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مقدمه
تابوفحالف؟ندفبانفکاالورفناف یودهفاودفوفبعدفازف یودفآنف
پشیمانفشدهفاودچف؟ندفبانفپیشفآیدهفکوفباف هدف کیفکیدهفاودف

کوفواقعاف؟یافینف؟نینف؟یزیفناف یودمچ
ازفتصمیگفهایف بی الففتصهنفعمهمفبخشفعمدهفایف
 یودفیافیثلفساویفتصمیگفهایفیافبیفاساسفینطقفگی توف
رمرفشهد.فیافحترفدنفینطقرفتیونف یودهاومانفیثلف یودف
گهشرفیهباولفوفناواروفوف هدنوفبازهگفصدفدنصدفینطقرف
تصمیگفرمرفگییوگ.فبحثفدنبانهفاونفکوف یودهایفیافبیشف
ازفآنفکوفینطقرفباشندفاحساسرفهستندف انجفازفحیطوفاونف
کتابفاست.فدنفاونفکتابفقیانفاستفبافتی ندهاورفآشنافشهوگف
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کوفیعمهالفعلیوفیافاستفادهفیرفشهردفوفباعثفتصمیگفگیییف
اشتباهفیافیرفشهرد.

تی ندهایفبسیانف القاروفایفکوف یوشندهفهایفحی وفایف
تافیاف یودیانفنافکایلفکنیگ.ف وفههشمندفبوفکانفیرفبیردف
آیهزشف یوشف کالسفهایف دنف تی ندهاف اونف ازف بی رف
تدنوسفیرفشهد.فعمهیافاونفنوشفهافوفتی ندهافبیفیبنایف
کانکیدفیغزفارسانفاوجادفشدهفارد.فیالکفهافوفنوشفهایفیغزف
بیایفتصمیگفگیییفسیوعفوفپیدازشفکمتیفبیایفارتخاب،فبوف
 یوشندهفهافکمکفیرفکندفکوفیافنافبوفسمترفهداوتفکنندف

کوفتصمیگفیدرظیفآنفهافنافبمییوگ.
بوف یوشندهفهاف یهاندف اونف همهانهف شدف اشانهف ؟نانفکوف
آیهزشفدادهفشدهفاستفوفاونفبیایفاولینفبانفاستفکوفکتابرف
دنفاونفزیینوفبیایف یودانانفتهیوفشدهفاستفتافبوفآنفهاف
کمکفکندفکمتیفدنفدامفتصمیگفهافوفارتخابفهایفاشتباهف

راشرفازفکانکیدفیغزفبیفتند.
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عملکرد مغز
فعملکیدفیغزفارسانفریازفبوفتهضیحاتف؟ندفصدصفحوفایف
داند.فایافبوفاردازهفایفکوفیطال فاونفکتابفنافنوشنفکندفبوف
آنفیرفپیدازوگ.فیغزفیافحدودفدوفدنصدفازفوزنفوفحجگفبدنف
یافنافتشکیلفیرفدهد.فایافهمینفدوفدنصدفحدودفوکفسهمف
اریژیفیافنافیصیففیرفکند.فوعنرفوکفسهمفتغذووفیافصی اف
یغزف دلیلف بوفهمینف اریژیفیصی رفیغزفیرفشهد.ف صیفف
پیدازشف یمکنف جایف تاف کوف یرفکندف ناف تالشف هدف تمامف
بیایف کند.ف کمتییفیصیفف اریژیف وف دهدف ارجامف کمتییف
کگفکیدنفاونفیصیففاریژیفتافجایفیمکنفارتخابفهافوف
تصمیگفهافناف هدکانفیرفکند.فسعرفیرفکندفبوفجایفبینسرف
وفپیدازشفدقیقفوفطهالرر،فسیوعفتیفتصمیگفبمیید.فبیایف
اونفتصمیگفگیییفسیوعفتی،فازفاولینفاطالعاترفکوفبوفدستف
یرفاوندفاستفادهفیرفکند.فدنفحالرفکوفاونفاطالعاتفیمکنف
استف؟ندانفیفیدفرباشندفوفتصمیگفگیییفبیفاساسفآنفهاف

تصمیگفدنسترفرباشد.
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دنف دقیقفشدنف وف یغزف بوف ونودف بوفجایف کتابف اونف دنف
عملکیدفآن،ف۹فنوشفوفشیههفغلطفتصمیگفگیییفنافتعیوفف
دنف یوشف ناف استفادهف بیشتیونف کوف شیههفایف ۹ف کیدهفاوگ.ف

دانرد.

روال این کتاب
۹فتی ندفیهگف یوشندهفهافبیایف یوشفبوف هدفنافبشناسیدف
وفییاق فآنفهافباشید.فاونفکتابفشایلف۹فف صلفاستفکوفدنف
هیف صلفبوفوکرفازفاونفتی ندهافپیدا توفشدهفاستفبیایف
هیفتی ندفوکفداستانفرهشتوفشدهفاستفکوفبافنوشفاستفادهف
اونفتی ندفآشنافشهود.فسپسفتهضیحفدادهفیرفشهدفکوف؟یاف
اونفاتفاقفیرفا تدفوفیافتصمیگفاشتباهفیرفگییوگ.ففدنفپاوانف
دنبانهفناهکانفاونفکوف؟مهروفدنفدامفاونفتی ندهافریا تیگف

صحبتفشدهفاست.





فصل یک فریب شباهت

 من هم مثل توام، تو هم مثل منی
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داستان
کمرفلهجوفدانود.فدنفهنمامفصحبتف یوشندهفازفشماف
یرفپیسدفکوفآوافشمافهگفاهلف النفشهیفهستیدچفجهابف
شمافقاعدتافبلوفاست.فسؤالفبعدیفکایاًلفیشخصفاست.ف
دنفکدامفینطقوفازف النفشهیفزردگرفیرفکنیدفوف...فاوفهگف
اهلفهمانفشهیفاست.فاحساسفیرفکنیدفکوفدنفوکفشهیف
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غیو فوکفهمشهیی،فوکفآشنافپیدافکیدهفاود.
گاهرفحترفسادهفتیفازفاونفاست.ف یوشندهفازفنویفلباسف
وکف بوف کوف تهجهرف واف وف دانودف دنفدستف کوف نوزرایوفایف واف
 بیفدنفحالفپخشفازفتلهوزوهنفیرفکنیدفیتهجوفیرفشهدف
هنییندف اصرف واف وف تیگف اصف هتبالف طی دانف شماف کوف
هستید.فدنستفلحظاترفبعدفاوفهگفبوفاردازهفشمافطی دانف
وفعالقوفیندفهمانفتیگفوافهنییندفاست.فاحساسفیرفکنیدف
گاهفبوفاونف کوفوجوفاشتیاکرفبافاوفدانود.فبوفصهنتفرا هدآ

 یوشندهف اصفرسبتفبوفدومیانفحسفبهتییفدانود.

