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ﻓﺼﻞ 11
ﺳﻄﺢ ﭼﻬﺎرم :
ﺗﺮﻳﺪر ﻣﺎﻫﺮ
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻣﻴﺨﻮاﻧﻢ  ،ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻚ رﻫﻨﻤﻮن ﻣﻴﮕﺮدم.
»آﻟﺒﺮت اﻳﻨﺸﺘﻴﻦ«

اﻫﺪاف:
 -١ﻛﺸﻒ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛﺘﺮ ﻳﻚ ﺗﺮﻳﺪر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎ ﻛﺎراﻛﺘﺮ ﻣﺎرﻛﺖ.
 -٢ﻛﺸﻒ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻣﻞ از ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺑﺎ ﺗﺮﻳﺪﻛﺮدن ﺳﻮدآور.

در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺎ ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻨﻴـﺎدي از ﺳـﻄﺢ اول ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ ﺳـﻮم ﺧـﻮاﻫﻴﻢ
داﺷﺖ .اﻛﻨﻮن ﻣﺎ ﻛﺎر ﺑﺎ زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺎن را آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛـﺮد .اﮔـﺮ
ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ذﻫﻨﻲ ﻣـﺎن را ﺑـﺎ زﻳﺮﺳـﺎﺧﺘﻬﺎي ﻣﺎرﻛـﺖ ﻫـﻢ ردﻳـﻒ
ﮔﺮداﻧﻴﻢ  ،دراﻳﻨﺼﻮرت ﺳﻮدآوري ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮي ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
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ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺜﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻳﻢ  ،ﻣﺎ ﭘﻴﺎﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎﻳﻲ را ﻛـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺳـﻄﺢ دﺳـﺖ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ
ﺑﺪﻳﻨﺼﻮرت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ  :ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ داﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻴﺰي از درون ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
ﻣﻲ ﻧﻮازﻧﺪ ﺑﻴﺎﻓﺰاﻳﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن اﻳﻨﻄﻮر ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ  :اﻳﻦ ﭘﻴﺎﻧﻴﺴـﺖ ﻫـﺎ ﺑـﺎ اﺣﺴـﺎس ﻣـﻲ ﻧﻮازﻧـﺪ.
ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﮔﺎﻫﻲ از اﺣﺴﺎﺳﺎت  ،ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫـﺎي ﺑـﻴﻦ ﺳـﻄﺢ ﺳـﻮم و ﭼﻬـﺎرم ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﭼﻴﺰي ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ در ﺳﻄﺢ ﺗﺮﻳﺪرﻣﻤﺘﺎز ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﻴﺪ .ﺗﺮﻳـﺪرﻫﺎي
ﺣﺮﻓﻪ اي ارﺗﺒﺎﻃﻲ را ﺑﻴﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﺎرﻛﺖ اﺣﺴﺎس ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ؛ آﻧﻬﺎ ﻫﺮﮔﺰ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻴﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﺧﺎرج
از ﻣﺎرﻛﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺟﺰﻳﻲ از ﻳﻚ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻲ ﻛﻪ ﻣـﺎ
آن را ﻣﺎرﻛﺖ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﻢ .اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺸﺎن ،ﻋﻘﺎﻳﺪ و اﻳﺪه ﻫﺎﻳﺸﺎن  ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ از ﻫـﻴﭻ ﺟـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ
آﻧﻬﺎ اﻟﻘﺎ ﻧﻤﻴﮕﺮدد .ﺗﺮﻳﺪ ﻛﺮدن ﺑﺮاي اﻳﺸﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﺖ ﺳﻬﻞ و ﻣﻤﺘﻨﻊ از »داﻧﺴﺘﻦ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻧﻤﻲ داﻧـﻢ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻢ ! « درواﻗﻊ آﻧﻜﺲ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﺪ و ﻧﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺪاﻧﺪ !
ﻣﺎ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ  ،ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد :
• ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪﻧﻲ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺷﻴﻮه ﺗﺮﻳﺪ ﻛﺮدﻧﺘﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد ؛
• ﻣﻐﺰ ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر ﺳﻴﻤﻜﺸﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ )!( و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ درﺣﺎل ﺗﺮﻳﺪ ﻛﺮدن ﻫﺴﺘﻴﺪ  ،ﭼﮕﻮﻧـﻪ
ﻛﺎر ﻣﻴﻜﻨﺪ ؛
• ﺳﻪ ﺗﺮﻳﺪر ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را ﻛﻪ در درون ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ  ،ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ؟!
• ﺷﻤﺎ و ﻣﺎرﻛﺖ ﭼﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻳﺪ ؛
آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎ از اﻗﺘﺼﺎد ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ  ،درﺑﺎره ﺗﺌـﻮري آﺷـﻔﺘﮕﻲ  ،اﻳـﻦ ﻓـﺮض را درﻣـﺎ
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎرﻛﺖ ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪر ﻣﻨﻔـﺮد  ،دﻗﻴﻘـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﻦ و ﺷـﻤﺎ و ﺳـﺎﻳﺮ
اﻓﺮادي ﻛﻪ درﺣﺎل رﻳﺴﻚ ﻛﺮدن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺮﻛـﺖ درﻣﻴﺎﻳـﺪ  .ﻣﺎرﻛـﺖ را ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑﻌﻨـﻮان ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ
ﻏﻮل آﺳﺎ از اﻳﻦ ﺗﺮﻳﺪرﻫﺎي ﻣﻨﻔﺮد ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻮد.
درﻣﻘﺎم ﻗﻴﺎس ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﻨﺮي را ﻛﻪ در اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﻪ ﻫﺎي اﻟﻤﭙﻴﻚ وﻳﺎ ﺟـﺎم ﺟﻬـﺎﻧﻲ  ،در اﺳـﺘﺎدﻳﻮم
ﻫﺎي ورزﺷﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻴﮕﺮدد  ،ﻣﺜﺎل زد .ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﻳﻚ روﺑﺎن ﻳﺎ ﭘﺎﭼﻪ رﻧﮕﻲ ﻛﻮﭼﻚ را ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻲ ﺧﺎص ،ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ درﻣﻴﺎورد .و از ﭼﺸﻢ اﻧﺪازي دورﺗﺮ و ﻣﻨﻈﺮه اي ﺑﺴﻴﺎر وﺳـﻴﻊ ﺗـﺮ  ،ﺗﺼـﺎوﻳﺮي
رﻧﮕﺎرﻧﮓ و ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎ در ﻣﻴﺎن ﺧﻴﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ درﻣﻴﺎﻳﺪ .اﮔـﺮ ﻣـﺎ ﺑﺘـﻮاﻧﻴﻢ ﺧﻮدﻣـﺎن را ﺑﺪرﺳـﺘﻲ
ﺑﺸﻨﺎﺳﺴﻴﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﻛﺖ را ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ ﺑﺸﻨﺎﺳـﻴﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ زودي در ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮد ،ﻣﺎرﻛﺖ درﺣﻘﻴﻘﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﻳﻚ ﺑﺎزي ﻓﺎﻧﺘﺰي و
ﺧﻴﺎﻟﻲ اﺳﺖ  :ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﻴﺎﻟﭙﺮدازاﻧﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺎرﻛﺖ ،وﻳﻚ رواﻧﺸﺎﺳﻲ ﺧﻴﺎﻟﭙﺮدازاﻧـﻪ درﺳـﻄﺢ
ﻓﺮدي ﻫﺮﺗﺮﻳﺪر.
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ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻣﺎرﻛﺖ  ،ﻣﺨﺎﺑﺮه و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎزي آﻧﭽﻴﺰي اﺳﺖ ﻛـﻪ درﻫﺮﻟﺤﻈـﻪ درﺣـﺎل رخ
دادن  ،در درون ﮔﻮد و در »ﻛﻒ ﺑﺎزار« اﺳﺖ .ﻣﺎرﻛﺖ ﻋﻼﻳﻖ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺮﻳﺪرﻫﺎ را  ،ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ
ارﺳﺎل ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ/ﻓﺮوش و زﻣﺎن اﻳﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ،ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد .ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺮﻳﺪرﻫﺎﻳﻲ
ﻣﻨﻔﺮد ،ﺟﺰﻳﻲ از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﺳﺮاﺳﺮي ﻫﺴﺘﻴﻢ و دﻗﻴﻘﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮدﻣﺎن را ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮ اﻳـﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴـﻢ
ﻋﻈﻴﻢ اﻋﻤﺎل ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ .ﺑﻪ اﻳﻨﺼﻮرت ﻛﻪ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت  ،اﺑﺘﺪا درﺑـﺎره آﻧﻬـﺎ اﻧﺪﻳﺸـﻴﺪه و ﭘـﺲ از
اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ  ،ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺮوﻛﺮ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺑﺎزار  ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.

ﻓﺼﻞ  – ١١ﺻﻔﺤﻪ ٣

ﭘﺸﻮﺗﻦ ﻣﺸﻬﻮري ﻧﮋاد

Sarmaye.com

PRINCIPLES OF HUMAN COMMUNICATION
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻣﺎ  ،ﻣﺎرﻛﺖ را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﻣﺮﻛﺐ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺮﻳﺪرﻫﺎي ﻣﻨﻔﺮد ﺗﺼـﻮر ﻣﻴﻜﻨـﻴﻢ ،درواﻗـﻊ
ﻛﺎرﻛﺮد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ از ﻣﺎرﻛﺖ را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮده اﻳﻢ  :ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺎرﻛﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت و
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻦ در زﻣﻴﻨﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ،ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻪ ﺗﺎ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃـﺎت اﻧﺴـﺎﻧﻲ،
ﻛﻪ در رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻓﺮدي اﺷﺨﺎص ﺻﺎدق اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﺖ ﻣﺎرﻛﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻗﺎﻧﻮن : 1
ﻧﻮد درﺻﺪ از ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﻣﻲ ﺷﻨﻮﻳﺪ  ،دروغ اﺳﺖ !
آن ﭼﻴﺰي ﻛﻪ درون ذﻫﻦ آدم ﻫﺎ وﺟﻮد دارد  ،ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰي ﻧﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮ زﺑـﺎن ﻣـﻲ آورﻧـﺪ .اﻓﻜـﺎر و
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮس ،ﻋﻼﻳﻖ ،و اﻧﺘﻈﺎرات  ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﺮض ﻛﻨﻴـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻦ ﻣـﺪﻳﺮ
ﻳﻚ رﺳﺘﻮران ﻫﺴﺘﻢ و ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻴﺪ در رﺳﺘﻮران ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮﻳﺪ .ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻢ ﻛﻪ آﻳـﺎ ﺑـﻪ
ﻛﺎر ﻛﺮدن در رﺳﺘﻮران ﻣﻦ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻴﺪ؟ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ از ﻣﻦ و از رﺳﺘﻮران ﻣﻦ ﻣﺘﻨﻔﺮ
ﺑﺎﺷﻴﺪ! وﻟﻲ ﭼﻮن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷـﻐﻞ و درآﻣـﺪ آن اﺣﺘﻴـﺎج دارﻳـﺪ ،ﻣﺴـﻠﻤﺎ اﻳﻨﻄـﻮر ﭘﺎﺳـﺦ ﻧﺨﻮاﻫﻴـﺪ داد ﻛـﻪ:
» ﻗﺮﺑﺎن! راﺳﺘﺶ ﺣﺎﻟﻢ از ﺧﻴﻚ ﮔﻨﺪﺗﻮن ﺑﻬﻢ ﻣﻴﺨﻮره!!« ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آﻧﭽـﻪ
ﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ و ﻗﺒﻮل ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻓﺼﻞ  – ١١ﺻﻔﺤﻪ ۴
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ﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺮوي اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻘﺎﻳﺪﻣﺎن  ،ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي اوﺿﺎع و ﺷﺮاﻳﻂ ﻟﺤﻈـﻪ اي ﺧـﻮد  ،ﺳـﺮﭘﻮش ﻣﻴﮕـﺬارﻳﻢ.
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﺮه دﺧﺘﺮ ﻣﻮردﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ » ﻋﺰﻳﺰم  ،ﻫﺮوﻗﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺗـﻮ
ﻣﻲ ﻧﮕﺮم ﻣﻴﺰﻧﻢ ،زﻣﺎن ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻴﮕﺮدد!« اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﻇـﺎﻫﺮا ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ
» ﻋﺰﻳﺰم ! ﻗﻴﺎﻓﻪ ﺗﻮ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ را درﺟﺎي ﺧﻮد ﻣﻴﺨﻜﻮب ﻣﻴﻜﻨﺪ!!« اﻣﺎ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧـﺎﻣﺰد
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ دوﻋﺒﺎرت ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد! ﻣﺎ داﻳﻤﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﻛـﻪ
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ زﻣﻴﻨﻪ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال و ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺗﺮﻳﺪﻛﺮدن ﻧﻴﺰ ﻋﺒﺎرات ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ روﺷﻬﺎي زﻳﺮﻛﺎﻧﻪ اي را ﺑﺮاي ﺷـﺎﻧﻪ ﺧـﺎﻟﻲ ﻛـﺮدن از
زﻳﺮ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻏﻠﺐ ﻣﻲ ﺷﻨﻮﻳﻢ ﻛﻪ »ﺑﺮوﻛـﺮ ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﮔﻔـﺖ ﺧﺮﻳـﺪ ﻛـﻨﻢ،
درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﺪاﻧﺴﺘﻢ ﻛﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻴﻜﻨﺪ« وﻳﺎ »ﺗﻘﺼﻴﺮ اﺳﺘﻮﻛﺎﺳﺘﻴﻚ ﺑـﻮد ،ﺳـﻴﮕﻨﺎل ﺧﺮﻳـﺪ داد و ﺑـﺎزﻫﻢ
اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮد« اﻳﻨﻬﺎ ﻫﻤﮕﻲ روش ﻫﺎي راﻳﺠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻤﺎن را ﻧﭙﺬﻳﺮﻳﻢ و اﺷـﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻤﺎن را
ﺑﺮ ﮔﺮدن ﺷﺨﺺ ﻳﺎ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮي ﺑﻴﺎﻧﺪازﻳﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮاﻗﻊ ،ﻣﺎ اﻓﻜﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت واﻗﻌـﻲ ﻣـﺎن را در زﻳـﺮ ﻋﺒـﺎرات و ﻛﻠﻤـﺎﺗﻲ اﺳـﺘﺘﺎر
ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻇﺎﻫﺮي و ﺑﺎﻃﻨﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارﻧـﺪ .ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻣﺜـﺎل ﻣﻴﺘـﻮان از واژه »ﻓﻬﻤﻴـﺪن«
ﻳﺎ  understandﻧﺎم ﺑﺮد .در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮاﻗﻊ  ،ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﺷﻤﺎ از ﻛﻠﻤـﻪ »ﻓﻬﻤﻴـﺪن« اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻴﻜﻨﻴـﺪ،
درواﻗﻊ ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﻲ ﺗﺎن ﻋﺒﺎرت »ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮدن« ﻳﺎ  controlﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﺑﻪ دوﺳـﺖ
ﺧﻮد ﻣﻴﮕﻮﻳﻴﺪ ﻛﻪ »ﻣﻦ اﻣﺮوز اﺻﻼ ﻣﺎرﻛﺖ را ﻧﻤﻲ ﻓﻬﻤﻢ« درواﻗﻊ ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﻲ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ »اﻣﺮوز
ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﺎرﻛﺖ را ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮﻳﺶ درآورم«  .وﻳﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ،ﭘـﺲ از ﺑـﺮوز ﻳـﻚ
رﻓﺘﺎر ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺗﻮﺳﻂ وي ،ﻣﻴﮕﻮﻳﻴﺪ ﻛﻪ »ﻧﻤﻴﻔﻬﻤﻢ ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﭼﻨـﻴﻦ ﻋﻤﻠـﻲ از ﺗـﻮ ﺳـﺮزده
ﺑﺎﺷﺪ« درواﻗﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻠﻲ در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ »اﺣﺴﺎس ﺑﺪي دارم ،ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻗﺎدر ﺑـﻪ
ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺘﻢ« ...
ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻨﻜﻪ  90درﺻﺪ از ﻋﺒﺎرات زﺑﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻜﺎر ﻣﻴﺒﺮﻳﻢ  ،دروغ و ﺟﻌﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ! زﻳﺮا ﻣﻘﺼـﻮد و ﻧﻴـﺎت
اﺻﻠﻲ درون ذﻫﻦ ﮔﻮﻳﻨﺪه  ،ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻋﺒﺎراﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻨﻮﻧﺪه درﻳﺎﻓـﺖ ﻣﻴﮕﺮدﻧـﺪ .اﮔـﺮ
ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻚ دارﻳﺪ ،ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺎده اﺳﺖ  .ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻣﺪﺗﻲ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﺎ دﻳﮕﺮان را
زﻳﺮﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ،و ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ واﻗﻌﺎ ﭼﻘﺪر در اراﻳﻪ اﻓﻜﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت واﻗﻌﻲ و دروﻧـﻲ ﺧـﻮد ﺑـﻪ دﻳﮕـﺮان
ﺻﺎدق ﻫﺴﺘﻴﺪ.

