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 :سطح چهارم 
 تريدر ماهر

 
 

 .هرچه بيشتر فيزيك ميخوانم ، بيش از پيش به سوي متافيزيك رهنمون ميگردم
 »آلبرت اينشتين«

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

 
 

 ما يك حركت بنيـادي از سـطح اول بـه سـطح سـوم خـواهيم                  در اين فصل  
 اگـر  .ما كار با زيرساختهاي شخصي مان را آغاز خواهيم كـرد  اكنون   .داشت

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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ده از مثالي كه قبال بيان كرديم ، ما پيانيست هايي را كـه بـه ايـن سـطح دسـت يافتـه باشـند                          با استفا 
موسيقي دانهايي كه قادر هستند تا چيزي از درون خودشان را به آنچه             : بدينصورت تعريف كرديم كه     

. وازنـد اين پيانيسـت هـا بـا احسـاس مـي ن           : معموال شنوندگان اينطور ميگويند كه      . مي نوازند بيافزايند  
 .شناخت و آگاهي از احساسات ، يكي از مهمترين تفاوت هـاي بـين سـطح سـوم و چهـارم مـي باشـد                        

تريـدرهاي  . عواطف و احساسات چيزي نيست كه شما در سطح تريدرممتاز به آن دست يافتـه باشـيد                
ارج حرفه اي ارتباطي را بين خودشان با ماركت احساس ميكنند ؛ آنها هرگز احساس نميكنند كه در خ                 

آنها تبديل به جزيي از يك ارگانيسم بزرگتر شده اند، ارگانيسمي كه مـا              . از ماركت قرار داشته باشند    
اطالعات ايشان، عقايد و ايده هايشان ، به نظر مي رسد كه از هـيچ جـايي بـه                   . آن را ماركت مي ناميم    

انستن چيزي كه نمي دانـم      د«تريد كردن براي ايشان تركيبي است سهل و ممتنع از           . آنها القا نميگردد  
 !درواقع آنكس كه بداند و نداند كه چگونه ميداند » ! چگونه ميدانم 

 
 :ما در اين فصل ، موارد زير را تجربه خواهيم كرد 

 ساختار بدني شما چگونه بر شيوه تريد كردنتان تاثير مي گذارد ؛ •

ردن هستيد ، چگونـه     و هنگامي كه شما درحال تريد ك      (!) مغز شما چطور سيمكشي شده است        •
 كار ميكند ؛

 !؟خواهيد شناختكه در درون شما زندگي ميكنند ، را سه تريدر مختلفي  •

 شما و ماركت چه شباهتهايي با يكديگر داريد ؛ •

 
آموخته هاي ما از اقتصاد، جامعه شناسي و روانشناسي ، درباره تئـوري آشـفتگي ، ايـن فـرض را درمـا                       

، دقيقـا ماننـد مـن و شـما  و سـاير              حت تاثير ميليونها تريدر منفـرد       تقويت ميكند كه ماركت حقيقتا ت     
ماركـت را مـي تـوان بعنـوان تركيبـي      . به حركـت درميايـد   افرادي كه درحال ريسك كردن هستند،   

 . آسا از اين تريدرهاي منفرد تصور نمود غول
در اسـتاديوم   جهـاني ،    را كه در افتتاحيه هاي المپيك ويا جـام       درمقام قياس شايد بتوان مراسم هنري     

را با مشاهده   كوچك  هنگاميكه هر نفر يك روبان يا پاچه رنگي         .  مثال زد  برگزار ميگردد ،  هاي ورزشي   
از چشم اندازي دورتر و منظره اي بسيار وسـيع تـر ، تصـاويري               و  . سيگنالي خاص، به حركت درمياورد    

 اگـر مـا بتـوانيم خودمـان را بدرسـتي      .رنگارنگ و بسيار زيبا در ميان خيل جمعيت به نمايش درميايد       
. بشناسسيم، آنگاه خواهيم توانست شكل تركيبي ايجاد شده توسط ماركت را نيـز بـه خـوبي بشناسـيم                  

فانتزي و  همچنان كه به زودي در همين فصل مشاهده خواهيم نمود، ماركت درحقيقت صرفا يك بازي                
سي خيالپردازانـه درسـطح   ت، ويك روانشا در سطح مارك  جامعه شناسي خيالپردازانه  يك  : خيالي است   

 .فردي هرتريدر
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عمومي سازي آنچيزي است كـه درهرلحظـه درحـال رخ           مخابره و   يكي از كاركردهاي اوليه ماركت ،       
ماركت عاليق و خواسته هاي تمامي تريدرها را ، بوسـيله           . است» كف بازار «و در   درون گود   ، در   دادن  

ما نيز بعنوان تريدرهايي    . قيمتها، به سراسر دنيا منتشر مي سازد      فروش و زمان اين     /ارسال قيمت خريد  
تاثير خودمان را نيـز بـر ايـن ارگانيسـم     دقيقا منفرد، جزيي از اين سيستم مخابراتي سراسري هستيم و         

 از دريافت اطالعات ، ابتدا دربـاره آنهـا انديشـيده و پـس از                به اينصورت كه پس   . عظيم اعمال ميكنيم  
 . منتقل مي نماييم معامالت خود را به بروكر و سپس به كف بازار ، اتخاذ تصميم ،
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PRINCIPLES OF HUMAN COMMUNICATION 
 علوم ارتباطات انساني قوانين 

 
هنگاميكه ما ، ماركت را بعنوان مجموعه اي مركب از تمامي تريدرهاي منفرد تصـور ميكنـيم، درواقـع                   

تجربيـات و   . كاركرد مخابراتي و ارتباطي ماركت    :  را تصديق كرده ايم      كاركرد بسيار مهمي از ماركت    
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
 
 

  : 1قانون 
 !د از هرآنچه مي شنويد ، دروغ است نود درص

 
افكـار و   . آن چيزي كه درون ذهن آدم ها وجود دارد ، همان چيزي نيسـت كـه بـر زبـان مـي آورنـد                       

مـدير  كـه مـن     بعنوان مثال فرض كنيـد      . احساسات توسط ترس، عاليق، و انتظارات ، تعيين مي گردند         
 پرسم كه آيـا بـه        من از شما مي    . شويد يك رستوران هستم و شما ميخواهيد در رستوران من استخدام         

متنفر  من    كه شما حقيقتا از من و از رستوران        يد؟ ممكن است   هست كار كردن در رستوران من عالقمند     
 :پاسـخ نخواهيـد داد كـه      ولي چون به اين شـغل و درآمـد آن احتيـاج داريـد، مسـلما اينطـور                   ! باشيد

عكس شما پاسخ خود را بر مبناي آنچـه          بلكه بر  »!!راستش حالم از خيك گندتون بهم ميخوره      ! قربان «
 .مي كنيدتنظيم مورد عالقه و قبول من باشد، فكر ميكنيد كه 
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. گـذاريم  مي  لحظـه اي خـود ، سـرپوش         برمبناي اوضاع و شرايط    بروي احساسات و عقايدمان ،    ما اغلب   
 ، هروقت به چشمان تـو       عزيزم «ممكن است كه ما به چهره دختر موردعالقه خود نگاه كنيم و بگوييم              

  باشـد كـه    ا مشـابه   ظـاهر   اگرچه شايد اين جمله نيز      »! ميزنم، زمان براي من متوقف ميگردد      مي نگرم 
عكس العمل نـامزد    قاعدتا  اما  »  !!كوب ميكند جاي خود ميخ  را در قيافه تو عقربه هاي ساعت      !  عزيزم« 

اطات خود را به گونه اي تعيين ميكنيم كـه          ما دايما ارتب   !خواهد بود شما به اين دوعبارت كامال متفاوت       
 .مان باشدشرايط پيرامون احوال و نه  و اوضاع و  زميمنطبق بر 

براي شـانه خـالي كـردن از        را  در تريدكردن نيز عبارات مشابهي وجود دارند كه روشهاي زيركانه اي            
ن گفـت خريـد كـنم،       بروكـر بـه مـ      «مي شنويم كه  اغلب   بعنوان مثال    .فراهم ميكنند زير بار مسئوليت    

تقصير استوكاستيك بـود، سـيگنال خريـد داد و بـازهم     «ويا  » درحاليكه من ميدانستم كه اشتباه ميكند     
اينها همگي روش هاي رايجي هستند تا مسئوليت تصميماتمان را نپذيريم و اشـتباهاتمان را               » اشتباه بود 

  .شخص يا چيز ديگري بياندازيمر گردن ب
 

ر زيـر عبـارات و كلمـاتي اسـتتار          مواقع، ما افكار و احساسات واقعـي مـان را د          همچنين در بسياري از     
 »فهميـدن «بـه عنـوان يـك مثـال ميتـوان از واژه             . متفاوتي دارنـد  ظاهري و باطني    ني  ا مع كنيم كه  مي
اسـتفاده ميكنيـد،    » فهميـدن «در بسياري از مواقع ، هنگاميكه شما از كلمـه           .  نام برد  understandيا  

مثال هنگاميكه به دوسـت     .  مي باشد  controlيا  » تحت كنترل بودن  «ود اصلي تان عبارت     درواقع مقص 
امروز «درواقع مقصود اصلي شما اين است كه        » ماركت را نمي فهمم   اصال  من امروز   «خود ميگوييد كه    

ويا هنگاميكه به فرزند خود، پـس از بـروز يـك     . »نتوانستم ماركت را تحت كنترل خويش درآورم    من  
نميفهمم چطور ممكـن اسـت چنـين عملـي از تـو سـرزده          «ار غيرقابل قبول توسط وي، ميگوييد كه        رفت

من قادر بـه    احساس بدي دارم، فكر ميكنم كه       «درواقع مفهوم اصلي در ذهن شما اين است كه          » باشد
 ...» كنترل تو نيستم

 
زيرا مقصـود و نيـات      ! تند   ، دروغ و جعلي هس      كه بكار ميبريم   درصد از عبارات زباني    90خالصه اينكه   

اگـر   .اصلي درون ذهن گوينده ، كامال متفاوت از عباراتي هستند كه توسط شنونده دريافـت ميگردنـد                
كافي است مدتي رفتار خود با ديگران را        . شما هنوز نسبت به اين قانون شك داريد، خيلي ساده است            

 احساسات واقعي و درونـي خـود بـه ديگـران            زيرنظر بگيريد، و ببينيد كه واقعا چقدر در ارايه افكار و          
 .صادق هستيد
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  : 2قانون 