توضیح
یافارسانفهایفشبیوف هدیانفنافدوستفدانوگفوفبوفآنفهاف
گاهفیافقیانفداند.ف اعتمادفیرفکنیگ.فاونفدنفذاتفیافوفدنفرا هدآ
البتوفدنفحالتفعادیف یلرفهگفاویادیفرداند.فاونفکوفینفبوف
کسرفکوفاهلفهمانفشهییفاستفکوفینفهستگ،فوافهمانف
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عقیدهفایفکوفینفدانمفنافداندفتهجوفبیشتییفداشتوفباشگ.
یشکلفازفجاورفشیوعفیرفشهدفکوفازفاونفیهندفدنفناستایف
 یو فیافاستفادهفشهد.فبیایفتشخیصفاونفیهاندفییاق ف

اتفاقاترفیثلفیهاندفزویفباشید.
وقترفبرفیهندفسهاالترفیشابوفزویفازفشمافیرفشهد: -ف

اهلفکجافهسترچ
؟وفغذاورفنافدوستفدانیچ
رظیتفدنبانهف...ف؟یستچ
؟وفنرمرفنافیرفپسندیچ
؟وفونزشرفیرفکنرچ
؟وفکتابرفیرف هاررچ

وفسؤاالتفیشابو.فوفالبتوفهیپاسخفشمافبافجملوفایفشبیوف
جملوفزویفپاسخفدادهفیرفشهد:

ینفهگفهمینطهن.
دنفاونفشیاوطفیرفتهاریدفحدسفبزریدفکوفاحتماالفطیفف
گاهفیافاستفادهفکندفوف یقابلفسعرفداندفازفاونفحسفرا هدآ
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اعتمادفیافنافبیشتیفجل فکند.
-وقترفهی؟وفیرفگهویدفتحسینفیرفشهد.

گاهرفاوقاتفهگفطیففیقابلفسؤالفرمرفپیسدفایافبافهموف
آنف؟وفشمافیرفگهویدفیها قفاست.فاوفهموفرظیاتفسلیقوفوف
...فشمافنافتحسینفیرفکند.فدنفاونفوضعیتفسعرفکنیدفبوف
جایفآنفکوفازفتحسینفاوفبوف هدفببالیدفوفاحساسفکنیدفکوف
؟قدنفآدمفباههشفوف هشفسلیقوفوفکایلرففهستیدفبوفاونف
 کیفکنیدفکوفشاودفطیففیقابلفدنفحالفشیوعفوکف یو ف

بیایفجل فاعتمادفشماست.

راهکار
حالفاگیفدنف؟نینفیهقعیترفقیانفگی تیگف؟وفکنیگچفآواف
بوفطیففیقابلفبمهویگفکوفکایاًلفیتهجوفشدهفاوگفکوفاوفدنف
حالف یو فدادنفیاستچفآوافبوفاوفتههینفکنیگفوفاوفنافوکف

 یوبکانفبرفا القف طابفکنیگچف یی.



ابتدافدنفرظیفداشتوفباشیدفکوفبوفهیحالفدنصدفکمرفهگف
اونفاحتمالفوجهدفداندفکوفیافاشتباهفیرفکنیگفوفقصدفطیفف
یقابلفواقعًافاونفریست.فایافدنفاونفشیاوطفبهتیفاستفبافدقتف
بیشتییفعملفکنیگ.فسعرفکنیگفبیایفتصمیگفگیییفبیشتیف
 کیفکنیگفوفبیشتیفبوفعقلفوفینطقف هدفییاجعوفکنیگ.فتاف

جایفیمکنفازفتصمیگفاحساسرف هددانیفکنیگ.



فصل دو فریب زمان کم

کامال مشخصه که کدوم بهتره
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داستان
واندفنستهنانفیرفشهود.فیرفتهاریدفباقیمتفوکسانفوکف
پیتزایفبزنگفوفوافدوفپیتزایفکه؟کفسفانشفدهید.فکدامف
نافارتخابفیرفکنیدچفاگیفکمرفحهاستانفجمعفباشدفاحتماالف

یرفپیسیدفکوفاردازهفپیتزاهاف؟قدنفاستچ
پاسخ:قطیفپیتزایفکه؟کف20فسارتیمتیفوفپیتزایفبزنگف

۳0فسارتیمتیفاست.



یها ام یرف   قا  صف | 25 ؟مهروف یو فیرف هنوگچ

RaheNahan www.RaheNahan.com

سفانشف که؟کف پیتزایف دوف کوف استف   فیشخصف
یرفدهیگ.فاوالفدوتافبیشتیفازفوکرفاست.فدویافاردازهفدوفتاف

پیتزایفکه؟کفبیشفازفوکفپیتزایفبزنگفاست.
یرف هاهیدفبیایفرظا تفسا تمانف هدفبافوکفشیکتف
دوف وکسانف تقیوباف شیکتف دوف ازف ببندود.ف قیاندادف  دیاترف
دومییف وف تهیانف هزانف یاهرف۵00ف وکرف دانود.ف پیشنهادف
یاهرف۶۵0فهزانفتهیان.فساعاتفکانیفوفیکانفهایفرظا تف
هگفوکسانفاستفیسلمافگزونوفانزارتیفنافارتخابفیرفکنید.

توضیح
یغزفیافبیایفاونفکوفهمهانهفکمتیونفاریژیفنافیصیففکندف
تالشفیرفکندفکوفتافجایفیمکنفازف عالیتفهایفپیچیدهف
بوف ناف یختلفف یهاندف همیشوف یاف دنواقعف کند.ف  هددانیف
سیوعفتیونفوفسادهفتیونفشکلفیمکنفبینسرفیرفکنیگ.

حسابف ناف بزنگتیف پیتزایف یساحتف اگیف پیتزاف یثالف دنف
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پیتزایف دوف یساحتف ازف بیشتیف کوف یلرف یرفبیندف کنیدف
که؟کفیرفشهد.ف؟هنفدنفیحاسبوفیساحتفشعاعفبوفتهانف
ییبعف سارترفیتیف بزنگتیف۷0۶ف پیتزایف دنواقعف یرفنسد.ف دوف
۶28ف که؟کف پیتزایف دوف یجمهعف کوف حالرف دنف یرفشهدف
هنمامف دنف احتماالف دومف یثالف دنف است.ف ییبعف سارترفیتیف
قیاندادفقیدفیرفشهدفکوف یودفیهادفشهوندهفباف هدفشماستف
کوفدنفرهاوتفقیمتفناف یلرفبیشتیفازفیهندفگیانفتیفیرفکند.
یاف یلرف یغزف کوف سیناستف وف سادهف اطالعاتف انائوف باف
سیوعفوفالبتوفاشتباهفیحاسبوفکندفشیاوطفنافبوفشکلرفیهیاف
یرفکنندفکوفبی الففینفعتف هدفتصمیگفبمییوگ.ف یودف
وکفپیتزایفبزنگفوافدوفپیتزایفکه؟کف؟ندانفتاثیییفدنف
زردگرفیافرخهاهدفداشت.فایافبسیانیفازفتصمیگفهایفیهگف
گی توف شکلف همینف بوف یاف زردگرف دومیف سازف سیرهشتف وف

یرفشهد.
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راهکار
بیایفنهاورفازفاونف یو فباودفتافجایفیمکنفازفتصمیگف
گیییفهایفسیوعفوفبدونفبینسرف هددانیفکنیگ.فبسیانیف
ازفتصمیگفهایفلحظوفایفیافازفرهعفاونفتصمیگفگیییفهایف
هستند.فقبلفازفاتخاذفهیفتصمیگفیهگفحتمافبوفاردازهفاهمیتف

آنفبیاوشفزیانفبمذانوگفوفبوفآنف کیفکنیگ.
ناف بینسرف وف اونف کیفکیدنف اونفاستفکوف کانف بهتیونف
بینویفکاغدفارجامفدهیگفوفروفدنفذهن.فیغزفبوفهمانفدلیلف
تالشفبیایفکاهشفیصیففاریژیفوف یانفازفپیچیدگرفدنف
زیانفیحاسباتفذهنرفتافجایفیمکنفآنفنافسادهفیرفکند.ف
ایافزیاررفکوفآنفنافنویفکاغذفیرفآونودفقضیوفکایالفیتفاوتف

یرفشهد.
نوشفبسیانفیهثیتییفبیایفیهاندیفکوفیسئلوف یلرفیهگف
وفحیاترفاستفوجهدفداند.ف یضفکنیگفکوفتصمیگفرهاورف
باودفتهسطفشخصفدومییفکوفکایالفبافآنفیخالففاستف



گی توفشهد.فتالشفکنیگفدالولفکایالفینطقرفوفیحاسباترف
دقیقفبیایفیتقاعدفکیدنفاوفپیدافکنیگ.فبوفاونفتیتی فیجبهنف
یرفشهوگفکوفبوفجزویاتفبیشتیفتهجوفکیدهفوفبوفسادگرفدنف

دامفتفکیفسادهفریا تیگ.



