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ویژگیهای افراد کاریزماتیک

کاریزما (فرهمندی) در لغت به معنی جذابیت زیاد و داشتن صفتهای ویژه و ممتازی
است که مورد پسند و ستایش تعداد زیادی از انسانها قرار میگیرد .این کلمه از
خاریسما که ریشهای یونانی دارد گرفته شده است .درواقع خاریس نام دختری در
ادبیات اسطورهای یونان است که به عنوان نماد زیبایی و جذابیت شناخته میشد.
به انسانهایی که دارای کاریزما هستند افراد کاریزماتیک میگویند .بهطور معمول
به افرادی کاریزماتیک میگویند که جذاب و دلربا هستند و طرفداران زیادی دارند.
ویژگی افراد کاریزماتیک این است که در ارتباط با دیگران ،الگو و الهامبخش هستند
و روی الیههای عمیق احساسی آنها تاثیر مثبت میگذارند .اصطالح کاریزما در
رشتههای مختلفی مطرح شده و ویژگی افراد کاریزماتیک در گروههای مختلف متفاوت
است .برای مثال کاریزما در جامعهشناسی به عنوان منشاء قدرت و مشروعیت شناخته
میشود .در علوم سیاسی در تحلیل رهبران بزرگی مانند چرچیل ،هیتلر ،گاندی ،جان اف.کندی
و  . ...افراد کاریزماتیک در سینما و موسیقی مانند مرلین مونرو ،همفری بوگارت ،کالرک گیبل ،جیم موریسون ،مدونا و
 ...همچنین افراد کاریزماتیک میتوانند در یک گروه کوچک مانند جمع دوستان ،فامیل و خانواده جذاب و محبوب باشند.
بخشی از ویژگیهای افراد کاریزماتیک ذاتی است ،ولی اکثر آنها اکتسابی است و در واقع مهارتی اجتماعی است که
میتوان آن را یاد گرفت .شما هم با دانستن ویژگیهای افراد کاریزماتیک میتوانید این مهارتها را در خود تقویت کنید.
وضوح کالم
ویژگی افراد کاریزماتیک این است که میدانند چه میگویند و با صدای رسا صحبت میکنند .آنها در حرف زدن عجله
نمیکنند و فریاد نمیکشند .روی حرفهایی که میزنند فکر کردهاند و آن را زیبا ،رسا و قاطعانه بیان میکنند.
شنوندگی خوب
از مهمترین ویژگیهای افراد کاریزماتیک این است که آنها شنوندگانی عالی هستند و به حرفهای طرف مقابل خوب
توجه میکنند .اگر طرف مقابل احساس کند که مشتاقانه به حرفهای او گوش میدهید ،دوست دارد بیشتر با شما حرف
بزند .شما را به خود نزدیک و همراه احساس میکند و ناخودآگاه جذب شما میشود.
لبخندی واقعی
یک لبخند زیبا حتما به این شکل نیست که لب و دندانها حالت خاصی داشته باشند ،بلکه لبخندی زیبا است که واقعی
باشد .یک لبخند واقعی از درون و عمق وجود انسان جان میگیرد .یک لبخند واقعی نیاز به تالش ندارد و الزم نیست که
همیشه لبخند بزنید .اما زمانی که یک لبخند واقعی میزنید حس زیبایی ،شادی و مهربانی را به طرف مقابل القا میکنید و
افراد تمایل بیشتری به صحبت کردن با شما پیدا میکنند .وقتی یک لبخند واقعی از درون میزنید به انسانها و دنیا انرژی
مثبت میدهید و همان انرژی را نیز دریافت خواهید کرد.
ارتباط چشمی
از ویژگیهای افراد کاریزماتیک این است که با دیگران ارتباط چشمی برقرار میکنند .یکی از راههای اصلی برقراری ارتباط،
ارتباط چشمی است که نشاندهنده احترام و توجه به فرد و دقت به حرفهایش است .با نگاه کردن به چشم افراد میتوان
بسیاری از احساساتشان را خواند و به آنها احساس نزدیکی و همدلی بیشتری منتقل کرد .البته برقراری ارتباط چشمی
در اینجا به معنی زل زدن به طرف مقابل نیست.
شجاعت
از ویژگیهای بارز افراد کاریزماتیک شجاعت و ریسکپذیری است .در شرایطی که اکثر انسانها پیرو هستند و از
شکست و تجربههای جدید و بزرگ میترسند ،افراد کاریزماتیک قدم پیش میگذارند .بسیاری از رهبران کاریزماتیک
بزرگ دنیا همین خصوصیت را داشتهاند و جنبشهای بزرگی راه انداختهاند .افراد کاریزماتیک هدفها و کارهای باشکوه را
دستنیافتنی نمیبینند و معموال هم به چیزهایی فراتر از انتظار دست مییابند.
دست و دلبازی
هدیه دادن و مهمان کردن دیگران تاثیر معجزهآسایی روی آنها دارد و در کسری از ثانیه دلشان را بهدست میآورد.
وقتی دیگران میفهمند دوستشان دارید و خوشحال کردنشان برای شما مهم است از شادی و عشق لبریز میشوند و
دوستتان خواهند داشت.
استفاده مناسب از زبان بدن و ژستها
برخی از حالتهای بدن مانند صاف ایستادن ،باال نگه داشتن سر و بازوها نشاندهنده یک شخصیت استوار ،مطمئن و
شاد است .از ویژگیهای افراد کاریزماتیک این نیز هست که از زبان بدنشان استفاده میکنند و دستهایشان را حرکت
میدهند .این کار برای انتقال بهتر مفهوم و جلب توجه مخاطب کارساز است.
منبع:برترینها
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دِهـقـاٰن ِ خَـلـافــکـار :آدما مث آفتاب
پرست شدن طبق منافعشون رنگ
عوض میکنن
 :springgirlyبعضیا انقدر درگیر
زندگی ما هستن اگه درگیرِ زندگی
خودشون بودن االن جای ما بودن و
یکی درگیرِ زندگیشون بود