 !شما نمي توانيد يك دروغ را روي تمامي كانال ها ارسال كنيد
 

هنگاميكه با كسـي صـحبت ميكنيـد درواقـع          .  ما اكنون داريم درباره يك انسان كامل صحبت ميكنيم        
كانال بينايي و ازطريـق  ) 1: ي مخابره ميكنيد روي دو كانال متفاوت ، افكار و احساسات خود را براي و     

 )  11-1شكل (كانال شنوايي و ازطريق امواج صوتي ) 2امواج نوراني 
 ميتوانيـد   حتمـا اگر من و شما در يك اتاق باشيم، و شما از شنوايي و بينايي مناسبي برخـوردار باشـيد،                    

نكته جالـب توجـه ايـن       . ي ميگويم ببينيد كه من چه عملي انجام ميدهم و همچنين بشنويد كه چه چيز            
است كه دانشمندان و محققين ارتباطات انساني ، كشف كرده اند كه ما حداقل روي پنج كانـال ديگـر                

اطالعات انساني خود را براي ديگران ارسال ميكنيم و درواقـع           ) يگفتارعالوه بر دو كانال بينايي و       (نيز  
 ! برقـرار ميكنـيم     تمـامي ايـن كانالهـاي مختلـف         بـرروي   ارتباطات بـين انسـاني خـود را بـا ديگـران             

به اين صـورت    . همين كانال ها بناشده است        بررسي  نيز بر  ستگاه دروغ سنج يا پوليگراف    اساس كار د  
كه حداقل سه تا از اين كانالهاي غير زباني را زيرنظر گرفتـه و بـا اطالعـات ارسـالي از كانـال صـوتي                   

 .مقايسه ميكند
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تگاه دروغ سنج ، كامال محاكمه پسند نيسـتند، چـون بـه هرحـال دسـتگاه پـولي گـراف           البته نتايج دس  
 كانـال   9ايـن دسـتگاه نميتوانـد هـر         :  زيـرا    نمي تواند صددرصد بدون خطـا باشـد       جايزالخطا است و    

دنيـا ،  در درواقع بهترين دستگاه دروغ سنج . مخابراتي ارتباطات انساني را زيرنظر گرفته و بررسي كند      
 گوش فراميدهيـد  به دقت به سخنان ويمي نشينيد و  درمقابل دوست خود    هنگاميكه  ! ما هستيد خود ش 

 . اشيداز قبل دچار پيش داوري نبو البته به شرط آنكه 
نـام بـرده   » !شم زنانه«ويا حتي » شهود«، » بصيرت«، » حس ششم«بعضي اوقات از اين توانايي بعنوان     

 يك پرش كوچك پلك ، ويا لـرزش شـانه، انقبـاض زانـو و                 دروغ ميگويد،  يهنگامي كه شخص  . ميشود
ويا ممكن است شخص عرق كنـد، پـيچ و   .  بودن وي را مشخص كنند عصبيغيره مي توانند تحت فشار   

 خالصـه هريـك از ايـن عاليـم     تاب بخورد، ويا طنين صدايش هنگام اداي عبارت خاصي تغيير كنـد، و         
 . وي باشندقتنشانگر عدم صدابه سهولت ، ميتوانند فيزيكي

 
هنگاميكـه يـك مـرد درحـال        . بگذاريد مثالي بزنيم كه بيشتر درمورد آقايان مصداق دارد تا خانم هـا            

چانه اش را   به آرامي   ، ويا    برد دست خود را به زير چانه اش مي       گوش دادن به شخص ديگري است، و        
كه درحـال شـنيدن آن      ست  اچيزي  موافق با   ميخاراند، اين اشارات معموال به معني آن هستند كه وي             

اگر درحال معامله كـاالي خاصـي اسـت ،          بعنوان مثال   ويا  . قبول دارد و مقصود گوينده را كامال      است ،   
كـارگزار بيمـه    پس اگر شـما يـك       ! موافقت كرده است    كاال   در آن لحظه با خريد آن        اين رفتار يعني  

  قـرارداد  د و بـراي وي از مزايـاي       يجديد خود هست  رحال تبليغ كردن براي يكي از مشتريان        هستيد و د  
 ، مشتري شما با دست راست خـود چانـه اش را ميخارانـد،              بيمه آتش سوزي ميگوييد، و در همين حال       

 شايد واقعـا ايـن      بسيار خوب،   «خود فكر ميكند كه     شما موافق شده است و احتماال با        پس درواقع او با     
در ايـن    شـما    و بنابراين پاسخ مناسـب    » ..ه باشد   داشتسرمايه ام را    كل  از  ناچيز ، ارزش حفاظت     مبلغ  

 »! ؟ كاغذ سومي منتظر امضاي شماستپس چرا معطل هستين«د اين باشد كه بايلحظه 
 

بسـياري از    حتما دقت كرده ايـد كـه         !حال مثال ديگري ميزنيم كه بيشتر درمورد خانمها كاربرد دارد         
 را بصـورت ضـربدري بـروي يكـديگر     ي خـود دو پـا معموال  ،  ها هنگاميكه روي صندلي مي نشينند     خانم
محققين ثابت كـرده انـد      .  بااليي خود را به نوسان دراورند       پاي درهمين حال ممكن است   و  . اندازد مي

 !روانـي ايشـان اسـت       كه سرعت نوسانات پاي خانمها در اين حالت، كامال وابسته به وضعيت روحي و               
بعنوان . شرايط پيراموني شان نشان ميدهد    ز اوضاع و    ارا  رضايت آنها   عدم  ميزان اضطراب ويا    و درواقع   

بار در دقيقه باشد، نشانگر آن خواهد بود        60مثال اگر سرعت نوسانات پاي يك خانم درحدود بيش از           
مـثال ممكـن اسـت او از لبـاس و           . كه وي نسبت به چيز يا شخص خاصي كامال معذب و نگـران اسـت              

 همخـواني و    ي اش  كه لباسش با وضعيت و شرايط محيطـ        پوشش خود ناراضي باشد و در فكر اين باشد        
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مي نامند،  » زنان بيش فعال  «حتي درمورد برخي خانمها كه روانشناسان آنان را         . هماهنگي الزم را ندارد   
اشاره داشـته باشـد ، كـه        خاصي  شخص يا چيزي    سمت  راستاي پاي اين خانم ميتواند دقيقا به        جهت و   
 !ده است نارضايتي و عدم آرامش وي شموجب 

نكته جالب اين است كه همين نوسانات پا ، اگر به صورتي كامال ماليـم و آرام و بـا آهنگـي درحـدود                        
ر چنـين   يعنـي د !معني حس متضادي باشـند     بار در دقيقه انجام گردند، مي توانند دقيقا به          60كمتر از   

و بـازهم در   . خـانم باشـند   رضايت و آرامـش ايـن        نشانگر   شرايطي نوسانات آرام و ماليم پا، مي توانند       
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
 

روي برخي از كانالهاي ارتباطي مـان       چه بخواهيم و چه نخواهيم ، بر        ما هميشه حقيقت را     خالصه اينكه   
اگر ميخواهيد رفتارهاي انساني را درك كنيد       « كارل يونگ ميگويد     .خواهيم كرد مخابره   براي ديگران 

 در دهانمان قـرار دارد      يكي از اين زبان ها    . و اندام زباني متفاوت هستيم    بايد بدانيد كه همه ما داراي د      
كـه  بستگي به اين دارد     درك ميكنيد   واينكه شما چگونه يك شخص را       . و ديگري در كفش مان است     
در اينجا منظور يونگ اين است كه آنچه كـه شـما      » .گوش سپرده ايد  وي  به كدام يك از اين دو زبان        

 .انجام ميدهيد به مراتب بسيار نزديك تر است به حقيقت ، تا آن چيزي كه درظاهر بر زبان مي آوريد
 

  : 3قانون 
 !مردم مي توانند صرفا درمورد خودشان سخن بگويند

 
، درواقع من عبارتي درباره اتاق بيان نكرده ام،         » اين اتاق اندكي گرم است    «گويم كه   اگر من به شما ب    

حتي اگر بخواهم خيلي علمي و دقيـق نيـز          . بلكه صرفا درباره حالت عصبي خودم با شما سخن گفته ام          
 بـازهم همچنـان دربـاره خـودم و        » اسـت درجـه سـانتي گـراد       21دماي هواي اين اتاق دقيقا      « بگويم  
آنجـا بيـرون پنجـره،       «اگر من بـه شـما بگـويم كـه           . م نسبت به زندگي با شما سخن گفته ام        ديدگاه

آن دختر ارايه نكرده ام بلكه      ميزان زيبايي   درواقع من توصيفي از     » دختري زيبا درحال قدم زدن است     
 . سخن گفته ام»زيبايي« از ه معيارها و استانداردهاي شخصي خودمصرفا دربار
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 ت انساني و كاربرد آن در ماركتقوانين ارتباطا
 

اساسا هـويتي مسـتقل نيسـت ، بلكـه صـرفا            بازار نيز از همين قوانين انساني تبعيت ميكند زيرا ماركت           
 :اجازه دهيد از اين منظر به قوانين مذكور نگاه كنيم . تركيبي است از هزاران موجود انساني

 
 .وغ است درنود درصد از هرآنچه درباره ماركت ميشنويد اساسا  . 1

اين قانون اشاره به اين دارد كه پيغامي كه شما دريافت ميكنيد هرگز حقيقتي را كـه واقعـا درون                     
بنابراين هنگاميكه خبرنامـه هـاي اقتصـادي را         . ماركت درحال وقوع است، به شما منعكس نميكند       

دگان و   هستيد بخاطر بياوريد كـه نويسـن       CNBCميخوانيد ويا درحال گوش دادن به كانال خبري         
و صـرفا همـان     ! تحليلگران اقتصادي ، بابت تفسيرهايي كه ارايـه ميدهنـد، قـبال پـول گرفتـه انـد                 

چـرا  « آنها بايد يك چيزي بگويند تا توجيه گر اين باشد كه             !چيزهايي را ميگويند كه بايد بگويند       
يقي از آنچه واقعـا در      درصد از آنچه ميگويند مطلقا بازتابي حق      90و حداقل   » قيمت ها باال رفته اند    

آنها جدا نميدانند كه در ايـن لحظـه دقيقـا چـه چيـزي               . ماركت درحال رخ دادن است نمي باشد      
بـراي  حال وقوع است، پس چطور انتظار داريد كه قادر باشند چيزي را كه نميداننـد                ون بازار در  در