فصل سه فریب اصل تقابل 

مراقب هدیه ناخواسته باشید
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داستان
؟ندفسالفپیشفبیایفتفیوحفبوفشهیفزوبایفشییازفسفیف
انمف زوبایف پانکف بوف همیاهف ارهادهف وکفش ف بهدم.ف کیدهف
ن تیگ.فدنفاونفپانکفوفدنفقسمترفازفآنفنویفصندلرفهایف
وکفبستنرف یوشرفدنفحالف هندنف الهدهفّایفعالرفبهدوگف
وفازفههایف هبفوفطعگف هقفالعادهف الهدهفلذتفیرفبیدوگ.
وکفپسیف8-۹فسالوف الف یوشفبوفیافرزدوکفشد.فیعمهاًلف
تعدادفاونفکهدکانف الف یوشفوفآدایسفوفقیآنفوف...ف یوشف
آنفهاف؟یزیف ازفهموف رمرفشهدف تقیوباف وف استف زوادف  یلرف
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 یود.فیمیفاونفکوفوکفهزونوفیفصلفجداگاروفبوفهزونوّفایف
سفیف هدفبیایفاونفیهاندفاضا وفکنید.فبوفهمینفدلیلفبوف
صهنتفپیشف یضفهیگزفازفهیچفکدامفازفاونفا یادف؟یزیف
نافرمرف یم.فبوفجایفآنفیعمهالفسعرفیرفکنگفیهادفغذاورف
سالگفیثلفییههفوفواف؟یزهایفدومیفدنفیاشینفداشتوفباشگف
وفبوفجایف یودف؟یزیفبوفآنفهافبدهگ.ف؟یزیفکوفیطمئنف
باشگف هدفاوفاستفادهف هاهدفکیدفدنفحالرفکوفیطمئنفریستگف
پهلفدنوا ترفازفینفنافبوف؟وفکسرف هاهدفداد.فازفداستانف
دونفرشهوگ.فطبقفپیشف یضف هدفبوفیحضفرزدوکفشدنف

اوفبوفاوفگفتگفکوف الفرمرف هاهیگفوفازفاوفتشکیفکیدم.
گاهفبهدفهمینفکانف همسیفینفهگفکوفازفرظیفوفنوشفینفآ
نافکید.فبدونفتههینفوفبافنویف هشفوفکالمفیحبتفآییزفازف

اوفتشکیفکیدوگفوفگفتیگفکوفریازیفبوف الفردانوگ.
قیانف ینف همسیف جلهف ل ف بوف لبخندیف باف که؟کف پسیف
گی تفوفبافگفتنفاونفجملوفکوفاونف الفهافپهلرفریستفوف
ازفپیردهف هدفگی تفوفبوف ناف کایالفناومانفاستفوکف الف
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همسیفینفداد.
بعدفازفاونفکوفهمسیفینف الفنافگی تفوفبازفکیدفپسیکفباف
لبخندفرماهرفبوفینفکیدفوفگفتفبافینفایییفردانودچفبدونف
اونفکوفحی رفازفپهلفبزرد.فبعدفازفگفتنفجملوفهگفپشتشفنافبوف
ینفکیدفوفرشانفدادفکوفقصدفتیکفکیدنفیافنافداند.فاوفنافصداف
زدمفوفبوفاوفگفتگفقیمتف الف؟قدنفاستچفوفباقرفقضاوافنافکوف

احتماالفحدسفیرفزرید.
آنفش فروفبوفدلیلفیبلغرفکوفبیایفوکفتکوفکاغذفپیدا توف
بهدمفکوف؟ندبیابیفقیمتف الف یوشفهایفیعمهلفبهدفبلکوفبوف
دلیلفنوشفجال فوفعجی فآنفپسیفیدترفیشغهلف کیفکیدنف
بوفآنفبهدم.فاونفکوفوکفپسیف8-۹فسالوفیرفتهاردفبافنوشرف،ف
؟یزیفنافکوفرمرف هاهگفبوفینفبفیوشد.فاوفتهاتستفبوفینف
نافتدنوسفیرفکنگفوفیشاونهفیرفدهگف اونفنوشف کوف هدمف

بفیوشد.
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توضیح
گاهفیاست.ف اونفقدنتفعجی فییبهطفبوفحسفرا هدآ
گاهف هد،فیافعادتفدانوگف هبرفدومیانفنافجبیانف دنفرا هدآ
گاهفیاف کنیگ.فحترفاگیف هدیانفآنفنافرخهاستوفباشیگ.فرا هدآ
اجازهفرمرفدهدفکوفلطفرفکوفدومیانفبوفیافکیدهفاردفنافبدونف
پاسخفنهافکنیگ.فاونفکانفباعثفاوجادفحسفرا هشاوندیفدنفیاف
یرفشهد.فبوفهمینفدلیلفحترفاگیفقلبافآنفلطففنافرخهاستوف

گاهف هدفنافیلزمفبوفجبیانفآنفیرفداریگ. باشیگفرا هدآ
آوافتابوفحالفازفیغازهفایفکوفبخشرفازف هناکرفهایف هدفناف
بوفصهنتفرمهروفبوفشمافیرفدهدفتافیزهفآنفهافنافبینسرفکنیدف
 یودفکیدهفاودچفآوافبوفدلیلف؟شیدنفوکفداروفزوتهنفکمرف
ازفآنفنافحترفاگیف یلرفرپسندودهفاودف یودهفاودچفاونفاتفاقف

بیایف یلرفازفیافا تادهفاست.
دنف ناف شماف یاشینف شیشوف کوف کساررف باف تابوفحالف آواف
سی؟هانناهفیرفشهوندفیهاجوفشدهفاود.فآنفهافهی؟وفهگفکوف
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شمافاصیانفکنیدفکوفالزمفریستفوفاونفکانفنافرکنندفکانف هدفناف
یرفکنند.فاحساسف هدفنافوقترفکوفکانفآنفهافتمامفیرفشهدفبوف
وادفبیاونود.فوکفرییویفدنوررفبوفشمایرفگهودفکوفباودفیبلغرف
ربهدهف یهمرف کانف یلرف کانف اونف اگیف بدهید.فحترف آنفهاف بوف
باشد.فحترفاگیف هدتانفرخهاستوفباشید.فاونفقدنتفرییویف
گاهفیافبانهافوفبانهافوفتهسطفا یادف تعایلفاست.فاونفحسفرا هدآ
یختلففبوفکانفگی توفیرفشهدفتافیافنافیجبهنفبوفارجامفکانیفکوف