ﻓﺼﻞ  – ١١ﺻﻔﺤﻪ ۵
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ﻗﺎﻧﻮن : 2
ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﻚ دروغ را روي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎ ارﺳﺎل ﻛﻨﻴﺪ!
ﻣﺎ اﻛﻨﻮن دارﻳﻢ درﺑﺎره ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ .ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﺑﺎ ﻛﺴـﻲ ﺻـﺤﺒﺖ ﻣﻴﻜﻨﻴـﺪ درواﻗـﻊ
روي دو ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺘﻔﺎوت  ،اﻓﻜﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮاي وي ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ  (1 :ﻛﺎﻧﺎل ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ و ازﻃﺮﻳـﻖ
اﻣﻮاج ﻧﻮراﻧﻲ  (2ﻛﺎﻧﺎل ﺷﻨﻮاﻳﻲ و ازﻃﺮﻳﻖ اﻣﻮاج ﺻﻮﺗﻲ )ﺷﻜﻞ (11-1
اﮔﺮ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ در ﻳﻚ اﺗﺎق ﺑﺎﺷﻴﻢ ،و ﺷﻤﺎ از ﺷﻨﻮاﻳﻲ و ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﺎﺷـﻴﺪ ،ﺣﺘﻤـﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴـﺪ
ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻋﻤﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪﻫﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺸﻨﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﻣﻴﮕﻮﻳﻢ .ﻧﻜﺘﻪ ﺟﺎﻟـﺐ ﺗﻮﺟـﻪ اﻳـﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ  ،ﻛﺸﻒ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ روي ﭘﻨﺞ ﻛﺎﻧـﺎل دﻳﮕـﺮ
ﻧﻴﺰ )ﻋﻼوه ﺑﺮ دو ﻛﺎﻧﺎل ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ و ﮔﻔﺘﺎري( اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮاي دﻳﮕﺮان ارﺳﺎل ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ و درواﻗـﻊ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑـﻴﻦ اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮان ﺑـﺮروي ﺗﻤـﺎﻣﻲ اﻳـﻦ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺮﻗـﺮار ﻣﻴﻜﻨـﻴﻢ !
اﺳﺎس ﻛﺎر دﺳﺘﮕﺎه دروغ ﺳﻨﺞ ﻳﺎ ﭘﻮﻟﻴﮕﺮاف ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎ ﺑﻨﺎﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻـﻮرت
ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺗﺎ از اﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻏﻴﺮ زﺑﺎﻧﻲ را زﻳﺮﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺑـﺎ اﻃﻼﻋـﺎت ارﺳـﺎﻟﻲ از ﻛﺎﻧـﺎل ﺻـﻮﺗﻲ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ  – ١١ﺻﻔﺤﻪ ۶
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اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﺳﺘﮕﺎه دروغ ﺳﻨﺞ  ،ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﭘﺴﻨﺪ ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ ،ﭼـﻮن ﺑـﻪ ﻫﺮﺣـﺎل دﺳـﺘﮕﺎه ﭘـﻮﻟﻲ ﮔـﺮاف
ﺟﺎﻳﺰاﻟﺨﻄﺎ اﺳﺖ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺪدرﺻﺪ ﺑﺪون ﺧﻄـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ زﻳـﺮا  :اﻳـﻦ دﺳـﺘﮕﺎه ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧـﺪ ﻫـﺮ  9ﻛﺎﻧـﺎل
ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ را زﻳﺮﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﺪ .درواﻗﻊ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه دروغ ﺳﻨﺞ در دﻧﻴـﺎ ،
ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻴﺪ! ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ درﻣﻘﺎﺑﻞ دوﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﻲ ﻧﺸﻴﻨﻴﺪ و ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن وي ﮔﻮش ﻓﺮاﻣﻴﺪﻫﻴـﺪ
و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﻜﻪ از ﻗﺒﻞ دﭼﺎر ﭘﻴﺶ داوري ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ.
ﺑﻌﻀﻲ اوﻗﺎت از اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻌﻨﻮان »ﺣﺲ ﺷﺸﻢ« » ،ﺑﺼﻴﺮت« » ،ﺷﻬﻮد« وﻳﺎ ﺣﺘﻲ »ﺷﻢ زﻧﺎﻧﻪ!« ﻧـﺎم ﺑـﺮده
ﻣﻴﺸﻮد .ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻲ دروغ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ ،ﻳﻚ ﭘﺮش ﻛﻮﭼﻚ ﭘﻠﻚ  ،وﻳﺎ ﻟـﺮزش ﺷـﺎﻧﻪ ،اﻧﻘﺒـﺎض زاﻧـﻮ و
ﻏﻴﺮه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻋﺼﺒﻲ ﺑﻮدن وي را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪ .وﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺨﺺ ﻋﺮق ﻛﻨـﺪ ،ﭘـﻴﭻ و
ﺗﺎب ﺑﺨﻮرد ،وﻳﺎ ﻃﻨﻴﻦ ﺻﺪاﻳﺶ ﻫﻨﮕﺎم اداي ﻋﺒﺎرت ﺧﺎﺻﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨـﺪ ،و ﺧﻼﺻـﻪ ﻫﺮﻳـﻚ از اﻳـﻦ ﻋﻼﻳـﻢ
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ،ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم ﺻﺪاﻗﺖ وي ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﻣﺜﺎﻟﻲ ﺑﺰﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ درﻣﻮرد آﻗﺎﻳﺎن ﻣﺼﺪاق دارد ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﻫـﺎ .ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜـﻪ ﻳـﻚ ﻣـﺮد درﺣـﺎل
ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ،و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻳﺮ ﭼﺎﻧﻪ اش ﻣﻲ ﺑﺮد ،وﻳﺎ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﭼﺎﻧﻪ اش را
ﻣﻴﺨﺎراﻧﺪ ،اﻳﻦ اﺷﺎرات ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ وي ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ درﺣـﺎل ﺷـﻨﻴﺪن آن
اﺳﺖ  ،و ﻣﻘﺼﻮد ﮔﻮﻳﻨﺪه را ﻛﺎﻣﻼ ﻗﺒﻮل دارد .وﻳﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ درﺣﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛـﺎﻻي ﺧﺎﺻـﻲ اﺳـﺖ ،
اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﻳﻌﻨﻲ در آن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ آن ﻛﺎﻻ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ ! ﭘﺲ اﮔﺮ ﺷـﻤﺎ ﻳـﻚ ﻛـﺎرﮔﺰار ﺑﻴﻤـﻪ
ﻫﺴﺘﻴﺪ و درﺣﺎل ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛﺮدن ﺑﺮاي ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻴﺪ و ﺑـﺮاي وي از ﻣﺰاﻳـﺎي ﻗـﺮارداد
ﺑﻴﻤﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزي ﻣﻴﮕﻮﻳﻴﺪ ،و در ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎل  ،ﻣﺸﺘﺮي ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧـﻮد ﭼﺎﻧـﻪ اش را ﻣﻴﺨﺎراﻧـﺪ،
ﭘﺲ درواﻗﻊ او ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ »ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ،ﺷﺎﻳﺪ واﻗﻌـﺎ اﻳـﻦ
ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺎﭼﻴﺰ  ،ارزش ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ام را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  «..و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺷـﻤﺎ در اﻳـﻦ
ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ »ﭘﺲ ﭼﺮا ﻣﻌﻄﻞ ﻫﺴﺘﻴﻦ؟ ﻛﺎﻏﺬ ﺳﻮﻣﻲ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻣﻀﺎي ﺷﻤﺎﺳﺖ! «
ﺣﺎل ﻣﺜﺎل دﻳﮕﺮي ﻣﻴﺰﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ درﻣﻮرد ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﻛﺎرﺑﺮد دارد! ﺣﺘﻤﺎ دﻗﺖ ﻛﺮده اﻳـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺴـﻴﺎري از
ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ روي ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻣﻲ ﻧﺸﻴﻨﻨﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ دو ﭘـﺎي ﺧـﻮد را ﺑﺼـﻮرت ﺿـﺮﺑﺪري ﺑـﺮوي ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ
ﻣﻲ اﻧﺪازد .و درﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎن دراورﻧﺪ .ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻛـﺮده اﻧـﺪ
ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﭘﺎي ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻛﺎﻣﻼ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ روﺣﻲ و رواﻧـﻲ اﻳﺸـﺎن اﺳـﺖ !
و درواﻗﻊ ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب وﻳﺎ ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ را از اوﺿﺎع و ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ ﺷﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ .ﺑﻌﻨﻮان
ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﭘﺎي ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻢ درﺣﺪود ﺑﻴﺶ از 60ﺑﺎر در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻛﻪ وي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻴﺰ ﻳﺎ ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺻﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻌﺬب و ﻧﮕـﺮان اﺳـﺖ .ﻣـﺜﻼ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ او از ﻟﺒـﺎس و
ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﻧﺎراﺿﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻓﻜﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ اش ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ و
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ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻزم را ﻧﺪارد .ﺣﺘﻲ درﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﻛﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن آﻧﺎن را »زﻧﺎن ﺑﻴﺶ ﻓﻌﺎل« ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ،
ﺟﻬﺖ و راﺳﺘﺎي ﭘﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ دﻗﻴﻘﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺨﺺ ﻳﺎ ﭼﻴﺰي ﺧﺎﺻﻲ اﺷﺎره داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ  ،ﻛـﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ و ﻋﺪم آراﻣﺶ وي ﺷﺪه اﺳﺖ !
ﻧﻜﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﭘﺎ  ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻼﻳـﻢ و آرام و ﺑـﺎ آﻫﻨﮕـﻲ درﺣـﺪود
ﻛﻤﺘﺮ از 60ﺑﺎر در دﻗﻴﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻧﺪ ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﻗﻴﻘﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺣﺲ ﻣﺘﻀﺎدي ﺑﺎﺷـﻨﺪ ! ﻳﻌﻨـﻲ در ﭼﻨـﻴﻦ
ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آرام و ﻣﻼﻳﻢ ﭘﺎ ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ رﺿﺎﻳﺖ و آراﻣـﺶ اﻳـﻦ ﺧـﺎﻧﻢ ﺑﺎﺷـﻨﺪ .و ﺑـﺎزﻫﻢ در
ﻣﻮرد زﻧﺎن ﺑﻴﺶ ﻓﻌﺎل ،ﺣﺘﻲ ﺟﻬﺖ و راﺳﺘﺎي ﭘﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻗﻴﻘﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺮد ﻳﺎ ﭼﻴﺰي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﻣﻮﺟﺐ رﺿﺎﻳﺖ و ﺧﺸﻨﻮدي آن زن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ و ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ  ،ﺑﺮ روي ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣـﺎن
ﺑﺮاي دﻳﮕﺮان ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد .ﻛﺎرل ﻳﻮﻧﮓ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ »اﮔﺮ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻴﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ را درك ﻛﻨﻴﺪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ داراي دو اﻧﺪام زﺑﺎﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ زﺑﺎن ﻫﺎ در دﻫﺎﻧﻤﺎن ﻗـﺮار دارد
و دﻳﮕﺮي در ﻛﻔﺶ ﻣﺎن اﺳﺖ .واﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﺷﺨﺺ را درك ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ دارد ﻛـﻪ
ﺑﻪ ﻛﺪام ﻳﻚ از اﻳﻦ دو زﺑﺎن وي ﮔﻮش ﺳﭙﺮده اﻳﺪ «.در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻮﻧﮓ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﻛـﻪ ﺷـﻤﺎ
اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ  ،ﺗﺎ آن ﭼﻴﺰي ﻛﻪ درﻇﺎﻫﺮ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﻲ آورﻳﺪ.