 !شرح دهند؟شما 
 . دروغ بگويد هرگز نمي تواند به خودش ، ماركت . 2

زيرا فشار بيشتري براي خريد نسبت به فـروش وجـود           . باال رفتند چون بايد باال مي رفتند      قيمت ها   
نميتوانـد بيـانگر تمـام      » اشـباع فـروش بـود     «ويا  » يك حركت تكنيكال بود   «اينكه بگوييم   . داشت

ما معموال تمركز خود را صرفا بروي نظاره اطالعات روي دو كانال ارتبـاطي ماركـت        .  حقيقت باشد 
دقيقا مشابه قواعد ارتباطـات انسـاني ،        .  حجم معامالت درهمان لحظه    )٢(قيمت و     ) 1: (يم  ميگذار

ما در تحقيقات فراكتالي مـان ،  . چندين كانال مخابراتي ديگر نيز دروراي قيمت و زمان وجود دارد        
 . پنج كانال ديگر را نيز معرفي و بررسي كرديم

 . ماركت مي تواند درباره خودش سخن بگويد . 3

. هـا  هسـتند  » tick«هـا يـا   » ميله«و زبان گفتاري ماركت همان ماركت ميتواند سخن بگويد . ه  بل
درپايان مي توانيم اينطور جمع بنـدي       . فاش ميكنند به درستي   تيك ها همواره احساسات ماركت را       

 همان ماركـت واقعـي اسـت، و         موزيكدر اينجا    . » !شعربه موزيك گوش بدهيد، نه به       «كنيم كه   
 . تحليلگران است همان تفسيرها ، نظرات ، آرا و عقايد شعر

 
وظيفه ما در مرحله چهارم اين است كه يادبگيريم كه چگونه با عمق بيشتري به موسـيقي ماركـت             

 .به اين منظور بايد سعي كنيم كه ابتدا خودمان را با عمقي بيشتري بشناسيم. گوش فرا دهيم
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YOUR BODY STRUCTURE HOW 
OUR TRADING AFFECTS Y 

  ي شمابدنساختار چگونه 
  تاثير ميگذاردبر نحوه تريدكردن تان

 
. مردانـه اسـت   » اسـپرم «انسـاني   زنانه است و كـوچكترين سـلول        » تخمك«،  بزرگترين سلول انساني    

هنگاميكه سلول تخمك به اسپرم اجازه ميدهد كه وارد جداره خارجي آن شده و بـا آن لقـاح ميكنـد،                     
 بلكه تماما در سه ناحيه خـاص        و پخش نميشود،    اين انرژي حتي توزيع     .   به راه ميافتد   طوفاني از انرژي  
ناحيه بين بخش مركـزي و سـطح      ( مزودرم   -2) درون بخش مركزي  ( ايندواسپرم   -1 :متمركز ميگردد 

 )  را ببينيد11-2شكل ) .  (داخل و نزديك به سطح تخمك( اكتودرم -3) خارجي
 

 
 

نـوع جسـم و     ه هنگام لقاح در كدام ناحيه متمركز ميگردد، در آينده تعيين كننده             اينكه اين انرژي اولي   
اگر اين انرژي در ناحيه مركزي  انباشته گـردد، در آينـده   .  شكل هيكل كودك متولد شده خواهد بود 

اما اگر اين انرژي در ناحيه مركـزي        . يك جسم توپر، چاق و پرچربي را براي شخص ايجاد خواهد كرد           
ي عضالني ، ورزشكارانه و پرورش يافته  را براي شخص به ارمغان خواهـد               هيكلگردد، درآينده   مجتمع  

و نهايتا اگر انرژي در ناحيه بيروني متمركز گردد، نتيجه آتي آن اندامي الغـر ، قلمـي و باريـك              . آورد  
 انـدومورف،   ، اصطالحا  را   اين سه نوع ساختار جسمي    در علوم زيست شناسي و روانشناسي        . خواهد بود 

 .زومورف و اكتومورف مي نامندم
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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                         

 ) را ببينيد11-3شكل .  (نوع ساختار جسمي ، نزديكتر خواهيم بود سه
 
 

 
 
 

. بندي كردن برمبناي شكل ظـاهري اسـت      چيزي كه ما اينجا درحال شرح دادن آن هستيم نحوه دسته            
يك كره،  بيشترين جرم را در سطح دروني         . موثرترين دسته بندي ميتواند يك توپ كروي شكل باشد        

دسـته بنـدي انسـانها برمبنـاي        . خود انباشته نموده و كمترين سطح خارجي را معرض ديد قرار ميدهد           
ساختار نـوع   . م اطالعات را دريافت ميكنند    ساختار جسمي شان ، تعيين كننده اين است كه چگونه مرد          

نسبت به دو گروه ديگر،  بيشترين سطح خارجي را به ازاي يك پونـد جـرم                 ) باريك اندام (اكتو مورف   
 .بنابراين بيشتر از سايرين نسبت به سرما و گرماي محيط اطرافش حساسيت نشان ميدهد. دارا ميباشد
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جسـمي، بـه چـارت واحـدي نگـاه ميكننـد، آنهـا دريافتهـا و                 هنگاميكه افرادي با اين سه نوع ساختار        

. مشاهدات متفاوتي را تجربه خواهند نمود و هريك به محرك هاي خاص و متفاوتي توجه خواهند كـرد  
بياييـد سـاختار جسـمي را بـا     .  و چارت نيز حقيقتا براي اين سه نوع ، متفاوت بـه نظـر خواهـد رسـيد                

 .يم ، و سپس نتايج مشاهداتمان را به تريد كردن مرتبط نماييمجزييات بيشتري مورد آزمون قرار ده
 

 ،  Bulk نوع اندومورف بـا كلمـه        : كرده ايم  طبقه بندي     خاص  با يك كلمه    را  هرگروه 11-3در شكل   
   . Speed ، و اكتومورف ها با لغت Strengthنوع مزومورف با 

.  نيـز بـه محركهـا ، متفـاوت خواهـد بـود             باتوجه به اينكه هريك ساختار متفاوتي دارند، پاسخ هايشان        
بعنوان مثال هروقت كه اندومورف نزد پزشك خود ميرود، احتماال شكايت از امراض معدوي و وضعيت                

درحاليكه مزومورف اغلب از مشكالت قلبي و عروقي خود ويـا از دردهـاي              . مزاجي خود خواهد داشت   
پوسـتي ويـا    ير بثـورات جلـدي، بيماريهـاي        احتماال درگ عضالني اش شكايت خواهد كرد، و اكتومورف        

به نظر ميرسد كه ارتباط بين بخش دروني بدن ايشـان بـا سـطح خـارجي                 . مشكالت عصبي خواهد بود   
 .بدنشان، كليدي براي طبقه بندي اين سه گروه خواهد بود

 
متفاوت جسـمي، توسـط محركهـاي متفـاوتي تحريـك           تيپ هاي   اين غافلگير كننده نيست كه افراد با        

از ميان افـرادي كـه      . احتي باشد  بايد احساس ر   اندومورفاحتماال مهمترين انگيزه براي يك      . شوند يم
شناسيد آنهايي را درنظر بگيريد كه در اين گروه قرار دارند، به حركات و رفتار ايشان دقت كنيد،                   مي

ـ   و آرامش   آنها در جستجوي راحتي     . هنگاميكه راه مي روند ويا مي نشينند       رجيح ميدهنـد تـا     هستند و ت
شـان  پيدا كنند، و اين شامل نحوه تريد كـردن  خود  ضروري  روش هاي آسان تري  را براي انجام امور          

 .نيز مي شود
 

 در اغلـب اوقـات درجسـتجوي         آنهـا   به نظر ميرسـد كـه      . نگار از نژاد متفاوتي هستند     ، ا  مزومورفهااما  
 ايشان را آيا ميدانيد چه چيزي       . ستندرونگرا ه  آنها ورزشكار و ب    !هستند  » عدم آسايش «و  » راحتي -نا«

چيـزي اسـت    » چا لش «يكبله ،   ! » رقابت«يك  ! » مسابقه« يك   ه و سر ذوق مياورد؟      كردواقعا ارضا   
ايـن هـا همـان افـرادي هسـتند كـه از آنهـا چنـين                 . و مطلوبيت ميدهـد   كه به ايشان احساس آرامش      

ــي ! هــي مربــي«: شــنويم كــه  مــي ــام  . نمــن رو بفرســت تــوي زم ــونم از پــس اش بربي  !» مــن ميت
نبـال يـك    كنند ، و پـس از آن نيـز مجـددا بـه د    رند تا خودشان را به خودشان ثابتآنها مداوما نيازدا  

 . و ليدرهاي خوبي ميشوند، مربيان رهبران معموال آنها .  مي روندلش جديد و يك دردسر تازه  چا
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و » لياقـت «يـاز دارد ايـن اسـت كـه احسـاس             بـيش از هرچيـز بـه آن ن         تومورفاما چيزي كه يك اك    

يت و ظرفيت الزم    آنها  ميخواهند كارهايي را انجام دهند كه ثابت كند ايشان صالح           .  كند» شايستگي«
 در شغلهاي روتين و كارهاي روزمـره نيـز          در انجام رقابت ها ، متوسط هستند،      آنها معموال . را داشته اند  

تي ، و پروژه هايي كه نياز به طرح و برنامه ريزي و نقشه دارند،                همينطور، اما دركارهاي ستادي و مديري     
 .عا لي ظاهر مي شوند

 
يك بهتر يا بدتر از ديگـري نيـز          حتي هيچ . خوب يا بد نيستند   خودي خود ،    بيك از اين سه نوع ،        هيچ
تر است كه  ساختاربدني انسانها صرفا سخت افزاري است كه افراد با آن متولد ميشوند، و به             .  باشد نمي

ه دايمــا مــايوس و ســرخورده از  بجــاي آنكــرا از آن ببــريمبيــاموزيم كــه چگونــه بهتــرين اســتفاده 
 .هستيم باشيم كه آنچه

 
به دفتر كـارگزاري  . امتحان كنيد آن را هم  مي توانيد خودتان نيز وجود دارد كه شمالب   يك مثال جا  

ــه شــكل   ــد و ب ــورس بروي ــاختمان ب ــا س ــ  و ي ــپ جس ــاختار و تي ــارگزاران ،س ــدرهاو  ماني ك ي تري
 درصـد   95مشاهده خواهيد كرد كه حـدود       .  دقت كنيد  بازار كف اي حرفه

 نيويـورك ، صـرفا      يكـي از بروكرهـاي    حتـي   !  مزومورف هستند    آنها از تيپ  
بازيكنان سابق هـاكي را بـراي تربيـت و آمـوزش            ورزش كاران ، و به ويژه       