دوستفردانوگفکند.
ایافآوافهمیشوفبوفهمینفنوشفازفاونفاصلفاستفادهفیرفشهدچف

 یی.
ییاق فباشید.فوقترفکوف یوشندهفاصیانفداندفکوفعلییغگف
ییلفباطنرفلباسرفنافایتحانفکنید.فوقترفکوفزیانفزوادیفبوف
شمافا تصاصفیرفدهد.فوقترفتهضیحاتفزوادیفدنبانهفآنف
انائوفیرفدهدفوفکالفهیوقتفبیشفازفییزانفیعمهلفبیایفشماف
زیانفوافاریژیفصیففیرفکند.ف هبفیرفداردفکوفاونفکانفاحتمالف
 یودفشمافنافحترفدنفصهنتفعدمفتماولفا زاوشفیرفدهد.
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راهکار
بیایفاجتنابفازفاونف یو فسعرفکنیدفتافحدفیمکنفکمکف
وفلطففبیشفازفاردازهفیعمهلفدومیانفنافرپذویود.فلزویرفبوف

بینسرفدقیقفیحصهلرفکوفریازفردانودفریست.
اگیفهگفاونفاتفاقفا تادفوفریازفداشتیدفکوفاطالعاتف هبرف
داشتوفباشید.فوافواقعافالزمفدودودفکوفوکفلباسفنافبپهشیدفوف
ایتحانفکنیدفوفوافهیفلطففدومییفدنفحقفشمافشد،فدنف
هنمامفتصمیگفگیییفاونفنافبوف هدفوادآونفشهودفوفدقتفکنیدف
کوفتصمیگفشمافبدونفتأثییپذوییفازفن تانفدومیانفباشد.فبوف
صهنتفشخصرفوفبدونفدنرظیفگی تنفآنف؟وفاتفاقفا تادهف
استفتصمیگفبمییود.فسعرفکنیدفدنفدامفاونفتلوفوف یو ف
ریفتیدفکوفباودفبوفرحهیفلطففدبمییفناجبیانفکنیدفحترف

اگیفاونفجبیانفبیاوتانف یلرفگیانفتمامفشهد.





فصل چهار فریب قیمت مرجع 

قیمت نسبت به اون یکی عالیه
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داستان
بوفینهیفنستهنانفرماهرفیرفاردازود.فغذایفاولفوفدومف
دنفینهفدوفغذافبافقیمتف یلرفرجهیرفهستند.فبعدفازفآنف
باالفقیانفداند.فدنفوسطف بافقیمتهایف دوفهگ،فدوفسوفغذاف
ینهفوکفغذافبافقیمتفرسبتافیناس فنافارتخابفیرفکنید.ف
احتمااًلفجهحوفکبابفواف؟لهکبابفرمینر.فاگیفبوفقیمتفاونف
غذافرماهفکنیدفاحتمااًلفتافدهفدقیقوفقبلفکوفواندفنستهنانف
رشدهفبهدودفحاضیفربهدودفاونفیبلغفنافبیایفاونفغذافپیدا تف
کنیدفایافاالنفآنفنافارتخابفیرفکنیدفوفقیمتفهگفازفرظیف
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شمافینطقرفاست.ف؟یاچ
بکفکتفوفشلهانفزوبافارتخابفکیدهفاود.فحاالف یوشندهف
پیشنهادفیرفدهدفکوفبافاونفکتفوفشلهانفوکفپییاهنفوفکیاواتف
یناس فهگفبیایفشمافستفکند.فشمافهگفقبهلفیرفکنیدفوف
پسفازفکمرف؟اروفزدنف یودف هدفنافکایلفیرفکنبد.فوقترف
بوفینزلفیرفآویدفاگیفبوفصهنتفیجزافبوفپییاهنفوفکیاواترف
کوف یودهفاودف کیفکنیدفیرفبینیدفکوفاحتماالفهیگزفآنفهافناف

بوفتنهاورفبافاونفقیمتفرمرف یودود.
پنجاهف ن توفاودچف باالف تخفیفف باف حیاجفهایف بوف تابوفحالف
باف هدف ...فکمرف وف دنصدفتخفیف،فهفتادفدنصدفتخفیفف
صادقفباشید.فآوافدنفاونف یوشفهایفووژهفبیشتیفبوفقیمتف
اجناسفدقتفیرفکنیدفوافییزانفتخفیففآنفهاچفاگیفشمافهگف
یثلفاکثیفارسانفهافباشیدفکوفاحتمالفآنف یلرفزوادفاستف
وکفجنسفبافقیمتف400فهزانتهیانفنافکوفحاالفبافتخفیفف
200فهزانتهیانفشدهفاستفبوفجنسرفبافقیمتف180فهزانف
تهیانفتیجیحفیرفدهید.فوقترفقیمتفاولیوفوفبدونفتخفیفف
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آنف کوف یودف یرفکنیدف احساسف یرفبیینیدف ناف یحصهلف
یحصهلفبافتخفیفف یلرفیناس فاست.

ف

توضیح
وجوفتشابوفیثالفهایفباالف؟یستچفبیایفیغزفیاف یلرف
همینف بسنجد.ف تنهاورف بوف ناف ؟یزف وکف کوف استف سختف
کوف ناف کتابف اونف یطال ف کیفیتف کنیدف سعرف شماف االنف
دنحالف هاردنفآنفهستیدفیشخصفکنید.فقطعافشمافبیایف
استف کتابف؟قدنف هبف اونف کوف اونف تعیینف وف تشخیصف
گاهفدنفحالفیقاوسوفآنفبافساویفکتابفهافهستید.فیاف را هدآ
تقیوبافهیگزفرمرفتهاریگف؟یزیفنافبدونفیقاوسوفبسنجیگ.ف
بیایفکیفیت،فقیمت،فاردازهفوف...فدنفذهنفیافوفبیفاساسف
اطالعاتفگذشتوفیافوکفیعیانفاوجادفشدهفاستفکوفازفآنف

بیایفسنجشف؟یزهافاستفادهفیرفکنیگ.
باف ذهنف هدف دنف بیووگف نستهنانف بوف یرف هاهیگف وقترف



یها م ام یرف  ف رف قرلص  | 41 ؟مهروف یو فیرف هنوگچ

RaheNahan www.RaheNahan.com

اطالعاتفقبلرف هدفوکفقیمتفتقیوبرفبیایفغذاورفکوف
یرف هاهیگفبخهنوگفدنذهنف هدفدنفرظیفیرفگییوگ.فوقترف
یرف هاهیگفلباسفبخیوگفهگفبوفهمینفشکل.فایافوکفاتفاقف
ازف پیشف باالفیرفا تد.فدنستف داستانّفهایف دنفهموف یهگف
ارتخاب،فاطالعاتفجدودیفازفقیمتفهافبوفیافانائوفیرفشهد.ف
بوفاونفتیتی فقیمتفییجعفذهنفیافرسبتفبوفقبلفباالتیف
یرفنود.فحاالفدفنهنمامفارتخابفیافقیمتفنافبافقیمتفجدودفوف
یعیانفجدودیفکوفدنفذهنفیافاوجادفشدهفاستفیرفسنجیگ.ف