ﻗﺎﻧﻮن : 3
ﻣﺮدم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺮﻓﺎ درﻣﻮرد ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ!
اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ »اﻳﻦ اﺗﺎق اﻧﺪﻛﻲ ﮔﺮم اﺳﺖ«  ،درواﻗﻊ ﻣﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻲ درﺑﺎره اﺗﺎق ﺑﻴﺎن ﻧﻜﺮده ام،
ﺑﻠﻜﻪ ﺻﺮﻓﺎ درﺑﺎره ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺼﺒﻲ ﺧﻮدم ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ام .ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﻋﻠﻤﻲ و دﻗﻴـﻖ ﻧﻴـﺰ
ﺑﮕﻮﻳﻢ » دﻣﺎي ﻫﻮاي اﻳﻦ اﺗﺎق دﻗﻴﻘﺎ 21درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد اﺳـﺖ« ﺑـﺎزﻫﻢ ﻫﻤﭽﻨـﺎن درﺑـﺎره ﺧـﻮدم و
دﻳﺪﮔﺎﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ام .اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ ﺑﮕـﻮﻳﻢ ﻛـﻪ »آﻧﺠـﺎ ﺑﻴـﺮون ﭘﻨﺠـﺮه،
دﺧﺘﺮي زﻳﺒﺎ درﺣﺎل ﻗﺪم زدن اﺳﺖ« درواﻗﻊ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از ﻣﻴﺰان زﻳﺒﺎﻳﻲ آن دﺧﺘﺮ اراﻳﻪ ﻧﻜﺮده ام ﺑﻠﻜﻪ
ﺻﺮﻓﺎ درﺑﺎره ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮدم از »زﻳﺒﺎﻳﻲ« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ام.
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ﻗﻮاﻧﻴﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﻣﺎرﻛﺖ

ﺑﺎزار ﻧﻴﺰ از ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ زﻳﺮا ﻣﺎرﻛﺖ اﺳﺎﺳﺎ ﻫـﻮﻳﺘﻲ ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﻧﻴﺴـﺖ  ،ﺑﻠﻜـﻪ ﺻـﺮﻓﺎ
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﺖ از ﻫﺰاران ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺴﺎﻧﻲ .اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ از اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮر ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﻢ :
 .1ﻧﻮد درﺻﺪ از ﻫﺮآﻧﭽﻪ درﺑﺎره ﻣﺎرﻛﺖ ﻣﻴﺸﻨﻮﻳﺪ اﺳﺎﺳﺎ دروغ اﺳﺖ .
اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ دارد ﻛﻪ ﭘﻴﻐﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻲ را ﻛـﻪ واﻗﻌـﺎ درون
ﻣﺎرﻛﺖ درﺣﺎل وﻗﻮع اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي را
ﻣﻴﺨﻮاﻧﻴﺪ وﻳﺎ درﺣﺎل ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺒﺮي  CNBCﻫﺴﺘﻴﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﻴﺎورﻳﺪ ﻛـﻪ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﺎن و
ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮان اﻗﺘﺼﺎدي  ،ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اراﻳـﻪ ﻣﻴﺪﻫﻨـﺪ ،ﻗـﺒﻼ ﭘـﻮل ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ! و ﺻـﺮﻓﺎ ﻫﻤـﺎن
ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ را ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ! آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﭼﻴﺰي ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮔﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ »ﭼـﺮا
ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ« و ﺣﺪاﻗﻞ 90درﺻﺪ از آﻧﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ از آﻧﭽﻪ واﻗﻌـﺎ در
ﻣﺎرﻛﺖ درﺣﺎل رخ دادن اﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﻬﺎ ﺟﺪا ﻧﻤﻴﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳـﻦ ﻟﺤﻈـﻪ دﻗﻴﻘـﺎ ﭼـﻪ ﭼﻴـﺰي
درون ﺑﺎزار درﺣﺎل وﻗﻮع اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﻄﻮر اﻧﺘﻈﺎر دارﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻴﺰي را ﻛﻪ ﻧﻤﻴﺪاﻧﻨـﺪ ﺑـﺮاي
ﺷﻤﺎ ﺷﺮح دﻫﻨﺪ؟!
 .2ﻣﺎرﻛﺖ  ،ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدش دروغ ﺑﮕﻮﻳﺪ .
ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رﻓﺘﻨﺪ .زﻳﺮا ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓـﺮوش وﺟـﻮد
داﺷﺖ .اﻳﻨﻜﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ »ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻜﻨﻴﻜﺎل ﺑﻮد« وﻳﺎ »اﺷـﺒﺎع ﻓـﺮوش ﺑـﻮد« ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧـﺪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﺗﻤـﺎم
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺧﻮد را ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮوي ﻧﻈﺎره اﻃﻼﻋﺎت روي دو ﻛﺎﻧﺎل ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﻣﺎرﻛـﺖ
ﻣﻴﮕﺬارﻳﻢ  (1) :ﻗﻴﻤﺖ و ) (٢ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت درﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ .دﻗﻴﻘﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت اﻧﺴـﺎﻧﻲ ،
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ دروراي ﻗﻴﻤﺖ و زﻣﺎن وﺟﻮد دارد .ﻣﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮاﻛﺘﺎﻟﻲ ﻣـﺎن ،
ﭘﻨﺞ ﻛﺎﻧﺎل دﻳﮕﺮ را ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻳﻢ.
 .3ﻣﺎرﻛﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درﺑﺎره ﺧﻮدش ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﺪ.
ﺑﻠﻪ  .ﻣﺎرﻛﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﺪ و زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎري ﻣﺎرﻛﺖ ﻫﻤﺎن »ﻣﻴﻠﻪ« ﻫـﺎ ﻳـﺎ » «tickﻫـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ.
ﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺎرﻛﺖ را ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻓﺎش ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ .درﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻳﻨﻄﻮر ﺟﻤﻊ ﺑﻨـﺪي
ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ »ﺑﻪ ﻣﻮزﻳﻚ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﻴﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ !«  .در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻮزﻳﻚ ﻫﻤﺎن ﻣﺎرﻛـﺖ واﻗﻌـﻲ اﺳـﺖ ،و
ﺷﻌﺮ ﻫﻤﺎن ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ  ،ﻧﻈﺮات  ،آرا و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮان اﺳﺖ.
وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎدﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﻮﺳـﻴﻘﻲ ﻣﺎرﻛـﺖ
ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﻴﻢ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺎ ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ.

ﻓﺼﻞ  – ١١ﺻﻔﺤﻪ ٩
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HOW YOUR BODY STRUCTURE
AFFECTS YOUR TRADING
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪﻧﻲ ﺷﻤﺎ
ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﺮﻳﺪﻛﺮدن ﺗﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﮕﺬارد
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺳﻠﻮل اﻧﺴﺎﻧﻲ » ،ﺗﺨﻤﻚ« زﻧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺳـﻠﻮل اﻧﺴـﺎﻧﻲ »اﺳـﭙﺮم« ﻣﺮداﻧـﻪ اﺳـﺖ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﺳﻠﻮل ﺗﺨﻤﻚ ﺑﻪ اﺳﭙﺮم اﺟﺎزه ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ وارد ﺟﺪاره ﺧﺎرﺟﻲ آن ﺷﺪه و ﺑـﺎ آن ﻟﻘـﺎح ﻣﻴﻜﻨـﺪ،
ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ از اﻧﺮژي ﺑﻪ راه ﻣﻴﺎﻓﺘﺪ .اﻳﻦ اﻧﺮژي ﺣﺘﻲ ﺗﻮزﻳﻊ و ﭘﺨﺶ ﻧﻤﻴﺸﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ در ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧـﺎص
ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻴﮕﺮدد -1 :اﻳﻨﺪواﺳﭙﺮم )درون ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي(  -2ﻣﺰودرم )ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛـﺰي و ﺳـﻄﺢ
ﺧﺎرﺟﻲ(  -3اﻛﺘﻮدرم )داﺧﻞ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺨﻤﻚ( ) .ﺷﻜﻞ  11-2را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ(

اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اﻧﺮژي اوﻟﻴﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻟﻘﺎح در ﻛﺪام ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻴﮕﺮدد ،در آﻳﻨﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻧـﻮع ﺟﺴـﻢ و
ﺷﻜﻞ ﻫﻴﻜﻞ ﻛﻮدك ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ اﻳﻦ اﻧﺮژي در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﮔـﺮدد ،در آﻳﻨـﺪه
ﻳﻚ ﺟﺴﻢ ﺗﻮﭘﺮ ،ﭼﺎق و ﭘﺮﭼﺮﺑﻲ را ﺑﺮاي ﺷﺨﺺ اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .اﻣﺎ اﮔﺮ اﻳﻦ اﻧﺮژي در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﻛـﺰي
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﺮدد ،درآﻳﻨﺪه ﻫﻴﻜﻠﻲ ﻋﻀﻼﻧﻲ  ،ورزﺷﻜﺎراﻧﻪ و ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ را ﺑﺮاي ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ
آورد  .و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ اﮔﺮ اﻧﺮژي در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﮔﺮدد ،ﻧﺘﻴﺠﻪ آﺗﻲ آن اﻧﺪاﻣﻲ ﻻﻏـﺮ  ،ﻗﻠﻤـﻲ و ﺑﺎرﻳـﻚ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺴﻤﻲ را  ،اﺻﻄﻼﺣﺎ اﻧـﺪوﻣﻮرف،
ﻣﺰوﻣﻮرف و اﻛﺘﻮﻣﻮرف ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ  – ١١ﺻﻔﺤﻪ ١٠
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اﻟﺒﺘﻪ درواﻗﻌﻴﺖ  ،ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮي از اﻳﻦ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺪل را ﺑﺎ ﺧﻮد دارﻳﻢ ،اﻣﺎ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑـﻪ ﻳﻜـﻲ از اﻳـﻦ
ﺳﻪ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺴﻤﻲ  ،ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد) .ﺷﻜﻞ  11-3را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ(

ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻣﺎ اﻳﻨﺠﺎ درﺣﺎل ﺷﺮح دادن آن ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻧﺤﻮه دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺮدن ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺷﻜﻞ ﻇـﺎﻫﺮي اﺳـﺖ.
ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﺗﻮپ ﻛﺮوي ﺷﻜﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﻳﻚ ﻛﺮه ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﺮم را در ﺳﻄﺢ دروﻧﻲ
ﺧﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻧﻤﻮده و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ را ﻣﻌﺮض دﻳﺪ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ .دﺳـﺘﻪ ﺑﻨـﺪي اﻧﺴـﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮﻣﺒﻨـﺎي
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺴﻤﻲ ﺷﺎن  ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدم اﻃﻼﻋﺎت را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧـﻮع
اﻛﺘﻮ ﻣﻮرف )ﺑﺎرﻳﻚ اﻧﺪام( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ را ﺑﻪ ازاي ﻳﻚ ﭘﻮﻧـﺪ ﺟـﺮم
دارا ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاﻓﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ.