   !دميكنبعنوان تريدرهاي كف بازار، استخدام 
 
 

 نشـان   11-3درشكل  . حتي مواد شيميايي و غذاها نيز به شكل متفاوتي بر اين سه گروه تاثير ميگذارد              
. داده ايم كه هريك از اين  تيپ ها چگونه بهنگام نوشيدن الكل ، واكنش متفاوتي از خود بروز ميدهند                   

ها هنگاميكه كنترل شـان     درحاليكه مزومورف . اندومورفها معموال دوست داشتني تر و صميمي تر ميشوند        
 و معموال اين واكـنش      لش ميگردند  ادرگيري و چ  را بر احساسات خود از دست ميدهند،  بيشتر بدنبال           

اما براي اكتومورفهـا ، مشـروب خـوردن بيشـتر از آنكـه              . را با افزايش بلندي صداي خود آغاز ميكنند       
 خواب آلـود   پس از نوشيدن مشروب ، معموالآنها . هيجان آور باشد ، رخوت آور و افسرده كننده است 

 . ترك ميكنندبقصد منزل  خيلي زود ميهماني را شوند ، چرت ميزنند و مي
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ني شما بـر روش دريافـت    چون ساختار بد  !  اما همه اينها چه تاثيري بر تريدكردن دارند ؟ بسيار زياد            

با خصوصيات شما   مساعد  بيشتر   هرچه تاثير ميگذارد، شما بايد در محيطي تريد كنيد كه           اطالعات تان 
چاق و  يك تريدر   بعنوان مثال   .   بازدارنده آن  يا باشد تا آنكه مانع و     تانحداكثر كارايي   و تقويت كننده    

، آسايش حداكثر كامال راحت و درمحيطي با    وضعيتي  هنگام تريد كردن در   ، بايد   توپر ازنوع اندومورف    
 .  باشد قرار داشتهو راحتي رفاه 

 
او هنگـام تريـد كـردن       . ما همين اواخر با يك تريدر اندومورف چاق و بسيار موفق آشنا شديم               اتفاقا  

لـم ميـداد    درون اتاق شخصي اش و برروي يك مبل چرمـي بـزرگ ، قابـل تنظـيم و بسـيار راحـت ،                        
 اينچي مشاهده ميكرد و با دستگاه كنتـرل از          52نمودارهايش را برروي يك صفحه نمايش غول آساي         

او دراتاق كار خود، درساعات كـاري ماركـت ، كـامال            .  مونتيتورش را روشن يا خاموش ميكرد      راه دور 
 . لـذت مـي بـرد       آرام ريلكس و راحت بود و بوضوح از تريد كردن  با اين تجهيـزات و درايـن محـيط                  

 آفـرين بـود و    قيقتـا شـگفت آور و غرور      نتايجي كه او در پايان هفته از معامالت خود به ما نشان داد ح             
 بسيار بيشتر از تمـام هزينـه اي بـود كـه او بـراي فـراهم نمـودن                  سود همان يك هفته او  ،        شايد  حتي  

 . صرف كرده بودتجهيزات مدرن و محيط كاري ايده آل اش ، 
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اگر شما بتوانيـد    . هريك از اين سه نوع تيپ جسمي ، به نوبه خود ميتوانند براي تريدر ، سودآور باشند                

 طبيعت و سخت افزار جسماني تان را نيز وارد نماييد، بسياري از تنش ها و فشارها                 در روش تريد خود،   
ويژگيهـاي  . را از خود دور خواهيد ساخت و كار را براي خودتان تاحد زيادي ساده تـر خواهيـد نمـود                   

محـيط پيرامـون    . جسماني خود را بيابيد و منطبق بر ساختار جسماني منحصربفرد خودتان تريد نماييـد             
روشـها و تكنيكهـاي     از   و   –  خـود   را به گونه اي شـكل دهيـد تـا از مزايـاي ويژگيهـاي شخصـي                 خود

 .  بهره مند گرديد-در پردازش اطالعات جسم ، مغز و احساسات تان انحصاري 
 

بخاطر داشته باشيد كه شما بايد با نرمش و ورزش هاي منظم ، عضالت و بافتهاي بدني خـود را كـامال                      
ويـا حتـي تجربـه يـك دوره ي مـنظم      » تمرين هاي كششـي يوگـا     «ن شايد انجام    همچني. تقويت كنيد 

نـه  ! البته با يك ماساژور ظريف و لطيف        . برايتان بسيار جذاب و سودمند باشد     » ماساژ عميق عضالت  «
 !!اين شكلي 

 
 

 
 
 

 نيز  اين نكته خيلي مهم است كه هنگامي كه بدن و عضالت شما آماده و سرحال باشند، ذهن و مغزتان                  
در تريد كردن شما هم به      . »  !لم   لم در بدن سا    عقل سا  «به قول معروف    . د بود نانعطاف پذيرتر خواه  

 . يك جسم آماده و انعطاف پذير احتياج داريد، و هم به يك ذهن منعطف و منظم
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ميتوانـد از   بشـر چگونـه     اينكـه    خواهيم پرداخـت و   (!) دربخش بعدي ، به عصب شناسي سيمكشي مغز       
، اسـتفاده  موجـود اسـت   مغـزش    ت عظيمي كه در اين كامپيوترهاي دوقلوي نيمكره چپ و راسـت           قدر

 ايـن   . آن در تريد كردن بهره منـد گـردد        شگفت آور   از مزاياي   اينكه يك تريدر چگونه بايد      نمايد و   
خيلي مهم است كه بياد داشته باشيد كه شما هنگامي ميتوانيد به بهترين سطح تريدينگ خـود دسـت                   

يد كه از تمامي ويژگيهاي شخصي و منحصربفرد سخت افزاري جسم و ذهن تان آگاهي يافته و آنها                  ياب
 .را به بهترين نحو در روش و نحوه تريدكردن خود بكار بريد

تريـدكردن، آغـاز كنـيم،      نحـوه   را درباره كاركرد مغز، و نحوه تاثير آن بر          مان  پيش از آنكه مطالعات     
 اينجـا ، همچنانكـه مـا      تـا   توجـه كنيـد كـه       . يگـر نيـز داشـته باشـيم       مقتضي است كه يك ارزيـابي د      

 نحـوه   همزمـان  را پشـت سرگذاشـته ايـم،         هـا و موضوعات فرعي مرتبط بـا آن       دوم و سوم     سطوح اول ،  
 ، موضـوعات كتـاب       حرفه اي   اكنون شما بعنوان يك تريدر      درواقع .تريدكردن را نيز كامال آموخته ايم     

تبديل به بخشي از وجود شما شده است، و شـما نيـز خـود جزيـي از         » كتمار «اينك. را ادامه ميدهيد  
فـاوتي اسـت كـه      ايـن ت  . داده و رهبـري ميكننـد     ل  شـك را  » ماركـت « هستيد كه    مردممجموعه اي از    

 . متمايز مي سازد سايرين از »تريدر واقعي و حرفه اي«عنوان يك ه بنيز شما را اكنون  هم
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 !دوستان عزيزم سالم 
 رمندگي مجددبا عرض ش

 .اين هنوز ورژن نهايي اين فصل نيست
 .بخش ديگري از اين فصل هنوز باقي مانده است كه انشاهللا بزودي خدمتتان ارايه خواهد شد

........ 
 .باتشكر و سپاس هميشگي

 .پشوتن
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 !خواننده گرامي سالم
و در   »نهضت ترجمه كتب و منابع فاركس در ايـران        «اين كتاب تحت    

 . توليد  و منتشر گرديده است»سرمايه«آموزشي -يسايت علم
ايـد   اين كتاب را دراختيار گرفتـه     خواهشمند است به هرطريقي كه      

تشويق ساير جوانان پرشور و باانگيزه      براي حمايت از اين نهضت و       ،
همياري و كمك هاي داوطلبانه     به توليد و ترجمه آثاري از اين قبيل،         

 .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 عالقمند به دريافت فصول بعدي كتاب هستند مي توانند 
  تحت عنوان حمايت و همياري داوطلبانه ازمبلغ ده هزارتومانپس از واريز 
 »فاركسنهضت ترجمه كتابها و منابع  « 

  pshootan@yahoo.com به يكي از حسابهاي بانكي زير ، شماره فيش خود را به آدرس ايميل 
 .ارسال نموده و درخواست خود را جهت دريافت ادامه كتاب ، اعالم بفرمايند

 
 بنام پشوتن مشهوري نژاد   381511 شماره حساب – 268 شعبه فلسطين جنوبي كد–بانك سپه ) 1
   بنام پشوتن مشهوري  نژاد849-800-265951-1 شماره حساب – شعبه بورس –بانك سامان ) 2
 0301083457007 شماره حساب – سپهركارت –بانك صادرات ) 3
 

اميدواريم كه با كمك و حمايت شما دوستان و سروران عزيز  ، بتوانيم  براي اولين بار در ايران ، ساير 
 زبان فارسي و با كيفيتي مطلوب  مهيا نموده و  خدمتتان كتب و منابع اصلي و مرجع فاركس را نيز به

 .ارايه نماييم
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 ) بیل ویلیامز(کیاس تریدینگ 11ادامه فصل 

 

 مغز انسان

 مغز سازی تصویرطبیعت در برابر 

 اول اینکه، انسان یک مغز ندارد، ما مغزهای زیادی داریم. نیم کره راست، نیم کره چپ و هسته سه مغز عمده ما هستند.

بعلاوه دو می شود چهار. اما در طبیعت در سطح کیهانی یا در نیم کره چپ ) آن قسمت از مغز شما که این کلمات را می خواند(، دو 

کرده ایم  هستند که ما تصویب. قوانین محاسبات تنها به این دلیل درست در سطح مکانیک کوانتوم دو بعلاوه دو برابر با چهار نیست

چون همینه "آنها پاسخ میدهند  4=2+2که درست هستند و اکنون به عنوان حقایق تدریس می شوند. اگر از بزرگسالان بپرسید چرا 

 ."چون معلم چنین گفته". اگر از یک دانش آموز کلاس دومی بپرسید، صادقانه می گوید، "دیگه

ایق در غالبا حق کلمات و مفاهیم ما تلاشی برای رمزنگاری کردن جهان )آشوبی( است تا آن را قابل فهم تر و قابل دستکاری کنیم.

به بیان دیگر، ما اکیدا نقشه ساز هستیم. تمام احساسات ما نسبت به جهان و مردم و افکار ما درباره جهان این فرایند از بین میروند. 

وقتی ما مارکت را به صورت نوسانی یا روند دار توصیف می  و مارکت همه و همه فرایندی جهت تصویرسازی و فشرده سازی است.