گاهفارجامفیرفشهد. اونفکانفکایالففرا هدآ
ازفرظیفیافوکفپیسفجهجوفکبابف اگیفدنحالتفعادیف
حدودف1۵فهزانتهیانفانزشفداندف)بافتهجوفبوفوضعیتفبسیانف
بسایانفوفثابتفاقتصادفدنفکشهنفعزوزیان،فاگیفاونفقیمتف
اونفقیمتفدنف نافببخشید.ف ازفواقعیتفاستفیاف  یلرفدونف
دنفصهنتف لطفاف یرفکند.ف کتابفصدقف اونف رهشتنف زیانف
ریازفصفیهایفالزمفنافبوفاونفقیمتفاضا وفکنید.(فاگیفیعیانف
حدودف یاف ذهنف دنف عادیف حالتف دنف کبابف جهجوف قیمتف
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بافقیمتف2۵ف 1۵فهزانتهیانفباشد،فاگیفدنفوکفنستهنانف
هزانتهیانفیهاجوفشهوگفاحتماالفبوفرظییانفگیانفیرفآود.ف
باف لیستفغذاهاورف ابتدایف دنف اگیفدنهمینفنستهنانف ایاف
قیمتفهایف100فهزانتهیانفوف1۵0فهزانتهیانفببنیگفدومیف
وکفجهجوفکبابف2۵فهزانفتهیاررفبیایفیاف یلرفینطقرف
بوفرظیفیرفنسد.فاونفقیمتفهایفباالفصی افکانفتغیییفقیمتف
وکف بوف کوف بانف اونف یرفدهند.ف ارجامف ناف یاف ذهنرف ییجعف
نستهنانفن تیدفازفگانسهنفسؤالفکنیدفکوفکدامفغذاهافناف
دانرد.فبوفتجیبوفدنف۹0فدنصدفیهاندفغذاهایفگیانفیهجهدف
ریستندفوفتنهافبیایفتغیییفقیمتفییجعفدنفذهنفیشتییف

رهشتوفشدهفارد.
دنفداستانفدومفوقترفشمافپارصدهزانتهیانف)بازهگفبوف
دانوگفدقتف تهضیحاترفکوفدنبانهفقیمتفدنفبخشفقبلف
شلهانف وف کتف وکف بیایف است.(ف االنف قیمتف اونف کنید.ف
پیدا تفیرفکنیدفدومیفپیدا تفپنجاهفشصتفهزانتهیانف
پارصدف یبلغف باف قیاسف دنف کیواتف واف پییاهنف وکف بیایف
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هزانتهیانفزوادفریست.فهمارطهفنفکوفشمافوکفقابفیهباولف
وافبی؟س فضد شفوفدومیفیتعقاتفیهباولفنافاگیفهمزیانف
باف یودفیهباولفبخیودفیعمهالفبوفناحترفیبلغفبیشتییفبیایف
آرهافیرفپیدازود.ف؟هنفهمینفاالنفجندفییلیهنفبیایف هدف
یهباولفپیدا توفاودفحاضیودفجندصدهزانتهیانفهگفیتعلقاتف
بخیود.فایافاگیف یودفآنفهافنافبوفبعدفیهکهلفکنیدفقطعافیبلغف

کمتییفهزونوف هاهیدفکید.
احتماالفدومیفریازیفبوفتهضیحفداستانفسهمفریست.فشماف
وقترفقیمتفاولیوفوفبدونفتخفیففنافیرفبینیدفوکفقیمتف
ییجعفدنفذهنفشمافشکلفیرفگییودفکوف یلرفناحتفقیمتف

تخفیفف هندهفآنفبیایفشمافیناس فبوفرظیفیرفنسد.

راهکار
؟وفکنیگچفدنف یودهاوتانفبوفاونفیهاندفدقتفکنید.فقیمتف
هی؟یزفنافبوفتنهاورفوفبیفاساسف هدفآنف؟یزفبسنجید.فپیشف
 هدتانف کیفکنیدفکوفاگیفینفهمینفجنسفنافبوفتنهاورفوف



بافهمینفقیمتفاولیوفوفبدونفتخفیففیرفدودمفیرف یودمچف
دنف یودهاورفیثلفکتفوشلهانفوفیهباولفوف...فکوفایکانف
انائوفیتعلقاتفوفساویفیحصهالتفهگفوجهدفداندفدقتفکنیدف
کوفتنهافاگیفحتمًافریازفدانودفاونفکانفنافبکنید.فضمنفاونفکوف
قیمتفآنفهافنافبدونفتهجوفبوفیبلغفجنسفاصلرفکوف یودهفاودف
گاهرف بینسرفکنید.فبوفهیحالفیعمهالفهمینفکوفاونف هدآ
وجهدفداشتوفباشدفبوفیافکمکفیرفکندفکوفکمتیفدنفاونفدامف

بیفتیگ



فصل پنج فریب اصل کم یابی 

نخریم تموم میشه
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داستان
دنف یوشماهفلهازمف ارمرفبوفدربالف یودنفوکفوسیلوف
وکف دومی.ف هی؟یزف واف جانوشانژیف وکف اته،ف وکف هستید.ف
رمهروفتهجوفشمافنافبوف هدفجل فیرفکند.فقیمتفآنفهگفبدف
ریست.فازف یوشندهفدنبانهفیشخصاتفآنفسؤالفیرفکنبد.ف
بافتهضیحاتفاوفقارعفیرفشهودفکوفهمانف؟یزیفاستفکوف
بوفدربالفآنفهستید.فقیمتفآنفهگفتقیوبافدنفنرجفقمیترف
کمرف یرفگییودف تصمیگف ایاف یرف هاهید.ف شماف کوف استف
بیشتیفبینسرفکنیدفوفساویفیدلهافنافهگفببینیدفوفیقاوسوف
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کنید.فحاالف یضفکنیگفکوف یوشندهفدنفپاوانفتهضیحاتف
 هدفبمهود:فالبتوفیتاسفاروفاونفیدلفنافتمامفکیدهفاوگفوف عالف
یهجهدفردانوگ.ف  فاحتماالفشمافابیازفتأسففیرفکنید.فایاف
اونفآ یونفجملوف یوشندهفریست.فاوفبوفعنهانفآ یونفجملوف
 هدفوکفسؤالفیرفپیسد:فیمکنفاستفوکفعددفدومیفدنف
اربانفداشتوفباشیگ.فیرف هاهیدفبینسرفکنگچفآوافدنفصهنتف
یهجهدفبهدنفشمافآنفنافیرف هاهیدچف؟هنف یآوندفبینسرف

اربانفکمرفسختفاستچ
ا یادف اکثیوتف اونفلحظوف کیفکنید.ف پاسخف هدفدنف بوف
گاهفازفرظیف پاسخفیثبتفیرفدهند.ف؟هنفبوفصهنتفرا هدآ
آنفهاف؟یزیفکوفکگفاستفانزشمندتیفاست.فحاالفاونفنافباف
زیاررفیقاوسوفکنیدفکوفشمافیرفدودودفتعدادفزوادیفازفاونف
یحصهلفیهجهدفاستفوفحترفاحتماالفاگیفوکفیاهفدومیف

هگفییاجعوفکنیدفاونفیحصهلفتمامفرشدهفاست.
آوافتصمیگفگیییفشمافبیایف یودفدنفاونفدوفیهندفوکسانف

است.فقطعاف یی.
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توضیح
گاهفرسبتفبوف؟یزهاورف ذهنفویغزیافبوفصهنتفرا هدآ
گیانفتیف دلیلف داند.ف بیشتییف تماولف کمیابفتیفهستندف کوف
دنفوکفسبدف یاف ؟یاف آهنف؟یستچف بوف رسبتف بهدنفطالف
ییهه،فییههفایفنافارتخابفیرفکنیگفکوفکمتیفاستفتافییههفایف
گاهف کوفدنفحالتفعادیفدوستفدانوگچفاونفقدنتفرا هدآ
تنظیگف اونف اساسف بیف یاست.ف یغزف پیشف یضف تنظیگف وف
انزشف استف دستیسف دنف کمتیف کوف هی؟یزیف پیشف یضف
بیشتییفداند.فاونفتنظیگف؟یزفبدیفریستفالبتوفتافزیاررفکوف
یهزدفسهاستفادهفقیانفرمیید.فیتاسفاروفاونفنوشرفاستفکوف
تهسطفبسیانیفازف یوشندگانفبدونفاونفکوفبفهمیگفنویفیاف