ﻓﺼﻞ  – ١١ﺻﻔﺤﻪ ١١
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ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ اﻓﺮادي ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺴـﻤﻲ ،ﺑـﻪ ﭼـﺎرت واﺣـﺪي ﻧﮕـﺎه ﻣﻴﻜﻨﻨـﺪ ،آﻧﻬـﺎ درﻳﺎﻓﺘﻬـﺎ و
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﻫﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﺧﺎص و ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛـﺮد.
و ﭼﺎرت ﻧﻴﺰ ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع  ،ﻣﺘﻔﺎوت ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ رﺳـﻴﺪ .ﺑﻴﺎﻳﻴـﺪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺟﺴـﻤﻲ را ﺑـﺎ
ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار دﻫﻴﻢ  ،و ﺳﭙﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﻤﺎن را ﺑﻪ ﺗﺮﻳﺪ ﻛﺮدن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
در ﺷﻜﻞ  11-3ﻫﺮﮔﺮوه را ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺎص ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺮده اﻳﻢ  :ﻧﻮع اﻧﺪوﻣﻮرف ﺑـﺎ ﻛﻠﻤـﻪ ، Bulk
ﻧﻮع ﻣﺰوﻣﻮرف ﺑﺎ  ، Strengthو اﻛﺘﻮﻣﻮرف ﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﻐﺖ . Speed
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارﻧﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﻳﺸﺎن ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﻣﺤﺮﻛﻬـﺎ  ،ﻣﺘﻔـﺎوت ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد.
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﺮوﻗﺖ ﻛﻪ اﻧﺪوﻣﻮرف ﻧﺰد ﭘﺰﺷﻚ ﺧﻮد ﻣﻴﺮود ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﻜﺎﻳﺖ از اﻣﺮاض ﻣﻌﺪوي و وﺿﻌﻴﺖ
ﻣﺰاﺟﻲ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺰوﻣﻮرف اﻏﻠﺐ از ﻣﺸﻜﻼت ﻗﻠﺒﻲ و ﻋﺮوﻗﻲ ﺧﻮد وﻳـﺎ از دردﻫـﺎي
ﻋﻀﻼﻧﻲ اش ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ،و اﻛﺘﻮﻣﻮرف اﺣﺘﻤﺎﻻ درﮔﻴﺮ ﺑﺜـﻮرات ﺟﻠـﺪي ،ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﭘﻮﺳـﺘﻲ وﻳـﺎ
ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺼﺒﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶ دروﻧﻲ ﺑﺪن اﻳﺸـﺎن ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ ﺧـﺎرﺟﻲ
ﺑﺪﻧﺸﺎن ،ﻛﻠﻴﺪي ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻳﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻳﻦ ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﻴﭗ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﺴـﻤﻲ ،ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺤﺮﻛﻬـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ ﺗﺤﺮﻳـﻚ
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮاي ﻳﻚ اﻧﺪوﻣﻮرف ﺑﺎﻳﺪ اﺣﺴﺎس راﺣﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻣﻴﺎن اﻓـﺮادي ﻛـﻪ
ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻴﺪ آﻧﻬﺎﻳﻲ را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺎت و رﻓﺘﺎر اﻳﺸﺎن دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ،
ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ راه ﻣﻲ روﻧﺪ وﻳﺎ ﻣﻲ ﻧﺸﻴﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮي راﺣﺘﻲ و آراﻣﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗـﺮﺟﻴﺢ ﻣﻴﺪﻫﻨـﺪ ﺗـﺎ
روش ﻫﺎي آﺳﺎن ﺗﺮي را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺿﺮوري ﺧﻮد ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮه ﺗﺮﻳﺪ ﻛـﺮدن ﺷـﺎن
ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﻣﺰوﻣﻮرﻓﻬﺎ  ،اﻧﮕﺎر از ﻧﮋاد ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳـﺪ ﻛـﻪ آﻧﻬـﺎ در اﻏﻠـﺐ اوﻗـﺎت درﺟﺴـﺘﺠﻮي
»ﻧﺎ -راﺣﺘﻲ« و »ﻋﺪم آﺳﺎﻳﺶ« ﻫﺴﺘﻨﺪ ! آﻧﻬﺎ ورزﺷﻜﺎر و ﺑﺮوﻧﮕﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻳﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰي اﻳﺸﺎن را
واﻗﻌﺎ ارﺿﺎ ﻛﺮده و ﺳﺮ ذوق ﻣﻴﺎورد؟ ﻳﻚ »ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ« ! ﻳﻚ »رﻗﺎﺑﺖ« ! ﺑﻠﻪ  ،ﻳﻚ»ﭼﺎ ﻟﺶ« ﭼﻴـﺰي اﺳـﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ و ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻣﻴﺪﻫـﺪ .اﻳـﻦ ﻫـﺎ ﻫﻤـﺎن اﻓـﺮادي ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ از آﻧﻬـﺎ ﭼﻨـﻴﻦ
ﻣــﻲ ﺷــﻨﻮﻳﻢ ﻛــﻪ » :ﻫــﻲ ﻣﺮﺑــﻲ! ﻣــﻦ رو ﺑﻔﺮﺳــﺖ ﺗــﻮي زﻣــﻴﻦ  .ﻣــﻦ ﻣﻴﺘــﻮﻧﻢ از ﭘــﺲ اش ﺑﺮﺑﻴــﺎم« !
آﻧﻬﺎ ﻣﺪاوﻣﺎ ﻧﻴﺎزدارﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪ  ،و ﭘـﺲ از آن ﻧﻴـﺰ ﻣﺠـﺪدا ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﻳـﻚ
ﭼﺎ ﻟﺶ ﺟﺪﻳﺪ و ﻳﻚ دردﺳﺮ ﺗﺎزه ﻣﻲ روﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ آﻧﻬﺎ رﻫﺒﺮان  ،ﻣﺮﺑﻴﺎن و ﻟﻴﺪرﻫﺎي ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.
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اﻣﺎ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻳﻚ اﻛﺘﻮﻣﻮرف ﺑـﻴﺶ از ﻫﺮﭼﻴـﺰ ﺑـﻪ آن ﻧﻴـﺎز دارد اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﺣﺴـﺎس »ﻟﻴﺎﻗـﺖ« و
»ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ« ﻛﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ اﻳﺸﺎن ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻻزم
را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻدر اﻧﺠﺎم رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ  ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺷﻐﻠﻬﺎي روﺗﻴﻦ و ﻛﺎرﻫﺎي روزﻣـﺮه ﻧﻴـﺰ
ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ،اﻣﺎ درﻛﺎرﻫﺎي ﺳﺘﺎدي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  ،و ﭘﺮوژه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻧﻘﺸﻪ دارﻧﺪ،
ﻋﺎ ﻟﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع  ،ﺑﺨﻮدي ﺧﻮد  ،ﺧﻮب ﻳﺎ ﺑﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘﻲ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﺑﻬﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﺪﺗﺮ از دﻳﮕـﺮي ﻧﻴـﺰ
ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﺪﻧﻲ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ آن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ،و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻴــﺎﻣﻮزﻳﻢ ﻛــﻪ ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﺑﻬﺘــﺮﻳﻦ اﺳــﺘﻔﺎده را از آن ﺑﺒــﺮﻳﻢ ﺑﺠــﺎي آﻧﻜ ـﻪ داﻳﻤــﺎ ﻣــﺎﻳﻮس و ﺳــﺮﺧﻮرده از
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﻳﻚ ﻣﺜﺎل ﺟﺎ ﻟﺐ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﻢ آن را اﻣﺘﺤﺎن ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻛـﺎرﮔﺰاري
و ﻳــﺎ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑــﻮرس ﺑﺮوﻳــﺪ و ﺑــﻪ ﺷــﻜﻞ ﺳــﺎﺧﺘﺎر و ﺗﻴــﭗ ﺟﺴــﻤﺎﻧﻲ ﻛــﺎرﮔﺰاران  ،و ﺗﺮﻳــﺪرﻫﺎي
ﺣﺮﻓﻪ اي ﻛﻒ ﺑﺎزار دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺣـﺪود  95درﺻـﺪ
آﻧﻬﺎ از ﺗﻴﭗ ﻣﺰوﻣﻮرف ﻫﺴﺘﻨﺪ ! ﺣﺘـﻲ ﻳﻜـﻲ از ﺑﺮوﻛﺮﻫـﺎي ﻧﻴﻮﻳـﻮرك  ،ﺻـﺮﻓﺎ
ورزش ﻛﺎران  ،و ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﻫـﺎﻛﻲ را ﺑـﺮاي ﺗﺮﺑﻴـﺖ و آﻣـﻮزش
ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺮﻳﺪرﻫﺎي ﻛﻒ ﺑﺎزار ،اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻴﻜﻨﺪ!

ﺣﺘﻲ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻏﺬاﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﮕﺬارد .درﺷﻜﻞ  11-3ﻧﺸـﺎن
داده اﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ ﺗﻴﭗ ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻬﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﻴﺪن اﻟﻜﻞ  ،واﻛﻨﺶ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ.
اﻧﺪوﻣﻮرﻓﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﻲ ﺗﺮ و ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺗﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺰوﻣﻮرﻓﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺷـﺎن
را ﺑﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد از دﺳﺖ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﻧﺒﺎل درﮔﻴﺮي و ﭼﺎ ﻟﺶ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻳﻦ واﻛـﻨﺶ
را ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻠﻨﺪي ﺻﺪاي ﺧﻮد آﻏﺎز ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮاي اﻛﺘﻮﻣﻮرﻓﻬـﺎ  ،ﻣﺸـﺮوب ﺧـﻮردن ﺑﻴﺸـﺘﺮ از آﻧﻜـﻪ
ﻫﻴﺠﺎن آور ﺑﺎﺷﺪ  ،رﺧﻮت آور و اﻓﺴﺮده ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺲ از ﻧﻮﺷﻴﺪن ﻣﺸﺮوب  ،ﺧﻮاب آﻟـﻮد
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  ،ﭼﺮت ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ و ﺧﻴﻠﻲ زود ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻲ را ﺑﻘﺼﺪ ﻣﻨﺰل ﺗﺮك ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.
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اﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﺗﺮﻳﺪﻛﺮدن دارﻧﺪ ؟ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ! ﭼﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺪﻧﻲ ﺷﻤﺎ ﺑـﺮ روش درﻳﺎﻓـﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﮕﺬارد ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻤﺎ
و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﻣﺎﻧﻊ وﻳﺎ ﺑﺎزدارﻧﺪه آن .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻳﻚ ﺗﺮﻳﺪر ﭼﺎق و
ﺗﻮﭘﺮ ازﻧﻮع اﻧﺪوﻣﻮرف  ،ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﻳﺪ ﻛﺮدن دروﺿﻌﻴﺘﻲ ﻛﺎﻣﻼ راﺣﺖ و درﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ آﺳﺎﻳﺶ ،
رﻓﺎه و راﺣﺘﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ اواﺧﺮ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﺮﻳﺪر اﻧﺪوﻣﻮرف ﭼﺎق و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﻓﻖ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﻢ  .او ﻫﻨﮕـﺎم ﺗﺮﻳـﺪ ﻛـﺮدن
درون اﺗﺎق ﺷﺨﺼﻲ اش و ﺑﺮروي ﻳﻚ ﻣﺒﻞ ﭼﺮﻣـﻲ ﺑـﺰرگ  ،ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻨﻈـﻴﻢ و ﺑﺴـﻴﺎر راﺣـﺖ  ،ﻟـﻢ ﻣﻴـﺪاد
ﻧﻤﻮدارﻫﺎﻳﺶ را ﺑﺮروي ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻏﻮل آﺳﺎي  52اﻳﻨﭽﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﻜﺮد و ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘـﺮل از
راه دور ﻣﻮﻧﺘﻴﺘﻮرش را روﺷﻦ ﻳﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻴﻜﺮد .او دراﺗﺎق ﻛﺎر ﺧﻮد ،درﺳﺎﻋﺎت ﻛـﺎري ﻣﺎرﻛـﺖ  ،ﻛـﺎﻣﻼ
رﻳﻠﻜﺲ و راﺣﺖ ﺑﻮد و ﺑﻮﺿﻮح از ﺗﺮﻳﺪ ﻛﺮدن ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴـﺰات و دراﻳـﻦ ﻣﺤـﻴﻂ آرام ﻟـﺬت ﻣـﻲ ﺑـﺮد.
ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻛﻪ او در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﺣﻘﻴﻘﺘـﺎ ﺷـﮕﻔﺖ آور و ﻏﺮورآﻓـﺮﻳﻦ ﺑـﻮد و
ﺣﺘﻲ ﺷﺎﻳﺪ ﺳﻮد ﻫﻤﺎن ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ او  ،ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻤـﺎم ﻫﺰﻳﻨـﻪ اي ﺑـﻮد ﻛـﻪ او ﺑـﺮاي ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﻤـﻮدن
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺪرن و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎري اﻳﺪه آل اش  ،ﺻﺮف ﻛﺮده ﺑﻮد.

ﻓﺼﻞ  – ١١ﺻﻔﺤﻪ ١۴
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ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺗﻴﭗ ﺟﺴﻤﻲ  ،ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﺮﻳﺪر  ،ﺳﻮدآور ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴـﺪ
در روش ﺗﺮﻳﺪ ﺧﻮد ،ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺗﺎن را ﻧﻴﺰ وارد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ،ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻨﺶ ﻫﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎ
را از ﺧﻮد دور ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻛﺎر را ﺑﺮاي ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﺎﺣﺪ زﻳﺎدي ﺳﺎده ﺗـﺮ ﺧﻮاﻫﻴـﺪ ﻧﻤـﻮد .وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎي
ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺧﻮد را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﺮﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ .ﻣﺤـﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣـﻮن
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺷـﻜﻞ دﻫﻴـﺪ ﺗـﺎ از ﻣﺰاﻳـﺎي وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎي ﺷﺨﺼـﻲ ﺧـﻮد – و از روﺷـﻬﺎ و ﺗﻜﻨﻴﻜﻬـﺎي
اﻧﺤﺼﺎري ﺟﺴﻢ  ،ﻣﻐﺰ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﺎن در ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت  -ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﺮﻣﺶ و ورزش ﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ  ،ﻋﻀﻼت و ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺑﺪﻧﻲ ﺧـﻮد را ﻛـﺎﻣﻼ
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم »ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺸـﻲ ﻳﻮﮔـﺎ« وﻳـﺎ ﺣﺘـﻲ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻳـﻚ دوره ي ﻣـﻨﻈﻢ
»ﻣﺎﺳﺎژ ﻋﻤﻴﻖ ﻋﻀﻼت« ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺬاب و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺎﺳﺎژور ﻇﺮﻳﻒ و ﻟﻄﻴﻒ ! ﻧـﻪ
اﻳﻦ ﺷﻜﻠﻲ !!

اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺪن و ﻋﻀﻼت ﺷﻤﺎ آﻣﺎده و ﺳﺮﺣﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ذﻫﻦ و ﻣﻐﺰﺗﺎن ﻧﻴﺰ
اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف » ﻋﻘﻞ ﺳﺎ ﻟﻢ در ﺑﺪن ﺳﺎ ﻟﻢ ! «  .در ﺗﺮﻳﺪ ﻛﺮدن ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻳﻚ ﺟﺴﻢ آﻣﺎده و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ اﺣﺘﻴﺎج دارﻳﺪ ،و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻳﻚ ذﻫﻦ ﻣﻨﻌﻄﻒ و ﻣﻨﻈﻢ.