 در واقع داریم با تصویر سازی و نقشه سازی از بازار کمک میکنیم در فهم رفتار بازار.کنیم 

هنرآموز تازه کار خلبانی بودم، مربی تاکید میکرد که، هنگام مسیر یابی و تطبیق دادن نقشه پرواز با ناحیه و زمانی که من یک 

 ه را بررسی کنیم. اگر گم شدی و دنبال نقطه ی مطمئن بگردی تابسیار مهم است که ابتدا ناحیه و زمین و سپس نقش سرزمین پایین،

با نقشه تطابق داشته باشد، معمولا چند نقطه مشابه پیدا خواهی کرد. در هوانوردی این مسئله میتواند باعث گم شدن یا بقیمت از 

شه نگاه نکنید تا اینکه محیط و سرزمین) هرگز به نق دست دادن جان تمام شود. در بازار این بمعنی از دست دادن ثروت خواهد بود.

 بررسی نکرده اید.در ابتدا خود بازار( را 

بسیاری از تحقیقات و روشهای معامله به نحوی تولید و اختراع شده اند که به همان اندازه خطرناک باشند که نگاه کردن به نقشه 

یک روش محبوب در دنیای معامله  1891در اواخر دهمه  برای مثال چارت تعادلی قبل از بررسی سرزمین خطرناک و کشنده است.

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 

 .ر کاملا برعکس بودیاما تاث که کسب سود از معامله را راحتر کرده است.

مشکل این بود که چارت تعادلی برمبنای  با استفاده از این نقشه پول زیادی درمعاملات از دست دادیم.من به همراه بسیاری دیگر 

لزوما رفتار طبیعی مفهوم انحراف از معیار توزیع نرمال و )خطی( است در واقع مفهوم  توزیع نرمال یک منحنی.  آمار پارامتری

 ه هستیم.را توضیح نمی دهد. نهایتا ما در بازار بازندکت مار



علتها و معلولها خیلی قابل پیشبینی هستند. معلولها میتوانند براساس  "مترجم. مدل خلاصه شده خطی از پدیده ها "در دنیای خطی 

خصی چنین رابطه مش "مترجم. دنیا و پدیده ها دقیقا همانطور که هستند "نیرو ها و جهت نیروها پیشبینی شوند. در دنیای غیر خطی 

ر مارکت د به صورت یکنواختسیستمهای فاندامنتال، تکنیکال، مکانیکال و اقتصادی بخاطر همین  معلولها وجود ندارد.میان علل و 

 سوداور نیستند.

طبیعتا قدم بعدی طلب کردن اطلاعات بیشتر است. در سیستمهای غیرخطی غالبا اطلاعات بیشتر وقتی ما در پیشبینی موفق نیستیم، 

ی اولین قدم برا رفتار مرکب و پیچیده از درهم کنشهای ساده و بازخورد غیر خطی حاصل می شود. ثمربخش.نه موردنیاز است و نه 

یادگیری  استفاده از مغز برای تریدهای بهتر و زندگی بهتر این است که درک کنید، روش که شما سعی در به جریان انداختن 

یو در حال نوسان بین دو حالت خوشحالی ) برنده( و ناراحتی )بازنده( نگه ، شما را مانند یک یومعاملاتتان و زندگیتان داشته اید

 شاید لازم باشد دوباره فصل چهار را مرور نمایید.کار میکنید.  "یک"زیرا شما با نوع ساختار اساسی  میدارد.

 

 سه معامله گر متفاوت زیر پوست شما 

سردرگمی میشوید؟ مشخص ترین دلیل این است که سه تریدر متفاوت در اصلا تعجب اور نیست که چرا اینقدر در معمالات دچار 

منظورم فقط این نیست که سه قسمت از مغز شما بلکه سه عقلانیت کاملا متفاوت. برای بدتر کردن اوضاع  بدن شما زندگی میکنند.

سه شخصیت کاملا متمایز نمیکنند.  هر کدام از این تریدرها اهداف و روشهای متفاوتی دارند. حتی آنها با یک زبان هم صحبت

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 

   را ایجاد میکنند.درونی هر یک دنیایی از ابهامات و سردرگمی 

خرید میکند و در کف می فروشد. اون یکی یک تحلیلگر خبره است اما در یکی از تریدرها همیشه بازنده است همونی که در قله 

ترید کردن زیاد خوب نیست. اون یکی دیگه تریدر خوبی هست اما تحلیلش هی بدک نیست. و اخری ید طولایی در کشف و شهود 

 ند.و الهام و بصیرت دارد. هر کدام از این تریدرها در معاملات شما نقش متفاوتی را ایفا میکن

زشان و نیم کره چپ مغ محققان قبول دارند، قسمتهای مختلف مغز عملکردهای متفاوتی دارند. برای مثال بیشتر مردم ریاضیات را با

 موسیقی را با نیم کره راست مغزشان اجرا می کنند.

ه شتر از یکی(، عقب به جلو، بالا بدر مغز برشها و اجزائ زیادی وجود دارد: راست یا چپ ) بی این حقیقتی است دقیق اما کافی نیست.

( هسته )به علاوه نخاع و 2( نیم کره چپ، )1اینجاست که ما خودمان را محدود به سه بخش میکنیم: ) پایین و از داخل به بیرون.

 ده است.به نظر می رسد که برای نوع خاصی از رفتار یا افکار طراحی ش نیم کره راست. هر کدام از بخشهای مغز( 3اتصالاتش(، )

 هدف ما این است تا بفهمیم ویژگی های مغزمان چیست تا تاثیر بیشتری در معاملاتمان با استفاده از آن داشته باشیم.

نند و آنها کاملا متفاوت عمل می ک نه فقط سه مغز بلکه سه شخصیت متفاوت. -واقعا سه تریدر متفاوت در سر شما زندگی می کنند

در حقیقت آنها حتی با یک زبان مشترک صحبت نمی کنند. مثل این هست که شما در یک  کاملا زاویه متفاوتی نسبت به جهان دارند.



یکند، یکی مزندگی میکند و به اسپانیایی صحبت  پذیرایییکی از شما در  آپارتمان سه اتاقه به همراه دو نفر دیگه زندگی می کنید.

ه صحبت با هیچ کدام قادر ب و دیگری در اتاق خواب زندگی و انگلیسی صحبت میکند. در اشپزخانه زندگی و ایتالیایی صحبت میکند

هر کدوم کاملا برای بقا و زندگی وابسته به اون  و همینطور هر یک از شما مهارتها و توانایی های متفاوتی دارد. زبان دیگری نیست.

 ر است. این یک مشکل واقعی هست اگه نتونید با هم همکاری داشته باشید.دوتای دیگ

این تقسیم بندی درونی  هر کدوم از شما ممکن است معامله انجام دهد اما در هر لحظه فقط یکی از شما در حال معامله کردن است.

ا هم اینکه این سه تریدر درونی ما بتوانند ب برای مشکل بسیار بزرگی برای کسب سود یکنواخت و گسترده از بازار ایجاد می کند.

 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.

به طوری که با رفتار در همینطور که ما هر قسمت را مطالعه می کنیم، ما قدرت، اهداف، و ویژگیهای هر یک را مقایسه خواهیم کرد 

 معاملات متناسب باشند. در ابتدا ما به نیم کره چپ مغز نگاه خواهیم کرد

 

 نیم کره چپ مغز

بله ضمیر خودآگاه، همان قسمت از مغز که برای خواندن این کتاب از آن ن در حال استفاده از نیم کره چپ مغزتان هستید. اشما ال

از سه جزء مشارکت کننده در معاملات این قسمت حقیقتا ناخوداگاهترین آنهاست. این قسمت تنها بخش از مغز  استفاده می کنید.

 است که هرگز نمی خوابید و ناهوشیار نمی شود.

این قسمت منطقی و نتیجه گراست و  یک ادم خرف و سبک مغز میان سه نفری است که ما در حال مطالعه آنها هستیم.نیمکره چپ 

به نظر می رسد این محدودیت حاصل محدودیت در سرعت  در هر یک از  بیتی را در یک ثانیه دارد. 11توانایی محاسبات فقط 

برای مثال وقتی شما در حال خواندن این متن هستید، امواج نوری  پالسهای نرونی است که میتواند در سیستم عصبی اش انتقال دهد.

ز اینجا بعد ا کند تبدیل به سیگنالهای الکتریکی شده و به پشت سر شما منتقل می شوند. مختلف که شبکیه چشم شما را تحریک می

. دستیار مغز تمام این سیگنالهای را تنها ارسال می شوندکه در مسیر مرکز مغز قرار دارد،  از مرتب شدن به قسمت دستیار مغز 

 آنها را کلمات نوشته شده یا نقاشی می نامیم می کند.ظرف شانزدهم ثانیه تبدیل به الگوهای قبلا تعریف شده که ما 

لبته ا این تاخیر یک شانزدهم ثانیه یعنی اینکه ما هر گز همین الان را نمیبینیم بلکه چیزی که میبینیم یک شانزدهم ثانیه قبل است.

نیم کره  ند.واقعا تصاویر پیوسته نیست این تاخیر باعث می شود تا ما فیلمها و تلویزیون را بصورت پیوسته مشاهده کنیم در حالی که

مجزا در یک ثانیه را پردازش کند، بنابر این مغز ما آنها را در هم می امیزد و ما تصاویر پی در پی  تصویر 21چپ مغز ما نمی تواند 

 مها و تصاویرتحرک فیلمها به خاطر نیم کره چپ مغز ماست نه فیل و مجزای فیلمها و تلوزیون را به صورت متحرک میبینیم.

 تلویزیون و سینما.

کره چپ مغز اژدهای تاسمانی شما، حاکم مطلق شما، خود بدجنس شما، خرابکار مسامحه گر شما که معاملات شما را به گند می نیم

کشد است. نیمکره چپ جوانترین عضو گروه شماست. گاهی به عنوان مغز متفکر شما عمل می کند با اینکه خرف ترین و کودن 

 ن عضو از سه مرد خارجی درون شماست.تری



هدف بیولوژیکی نیم کره چپ مغز تحلیل و سیاستگذاری و قضاوت تصمیماتی است مانند: کدام بازار برای ترید کردن، چه مدیریت 

یه را این قسمت از مغز برنامه ریزی اول سرمایه ای برای پیروی کردن و چه مدت زمان برای صرف کرن در بازار و مانند آنهاست.