اجیافیرفشهد.
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راهکار
سعرفکنیدفدنفتصمیگفگیییف هدفتصهنفکنیدفکوفازفاونف
جنسفتعدادفزوادیفیهجهدفاستفوفشمافهیزیانفبخهاهیدف
یرفتهاریدفآنفنافبخیود.فآوافدنفاونفشیاوطفبازهگفتصمیگفبوف

 یودفیرفگی تیدچ
سعرفکنیدفکوفهیزیانفبوفدلیلفکمبهدفکاالورفتصمیگفبوف
 یودفدانود،فلحظوفایفدنرگفکنیدفوفباف هدف کیفکنید.فآواف
اگیفیرفتهارستیدفاونفکاالفنافهیفزیانفدومییفوفبوفهیتعدادیف
بوف یودف االنفتصمیگف بازهگفهمینف بخیودف بخهاهیدف کوف

یرفگی تیدچ





فصل شش فریب اعتبار دروغین 

او بهتر از من می داند
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داستان
بخشف دنف یرفشهود.ف زرجییهفایف وکف یوشماهف واندف
بافنوپهشفسفیدفدنفحالف بهداشترفشخصرف یحصهالتف
دنبانهفوکفیحصهلف دومیف بوفوکفیشتییف تهضیحف انائوف
است.فبوفصحبتفهایفاوفگهشفیرفدهید.فسپسفدنفیهندف
بینف ازف دانودفسؤالفیرفکنید.ف ریازف کوف هدتانف یحصهلرف
پیشنهادهایفاوفوکرفنافارتخابفیرفکنیدفوفیرف یود.فشماف
دنفاونفحالتفرسبتفبوفزیاررفکوف هدتانفآنفیحصهلفناف
ارتخابفیرفکیدودفوفوافوکف یوشندهفیعمهلرفآنفنافتهصیوف
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یرفکیدفبافاطمینانفبیشتییف یودفیرفکنید.
یثالفدومی:ف یوشندهفیحصهالتفبافانائوفوکفبیگوف یلرف
رمهدانفکشیدهفشدهفاستفدنفحالف آنف؟ندف زوبافکوفنویف
تهضیحفیشخصاتفیحصهلفاست.فدنفپاوینفاونفبیگوفآنمف
شیکتفهایفیطیحفاستارداندفتضمینفکیفیتفقیانفداند.فاوف
رمهدانهافوفاعدادفدنونفآنفهافنافتهضیحفیرفدهد.فبییبنایف
بوف رسبتف زوادیف ا تالفف باف یحصهلف اونف رمهدانهاف اونف
یحصهلفیشابوفکوفقصدف یودفآنفنافداشتیدفبهتیفاست.ف

شمافیتقاعدفیرفشهودفکوفاونفیحصهلفنافبخیود.
شباهتفداستانفهایفباالفدنف؟یستچ

توضیح
دنهیدوفیهندفشماف یو ف؟یزیفناف هندهفاودفبوفرامفاعتبانف
دنوغین.فآوافهیکسفکوفنوپهشفسفیدفبپهشدفپزشکفاستچف
 یی.فهموفیافاونفنافیرفداریگ.فایافیغزفیافتیحیجفیرفدهدف
بوف کند.ف رتیجوفگیییف وف بینسرف ناف اطالعاتف سیوعف  یلرف
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همینفدلیلفتهصیوفهایفاونف یدفبیایفیافانزشفبیشتییف
داند.ف؟هنفاحساسفیرفکنیگفکوفاوفبافپهشیدنفاونفنوپهشف

اعتبانفبیشتییفرسبتفبوفدومیانفداند.
گاهفحیففهایف وقترفکسرفبافرمهدانفحیففیرفزردفرا هدآ
اوفنافبهتیفوفبیشتیفباونفیرفکنیگ.فایافاونفرمهدانف؟قدنفواقعرف
بیفاساسف؟وف تهیوفشدهفاستچف تهسطف؟وفکسرف استچف

آزیاوشفهاورفتهیوفشدهفاستچ
جملوفیعیو رفاستفکوفیرفگهود:فسوفرهعفدنوغفدانوگ.ف

دنوغفکه؟ک.فدنوغفبزنگفوفآیان.
نافیطالعوفکنیدف آیانفدنوغفبمهویگف باف اگیفکتابف؟طهنف
هگف دنستف وف دقیقف آیانهایف انائوف باف حترف کوف یرفبیندف
یرفتهانفدنوغفگفت.فیرفتهانفآیانفنافبوفشکلرفانائوفدادفکوف

یخاط فبیداشتفیدرظیفیافنافازفآنفداشتوفباشد.
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راهکار
سعرفکنیدفبوف هدفپیامفتهجوفکنید.فبدونفتهجوفبوفگهوندهف
آنفوفوافیدانکرفکوفانائوفیرفدهد.فآوافاونفیطل فواقعافدنستف
استچفآوافیرفتهارگفصدفدنصدفبوفاونفیسئلوفاعتمادفکنگ.ف
سعرفکنیدفبوف هدفوادآونیفکنیدفکوفاونفکوفشخصرفلباسف
وکفقشیف اصفنافپهشیدهفاستفوافشبیوفبوفآنفهافشدهفاستف
وافبوفهیدلیلفدومی،فرمرفتهاردفوکرفازفآنفهافباشد.فهیکسفکوف
نوپهشفسفیدفبپهشدفپزشکفریست.فهمارطهنفکوفهیکسف
کوفلباسفتعمییکانفبپهشدفکانشناسفتعمییفآنفوسیلوفریست.





فصل هفت فریب هم تیمی

من با تو هستم نه با او
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داستان
نابیتف؟الدونرفدنفکتابفرفهذفهنیفیتقاعدسازی،فداستانف
؟ندونف کوف یرفکندف تعیوفف ناف نستهنانف وکف پیشف دیتف
بیابیفساویفپیشف دیتفهافارعامفیرفگی ت.فدنفاونفنستهنانف
دنوا تف یشتییف ازف کوف ارعایرف بیف عالوهف پیشف دیتفهاف
دادهفشدهف سفانشف غذایف یبلغف ازف کمرف دنصدف یرفکیدردف
نافهگفبوفعنهانفپهنسارتفدنوا تفیرفکیدرد.فایافاوفجطهنف
یرفتهارستفرظیفیشتییفبیایفسفانشفغذافنافتغیییفدهدچف