زیر پرچم انقالب  /ساخت مسکن در مناطق محروم

زیبای دلربا!

واتساپ از
به گزارش9to5Mac
قابلیتهای احراز هویت بایومتریک پشتیبانی
میکند و کاربران میتواند برای ورود به این
اپلیکیشن از  Face IDو  Touch IDاستفاده
کنند .این ویژگی در بهروزرسانی جدید اضافه
شده و کاربران میتوانند با دانلود نسخه
 2.19.20اپ واتساپ ،از آن بهره ببرند.
این ویژگی در منوی حریم خصوصی
 Privacyو قسمت تنظیمات حساب کاربری
 Account Settingsقابل دسترسی است و
در صورت فعال شدن میتواند امنیت بیشتری
برای دیتای کاربر فراهم کند.

با اینکه هنوز نمیتوان تمامی چتهای
اپ را به این قابلیت امنیتی اضافه کرد اما
همین ویژگی احراز هویت بایومتریک فعلی
میتواند گزینه مناسبی باشد چرا که زمانی
که گوشی خود را در اختیار فرد دیگری قرار
میدهید ،او قادر نخواهد بود به اپلیکیشن
واتساپ وارد شده و محتوای پیغامها را
بخواند.
عالوه بر این اگر کاربر سیستم اعالن این اپ
را طوری تنظیم کرده باشد که محتوای پیغامها
روی صفحه نمایان نشود ،دیگر هیچ فردی
جز خود کاربر نمیتواند چتهای اپلیکیشن
واتساپ را مشاهده کند.
باید در نظر داشت غیرفعال نکردن سیستم
اعالن ،تمامی قابلیتهای امنیتی جدید را بی
اثر میکند چرا که فرد دیگر می تواند از طریق
همان اعالن و بدون ورود به اپ ،پیغامها را
خوانده و حتی آنها را پاسخ دهد.
در حال حاضر پشتیبانی از قابلیتهای احراز
هویت بایومتریکی تنها به نسخ ه  iOSواتساپ
اضافه شده و فقط آیفونداران میتوانند از
 Face IDو  Touch IDبرای حفظ امنیت
پیغامهایشان بهره ببرند.
به گزارش وبسایت  ،WABetaInfoاین
قابلیت هم اکنون برای آپدیت بعدی نسخه
اندروید واتساپ قرار گرفته و احتماال دیر یا
زود در دسترس صاحبان موبایلهای اندرویدی
قرار خواهد گرفت.
چندی پیش «مارک زاکربرگ» مدیر عامل
فیسبوک از احتمال ادغام اپلیکیشنهای
فیسبوک مسنجر ،واتساپ و اینستاگرام
صحبت کرد .حال با استفاده شدن پشتیبانی
از قابلیتهای احراز هویت بایومتریکی احتماال
دیر یا زود چنین قابلیتی به تمامی این اپها
اضافه خواهد شد.
منبع:دیجیاتو

مرسدس-ایامجی  GT Rاز آن دست خودروهاست که در حالت
استاندارد هم کامال پاسخگوی نیازهای مشتریان است اما از آنجایی
که انسان هرگز به ظرفیت کنونی قانع نمیشود بنابراین اینجاست

