده ى نام مرسدس بنز مى باشد.در طراحى خودرو از طبيعت 
نيز الهام گرفته شده است.احتماالً اولين موجودى كه به ذهنتان 
مى رسدمورچه است.اين خودروى كمرشكن كه همانندربات هاى 
كاوشگراست درعبورازمسيرهاى صعب العبورمى تواندسودمندباشد.

درپايان متذكرمى شويم كه بيشترين نيازبشربه طبيعت،نيازهاى 
روحى به آن است.دراين لحظه مفهوم طبيعت درمانى متولدمى شود.

طبيعت درمانى، نظام درمانى است كه منحصراً با كمك درمان هاى 
طبيعى موجود در پيرامون ما، همانند نور خورشيد، هوا، آب، رژيم 
غذايى و به طور كلى نيروى شفابخش طبيعت كه در درون ماست 
به درمان بيمارى ها مى پردازد.اين درمان بر اين باور استوار است كه 
بدن قدرت خوددرمانى دارد. چنانچه بدن در محيط و شرايط سالمى 
قرار گيرد، خود به خود قادر خواهد بود، خود را درمان كرده و از شر 

بيمارى ها نجات دهد.
مهم ترين نگرش طبيعت درمانى، استفاده از گياهان و داروهايى 
است كه به باال رفتن قدرت سيستم ايمنى بدن كمك مى كنند، به 
طورى كه طرفداران اين درمان معتقدند كه بسيارى از بيمارى ها 

در  نقص  علت  به  سرطان،  مانند 
سيستم ايمنى بدن ناشى مى شوند.

درمانگر در اين روش، تالش مى كند 
كه ريشه بيمارى را بيابد و دريابد اين 
بيمارى در نتيجه چه چيزى ايجاد 
گاهى  درمانگران  است.اين  شده 
عكسبردارى،  از  پزشكان  مانند 
پرتو ايكس، آزمايش خون يا ادرار 
استفاده مى كنند و نيز مى كوشند 
تا ريشه ناهنجارى هاى رفتارى و 
جسمى مانند بد نشستن و بد راه 
رفتن را هم دريابند و آنها را اصالح كنند.در اين روش اعتقاد بر اين است كه 
بسيارى از بيمارى ها و ناراحتى ها و دردها در نتيجه ى ذهن آشفته و بيمار 
فرد است و چنانچه ذهن از هر گونه فشار روانى و تجربه ها و خاطرات تلخ 
گذشته رها شود، بدن قادر خواهد بود خود را بازسازى كرده و انرژى هاى 

طبيعى خود را براى درمان خود باز يابد.
طبيعت،آوازجويباران،  آواى  به  سپردن  گوش  طبيعت،  با  ارتباط 
رقص برگ ها در وزش بادواحساس لطافت نسيم،مى تواند ذهن را از 
تمام فشارهاى روانى تخليه كند.خو گرفتن به طبيعت، آرامش درون را 
برمى انگيزد و در پى آن، انسان به دنبال لذت و لحظه ى شادى است كه 
در وجود خود احساس مى كند.طبيعت درمانى و به عبارتى بازگشت به 
طبيعت، احساسى را در ما بيدار مى كند كه باعث ايجاد آرامش مى شود. 
حال ممكن است فردى اين احساس را در ارتباط با يك گياه خانگى پيدا 
كند. مهم نيست در كجا، ولى حتى در خانه ى خود و در كنار گياهان 
خانگى نيز مى توانيد اين احساس را تجربه كنيد.از سويى ورزش كردن، 
سيگار نكشيدن، استفاده از ميوه ها و سبزيجات تازه و داشتن رژيم غذايى 
سالم هم، در اين روش حائز اهميت هستند. تمام اين راهكارها سيستم 

ايمنى بدن را تقويت كرده و تعادل انرژى بدن را بهبود مى بخشند.
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