نوشفکانفاوف یلرفسادهفبهد.
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ییاجعوف یشتییف ییزف بوف سفانشف گی تنف بیایف وقترف
یرفکیدفباف هشیوورفبوفیشتییف هشفآیدفیرفگفت.فسپسف
ازفاوفیرفپیسیدفکوف؟وف؟یزیفییلفداند.فازفبینفیهاندیفکوف
یشتییفسفانشفیرٔفدادفوکرفازفاقالمفانزانفتیفنافارتخابف
یرفکیدفوف یلرفآنامفوفدنگهشفیشتییفبوفاوفیرفگفتفکوف
اونفیهندفایش ف یلرف هبفتهیوفرشدهفاست.فپیشنهادف
ارتخابفکنید.فیثالفاگییشتییف یرفکنگفیهندفدومیایفناف
سفانشفسهپفقانچفبیایفپیشفغذافیرفدادفپیشف دیتف
بوفاوفیرفگفتفکوفسهپفقانچفایش فبی الففاکثیفش فهاف
کمرفشلفوفآبکرفاست.فپیشنهادفیرفکنگفسهپفدومییفناف
ارتخابفکنید.فالبتوفبوفهیحالفرظیفشمافیالکفاستفایاف
کانف اونف باف باشند.ف ناضرف کوفیشتییفهاف دانمف ینفدوستف
پیشف دیتفبوفصهنتفغییفیستقیگفبوفیشتییفیرفگفتفوف
رشانفیرفدادفکوفینفطیففتهفهستگفروفطیففنستهنان.فحاالف
بیرایوف رهبتف اصلرفیرفنسیدف زیانفسفانشفغذایف وقترف
اصلرفپیشف دیتفبهد.فاوفبوفیشتییفپیشنهادفیرفدادفکوف
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ایش فغذایف النفبسیانفعالرفاست.فپیشنهادفیرفکنگف
ارتخابف ازف باشیدف یطمئنف کنید.ف ایتحانف ناف آنف ایش ف
 هدفلذتف هاهیدفبید.فیشتییفهگفکوفاحساسفیرفکیدف
پیشف دیتفپیشفازفاونفثابتفکیدهفاستفکوفطیففیشتییف
استفوفبیایفنستهنانفکمتیفازفیشتییفاهمیتفقائلفاستف
پیشنهادفاوفنافیرفپذوی ت.فاونفغذافیعمهالفکمرفگیانفتیفازف
غذاورفبهدفکوف هدفیشتییفدنفرظیفداشتفسفانشفدهد.فایاف
گاهف بوفهیحالفیطمئنفتیفبهد.فضمنفاونفکوفبوفصهنتفرا هدآ
بیفاساسفاصلفتقابلفکوفپیشفازفاونفتهضیحفدادوگفیشتییف
احساسفیرفکیدفکوفباودفلطففپیشف دیتفنافکوفازفسفانشف

وکفسهپفبدفجلهگیییفکیدهفبهدفنافجییانفکند.
بوفاونفتیتی فپیشف دیتفروفتنهافارعایرفبیشفازفساویونف
اوفهگف یبلغفکلفسفانشف بلکوف اونفیشتییفیرفگی تف ازف
بیشتییف پهنسارتف وف بهدف باالتیف همکانانف بقیوف بوف رسبتف
هگف یشتییفهاف عمهیًاف اونفکوف ضمنف یرفکید.ف دنوا تف

ناضرفتیفبهدرد.
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احتماالف کیفیرفکنیدفکوفاونفاتفاقف؟طهنفیمکنفاستف
بیایفشمافبیفتد.فواندفیغازهفایفیرفشهودفتافوکف یشفوافوکف
یبلفوافهی؟یزفدومییفبخیود.فبعدفازفارتخاب،ف هدف یوشندهف
بوفشمافیرفگهودفکوفارتخابف هبرفاستفایافیتاسفاروفدنف
تهلیداتفجدودفاونفیحصهلفکمرفیشکلفکیفیتفوجهدف
راناضرف آنف کیفیتف بوف رسبتف ازف یودانانف تعدادیف داند.ف
بهدهفارد.فسپسفبوفشمافیحصهلفدومییفنافیعی رفیرفکند.ف
ارتخابرف یحصهلف ازف گیانفتیف کمرف جدودف قطف یحصهلف
اطمینانفیرفدهدفکوفیشکالتف ایاف یوشندهف استف شماف
یهجهدفدنفیحصهلفقبلفنافرداند.فاگیفشمافهگفیثلفعمهمف
ییدمف کیفوفن تانفکنیدفاحتمالفاونفکوفحاضیفشهودفکمرف
تقیوبافهمانف نافکوف پیدا تفکنیدفوفیحصهلفدومف بیشتیف
 صهصیاتفیحصهلفاولفنافداندفبخیودف یلرفزوادفاست.

ف
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توضیح
رتیجوفگیییفسیوعف پیدازشفوف بیایفکگفکیدنف یغزفیاف
بوفدربالفاوجادفسیرخفهافوفاستفادهفازفآنفهاست.فهیجافکوف
بتهاردفازفاطالعاتفقبلفتیف هدفاستفادهفیرفکندفتافبافپیدازشف
کمتییفرتیجوفگیییفکندفوفتصمیگفبمیید.فوقترفکسرف
دنستف؟ندفلحظوفقبلفبوفشمافکمکفکیدهفاستفوفشماف
گاهفکیدهفاستفاوفتبدولفبوفوکفینبعفیفیدف نافازفوکف طیفآ
بیایفاستفادهفیرفشهد.فازفرظیفیغزفحاالفیرفتهانفبوفجایف
پیدازشفوفصیففاریژیفازفاطالعاتفینبعرفکوفیفیدفبهدنف

اطالعاتشفتأویدفشدهفاستفاستفادهفکید.
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راهکار
کسرف واف کوف یوشندهف یهاندیف ییاق ف کوف کنیدف سعرف
کوفیرفتهاردفازفشمافبوفطیوقرفینتفعفشهدفباشید.فوقترفکوف
طیففیقابلفسعرفداندفرشانفدهدفکوفطیففشماستفوف
بوفضینف هدفوافکسرفکوفبیایفاوفکانفیرفکندفحاضیفاستف
طیففشمافنافبمیید.فدنفاونفیهاندفاگی؟وفروفصدفدنصدفایاف
احتمالفزوادیفوجهدفداندفکوفتالشفیرفشهدفازفشمافبیایف
بدونف یهاندف اونف دنف شهد.ف سهاستفادهف بیشتیف سهدف کس ف
تهجوفبوفتهصیوفهایفاوفوفبیفاساسفینطقفوفاطالعاتف هدف

تصمیگفگیییفکنید.





فصل هشت فریب روان شناسی معکوس 

حاال نشونت می دم.
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داستان
ازف یوشندهفسیاغف لباسف یوشرفیرفشهود.ف یغازهف واندف
شماف بوف لبخندف باف یرفگییود.ف یوشندهف ناف لباسف اصرف
یرفگهودفکوفآنفلباسفکمرفگیانفاست.فایافیرفتهاردفوکف
انائوف بافقیمتف یلرفیناس فتیفبوفشماف یهندف یلرفشبیوف
دهد.فشمافازفاوفیرف هاهیدفهمانفلباسفگیانفنافبیاوند.فدنف
دنونف هدفهگفعصبرفوفراناحتفهستید.فاونفهاف کیهایف
دنونفذهنفشماست:ف یوشندهفبرفتیویت.فدنبانهفینفجوف
 کیفیرفکنرچف هدتفپهلفردانی.فحاالفرشارتفیرفدهگ.ف
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بعدفازفیدتفکهتاهرفبیایفاونفکوفاعتبانف هدفنافبیگیداریدفوفبوف
 یوشندهفثابتفکنیدفکوفدنفیهندفشمافاشتباهفیرفکندفلباسفناف
یرف یود.فدنحالرفکوفبافعصباریتفلباسرفنافبوفقیمتفگیانف
وفاحتماالف یلرفبیشفازفیبلغرفکوفیدرظیتانفبهدف یودهفاودف
ناضرف پیشف هدتانف البتوف یرفشهد.ف ازف یوشماهف انجف
هگفهستیدفکوف یوشندهفبرفادبفنافسیجاوشفرشاردهفاود.ف
پیشف اوف آواف یرفکندچف ؟وف کییف یرفکنیدف یوشندهف  کیف
 هدفیرفگهودفکوفعج فاشتباهفکیدم.فاوفواقعاففپهلدانفبهد.ف