او قسمت  ."چگونه "نه قسمت  "چه چیز؟ "مت از سوال را می دهد اجرا میکند نه به اتمام رساندن آن برنامه را. او پاسخ این قس

شما نی توانستید با دوچرخه یا حتی قدم زنان به حمام بروید اگر فقط قسمت چپ سوال.  "چگونه "سوال را میداند نه قسمت  "چه"

قسمت چپ مغز شماست که زاویه دید شما به بازار را مشخص می کند و البته کارکرد این بخش این نیست که برای  مغز را داشتید.

 شما ترید انجام دهد یا اینکه موقعیت معاملاتی خوبی برای شما بیابد.

زیرا او تنها می  توصیف می شود.این قسمت از مغز با تعدادی از رفتارها و توانایی هایی که تنها در این بخش از مغز موجود است 

ازش کند، شما گیج می شود اگر در حالی که با تلفن صحبت میکنید فرد دیگری شروع به مکالمه با بیت در هر ثانیه را پرد 11تواند 

 در این موقع اعصابت خط خطی میشه چون نه میفهمی پشت تلفن چی میگی نه میفهمی اون یکی چی میگه. شما کند.

کاریکاتور نیمکره چپ را بکشید، فردی می شد . اگز قرار بود ه چپ مغز شما بدست می دهد یک کشمکش که نیمکر چشم اندازی

ما به این باور رسیده  این کشمکش فناناپذیر زاییده ی نقص در یادگیری ماست.. (11-4که از پله های به انتها بالا می رود ) تصویر 

ز نظر نیم ا ها نتنها اجتناب ناپذیر نیست بلکه با ارزشترین چیزی است که در زندگی وجود دارد. بالا رفتن بی انتها از این پلهایم که 

در یک کلام خر تو خر پس بهتره از پله ها بالا بریم یا بهتره بخوریم تا  "بخور تا خورده نشی "کره چپ مغز دنیا یعنی قانون جنگل 

 خورده نشیم.

 شخصیت تریدر نیم کره چپ

. هر وقت متوجه یکی از این پنج رفتار زیر شدید یا ویژگی مهم برای تریدرها که فقط در نیمکره چپ مغز رخ می دهدپنج فعالیت 

 بدانید که در حال حاضر نیم کره چپ شما در حال ترید کردن است. و اختیار تریدهای شما در دست اوست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

کره چپ مغز شما در حال اجرای شوی شماست. هیچ قسمت از شما زبان. همینطور که دارید این رو میخونید، نیم  -1

ا این قسمت از مغز مستقیم این بخش از مغز با مفاهیم سروکار دارد. قادر به فهم زبان فارسی یا زبان دیگری نیست.

ل این دلی د و هسته کنترل رفتار شما را بدست دارد.تمام حواس شما از هسته مغز می آیبا واقعیات درگیر نیست.

تنها ن "هر روز با هر روشی من تریدر بهتر و بهتری می شوم "این شعار  اولیه است که مثبت اندیشی جواب نمی دهد.

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.

الان که دارید کتاب میخوانید، نحوه قرارگیری بازو ها، تنظیم وزن روی باسن درحالی که نشسته اید، طرز نشستن شما 

ضربان قلب، تنفس شما و مانند اینها همه و همه توسط هسته مغز به صورت غیر ارادی و ناخودآگاهانه کنترل می شود. 

هرگز هنگامی که کتاب میخوانید، رویا نمیبینید.  رویاهای شما از هسته مغز منشاء می گیرند، به همین خاطر است که

هسته مغز شما نمیتواند فارسی یا هر زبان دیگری بخواند. تنها یک استثنا وجود دارد که آن را به نام رویای لوسید 

"Lucid" یشی دمی شناسیم و زمانی این رویا اتفاق می افتد که شما واقعا خواب نیستید. در این حالت اگر جملات مثبت ان

را به زبان رویاها تغییر دهید ) حرکت، پرواز، احساسات و مانند اینها( امکان فهم مفاهیم و جملات مثبت توسط هسته مغز 

 وجود خواهد داشت.

زمان، تشخیص گذشت زمان، گذشته، حال و آینده تنها در نیمکره چپ مغز وجود دارد. هسته مغز و نیمکره راست   -2

را دارند. شما فقط از طریق نیم کره چپ مغزتان میتوانید عجله کردن و صبور بودن را مغز تنها ادراک زمان حال 

درک کنید و باشید. شما هرگز نمیتوانید در رشد موهای خود یا هضم غذا عجله کنید زیرا این امور توسط هسته مغز 

 انجام میشوند.

فقط در نیم کره چپ وجود دارد. نیمکره  دتر است،ی درست یا غلط است، یا بهتر یا بقضاوت، احساس اینکه چیز -3

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.

است. دکتر اپاک می توانست  star trekجدیت و بدون شوخی. نیمکره چپ مغز مثل شخصیت دکتر اسپاک در فیلم  -4

نتاج استقرایی و قیاسی انجام دهد اما کمترین احساس یا شوخی در او نبود. احساسات و عواطف در واقع از هسته است

 مغز و نیم کره راست نشات می گیرند.



تلاش و تقلا. هر وقت شما درحال تلاش و کشمکش هستید، نیمکره چپ در حال ریاست بر شماست. این تنها قسمت   -5

تقلا کردن دارد. هر زمانی که شما در حال صحبت کردن، فکر کردن، آگاه نسبت به  از شماست که قدرت تلاش و

زمان، در تلاش برای معامله خوب، بدون شوخی و کاملا جدی و در تقلا هستید، شما درگیر و اسیر نیم کره چپ 

یاز است س می کنید، نمغزتان هستید. دقیقتر بگویم، شما معتاد به نیمکره چپ مغزتان هستید. برای مثال، اگر احسا

دلار را قبل از بسته شدن بازار انجام دهید، شما محکوم به شکست هستید.  511امروز معامله ای پرسود برای کسب 

 اما چرا؟ چون شما از یک نقشه اشتباهی، هدف اشتباهی، ابزار اشتباهی و قسمت اشتباه مغزتان استفاده می کنید.

ما احساس مسئولیت نسبت به اهدافتان داشته باشید. هیچ اسانسور و پله برقی فلسفه نیکره چپ مغز این است که، ش

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 

م و مشاور آنها بهتر از مال من هست؟ آیا من آیا سیست "شما دائما شما و اهدافتان را با معامله گران دیگر مقایسه می کند:

وقتی موفقیت های سایر تریدرها را می شنویم، به دفاع از خود با گفتن  "هم باید در بازاری که آنها کار می کنند کار کنم؟ 

 "آره درسته، ولی میدونی چقدر سال پیش دخلشون اومد؟ "این جمله بر می آیم 

چپ به معاملات ما کمک نمیکند پس نیمکره چپ چطور در موفقیت ما مشارکت می  اگر هیچ یک از عملکردهای نیمکره

 کند؟

 

 دو عملکرد از نیم کره چپ مغز

 : برای عادت کردن به رفتار1عملکرد 
نیمکره چپ مغز به صورت بیولوژیک دو کارکرد ابتدایی دارد. اولین کارکرد عادت کردن به رفتار است: یعنی یک ابزار 

. زمانی که داشتید دوچرخه سواری یادمی گرفتید را بخاطر می آورید؟ از شما خواسته می شد که سوار برای یادگیری

وسیله ی مکانیکی دو چرخ سوار شوید که حتی نمی تواند به تنهایی پایدار باستید و در این حالت باقی بماند و سپس 

می کردید که هرگز نمیتوانید این دوچرخه را هدایت خواسته می شد که در خیابان حرکت کنید. احتمالا آن زمان شما فک 

کنید، پدال بزنید، ترمز بگیرید یا تعادل دوچرخه را حفظ کنید. نیم کره چپ مغز شما مجبور بود تمام این کارها را در 

غز شما م ابتدا که شما در حال یادگیری هستید انجام دهد. به مرور که تجربه شما و اعتماد بنفستان افزایش یافت، هسته

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 

سواری، سوار دوچرخه شده و به هر کجا که بخواهید می  بدون کوچکترین درگیری فکری نسبت به چگونگی دوچرخه

 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 

 را انجام دهد. انجام آنها. نیم کره چپ مغز مجهز به این نیست تا بتواند میلیون میلیون جزئیات رفتارهای ساده روزمره

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 



وشیارانه شما فقط تعداد کمی از عضلاتتان را تحریک و کنترل نمودید. این بخش از حرکت بودند اما به صورت ارادی و ه

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 

وید اما فقط از نیم کره چپ مغز برای انجام هسته مغز انجام گرفت. اگر قرار بود شما از خواب بیدار شوید و به حمام بر

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؟

یاد بگیریم تا ترید  طوریترید کردن را مترجم. یعنی  "عاملاتی است.ودمان به رفتار میکی از اهداف ما عادت دادن خ

اگر ما فقط با نیم کره چپ مغز ترید کنیم بدون .  "در آیدو عادت گونه کردن مانند دوچرخه سواری به حالتی خودکار 

هرقدر که ورای سطح کافی و وافی در ترید کردن تجربه بیاموزیم، ترید  به خودکشی اقتصادی نموده ایم.تردید اقدام 

 "ردناحساس ک"تریدر های با تجربه به این مرحله از پیشرفت  کردن عادت گونه را بیشتر و بیشتر فراخواهیم گرفت.

رزشکاران این مرحله از و این احساس دقیقا مانند همه احساسات دیگر ما از هسته مغز ما نشات می گیرد. .بازار می گویند

 "2خود  "این مرحله را  "در بازی درونی تنیس "می نامند. تیم گال وی در کتاب  "ناحیه "پیشرفت در مرزش را 

 نامگذاری کرده است.

 

 : حل مسائل2عمکرد 
مدت  ولانیباید سهام را طدومین عملکرد ابتدایی نیمکره چپ مغز حل کردن مسائل است. آیا باید یک ماشین بخرم؟ آیا 

هر چند خود این حل کردن مسائل یکی از مسائل پویا و دینامیک تریدرها است.  نگه دارم؟ اصلا باید ترید کنم یا نه؟

 عملکرد باعث عدم پیشرفت مداوم مهارت تریدرها در زیاد کردن سرمایه شان است.

فرض کنید یکی از دلایل اصلی شما برای موفقیت  اجازه دهید یک مثال شایع در ترید کردن شخصی شما را برایتان بگویم.

این مقدار پول را از بازار فرض کنید که شما خوش شانس هستید و  .مشخصی پول باشد کسب مقداررید کردن، در ت

ه مغز شما چچپ بعد از این در نیم کره  خوب پس مسئله حل شد و دیگر نیازی به ترید کردن ندارید. کسب می کنید.