ﻓﺼﻞ  – ١١ﺻﻔﺤﻪ ١۵
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درﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪي  ،ﺑﻪ ﻋﺼﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﻤﻜﺸﻲ ﻣﻐﺰ)!( ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧـﺖ و اﻳﻨﻜـﻪ ﺑﺸـﺮ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧـﺪ از
ﻗﺪرت ﻋﻈﻴﻤﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎي دوﻗﻠﻮي ﻧﻴﻤﻜﺮه ﭼﭗ و راﺳـﺖ ﻣﻐـﺰش ﻣﻮﺟـﻮد اﺳـﺖ ،اﺳـﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﺗﺮﻳﺪر ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺰاﻳﺎي ﺷﮕﻔﺖ آور آن در ﺗﺮﻳﺪ ﻛﺮدن ﺑﻬﺮه ﻣﻨـﺪ ﮔـﺮدد .اﻳـﻦ
ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺮﻳﺪﻳﻨﮓ ﺧـﻮد دﺳـﺖ
ﻳﺎﺑﻴﺪ ﻛﻪ از ﺗﻤﺎﻣﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺷﺨﺼﻲ و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري ﺟﺴﻢ و ذﻫﻦ ﺗﺎن آﮔﺎﻫﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ و آﻧﻬﺎ
را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ در روش و ﻧﺤﻮه ﺗﺮﻳﺪﻛﺮدن ﺧﻮد ﺑﻜﺎر ﺑﺮﻳﺪ.
ﭘﻴﺶ از آﻧﻜﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎن را درﺑﺎره ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﻐﺰ ،و ﻧﺤﻮه ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﻧﺤـﻮه ﺗﺮﻳـﺪﻛﺮدن ،آﻏـﺎز ﻛﻨـﻴﻢ،
ﻣﻘﺘﻀﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ارزﻳـﺎﺑﻲ دﻳﮕـﺮ ﻧﻴـﺰ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻴﻢ .ﺗﻮﺟـﻪ ﻛﻨﻴـﺪ ﻛـﻪ ﺗـﺎ اﻳﻨﺠـﺎ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜـﻪ ﻣـﺎ
ﺳﻄﻮح اول  ،دوم و ﺳﻮم و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ آﻧﻬـﺎ را ﭘﺸـﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷـﺘﻪ اﻳـﻢ ،ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﻧﺤـﻮه
ﺗﺮﻳﺪﻛﺮدن را ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻣﻼ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻳﻢ .درواﻗﻊ اﻛﻨﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﺮﻳﺪر ﺣﺮﻓﻪ اي  ،ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻛﺘـﺎب
را اداﻣﻪ ﻣﻴﺪﻫﻴﺪ .اﻳﻨﻚ »ﻣﺎرﻛﺖ« ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻲ از وﺟﻮد ﺷﻤﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺷـﻤﺎ ﻧﻴـﺰ ﺧـﻮد ﺟﺰﻳـﻲ از
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ »ﻣﺎرﻛـﺖ« را ﺷـﻜﻞ داده و رﻫﺒـﺮي ﻣﻴﻜﻨﻨـﺪ .اﻳـﻦ ﺗﻔـﺎوﺗﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ
ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ »ﺗﺮﻳﺪر واﻗﻌﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي« از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﺳﺎزد.

ﻓﺼﻞ  – ١١ﺻﻔﺤﻪ ١۶
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دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﻳﺰم ﺳﻼم !
ﺑﺎ ﻋﺮض ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻲ ﻣﺠﺪد
اﻳﻦ ﻫﻨﻮز ورژن ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮي از اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺸﺎﷲ ﺑﺰودي ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن اراﻳﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
........
ﺑﺎﺗﺸﻜﺮ و ﺳﭙﺎس ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ.
ﭘﺸﻮﺗﻦ.

ﻓﺼﻞ  – ١١ﺻﻔﺤﻪ ١٧
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ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺮاﻣﻲ ﺳﻼم!
اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺗﺤﺖ »ﻧﻬﻀﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺘﺐ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﻛﺲ در اﻳـﺮان« و در
ﺳﺎﻳﺖ ﻋﻠﻤﻲ-آﻣﻮزﺷﻲ »ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ« ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﻃﺮﻳﻘﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب را دراﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻳـﺪ
،ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻳﻦ ﻧﻬﻀﺖ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮﺷﻮر و ﺑﺎاﻧﮕﻴﺰه
ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺮﺟﻤﻪ آﺛﺎري از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ،ﻫﻤﻴﺎري و ﻛﻤﻚ ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
ﺧﻮد را از ﻣﺎ درﻳﻎ ﻧﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.

ﺑﻪ اﻣﻴﺪ رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎي روزاﻓﺰون ﺟﺎﻳﮕﺎه
ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻓﺎرﻛﺲ در اﻳﺮان

ﭘﺸﻮﺗﻦ ﻣﺸﻬﻮري ﻧﮋاد

ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﻳﺰ ﻛﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻓﺼﻮل ﺑﻌﺪي ﻛﺘﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﭘﺲ از وارﻳﺰ ﻣﺒﻠﻎ ده ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻫﻤﻴﺎري داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ از

»ﻧﻬﻀﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﻛﺲ«
ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي ﺑﺎﻧﻜﻲ زﻳﺮ  ،ﺷﻤﺎره ﻓﻴﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ آدرس اﻳﻤﻴﻞ pshootan@yahoo.com

ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده و درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ اداﻣﻪ ﻛﺘﺎب  ،اﻋﻼم ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
 (1ﺑﺎﻧﻚ ﺳﭙﻪ – ﺷﻌﺒﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺪ – 268ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب  381511ﺑﻨﺎم ﭘﺸﻮﺗﻦ ﻣﺸﻬﻮري ﻧﮋاد
 (2ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺎﻣﺎن – ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻮرس – ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب  849-800-265951-1ﺑﻨﺎم ﭘﺸﻮﺗﻦ ﻣﺸﻬﻮري ﻧﮋاد
 (3ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎدرات – ﺳﭙﻬﺮﻛﺎرت – ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب 0301083457007
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مغز انسان
طبیعت در برابر تصویر سازی مغز
اول اینکه ،انسان یک مغز ندارد ،ما مغزهای زیادی داریم .نیم کره راست ،نیم کره چپ و هسته سه مغز عمده ما هستند.
در نیم کره چپ ( آن قسمت از مغز شما که این کلمات را می خواند) ،دو بعلاوه دو می شود چهار .اما در طبیعت در سطح کیهانی یا
در سطح مکانیک کوانتوم دو بعلاوه دو برابر با چهار نیست .قوانین محاسبات تنها به این دلیل درست هستند که ما تصویب کرده ایم
که درست هستند و اکنون به عنوان حقایق تدریس می شوند .اگر از بزرگسالان بپرسید چرا  4=2+2آنها پاسخ میدهند "چون همینه
دیگه" .اگر از یک دانش آموز کلاس دومی بپرسید ،صادقانه می گوید" ،چون معلم چنین گفته".
کلمات و مفاهیم ما تلاشی برای رمزنگاری کردن جهان (آشوبی) است تا آن را قابل فهم تر و قابل دستکاری کنیم .غالبا حقایق در
این فرایند از بین میروند .به بیان دیگر ،ما اکیدا نقشه ساز هستیم .تمام احساسات ما نسبت به جهان و مردم و افکار ما درباره جهان
و مارکت همه و همه فرایندی جهت تصویرسازی و فشرده سازی است .وقتی ما مارکت را به صورت نوسانی یا روند دار توصیف می
کنیم در واقع داریم با تصویر سازی و نقشه سازی از بازار کمک میکنیم در فهم رفتار بازار.
زمانی که من یک هنرآموز تازه کار خلبانی بودم ،مربی تاکید میکرد که ،هنگام مسیر یابی و تطبیق دادن نقشه پرواز با ناحیه و
سرزمین پایین ،بسیار مهم است که ابتدا ناحیه و زمین و سپس نقشه را بررسی کنیم .اگر گم شدی و دنبال نقطه ی مطمئن بگردی تا
با نقشه تطابق داشته باشد ،معمولا چند نقطه مشابه پیدا خواهی کرد .در هوانوردی این مسئله میتواند باعث گم شدن یا بقیمت از
دست دادن جان تمام شود .در بازار این بمعنی از دست دادن ثروت خواهد بود .هرگز به نقشه نگاه نکنید تا اینکه محیط و سرزمین(
خود بازار) را در ابتدا بررسی نکرده اید.
بسیاری از تحقیقات و روشهای معامله به نحوی تولید و اختراع شده اند که به همان اندازه خطرناک باشند که نگاه کردن به نقشه
قبل از بررسی سرزمین خطرناک و کشنده است .برای مثال چارت تعادلی در اواخر دهمه  1891یک روش محبوب در دنیای معامله
گران بود .هزاران هزار معامله گر تصور می کردند که این روش یک موهبت الهی است چون بازار را وافعا به صورتی نشان می دهد
که کسب سود از معامله را راحتر کرده است .اما تاثیر کاملا برعکس بود.
من به همراه بسیاری دیگر با استفاده از این نقشه پول زیادی درمعاملات از دست دادیم .مشکل این بود که چارت تعادلی برمبنای
آمار پارامتری (خطی) است در واقع مفهوم توزیع نرمال یک منحنی .توزیع نرمال و مفهوم انحراف از معیار لزوما رفتار طبیعی
مارکت را توضیح نمی دهد .نهایتا ما در بازار بازنده هستیم.

در دنیای خطی " مترجم .مدل خلاصه شده خطی از پدیده ها" علتها و معلولها خیلی قابل پیشبینی هستند .معلولها میتوانند براساس
نیرو ها و جهت نیروها پیشبینی شوند .در دنیای غیر خطی " مترجم .دنیا و پدیده ها دقیقا همانطور که هستند" چنین رابطه مشخصی
میان علل و معلولها وجود ندارد .بخاطر همین سیستمهای فاندامنتال ،تکنیکال ،مکانیکال و اقتصادی به صورت یکنواخت در مارکت
سوداور نیستند.
وقتی ما در پیشبینی موفق نیستیم ،طبیعتا قدم بعدی طلب کردن اطلاعات بیشتر است .در سیستمهای غیرخطی غالبا اطلاعات بیشتر
نه موردنیاز است و نه ثمربخش .رفتار مرکب و پیچیده از درهم کنشهای ساده و بازخورد غیر خطی حاصل می شود .اولین قدم برای
یادگیری استفاده از مغز برای تریدهای بهتر و زندگی بهتر این است که درک کنید ،روش که شما سعی در به جریان انداختن
معاملاتتان و زندگیتان داشته اید ،شما را مانند یک یویو در حال نوسان بین دو حالت خوشحالی ( برنده) و ناراحتی (بازنده) نگه
میدارد .زیرا شما با نوع ساختار اساسی "یک" کار میکنید .شاید لازم باشد دوباره فصل چهار را مرور نمایید.

سه معامله گر متفاوت زیر پوست شما
اصلا تعجب اور نیست که چرا اینقدر در معمالات دچار سردرگمی میشوید؟ مشخص ترین دلیل این است که سه تریدر متفاوت در
بدن شما زندگی میکنند .منظورم فقط این نیست که سه قسمت از مغز شما بلکه سه عقلانیت کاملا متفاوت .برای بدتر کردن اوضاع
هر کدام از این تریدرها اهداف و روشهای متفاوتی دارند .حتی آنها با یک زبان هم صحبت نمیکنند .سه شخصیت کاملا متمایز
همواره فعال هستند اما در هر زمان تنها یکی از آنها رئیس است .این رئیس خیلی زود و مرتبا جایش را با دیگری عوض می کند و
هر یک دنیایی از ابهامات و سردرگمی درونی را ایجاد میکنند.
یکی از تریدرها همیشه بازنده است همونی که در قله خرید میکند و در کف می فروشد .اون یکی یک تحلیلگر خبره است اما در
ترید کردن زیاد خوب نیست .اون یکی دیگه تریدر خوبی هست اما تحلیلش هی بدک نیست .و اخری ید طولایی در کشف و شهود
و الهام و بصیرت دارد .هر کدام از این تریدرها در معاملات شما نقش متفاوتی را ایفا میکنند.
محققان قبول دارند ،قسمتهای مختلف مغز عملکردهای متفاوتی دارند .برای مثال بیشتر مردم ریاضیات را با نیم کره چپ مغزشان و
موسیقی را با نیم کره راست مغزشان اجرا می کنند.
این حقیقتی است دقیق اما کافی نیست .در مغز برشها و اجزائ زیادی وجود دارد :راست یا چپ ( بیشتر از یکی) ،عقب به جلو ،بالا به
پایین و از داخل به بیرون .اینجاست که ما خودمان را محدود به سه بخش میکنیم )1( :نیم کره چپ )2( ،هسته (به علاوه نخاع و
اتصالاتش) )3( ،نیم کره راست .هر کدام از بخشهای مغز به نظر می رسد که برای نوع خاصی از رفتار یا افکار طراحی شده است.
هدف ما این است تا بفهمیم ویژگی های مغزمان چیست تا تاثیر بیشتری در معاملاتمان با استفاده از آن داشته باشیم.
واقعا سه تریدر متفاوت در سر شما زندگی می کنند -نه فقط سه مغز بلکه سه شخصیت متفاوت .آنها کاملا متفاوت عمل می کنند و
کاملا زاویه متفاوتی نسبت به جهان دارند .در حقیقت آنها حتی با یک زبان مشترک صحبت نمی کنند .مثل این هست که شما در یک

آپارتمان سه اتاقه به همراه دو نفر دیگه زندگی می کنید .یکی از شما در پذیرایی زندگی میکند و به اسپانیایی صحبت میکند ،یکی
در اشپزخانه زندگی و ایتالیایی صحبت میکند و دیگری در اتاق خواب زندگی و انگلیسی صحبت میکند .هیچ کدام قادر به صحبت با
زبان دیگری نیست .و همینطور هر یک از شما مهارتها و توانایی های متفاوتی دارد .هر کدوم کاملا برای بقا و زندگی وابسته به اون
دوتای دیگر است .این یک مشکل واقعی هست اگه نتونید با هم همکاری داشته باشید.
هر کدوم از شما ممکن است معامله انجام دهد اما در هر لحظه فقط یکی از شما در حال معامله کردن است .این تقسیم بندی درونی
مشکل بسیار بزرگی برای کسب سود یکنواخت و گسترده از بازار ایجاد می کند .برای اینکه این سه تریدر درونی ما بتوانند با هم
کار کنند ،ما باید بدانیم هر یک از این تریدرها چگونه به مارکت و دنیا نگاه می کنند و چگونه مارکت و دنیا را درک می کنند.
همینطور که ما هر قسمت را مطالعه می کنیم ،ما قدرت ،اهداف ،و ویژگیهای هر یک را مقایسه خواهیم کرد به طوری که با رفتار در
معاملات متناسب باشند .در ابتدا ما به نیم کره چپ مغز نگاه خواهیم کرد