دنبانهفاشفاشتباهف کیفکیدمفو...
 یی.ف یوشندهف هشحالفوفناضرفازفاونفکوفاونفبانفهگف
نوشف یوشفاوفجهابفدادهفاستفوفتهارستوفاستفجنسف
گیاررفنافبفیوشدفبوفشمافلبخندفیرفزردفوفالبتوفاحتماالفدنف

دلشفبوفشمافیرف ندد.
ف
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توضیح
اونفاثیفنافنوانفشناسرفیعکهسفیرفرایند.فزیاررفکوفشماف
سعرفیرفکنیدفثابتفکنیدفکوف؟یزیفکوفدومییفدنبانهفشماف
 کیفیرفکندفاشتباهفاست.فوفبیایفاثباتفاونفیهندفحاضیف
یرفشهودفکانیفکنیدفکوفدنحالتفعادیفحاضیفبوفارجامفآنف
ربهدهفاود.فیغزفشمافبوفعنهانفرمهبانفشمافوفدنفتالشفبیایف
حفظفوفاوجادفحسف هبفدنفشمافکانفیرفکند.فوقترفکوف
احساسفیرفکنیدفکوفرماهفدومیانفبوفشمافبافشخصرفکوف
ازفرظیف هدتانفهستیدفیتفاوتفاستفسعرفیرفکنیدفاونف
رماهفنافاصالحفکنید.فشمافسعرفیرفکنیدفدنفرظیفدومیانف
ازفهیفرظیفعالرفبوفرظیفبیسید.فحترفاگیفدومیانف؟ندانف
یهیهفهایفیهمرفدنفزردگرفشمافرباشند.فوفهمینفیسئلوف

باعثفیرفشهدفتصمیگفهایفرادنسترفبمییود
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.راهکار
تحیوکفهایف ییاق ف کوف دهیگف تهضیحف ریستف الزمف
ناف اوف کوف کسرف جمالتف ردهیدف اجازهف باشید.ف اونف؟نینرف
رمرفشناسیدفوفشاودفدومیفهیگزفاوفنافربینیدفوفهیچفاهمیترف

هگفبیایفشمافرداندفدنفتصمیگفشمافتأثییفبمذاند.





فصل نه فریب قیمت باال

هرچی پول بدی آش می خوری
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داستان
بیایفتعهوضفباطییفساعتف هدفبوفوکفیغازهفیرفنوود.ف
 یوشندهفسوفرهعفیختلففباطییفنافبوفشمافرشانفیرفدهد.ف
 یضفکنیدفکوفقیمتفهایفآنفهافبوفتیتی ف1۵فهزانتهیان،ف
ازفشکلفظاهییف 22فهزانتهیانفوف۳۵فهزانتهیانفاست.ف
وفحترفیشخصاتفاصالفرمرفتهاریدفتشخیصفدهیدفکوف
باطییف رظیفشمافکدامف بوف است.ف بهتیف کیفیتفکدامفوکف
ارسانفهاف اتفاقف بوف قیو ف اکثیوتف داند.ف بهتییف کیفیتف
باطییفگیانفتیفنافبافکیفیتفتیفیرفدارند.فحترفیمکنفاستف
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تصمیگفبوف یودفآنفرمییرد.فایافذهنیتفآنفهافاونفاستفکوف
قطعافباطییفگیانفتیفبهتیفاست.

بافدوفقیمتف ناف ثابتف حترفگاهرفوقترفوکفیحصهلف
کاهفاحساسفیرفکنیگفکوف یختلففیشاهدهفیرفکنیگفرا هدآ
یحصهلفگیانفةنفاحتمااًلفبوفدلیلرفبهتیفاست.فاونفیسئلوف
 صهصافدنفیهندفکاالهاورفکوفاطالعاتفیافدنفیهندفآنفهاف

کگفاستفبیشتیفبوفوجهدفیرفآود.
ف

توضیح
تجیبوفصدهافوفهزانانفسالوفارسانفهافدنفزردگرفوفنوابطف
 هدفرشانفدادهفاستفکوفدنفاکثیفیهاقعف؟یزهایفانزشمندتیف
گیانفتیفهستند.فحاالفدنفیهاندیفکوفایکانفبینسرفدقیقف
گزونوفهافنافردانوگفوفتیجیچفیرفدهیگفکوفبهتیونفگزونوفناف
داشتوفباشیگفسیوعفتیونفوفناحتفتیونفناهفاونفاستفکوفازف
اونفتجیبوفاستفادهفکنیگ.فهنهزفهگفدنفبسیانیفازفیهاندفاونف
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تجیبوفوفپیشفبینرفدنستفکانفیرفکند.فایافگاهرفهگفاونف
اتفاقفرمرفا تد.فگاهرفصی افباالفبیدنفقیمتفوکفجنسف
باعثف یوشفبیشتیفآنفیرفشهد.ف؟یافکوفاغل فیشتییفهافازف

اونفتجیبوف هدفاستفادهفیرفکنند.
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راهکار
دنفارتخابفگزونوفهافسعرفکنیدفبوفجایفتمیکزفبیفقیمتف
بیف صهصیاتفآنفهافتمیکزفکنید.فاگیفیجبهنودفبینف؟ندف
گزونوفیشابوفوکرفنافارتخابفکنیدفتالشفکنیدفتفاوتفآنفهاف
نافازف یوشندهفبخهاهیدفوفدنوابید.فاگی؟وفهمیشوفاونفکانف
آ یونف قیمت،ف کنیدف سعرف دنرهاوتف ریست.ف ایکانفپذویف

یالکفشمافبیایفتشخیصفکیفیتفوکفکاالفباشد.





نتیجه گیری



؟مهروف یو فیرف هنوگچ

نتیجه
الزمفریستفتهضیحفدهیگفکوفهمیشوفوفهموفا یادفدنحالف
دنوغفگفتنفوف یو فدادنفشمافریستند.فهمیشوفیهاندفیشابوف
یهاندفذکیفشدهفبوفیعنرف یو فکانیفریست.فایافدنفذهنف
گاهفبهدنفبوفتصمیماتف داشتنفاونفیهاندفوفتالشفبیایفآ
 هدفوفرحههفگی تنفاونفتصمیگفهافیرفتهاردفبوفیافکمکفکندف
تصمیگفهایفدنستفتییفبمییوگ.فدنفرتیجوفهگفدنفزردگرف
یه قفتیفباشیگفوفهگفکمتیفازفتصمیگفهایفگی توفشدهف هدف

پشیمانفشهوگ.
اگیفبافدقتفهموفبخشفهافنافیطالعوفکیدهفباشیدفاحتماالف
گیییف تصمیگف بیایف تالشف کوف نسیدهفاودف رتیجوف اونف بوف
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سیوعفیهمتیونفدلیلفد؟انف یو فشدنفاست.فضمناف هبف
یعنرف بوف کتابف اونف یطال ف دارستنف کوفصیفف یرفداریگف
اونفریستفکوفازفاونفبوفبعدفد؟انفاونفیشکالتفرشهود.فایاف
همینفکوفبافاونفتی ندهافآشنافباشیدفبوفشمافکمکفیرفکندف
کوفکمتیفد؟انفیشکلفشدهفوفالاقلفاگیفیجددافاونفاتفاقف

بیایفشمافا تادفبداریدفکوف؟وفشدهفاست.
بعدفازف یودفاشتباهفبوفجایفاونکوفازف هدفبپیسیدف؟یافینف
اونف یودفنافارجامفدادمفبمهویدفینفد؟انفاونفاشتباهفشدمفوف
اونف یو فناف هندمفوفبانفبعدفییاقبتفبیشتییف هاهگفکید