 ر من الان برای خودم کار می کنم. اگه دیگه من)نیم کره چپ مغز( لازم نباشم هی پس " ان خواهد بود؟چیزی در جری

 اری راکیک کارمند واقعی است. بنابر این چنین تهدیدی را نمی تواند بپذیرد. بنابر این تنها نیمکره چپ مغز شما  "چی؟

ر د ن تصمیمات کور کورانه که باعث شکست تریدرها می شود.معمولا با ساخت اما چگونه؟  .، انجام می دهدکه می تواند

مترجم. در واقع  "چنین ترسی را در نیمکره چپ مغز از بین میبرد.این بخش ما روش سودمندی را معرفی میکنیم که 

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 

ک تمایل هست برای نیم کره چپ مغز که معتاد به حل کردن مسئله اه ده بار خوندم تا معنیشو فهمیدم. به هر حال این ی

 "است و اگر مسئله نباشه یک مشکل ذهنی خودساخته ایجاد میکنه که اصلا ممکنه همچین مشکلی واقعا وجود نداشته باشه

شایعترین و کلانترین مشکل رفتار انسان این است که به  این تمایل در سرتاسر زندگی ما خیلی فراگیر و شایع هست.

 محض اینکه نزدیک موفقیت قرار میگیریم تمایل پیدا میکنیم بیشتر کارهایی که باعث موفقیت ما شدند را کنار بگذاریم.



محض اینکه قول و در یک ماجرای عاشقانه، ما بهترین رفتارها را انجام می دهیم ما بسیار عاقلانه و با ملاحظه هستیم. به 

قرار ازدواج گذاشته میشود، ما با همسر آینده وقت بیشتر و بیشتری سپری میکنیم تا تاثیر بیشتری در همسر آینده 

مدت زمانی ما ممکن است شروع به رفتار بگذاریم تا تضمین بیشتری برای بدست آوردن دلش داشته باشیم. اما بعد از 

ر مارکت نیز به محض نزدیک شده به موفقیت برای اینکه موفقستمان را تضمین به همین صورت دعجیب و غریب کنیم. 

و گارانتی کنیم شروع به کمک گرفتن از نیم کره چپ مغزمان میکنیم در این هنگاه او برای انتقام گرفتن بر میگردد و 

کسب مهارت از این قسمت از مغز  مترجم. انتقام میگیرد زیرا با "دنیایی از مشکلات بزرگتر را به سمت ما روانه میکند. 

ز نیم کره چپ مغ. "کمتر استفاده کردیم و اکنون او به خاطر این مدت که بدون شغل بوده است نسبت به ما کینه دارد

 نمیخواهد شغلش که حل کردن مسائل است از دست بدهد.

این  یزهایی شبیه به اینها. نتیجه همدست خطی که بیشتر تریدرها تبعیت می کنند: کوشش، انجام چند تا معامله خوب و چ

در حالی که مقصر اصلی اغلب متعلق به خود ماست در نیم کره چپ  است که بدرفتاری و بد بودن بازار را مقصر می دانند.

تربیت کردن و رام جلوتر چند روش برای  مغز. مشکل در خود ماست در حالی که آن را بیرون از خود جستجو می کنیم.

 ره چپ مغز آزمایش خواهیم کرد.کردن نیم ک

 

 هسته مغز

کره  نیم تالاموس، هیپوتالاموس و تمام مرکز مغز تشکیل شده است. ، شبکه عصبی فعال، LIMBUSبه صورت فیزیکی، هسته مغز از 

چپ مغز مانند یک کامپیوتر آنالوگ به دیجیتال است. هسته مغز مثل یک کامپیوتر آنالوگ است. بررسی ما در تحقسقات نشان 

 پردازش کند.بیت بر ثانیه  11در مقایسه با نیمکره چپ مغز  بیت در هر ثانیه  3111111تا  511111هسته مغز میتواند  میدهد،

شیئ را  55تا  31ا ببندید و سعی کنید اشیائی که در اتاق هستند را بیاد بیاورید به سختی شاید بتوانید بین اگر شما الان چشمانتان ر

بخاطر بیاورید. اما اگر شما هپنوتیزم شوید چون  در این حالت اطلاعات قسمت هسته مغز شما قابل دسترسی خواهد بود شما می 

شما فقط به بخشی از هر آنچه شبکیه چشم به اعصاب نوری می فرستند آگاهی  ورید.توانید چند صد یا حتی هزار شیئ را بخاطر بیا

دارید. توجه کنید، میتوانید صدای پرنده ها را بشنوید؟ صدای تیک تاک ساعت چه؟ صدای فن تهویه هوا؟ ماشین ها یا احتمالا 

آنها معطوف کنید؟ هسته مغز شما از تمام اینها آگاهی  هواپیمایی که بیرون است؟ همه اینها کجا بودند قبل از اینکه حواستان را به

 مغز توان پردازش بسیار کمی در مقایسه با هسته و÷ داشت. بیشتر اطلاعات در شبکه عصبی فیلتر و حذف می شوند چون نیمکره چ

الت شتر می بینیم نسبت به حنیمکره راست مغز دارد. به همین خاطر است که ما اشتباهات احمقانه در ترید کردن را بعد از تامل بی

 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 

هزم مقدار غذایی که آخرین بار خوردیم، می کند. او درباره فشار خون ما ، میزان دی اکسید کربن خون، یک قطره اسید بیشتر برای 

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 

رد. و آره کمک می ک هسته مغز را در ترید کردن استفاده می کردیم، آیا کمکی در معاملات می کرد؟ حتما حاضرید شرط ببندید که



در اینجا تفاوت تریدرهای موفق معمولی با تریدرهای پیشرو و برجسته مشخص می شود. تریدرهای سطح چهار هسته مغزشان را در 

 معاملات بکار میگیرند.

مدن و عهده عادت دادن و آموزش دادن به هسته مغز برای فائق آ "اکنون یکی از عملکردهای نیمکره چپ مغز را یادآروی میکنیم 

 ."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 

ی شوند. در هیپنوتیزم نیمکره چپ مغز موقتا از مدار خارج می شود و تلقینها نسبت به آنها آگاهی پیدا کنید اول به هسته مغز ارسال م

 firewalkingمستقیما وارد هسته مغز می شوند. وقتی این اتفاق می افتد رفتار به طرز خارق العاده ای تغییر می کند. در آموزشهای  

ذهن هنرجویان می شود. تلقین و اعتماد به نفس دادن )افرادی که روی آتش راه می روند(، ساعتها وقت صرف آماده شدن بدن و 

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 

 میبیند. به این خاطر انجام می شود که هسته توان درک و فهم زبان را ندارد و از طریق نیمکره چپ آموزش

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 

نابغه است. با این حال هنوز بیشتر همه چیزی که هسته مغز انجام می دهد توسط این احمق یعنی نیم کره چپ به نیم کره چپ یک 

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.

 

 

(. بیایید دورنمایی از 11-5هسته مغز عمل می کنید، زندگی مثل سواری روی ترن شهربازی بنظر می رسد شکل) زمانی که شما با 

تفاوت بین نسخه پله بی انتها از جهان و نسخه ترن شهربازی داشته باشیم. هنگام سواری روی ترن شهربازی تقریبا مهم نیست که 



ه شمت زمین. نزول ب -نوک قله هستتید، شما میدانید چه اتفاقی بعدا از قله می افتدشما در هنگام صعود کجا هستید. حتی وقی شما در 

 این مسئله مطمئنا غم انگیز نیست چون شما میدانید که خیلی زود دوباره به سمت قله برمیگریدد.

ن نیست. همه چیز از زمان برای هسته مغز شبیه یک دایره است تا یک خط راست.در واقع هسته مغز نگران و دلواپس گذشت زما

 ."غیر از اکنون"و دیگری  "اکنون"نظر او خیلی ساده به دو زمان خلاصه می شود 

هسته مغز مبتکر و مبدع تمام احساسات شماست. به طور فیزیولوژیکی هسته مغز تصمیم میگیرد با مایعات داخل بدن چکاری انجام 

ی کند و وقتی عصبانی هستید خون را به سمت بافتهای عضلانی هدایت می دهد. وقتی شما می ترسید، خون را به عروق شکم هدایت م

کند تا بتوانید واکنش مناسب انجام دهید. وقتی شما خوشحال هستید مخصوصا در رابطه عاشقانه، هسته مغز خون را به پوست شما 

اری از مادران حامله به خاطر خوشحالی هدایت می کند. به همین خاطر هست که زوجهای تازه عاشق شده پوست درخشانی دارند. بسی

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.

اشیم یم با هسته مغزمان در تماس بخوب حالا کدوم از اینهایی که گفتی به ترید کردن ربط داره؟ همه چیزهایی که گفتیم. اگر بتوان

 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 

لا از هسته آمده است پس باید یک هارد دیسک بسیار غولپیکر برای ذخیره آن بسیار اطلاعاتی نیمکره چپ مغزمان فکر میکنیم قب

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 . )RAS (. تقریبا به اندازه انگشت 11-1ده ترین نقاط بدن است شکل)که میان دو گوش شما قرار دارد، یکی از محافظت ش

کوچک شماست و هفتاد درصد سلولهای مغز به این قسمت متصل هستند.اگر به این قسمت از مغز اسیب برسد شما به کما خواهید 

یک  RASخواب فرو می روید  رفت و تا زمانی که این قسمت دوباره شروع به کار نکند شما در کما باقی خواهید ماند. وقتی شما به



پیام به هیپوتالاموس میفرستد تا مقداری هرمون  سروتئین آزاد کند تا نم کره چپ مغز مدتی استراحت کند) به خاطر داشته باشید 

ت تصمیم گیری این است که چه اطلاعا RASکه نیمکره چپ مغز ما تنها قسمتی از ذهن است که به خواب فرو می رود(. یکی از وظایف 

 به سمت نیم کره چپ مغز ارسال شود.

تصمیم گیری را یاد میگیرد؟  RASخیلی در موفقیت در معاملات مهم است باید بپرسیم: چگونه  "تمرکز و توجه به "چون عملکرد 

به خاطر فیلتر کردن اطلاعات وابسته است، چگونه می  RASاین تقریبا یک پارادوکس و تناقض است که نیم کرده چپ که کاملا به 

تواند آموزش دهد که به چه چیزی دقت و توجه کند. این آموزش همان فرایند آموزش و عادت سازی است که پیشتر بحث کردیم. 