نیم کره چپ مغز
شما الان در حال استفاده از نیم کره چپ مغزتان هستید .بله ضمیر خودآگاه ،همان قسمت از مغز که برای خواندن این کتاب از آن
استفاده می کنید .از سه جزء مشارکت کننده در معاملات این قسمت حقیقتا ناخوداگاهترین آنهاست .این قسمت تنها بخش از مغز
است که هرگز نمی خوابید و ناهوشیار نمی شود.
نیمکره چپ یک ادم خرف و سبک مغز میان سه نفری است که ما در حال مطالعه آنها هستیم .این قسمت منطقی و نتیجه گراست و
فقط توانایی محاسبات  11بیتی را در یک ثانیه دارد .به نظر می رسد این محدودیت حاصل محدودیت در سرعت در هر یک از
پالسهای نرونی است که میتواند در سیستم عصبی اش انتقال دهد .برای مثال وقتی شما در حال خواندن این متن هستید ،امواج نوری
مختلف که شبکیه چشم شما را تحریک می کند تبدیل به سیگنالهای الکتریکی شده و به پشت سر شما منتقل می شوند .از اینجا بعد
از مرتب شدن به قسمت دستیار مغز که در مسیر مرکز مغز قرار دارد ،ارسال می شوند .دستیار مغز تمام این سیگنالهای را تنها
ظرف شانزدهم ثانیه تبدیل به الگوهای قبلا تعریف شده که ما آنها را کلمات نوشته شده یا نقاشی می نامیم می کند.
این تاخیر یک شانزدهم ثانیه یعنی اینکه ما هر گز همین الان را نمیبینیم بلکه چیزی که میبینیم یک شانزدهم ثانیه قبل است .البته
این تاخیر باعث می شود تا ما فیلمها و تلویزیون را بصورت پیوسته مشاهده کنیم در حالی که واقعا تصاویر پیوسته نیستند .نیم کره
چپ مغز ما نمی تواند  21تصویر مجزا در یک ثانیه را پردازش کند ،بنابر این مغز ما آنها را در هم می امیزد و ما تصاویر پی در پی
و مجزای فیلمها و تلوزیون را به صورت متحرک میبینیم .تحرک فیلمها به خاطر نیم کره چپ مغز ماست نه فیلمها و تصاویر
تلویزیون و سینما.
نیمکره چپ مغز اژدهای تاسمانی شما ،حاکم مطلق شما ،خود بدجنس شما ،خرابکار مسامحه گر شما که معاملات شما را به گند می
کشد است .نیمکره چپ جوانترین عضو گروه شماست .گاهی به عنوان مغز متفکر شما عمل می کند با اینکه خرف ترین و کودن
ترین عضو از سه مرد خارجی درون شماست.

هدف بیولوژیکی نیم کره چپ مغز تحلیل و سیاستگذاری و قضاوت تصمیماتی است مانند :کدام بازار برای ترید کردن ،چه مدیریت
سرمایه ای برای پیروی کردن و چه مدت زمان برای صرف کرن در بازار و مانند آنهاست .این قسمت از مغز برنامه ریزی اولیه را
اجرا میکند نه به اتمام رساندن آن برنامه را .او پاسخ این قسمت از سوال را می دهد " چه چیز؟" نه قسمت " چگونه" .او قسمت
"چه" سوال را میداند نه قسمت " چگونه" سوال .شما نی توانستید با دوچرخه یا حتی قدم زنان به حمام بروید اگر فقط قسمت چپ
مغز را داشتید .قسمت چپ مغز شماست که زاویه دید شما به بازار را مشخص می کند و البته کارکرد این بخش این نیست که برای
شما ترید انجام دهد یا اینکه موقعیت معاملاتی خوبی برای شما بیابد.
این قسمت از مغز با تعدادی از رفتارها و توانایی هایی که تنها در این بخش از مغز موجود است توصیف می شود .زیرا او تنها می
تواند  11بیت در هر ثانیه را پردازش کند ،شما گیج می شود اگر در حالی که با تلفن صحبت میکنید فرد دیگری شروع به مکالمه با
شما کند .در این موقع اعصابت خط خطی میشه چون نه میفهمی پشت تلفن چی میگی نه میفهمی اون یکی چی میگه.
چشم اندازی که نیمکره چپ مغز شما بدست می دهد یک کشمکش  .اگز قرار بود کاریکاتور نیمکره چپ را بکشید ،فردی می شد
که از پله های به انتها بالا می رود ( تصویر  .)11-4این کشمکش فناناپذیر زاییده ی نقص در یادگیری ماست .ما به این باور رسیده
ایم که بالا رفتن بی انتها از این پله ها نتنها اجتناب ناپذیر نیست بلکه با ارزشترین چیزی است که در زندگی وجود دارد .از نظر نیم
کره چپ مغز دنیا یعنی قانون جنگل " بخور تا خورده نشی" در یک کلام خر تو خر پس بهتره از پله ها بالا بریم یا بهتره بخوریم تا
خورده نشیم.

شخصیت تریدر نیم کره چپ
پنج فعالیت یا ویژگی مهم برای تریدرها که فقط در نیمکره چپ مغز رخ می دهد .هر وقت متوجه یکی از این پنج رفتار زیر شدید
بدانید که در حال حاضر نیم کره چپ شما در حال ترید کردن است .و اختیار تریدهای شما در دست اوست.

 -1زبان .همینطور که دارید این رو میخونید ،نیم کره چپ مغز شما در حال اجرای شوی شماست .هیچ قسمت از شما
قادر به فهم زبان فارسی یا زبان دیگری نیست .این بخش از مغز با مفاهیم سروکار دارد .این قسمت از مغز مستقیما
با واقعیات درگیر نیست.تمام حواس شما از هسته مغز می آید و هسته کنترل رفتار شما را بدست دارد .این دلیل
اولیه است که مثبت اندیشی جواب نمی دهد .این شعار " هر روز با هر روشی من تریدر بهتر و بهتری می شوم" نتنها
کارگر و الهامبخش نیست بلکه برعکس ،چون هسته مغز جایی که کنترل رفتار ما در دست اوست هیچ یک از این
مفاهیم و شعارها را نمی فهمد.
طرز نشستن شما الان که دارید کتاب میخوانید ،نحوه قرارگیری بازو ها ،تنظیم وزن روی باسن درحالی که نشسته اید،
ضربان قلب ،تنفس شما و مانند اینها همه و همه توسط هسته مغز به صورت غیر ارادی و ناخودآگاهانه کنترل می شود.
رویاهای شما از هسته مغز منشاء می گیرند ،به همین خاطر است که هرگز هنگامی که کتاب میخوانید ،رویا نمیبینید.
هسته مغز شما نمیتواند فارسی یا هر زبان دیگری بخواند .تنها یک استثنا وجود دارد که آن را به نام رویای لوسید
" "Lucidمی شناسیم و زمانی این رویا اتفاق می افتد که شما واقعا خواب نیستید .در این حالت اگر جملات مثبت اندیشی
را به زبان رویاها تغییر دهید ( حرکت ،پرواز ،احساسات و مانند اینها) امکان فهم مفاهیم و جملات مثبت توسط هسته مغز
وجود خواهد داشت.
 -2زمان ،تشخیص گذشت زمان ،گذشته ،حال و آینده تنها در نیمکره چپ مغز وجود دارد .هسته مغز و نیمکره راست
مغز تنها ادراک زمان حال را دارند .شما فقط از طریق نیم کره چپ مغزتان میتوانید عجله کردن و صبور بودن را
درک کنید و باشید .شما هرگز نمیتوانید در رشد موهای خود یا هضم غذا عجله کنید زیرا این امور توسط هسته مغز
انجام میشوند.
 -3قضاوت ،احساس اینکه چیزی درست یا غلط است ،یا بهتر یا بدتر است ،فقط در نیم کره چپ وجود دارد .نیمکره
راست مغز و هسته مغز هرگز توان تصورکردن یک معامله خوب یا بد را ندارند .به طور کلی قضاوت توسط نیمکره
چپ مغز انجام می شود.
 -4جدیت و بدون شوخی .نیمکره چپ مغز مثل شخصیت دکتر اسپاک در فیلم  star trekاست .دکتر اپاک می توانست
استنتاج استقرایی و قیاسی انجام دهد اما کمترین احساس یا شوخی در او نبود .احساسات و عواطف در واقع از هسته
مغز و نیم کره راست نشات می گیرند.

 -5تلاش و تقلا .هر وقت شما درحال تلاش و کشمکش هستید ،نیمکره چپ در حال ریاست بر شماست .این تنها قسمت
از شماست که قدرت تلاش و تقلا کردن دارد .هر زمانی که شما در حال صحبت کردن ،فکر کردن ،آگاه نسبت به
زمان ،در تلاش برای معامله خوب ،بدون شوخی و کاملا جدی و در تقلا هستید ،شما درگیر و اسیر نیم کره چپ
مغزتان هستید .دقیقتر بگویم ،شما معتاد به نیمکره چپ مغزتان هستید .برای مثال ،اگر احساس می کنید ،نیاز است
امروز معامله ای پرسود برای کسب  511دلار را قبل از بسته شدن بازار انجام دهید ،شما محکوم به شکست هستید.
اما چرا؟ چون شما از یک نقشه اشتباهی ،هدف اشتباهی ،ابزار اشتباهی و قسمت اشتباه مغزتان استفاده می کنید.
فلسفه نیکره چپ مغز این است که ،شما احساس مسئولیت نسبت به اهدافتان داشته باشید .هیچ اسانسور و پله برقی
وجود ندارد .شما باید خودتان را از این پله های بی انتهای ابدی فقط و فقط با پاهای خودتان بالا بکشید .این بخش از مغز
شما دائما شما و اهدافتان را با معامله گران دیگر مقایسه می کند ":آیا سیستم و مشاور آنها بهتر از مال من هست؟ آیا من
هم باید در بازاری که آنها کار می کنند کار کنم؟ " وقتی موفقیت های سایر تریدرها را می شنویم ،به دفاع از خود با گفتن
این جمله بر می آیم " آره درسته ،ولی میدونی چقدر سال پیش دخلشون اومد؟"
اگر هیچ یک از عملکردهای نیمکره چپ به معاملات ما کمک نمیکند پس نیمکره چپ چطور در موفقیت ما مشارکت می
کند؟

دو عملکرد از نیم کره چپ مغز
عملکرد  :1برای عادت کردن به رفتار
نیمکره چپ مغز به صورت بیولوژیک دو کارکرد ابتدایی دارد .اولین کارکرد عادت کردن به رفتار است :یعنی یک ابزار
برای یادگیری .زمانی که داشتید دوچرخه سواری یادمی گرفتید را بخاطر می آورید؟ از شما خواسته می شد که سوار
وسیله ی مکانیکی دو چرخ سوار شوید که حتی نمی تواند به تنهایی پایدار باستید و در این حالت باقی بماند و سپس
خواسته می شد که در خیابان حرکت کنید .احتمالا آن زمان شما فک می کردید که هرگز نمیتوانید این دوچرخه را هدایت
کنید ،پدال بزنید ،ترمز بگیرید یا تعادل دوچرخه را حفظ کنید .نیم کره چپ مغز شما مجبور بود تمام این کارها را در
ابتدا که شما در حال یادگیری هستید انجام دهد .به مرور که تجربه شما و اعتماد بنفستان افزایش یافت ،هسته مغز شما
شروع به گرفتن جزئیات دوچرخه سواری و حفظ و نگهداری آنها کرد .و در نهایت دیگر شما هنگام دوچرخه سواری به
هیچ وجه فکرتان درگیر چگونه دوچرخه سواری کردن نمی شود .اکنون شما به سادگی سوار بر دوچرخه می شوید و
بدون کوچکترین درگیری فکری نسبت به چگونگی دوچرخه سواری ،سوار دوچرخه شده و به هر کجا که بخواهید می
روید.
عادت کردن به رفتار یعنی قرار دادن مهارت در هسته مغز و اجازه دادن به این بخش از مغز برای حضور در جزئیات و
انجام آنها .نیم کره چپ مغز مجهز به این نیست تا بتواند میلیون میلیون جزئیات رفتارهای ساده روزمره را انجام دهد.
برای نمونه روی صندلی بنشینید ،کف دستها را روی ران قرار دهید .اکنون انگشت اشاره خود را به اندازه سه سانت بالا
بیاورید .مشکلی نبود .درسته؟ توجه کردید که در این حرکت تعداد زیادی از ماهیچه ها در حدود هزار ماهیچه درگیر

بودند اما به صورت ارادی و هوشیارانه شما فقط تعداد کمی از عضلاتتان را تحریک و کنترل نمودید .این بخش از حرکت
که تحت اراده شما بود و البته تعداد کمی عضله را درگیر کرد توسط نیم کره چپ مغز و آن هزار هزرا عضله دیگر توسط
هسته مغز انجام گرفت .اگر قرار بود شما از خواب بیدار شوید و به حمام بروید اما فقط از نیم کره چپ مغز برای انجام
کنترل ماهیچه های مختلف برای حرکت به سمت حمام استفاده کنید ،در این صورت تا اخر عمرتان هم به حمام
نمیرسیدید .اکنون تصور می کنید که با نیم کره چپ مغزیتان می توانید معامله پر سودی انجام دهید؟
یکی از اهداف ما عادت دادن خودمان به رفتار معاملاتی است ".مترجم .یعنی ترید کردن را طوری یاد بگیریم تا ترید
کردن مانند دوچرخه سواری به حالتی خودکار و عادت گونه در آید" .اگر ما فقط با نیم کره چپ مغز ترید کنیم بدون
تردید اقدام به خودکشی اقتصادی نموده ایم .هرقدر که ورای سطح کافی و وافی در ترید کردن تجربه بیاموزیم ،ترید
کردن عادت گونه را بیشتر و بیشتر فراخواهیم گرفت .تریدر های با تجربه به این مرحله از پیشرفت "احساس کردن"
بازار می گویند .این احساس دقیقا مانند همه احساسات دیگر ما از هسته مغز ما نشات می گیرد .ورزشکاران این مرحله از
پیشرفت در مرزش را " ناحیه" می نامند .تیم گال وی در کتاب " در بازی درونی تنیس" این مرحله را " خود "2
نامگذاری کرده است.

عمکرد  :2حل مسائل
دومین عملکرد ابتدایی نیمکره چپ مغز حل کردن مسائل است .آیا باید یک ماشین بخرم؟ آیا باید سهام را طولانی مدت
نگه دارم؟ اصلا باید ترید کنم یا نه؟ حل کردن مسائل یکی از مسائل پویا و دینامیک تریدرها است .هر چند خود این
عملکرد باعث عدم پیشرفت مداوم مهارت تریدرها در زیاد کردن سرمایه شان است.
اجازه دهید یک مثال شایع در ترید کردن شخصی شما را برایتان بگویم .فرض کنید یکی از دلایل اصلی شما برای موفقیت
در ترید کردن ،کسب مقدار مشخصی پول باشد .فرض کنید که شما خوش شانس هستید و این مقدار پول را از بازار
کسب می کنید .خوب پس مسئله حل شد و دیگر نیازی به ترید کردن ندارید .بعد از این در نیم کره چپ مغز شما چه
چیزی در جریان خواهد بود؟ " هی پسر من الان برای خودم کار می کنم .اگه دیگه من(نیم کره چپ مغز) لازم نباشم
چی؟" نیمکره چپ مغز شما یک کارمند واقعی است .بنابر این چنین تهدیدی را نمی تواند بپذیرد .بنابر این تنها کاری را
که می تواند ،انجام می دهد .اما چگونه؟ معمولا با ساختن تصمیمات کور کورانه که باعث شکست تریدرها می شود .در
این بخش ما روش سودمندی را معرفی میکنیم که چنین ترسی را در نیمکره چپ مغز از بین میبرد ".مترجم .در واقع
نیمکره چپ مغز مانند کارمندی است که شغلش حل کردن مشکلات است .بنابر این وقتی یک مسئله حل شود در صورت
نبودن مسئله برای حل کردن ،خودش یک مسئله و مشکل ساخته و پرداخته می کند تا خودش را درگیر حل کردن آن
کند .به این ترتیب هیچ وقت شغلش را از دست نمی دهد .واقعا این بیل ویلیامز این قسمت رو خیلی بد توضیح داده اه اه
اه ده بار خوندم تا معنیشو فهمیدم .به هر حال این یک تمایل هست برای نیم کره چپ مغز که معتاد به حل کردن مسئله
است و اگر مسئله نباشه یک مشکل ذهنی خودساخته ایجاد میکنه که اصلا ممکنه همچین مشکلی واقعا وجود نداشته باشه"
این تمایل در سرتاسر زندگی ما خیلی فراگیر و شایع هست .شایعترین و کلانترین مشکل رفتار انسان این است که به
محض اینکه نزدیک موفقیت قرار میگیریم تمایل پیدا میکنیم بیشتر کارهایی که باعث موفقیت ما شدند را کنار بگذاریم.

در یک ماجرای عاشقانه ،ما بهترین رفتارها را انجام می دهیم ما بسیار عاقلانه و با ملاحظه هستیم .به محض اینکه قول و
قرار ازدواج گذاشته میشود ،ما با همسر آینده وقت بیشتر و بیشتری سپری میکنیم تا تاثیر بیشتری در همسر آینده
بگذاریم تا تضمین بیشتری برای بدست آوردن دلش داشته باشیم .اما بعد از مدت زمانی ما ممکن است شروع به رفتار
عجیب و غریب کنیم .به همین صورت در مارکت نیز به محض نزدیک شده به موفقیت برای اینکه موفقستمان را تضمین
و گارانتی کنیم شروع به کمک گرفتن از نیم کره چپ مغزمان میکنیم در این هنگاه او برای انتقام گرفتن بر میگردد و
دنیایی از مشکلات بزرگتر را به سمت ما روانه میکند " .مترجم .انتقام میگیرد زیرا با کسب مهارت از این قسمت از مغز
کمتر استفاده کردیم و اکنون او به خاطر این مدت که بدون شغل بوده است نسبت به ما کینه دارد" .نیم کره چپ مغز
نمیخواهد شغلش که حل کردن مسائل است از دست بدهد.
دست خطی که بیشتر تریدرها تبعیت می کنند :کوشش ،انجام چند تا معامله خوب و چیزهایی شبیه به اینها .نتیجه هم این
است که بدرفتاری و بد بودن بازار را مقصر می دانند .در حالی که مقصر اصلی اغلب متعلق به خود ماست در نیم کره چپ
مغز .مشکل در خود ماست در حالی که آن را بیرون از خود جستجو می کنیم .جلوتر چند روش برای تربیت کردن و رام
کردن نیم کره چپ مغز آزمایش خواهیم کرد.

هسته مغز
به صورت فیزیکی ،هسته مغز از  ، LIMBUSشبکه عصبی فعال ،تالاموس ،هیپوتالاموس و تمام مرکز مغز تشکیل شده است .نیم کره
چپ مغز مانند یک کامپیوتر آنالوگ به دیجیتال است .هسته مغز مثل یک کامپیوتر آنالوگ است .بررسی ما در تحقسقات نشان
میدهد ،هسته مغز میتواند  511111تا  3111111بیت در هر ثانیه در مقایسه با نیمکره چپ مغز  11بیت بر ثانیه پردازش کند.
اگر شما الان چشمانتان را ببندید و سعی کنید اشیائی که در اتاق هستند را بیاد بیاورید به سختی شاید بتوانید بین  31تا  55شیئ را
بخاطر بیاورید .اما اگر شما هپنوتیزم شوید چون در این حالت اطلاعات قسمت هسته مغز شما قابل دسترسی خواهد بود شما می
توانید چند صد یا حتی هزار شیئ را بخاطر بیاورید .شما فقط به بخشی از هر آنچه شبکیه چشم به اعصاب نوری می فرستند آگاهی
دارید .توجه کنید ،میتوانید صدای پرنده ها را بشنوید؟ صدای تیک تاک ساعت چه؟ صدای فن تهویه هوا؟ ماشین ها یا احتمالا
هواپیمایی که بیرون است؟ همه اینها کجا بودند قبل از اینکه حواستان را به آنها معطوف کنید؟ هسته مغز شما از تمام اینها آگاهی
داشت .بیشتر اطلاعات در شبکه عصبی فیلتر و حذف می شوند چون نیمکره چ÷ مغز توان پردازش بسیار کمی در مقایسه با هسته و
نیمکره راست مغز دارد .به همین خاطر است که ما اشتباهات احمقانه در ترید کردن را بعد از تامل بیشتر می بینیم نسبت به حالت
عجولانه و هیجان زده لحظه ای.
هسته مغز باید چنین توانایی را داشته باشد چرا که قسمت اعظم کارهایی که در طول زندگی انجام می دهیم را این قسمت از مغز اجرا
می کند .او درباره فشار خون ما  ،میزان دی اکسید کربن خون ،یک قطره اسید بیشتر برای هزم مقدار غذایی که آخرین بار خوردیم،
تصمیم می گیرد .او به ما می گوید که گرسنه هستیم یا تشنه و چیزهایی مانند اینها .اگر روشی وجود داشت که افسار تمام این توانایی
هسته مغز را در ترید کردن استفاده می کردیم ،آیا کمکی در معاملات می کرد؟ حتما حاضرید شرط ببندید که آره کمک می کرد .و

در اینجا تفاوت تریدرهای موفق معمولی با تریدرهای پیشرو و برجسته مشخص می شود .تریدرهای سطح چهار هسته مغزشان را در
معاملات بکار میگیرند.
اکنون یکی از عملکردهای نیمکره چپ مغز را یادآروی میکنیم " عادت دادن و آموزش دادن به هسته مغز برای فائق آمدن و عهده
دار شدن فعالیتهایی که نیمکره مغز نه وقت انجامشان را دارد و نه توان آن را".
هسته مغز شما رفتارهایی را کنترل می کند که شما به طور آگاهانه روی آنها تمرکز ندارید .همه حواس پنجگانه شما قبل از اینکه
نسبت به آنها آگاهی پیدا کنید اول به هسته مغز ارسال می شوند .در هیپنوتیزم نیمکره چپ مغز موقتا از مدار خارج می شود و تلقینها
مستقیما وارد هسته مغز می شوند .وقتی این اتفاق می افتد رفتار به طرز خارق العاده ای تغییر می کند .در آموزشهای firewalking
(افرادی که روی آتش راه می روند) ،ساعتها وقت صرف آماده شدن بدن و ذهن هنرجویان می شود .تلقین و اعتماد به نفس دادن
مرتبا به هنرجویان القا می شود تا اینکه نیمکره چپ مغز برای هسته مغز عادت سازی کند و بر این کار فائق آید .تکرار کردن تلقین
به این خاطر انجام می شود که هسته توان درک و فهم زبان را ندارد و از طریق نیمکره چپ آموزش میبیند.
تا حالا شده وقتی دارید توی یک جاده رانندگی میکنید رانندگی کردن در شهر قبل از خاطرتان رفته باشد و چیزی از رانندگی در آن
شهر در خاطرتان نباشد؟ اگر چیزی بخاطر ندارید پس چه کسی رانندگی کرده است؟ البته هسته مغز شما .هسته مغز در مقایسه با
نیم کره چپ یک نابغه است .با این حال هنوز بیشتر همه چیزی که هسته مغز انجام می دهد توسط این احمق یعنی نیم کره چپ به
او آموزش داده شده است .اگر نیمکره چپ مغز شما به هسته رفتاری آموزش داده است که شما دوست دوست ندارید ،می توانید
دوباره به او آموزش دهید.

زمانی که شما با هسته مغز عمل می کنید ،زندگی مثل سواری روی ترن شهربازی بنظر می رسد شکل(  .)11-5بیایید دورنمایی از
تفاوت بین نسخه پله بی انتها از جهان و نسخه ترن شهربازی داشته باشیم .هنگام سواری روی ترن شهربازی تقریبا مهم نیست که

شما در هنگام صعود کجا هستید .حتی وقی شما در نوک قله هستتید ،شما میدانید چه اتفاقی بعدا از قله می افتد -نزول به شمت زمین.
این مسئله مطمئنا غم انگیز نیست چون شما میدانید که خیلی زود دوباره به سمت قله برمیگریدد.
زمان برای هسته مغز شبیه یک دایره است تا یک خط راست.در واقع هسته مغز نگران و دلواپس گذشت زمان نیست .همه چیز از
نظر او خیلی ساده به دو زمان خلاصه می شود "اکنون" و دیگری "غیر از اکنون".
هسته مغز مبتکر و مبدع تمام احساسات شماست .به طور فیزیولوژیکی هسته مغز تصمیم میگیرد با مایعات داخل بدن چکاری انجام
دهد .وقتی شما می ترسید ،خون را به عروق شکم هدایت می کند و وقتی عصبانی هستید خون را به سمت بافتهای عضلانی هدایت می
کند تا بتوانید واکنش مناسب انجام دهید .وقتی شما خوشحال هستید مخصوصا در رابطه عاشقانه ،هسته مغز خون را به پوست شما
هدایت می کند .به همین خاطر هست که زوجهای تازه عاشق شده پوست درخشانی دارند .بسیاری از مادران حامله به خاطر خوشحالی
چهره درخشانی دارند چون خون به سمت پوست آنها هدایت می شود .همه احساسات شما نتیجه تغییرات در جهت حرکت مایع
درونی بدن شما یعنی خون است.
خوب حالا کدوم از اینهایی که گفتی به ترید کردن ربط داره؟ همه چیزهایی که گفتیم .اگر بتوانیم با هسته مغزمان در تماس باشیم
می توانیم مایع درونی بدنمان ،احساساتمان ،حواسمان و معاملاتمان را کنترل کنیم.
حالا برمی گردیم به مشکلی که احتمالا قبلا شما انتظارش را داشتید .اگر هسته مغز اینقدر قدرتمند است و هرچیزی که ما توسط
نیمکره چپ مغزمان فکر میکنیم قب لا از هسته آمده است پس باید یک هارد دیسک بسیار غولپیکر برای ذخیره آن بسیار اطلاعاتی
که در هسته بوجود می آید و سپس مقدار کمی از آن به نیم کره چپ ارسال می شود وجود داشته باشد .بله وجود دارد سیستم عصبی
( RAS . )RASکه میان دو گوش شما قرار دارد ،یکی از محافظت شده ترین نقاط بدن است شکل( .)11-1تقریبا به اندازه انگشت
کوچک شماست و هفتاد درصد سلولهای مغز به این قسمت متصل هستند.اگر به این قسمت از مغز اسیب برسد شما به کما خواهید
رفت و تا زمانی که این قسمت دوباره شروع به کار نکند شما در کما باقی خواهید ماند .وقتی شما به خواب فرو می روید  RASیک