 ا می شنوید و مطمئنا بهاجازه دهید دو مثال را مرور کنیم. وقتی شما در پیاده رو خیابان در یک شهر قدم میزنید شما صدها صدای پ

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 

 هپای تشخصی می دهید که او کیست. اما وقتی نیمه شب با صدای پای یک غریبه از خواب بیدار میشود بدن شما تماما به حالت آماد

اجازه تحریک شدن هریک از آنها را با ارسال بخشی از اطلاعات و  RASباش در می آید. واکنشهای متفاوت به این دلیل است که 

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.

مغزتان با کسب تجربه آموزش داده اید. این مسئله  RASحرکتهایی از بازار توجه شما را جلب می کند که شما به  هنگام ترید کردن

. این مسئله به به طرز غیرقابل باوری برای بیشتر ما "به سادگی متوجه شدن"یکی از کلیدهای حیاتی در موفقیت در مارکت است: 

. کاری که در طول روز صدها بار انجام میدهید. اما این بار دشوار است. من از شما می دشوار است. بگذارید یک آزمایش انجام دهیم

خواهم که الگوی نفس کشیدن خود را مشاهده کنید. بیشتر افرادی که در این ازمایش مشارکت می کنند یکی از این دو واکنش را 

دید؟ د. آیا شما تغییر کوچکی در نحوه تنفستان ایجاد کردارند. ممکن است تنفسشان عمیقتر شود یا نفسشان را در سینه حبس کنن

اگر چنین کردید، شما یک مشاهده گر صرف و ساده نیستید. احتمالا سیستم قضاوتگر نیمکره چپ مغزتان وارد ماجرا شده است و 

 ."آیا باید عمیقتر تنفس کنم؟ "یا  "باید چکار کنم؟ "چنین گفته است. 

ینطور که یک مشاهده کننده ساده هستید، م از شما می خواهم کار دیگری انجام دهید که تا کنونو یک آزمایش دیگر. این بار هم

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 

درصد از مدت زندگی انجام می  88را حتی  بدون اینکه توجه داشته باشید در می دانید که آن را چطور انجام دهید، و شما این کار 

 ددهید. در واقع، شما این کار را حتی قبل از اینکه متولد شوید انجام میدادید. از شما می خواهم که بدون اینکه چیزی بخورید یا بیاشامی

توانید و توجه کنید که چگونه انجام میدهید. انجام دادید؟ اگر  پنج بار عمل بلعیدن را انجام دهید در سریعترین زمان ممکن که می

 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 

انجام گرفت درست است؟ اما چرا؟ چون شما داشتید کاری رو انجام میداید که مدت زمان زیادی قبل برای هسته مغز شما کاملا برای 

عادت سازی شده است. وقتی شما نورافکن نیمکره چپ مغزتان را روی بلعیدن متمرکز می کنید، نیم کره چپ مغز با عمکردهای 

رار میگیرد. دقیقا همین حالت زمانی که ترید میکنید اتفاق می افتد. بیشتر قسمتهای انجام حیاتی هسته قدرتمند مغر در مداخله ق

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 



یفه نیمکره چپ مغز است اما ترید کردن وظیفه هسته مغز و نیمکره غیر قابل باوری دشوار و بدون سود می شود. تحلیل بازار وظ

 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 

 ن اینکه احساس خوب و ساعات خوشی خواهید داشت.کنید، هیچ احساس عجله، قضاوت، استفاده از زبان یا تقلی نخواهید داشت ضم

 

 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 

 که عبارتند از: نیمکره راست مغز را نمیداند. به عنوان وظایف نیمکره راست مغز منبع سه چیز بزگ است 

 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 

ندگی )بازار( یک مکانیزم حمایتی است. ظاهرا شما نمیتوانید اشتباه کنید. شما به یک پارکینک (. خود ز11-5روی رودخانه است شکل)

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 



ین دقیقا متضاد دنیای نیمکره چپ مغز است که میگوید شده یک ساعت برای شادی و خوشبختی شخص شما در حرکت هستند. ا

 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 

 های جهان متصل شد. cpuاست و نیمکره راست مغز مودمی است که توسط آن می توان به سایر  cpuهمان 

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.

ن قسمت برای دانش نیز می باشد.  شاید ایاین ویژگی فقط برای قدرت این بخش از مغز نیست بلکه برای ظرفیت بی حد و مرز این 

شما نمیتوانید به هیچ کس چیزی آموزش دهید، تمام چیزی که میتوانید انجام  "سال پیش گفت،  311همان چیزی است که گالیله 

 . "دهید این است که هر آنچه قبلا در درون آنها نهاده شده است را آشکار کنید

توی تمامی دانش جهان باشد. اگر این باور به هر اندازه حتی اندک درست باشد به طور قطع نیم کره سمت راست مغز ممکن است مح

ما مایل هستیم از این دانش موجود در نیمکره راست مغز در معاملاتمان استفاده کنیم. اما چطور میتوان به آن دسترسی داشت؟ با 

از زبان، فراموش کردن زمان، رها کردن تقلی و کشمکش، خروج  رها کردن این محدودیت ممان نیم کره چپ مغز، یعنی رفتن فراتر

( تعادلهای 11-9از قضاوت و داشتن ساعات خوش. آیا چنین تحولی در منطق ترید کردن ارزنده و درعین حال دشوار نیست؟ شکل )

رید که فقط از نیمکره چپ در تمختلف میان ذهنهای مختلف و تاثیر تلفیقهای متفاوت در ترید را نشان می دهد. برای مثال کسانی 

استفاده می کنند بازنده هستند چون میترسند و در زمان اشتباهه کار اشتباه انجام مید هند. انهایی که فقط با هسته مغز ترید میکنند 

 د.ب بازند هستند چون بیخیال هستند. تریدرهایی که فقط با نیمکره راست مغز ترید میکنند بازنده هستند به خاطر مدیریت



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 

. کاملا واضح  است اگر تریدری از فاده کند از اعتماد بنفس کمی برخوردار خواهد بودبود. اگر تریدری از هسته مغزش کم است

ما برای بهترین فهم از چگونگی ترکیب سه  هر سه قسمت مغز استفاده کند بازده بالا و پرسودی در معاملات خواهد داشت.

رای برنامه ریزی کردن مغزمان در ترید جستجو خواهیم کرد.در سطح پنج، ما چهار نرم افزار ممکن ب قسمت مغز در ترید

نحوه نگرش دنیا به شما در هر لحظه دقیقا به شما می گوید کدام بخش از مغزتان رئیس است.  کردن آزمایش خواهیم کرد.

یک کشمکش و تقلا است، به شدت میخواهید کارهای کاملا صحیح انجام دهید و/یا خوشحال نیستید، اگر زندگی شما در لحظه 

در صورت دیگر اگر شما لحظات شادی دارید، به صورت فیزیکی احساس خوشی  ه چپ مغزتان بطور حتم رئیس است.نیمکر

ک ظرف اگر زندگی برایتان ی دارید، زندگی برایتان سلسله وار بالا و پایین می رود، شما از نیمکره راست مغز استفاده می کنید.

ند تا به شما چیزهایی که می خواهید را بدهد، شما در نیمکره راست مغز گیلاس است و همه چیز در دنیا انگار کوک شده ا

 هستید.

 

 خلاصه

( به ما بصیرت درونی CHAOSعلم کیاس ) در سطح چهار ما یک پله از مرز فیزیک کلاسیک و دنیای ارسطو عبور کردیم.

 واکنون می دانیم که ما یک جهان کوچک از مارکت هستیم: ما و مارکت صفات  و خودمان ارائه کرده است.نسبت به مارکت 

این به ما درک و بصیرت درونی بهتری از چگونگی سروکار داشتن با مارکت و مهمتر از آن رفتار  بسیار مشابهی داریم.رفتار 

  خود ما در خود مارکت می دهد.

ند. آنها از مغزشان به گونه ای که برای استفاده طراحی شده است استفاده ما اکنون می دانیم چرا بیشتر تریدرها بازنده هست

 نمی کنند. آنها ابزار )مغز( در اختیار دارند: اما فقط ابزار اشتباه را انتخاب می کنند.

د. نیستندر مارکت، مارکت یا تریدینگ برنامه ریزی شده یا تریدرهای کف بازار ضمنا می دانیم که بزرگترین دشمن ما 

بزرگترین دشمن ما استفاده ناصحیح از نیمکره چپ مغز است. وقتی از نیمکره چپ مغز در ترید استفاده میکنیم، همیشه او 

عملکردی که بیشترین دشواری  باعث ایجاد ترس در ما میشود و باعث می شود تا کارهای اشتباه در زمان درست انجام دهیم.

مترجم. بنابر این اگر مشکلی وجود  "، وظیفه نیمکره چپ مغز حل کردن مشکلات است ها را بوجود می آورد این است که

رفت و  "این مسئله ایجاد ساختار نوسانی  ."نداشته باشد برای اینکه نیمکره مغز بی کار نباشد برای ما ایجاد مشکل می کند

اگر مشکلی وجود  ن مشکلات است.می کند. پیروزی باعث شکست می شود، چون شغل نیمکره چپ مغز حل کرد "برگشت

 نداشته باشد باید مشکلی ایجاد کند تا شغلش را از دست ندهد.

است از  جود اورد، ممکنبزرگترین ترس نیمکره چپ مغز بقا داشتن است. اگر مشکلی وجود نداشته باشد و نتواند مشکلی بو

 متفاوت برای نداشتن مشکل است، کارکنیم. با زیر ساختهای متفاوت که نگرشیکلید این است که  کار افتاده شود.



ی ترین بخش ذهن ما هیچ چیزی در سیستم آموزشی ما روی قو می دانیم قدرت نیمکره راست مغز تقریبا بینهایت است.

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 

 درصد نتیجه رها کردن و یک درصد نتیجه آموزش بیشتر است. 88در این سطح ادامه پیشرفت  چپ را رها کنیم.نیمکره 

من از اول تا آخر آن را  موسیقی همیشه در یک لحظه وارد من می شود." موزات بزرگترین موسیقی دان تمام اعصار می گوید:

  در نیمکره راست زمان و مکان کاملا قابل انعطاف است. "نمیشنوم، همه چیز در یک لحظه به اندازه زربان قلب اتفاق می افتد.

 

 

 

 

 مترجم: جواد صفایی

 

ته باشد که بخاطر عدم آگاهی من عمیق و مفهومی بودن مطالب این فصل از کتاب ممکن است ترجمه کاستی هایی داشنظر به 

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 

در صورتی که با مطالعه این ترجمه حس تشکر و مفاهیم بدون تغییر است یا بهتر است بگویم من چنین تصوری دارم. معانی 

 صلواتی برای شادی روحم بفرست.ست داد، دکردن به شما 