پیام به هیپوتالاموس میفرستد تا مقداری هرمون سروتئین آزاد کند تا نم کره چپ مغز مدتی استراحت کند( به خاطر داشته باشید
که نیمکره چپ مغز ما تنها قسمتی از ذهن است که به خواب فرو می رود) .یکی از وظایف  RASتصمیم گیری این است که چه اطلاعات
به سمت نیم کره چپ مغز ارسال شود.
چون عملکرد " تمرکز و توجه به" خیلی در موفقیت در معاملات مهم است باید بپرسیم :چگونه  RASتصمیم گیری را یاد میگیرد؟
این تقریبا یک پارادوکس و تناقض است که نیم کرده چپ که کاملا به  RASبه خاطر فیلتر کردن اطلاعات وابسته است ،چگونه می
تواند آموزش دهد که به چه چیزی دقت و توجه کند .این آموزش همان فرایند آموزش و عادت سازی است که پیشتر بحث کردیم.
اجازه دهید دو مثال را مرور کنیم .وقتی شما در پیاده رو خیابان در یک شهر قدم میزنید شما صدها صدای پا می شنوید و مطمئنا به
هیچ یک از آنها توجه نمیکنید .وقتی شما در خانه هستید و یکی از اعضای خانواده شما در راهرو به حرکت میکند شما زا طریق صدای
پای تشخصی می دهید که او کیست .اما وقتی نیمه شب با صدای پای یک غریبه از خواب بیدار میشود بدن شما تماما به حالت آماده
باش در می آید .واکنشهای متفاوت به این دلیل است که  RASاجازه تحریک شدن هریک از آنها را با ارسال بخشی از اطلاعات و
فیلتر کردن بخشی دیگر را می دهد .این فرایند کاملا خودکار انجام می شود و شما به طور پیوسته هیچ آگاهی نسبت به این فرایند
ندارید.
هنگام ترید کردن حرکتهایی از بازار توجه شما را جلب می کند که شما به  RASمغزتان با کسب تجربه آموزش داده اید .این مسئله
یکی از کلیدهای حیاتی در موفقیت در مارکت است" :به سادگی متوجه شدن" .این مسئله به به طرز غیرقابل باوری برای بیشتر ما
دشوار است .بگذارید یک آزمایش انجام دهیم .کاری که در طول روز صدها بار انجام میدهید .اما این بار دشوار است .من از شما می
خواهم که الگوی نفس کشیدن خود را مشاهده کنید .بیشتر افرادی که در این ازمایش مشارکت می کنند یکی از این دو واکنش را
دارند .ممکن است تنفسشان عمیقتر شود یا نفسشان را در سینه حبس کنند .آیا شما تغییر کوچکی در نحوه تنفستان ایجاد کردید؟
اگر چنین کردید ،شما یک مشاهده گر صرف و ساده نیستید .احتمالا سیستم قضاوتگر نیمکره چپ مغزتان وارد ماجرا شده است و
چنین گفته است " .باید چکار کنم؟" یا " آیا باید عمیقتر تنفس کنم؟".
یک آزمایش دیگر .این بار هم ینطور که یک مشاهده کننده ساده هستید ،م از شما می خواهم کار دیگری انجام دهید که تا کنونو
صدها بار انجام داده اید کاری بسیار حیاتی که بدون انجام آن شما مدت کمی زنده خواهید ماند .خیلی آسان است .شما کامل و دقیق
می دانید که آن را چطور انجام دهید ،و شما این کار را حتی بدون اینکه توجه داشته باشید در  88درصد از مدت زندگی انجام می
دهید .در واقع ،شما این کار را حتی قبل از اینکه متولد شوید انجام میدادید .از شما می خواهم که بدون اینکه چیزی بخورید یا بیاشامید
پنج بار عمل بلعیدن را انجام دهید در سریعترین زمان ممکن که می توانید و توجه کنید که چگونه انجام میدهید .انجام دادید؟ اگر
نه ،بقیه متن را تا زمانی که این را انجام ندادید نخوانید .این بسیار مهم است.
چه تغییری را در توانایی خود برای بلعیدن متوجه شدید هر بار که تلاش کردید انجامش دهید؟ خیلی سخت نبود ولی زمان بیشتری
برای انجام گرفت درست است؟ اما چرا؟ چون شما داشتید کاری رو انجام میداید که مدت زمان زیادی قبل برای هسته مغز شما کاملا
عادت سازی شده است .وقتی شما نورافکن نیمکره چپ مغزتان را روی بلعیدن متمرکز می کنید ،نیم کره چپ مغز با عمکردهای
حیاتی هسته قدرتمند مغر در مداخله قرار میگیرد .دقیقا همین حالت زمانی که ترید میکنید اتفاق می افتد .بیشتر قسمتهای انجام
معامله باید به صورت یک عملکرد از هسته مغز باشد .وقتی ما نیمکره چپ مغزمان را مترکز می کنیم روی بازار ،ترید کردن به طرز

غیر قابل باوری دشوار و بدون سود می شود .تحلیل بازار وظیفه نیمکره چپ مغز است اما ترید کردن وظیفه هسته مغز و نیمکره
راست مغز است.
ویژگی هسته مغز توانایی پردازش حجم بالای اطلاعات و دسته بندی کردن آنهاست.وقتی شما از هسته مغز به طور مناسب استفاده
کنید ،هیچ احساس عجله ،قضاوت ،استفاده از زبان یا تقلی نخواهید داشت ضمن اینکه احساس خوب و ساعات خوشی خواهید داشت.

نیمکره راست مغز
می دانیم که هسته مغز ما صدها بلکه هزاران بار قدرتمندتر از ضمیر خودآگاه (نمیکره چپ) ماست ،اما هیچکس به درستی توانایی
نیمکره راست مغز را نمیداند .به عنوان وظایف نیمکره راست مغز منبع سه چیز بزگ است که عبارتند از:
الهام
بصیرت
کشف و شهود
زمانی که نیمکره راست شما روی صحنه در حال اجرای نقش خود است ،همه چیز به نظر آسان و بدون نیاز به تلاش بنظر می رسد .به
جای تقلی و کشمکش ساخته و پرداخته نیمکره چپ مغز یا ترن شهربازی هسته مغز ،نیمکره سمت راست فقط یک قایق در حرکت
روی رودخانه است شکل( .)11-5خود زندگی (بازار) یک مکانیزم حمایتی است .ظاهرا شما نمیتوانید اشتباه کنید .شما به یک پارکینک
در مرکز شهر برای پارک کردن نیاز دارید و به طور سحرامیزی یک محل پارک باز می شود .انگار همه چیز مثل چرخ دندهای کوک

شده یک ساعت برای شادی و خوشبختی شخص شما در حرکت هستند .این دقیقا متضاد دنیای نیمکره چپ مغز است که میگوید
بخور تا خورده نشی.

اگر بخواهیم سه بخش مغز را به یک کامپیوتر تشبیه کنیم .نیمکره چپ مغز برنامه یا نرم افزار است .هسته مغز پردازنده اصلی یا
همان  cpuاست و نیمکره راست مغز مودمی است که توسط آن می توان به سایر  cpuهای جهان متصل شد.
نیمکره راست مغز مجهولترین بخش شبکه عصبی ماست .ما حتی نمی توانیم از قدرت این قسمت از مغز ارزیابی داشته باشیم .به نظر
می رسد قدرت این قسمت از مغز بینهایت باشد.
این ویژگی فقط برای قدرت این بخش از مغز نیست بلکه برای ظرفیت بی حد و مرز این قسمت برای دانش نیز می باشد .شاید این
همان چیزی است که گالیله  311سال پیش گفت " ،شما نمیتوانید به هیچ کس چیزی آموزش دهید ،تمام چیزی که میتوانید انجام
دهید این است که هر آنچه قبلا در درون آنها نهاده شده است را آشکار کنید".
نیم کره سمت راست مغز ممکن است محتوی تمامی دانش جهان باشد .اگر این باور به هر اندازه حتی اندک درست باشد به طور قطع
ما مایل هستیم از این دانش موجود در نیمکره راست مغز در معاملاتمان استفاده کنیم .اما چطور میتوان به آن دسترسی داشت؟ با
رها کردن این محدودیت ممان نیم کره چپ مغز ،یعنی رفتن فراتر از زبان ،فراموش کردن زمان ،رها کردن تقلی و کشمکش ،خروج
از قضاوت و داشتن ساعات خوش .آیا چنین تحولی در منطق ترید کردن ارزنده و درعین حال دشوار نیست؟ شکل ( )11-9تعادلهای
مختلف میان ذهنهای مختلف و تاثیر تلفیقهای متفاوت در ترید را نشان می دهد .برای مثال کسانی که فقط از نیمکره چپ در ترید

استفاده می کنند بازنده هستند چون میترسند و در زمان اشتباهه کار اشتباه انجام مید هند .انهایی که فقط با هسته مغز ترید میکنند
بازند هستند چون بیخیال هستند .تریدرهایی که فقط با نیمکره راست مغز ترید میکنند بازنده هستند به خاطر مدیریت بد.

تریدری که فقط از نیم کره چپ و هسته مغز استفاده کند و به اندازه کافی از نیمکره راست بهره نبرد در کشف و شهود و
بصیرت درونی و الهام ضعیف خواهد بود .اگر تریدری از نیمکره چپ مغزش کم استفاده کند از تخصص کمی برخوردار خواهد
بود .اگر تریدری از هسته مغزش کم استفاده کند از اعتماد بنفس کمی برخوردار خواهد بود .کاملا واضح است اگر تریدری از
هر سه قسمت مغز استفاده کند بازده بالا و پرسودی در معاملات خواهد داشت .ما برای بهترین فهم از چگونگی ترکیب سه
قسمت مغز در ترید جستجو خواهیم کرد.در سطح پنج ،ما چهار نرم افزار ممکن برای برنامه ریزی کردن مغزمان در ترید
کردن آزمایش خواهیم کرد .نحوه نگرش دنیا به شما در هر لحظه دقیقا به شما می گوید کدام بخش از مغزتان رئیس است.
اگر زندگی شما در لحظه یک کشمکش و تقلا است ،به شدت میخواهید کارهای کاملا صحیح انجام دهید و/یا خوشحال نیستید،
نیمکره چپ مغزتان بطور حتم رئیس است .در صورت دیگر اگر شما لحظات شادی دارید ،به صورت فیزیکی احساس خوشی
دارید ،زندگی برایتان سلسله وار بالا و پایین می رود ،شما از نیمکره راست مغز استفاده می کنید .اگر زندگی برایتان یک ظرف
گیلاس است و همه چیز در دنیا انگار کوک شده اند تا به شما چیزهایی که می خواهید را بدهد ،شما در نیمکره راست مغز
هستید.

خلاصه
در سطح چهار ما یک پله از مرز فیزیک کلاسیک و دنیای ارسطو عبور کردیم .علم کیاس ( )CHAOSبه ما بصیرت درونی
نسبت به مارکت و خودمان ارائه کرده است .اکنون می دانیم که ما یک جهان کوچک از مارکت هستیم :ما و مارکت صفات و
رفتار بسیار مشابهی داریم .این به ما درک و بصیرت درونی بهتری از چگونگی سروکار داشتن با مارکت و مهمتر از آن رفتار
خود ما در خود مارکت می دهد.
ما اکنون می دانیم چرا بیشتر تریدرها بازنده هستند .آنها از مغزشان به گونه ای که برای استفاده طراحی شده است استفاده
نمی کنند .آنها ابزار (مغز) در اختیار دارند :اما فقط ابزار اشتباه را انتخاب می کنند.
ضمنا می دانیم که بزرگترین دشمن ما در مارکت ،مارکت یا تریدینگ برنامه ریزی شده یا تریدرهای کف بازار نیستند.
بزرگترین دشمن ما استفاده ناصحیح از نیمکره چپ مغز است .وقتی از نیمکره چپ مغز در ترید استفاده میکنیم ،همیشه او
باعث ایجاد ترس در ما میشود و باعث می شود تا کارهای اشتباه در زمان درست انجام دهیم .عملکردی که بیشترین دشواری
ها را بوجود می آورد این است که ،وظیفه نیمکره چپ مغز حل کردن مشکلات است " مترجم .بنابر این اگر مشکلی وجود
نداشته باشد برای اینکه نیمکره مغز بی کار نباشد برای ما ایجاد مشکل می کند" .این مسئله ایجاد ساختار نوسانی " رفت و
برگشت" می کند .پیروزی باعث شکست می شود ،چون شغل نیمکره چپ مغز حل کردن مشکلات است .اگر مشکلی وجود
نداشته باشد باید مشکلی ایجاد کند تا شغلش را از دست ندهد.
بزرگترین ترس نیمکره چپ مغز بقا داشتن است .اگر مشکلی وجود نداشته باشد و نتواند مشکلی بوجود اورد ،ممکن است از
کار افتاده شود .کلید این است که با زیر ساختهای متفاوت که نگرشی متفاوت برای نداشتن مشکل است ،کارکنیم.

می دانیم قدرت نیمکره راست مغز تقریبا بینهایت است .هیچ چیزی در سیستم آموزشی ما روی قوی ترین بخش ذهن ما
تمرکز نمیکند و آن را توسعه نمی دهد .این بخش از مغز به طور طبیعی زمانی توسعه پیدا می کند که ما عادت به آموزش
نیمکره چپ را رها کنیم .در این سطح ادامه پیشرفت  88درصد نتیجه رها کردن و یک درصد نتیجه آموزش بیشتر است.
موزات بزرگترین موسیقی دان تمام اعصار می گوید" :موسیقی همیشه در یک لحظه وارد من می شود .من از اول تا آخر آن را
نمیشنوم ،همه چیز در یک لحظه به اندازه زربان قلب اتفاق می افتد ".در نیمکره راست زمان و مکان کاملا قابل انعطاف است.

نظر به عمیق و مفهومی بودن مطالب این فصل از کتاب ممکن است ترجمه کاستی هایی داشته باشد که بخاطر عدم آگاهی من
در مبحث شبکه عصبی و علوم مرتبط با اعصاب و مغز است .به هر حال تمام تلاش و سعی من این بود که تا حد امکان به اصل
کتاب وفادار بمانم در این راستا ترجمه حاضر از نظر لغات و کلمات ممکن است کمی انحراف با نسخه اصلی داشته باشد اما
معانی و مفاهیم بدون تغییر است یا بهتر است بگویم من چنین تصوری دارم .در صورتی که با مطالعه این ترجمه حس تشکر
کردن به شما دست داد ،صلواتی برای شادی روحم بفرست.
مترجم :جواد صفایی