تازههای
علمی
جراحی مغز جراحی سختی هم برای جراحان و هم برای بیماران
محسوب میشود اما اکنون دانشمندان عصب پژوه دانشگاه اموری
ایاالت متحده آمریکا راهی برای آوردن لبخند بر روی لب بیمار حین
جراحی کشف کردهاند.
به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ ،پژوهشگران دانشگاه اموری
در مطالعه اخیرشان کشف کردهاند تحریک الکتریکی یک ناحیه از
مغز به نام «سینگولوم» در حین جراحی مغز ،میتواند سبب ایجاد
یک حس شادی همراه با خنده در بیمار شود.
پژوهشگران از این کشف بسیار هیجان زدهاند و قصد دارند از این
کشف برای آرام کردن بیماران تحت عمل جراحی مغز که در آن
بیمار باید آگاه باشد ،استفاده کنند .ازاین روش میتوان به عنوان
نوعی آرام بخش برای درمان اضطراب ،افسردگی و درد مزمن نیز
استفاده نمود« .سینگولوم» مجموعهای از رشتههای ماده سفید
هستند که در اطراف میان مغز به شکل  ،Cاز لوب پیشانی به
لوب گیجگاهی ،پیچیده میشوند .قسمت جلویی سینگولوم به طور
خاص با پاسخهای احساسی ارتباط دارد.
پژوهشگران آمریکایی طی جراحی یک بیمار مبتال به صرع موفق
به پی بردن به این موضوع شدند .در مغز این بیمار الکترودهایی به
منظور نظارت و تشخیص تشنج کار گذاشته شده بود .پژوهشگران

عکس:مجید حق دوست  /مهر

که تیونرها وارد میدان میشوند .یکی از تیونرهای آلمانی با نام
فوستال قدرت و گشتاور پیشران ه این سوپر اسپورت را به ترتیب 65
اسب بخار و  70نیوتونمتر افزایش داده است.

بخشی از پکیج پرفورمنس سطح  1باعث میشود پیشران ه 8
سیلندر  4لیتری توئین توربوی  GT Rقدرت قابلتوجه  650اسب
بخاری و گشتاور  770نیوتونمتری تولید کند .اگرچه فوستال شتاب
صفر تا  100کیلومتر در ساعت این خودروی تا بن دندان مسلح را
اعالم نکرده اما مدل استاندارد کارخانهای شتاب  3.6ثانیهای دارد
بنابراین انتظار میرود شتاب مدل تیون شده چند دهم ثانیهای
بهبود یابد.
سوپرکار مرسدس به لطف قدرت بیشتر میتواند وارد قلمروی
خودروهای شاخصی همچون المبورگینی اوراکان اوو شود .شاید
این خودرو برای شکست سوپر اسپورت ایتالیایی تالش زیادی انجام
دهد اما این GT Rقویتر است چراکه پیشران ه  10سیلندر 6.5
لیتری تنفس طبیعی المبورگینی خروجی  640اسبی و گشتاور 600
نیوتونمتری دارد.
البته المبورگینی از کشش بیشتر سیستم چهار چرخ محرک سود
میبرد ،چیزی که مرسدس دیفرانسیل عقب از آن بیبهره بوده
بنابراین در یک مسابقه حساس همهچیز به استارت دو خودرو
مربوط خواهد بود .هنوز هم خودروهای دیفرانسیل عقب هیجان
زیادی دارند و افراد زیادی هستند که هیجان رانندگی را به مسابقه
با دیگران ترجیح میدهند.
عالوه بر ارتقای پرفورمنس ،فوستال از پوشش بدن ه وینیل با الگوی
شهری در نمای عقب و طرح زردرنگ در جلو استفاده کرده که
جلو ه خاصی به این مرسدس-ایامجی  GT Rبخشیده است.
منبع :پدال ()pedal.ir

« :Ali Pahlavanگروه» چه بدی
داشت که این گروههای موسیقی
جدید جلوی اسمشون به فارسی
مینویسند «بند»! من رو بیشتر یاد
مچبند ،زانوبند ،پشهبند و این چیزها
میاندازه تا گروه موسیقی.
فِرِدریش شیلِر :نقط ه زوال و
اضمحالل شعر فارسی اونجایی بود
شاعر نوشت« :دل ِ من با دل ِ تو
خوشه «عو ِعه عوعَه»»!!
محسن تیزی :یه زمان بود فقط
با خوردن بستنی طال حس الکژری
بودن به آدم دست میداد ،ولی االن
با همت مسئولین تقریبا با خوردن هر
خوراکی این حس به آدم دست میده.
حتی با خوردن کاهوی  ۱۵تومنی!
ویژده مقدس :ماشین ظرفشویی
 12میلیون تومن؟ آقا سه تا رینگ و
الستیکم بندازین زیرش حداقل فقط
ظرف نشوره ،تا یه جایی برسوندمون .

هنگام جراحی مغز بخندید!
از این الکترودها و کمی انرژی الکتریکی برای تحریک سینگولوم
استفاده کردند که این عمل باعث شد تا بیمار بخندد .بیمار این
حس را خوشایند و آرام بخش توصیف کرد .پژوهشگران اظهار
کردند که این روش میتواند به عنوان درمان احتمالی برای
افسردگی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
در گام نهایی پژوهشگران از تحریک سینگولوم برای کمک به
بیمار طی عمل جراحی تروما استفاده کردند .در طول برخی از
جراحیهای مغز ،جراحان میبایست با بیماران صحبت کنند تا
بتوانند به طور صحیح هرگونه مسائلی را که ممکن است در عملکرد
زبانی ،عملکرد حسی یا احساسی بیماران بوجود می آیند را ارزیابی
کنند .در عمل جراحی تروما بیمار حتما باید آگاه باشد و این
موضوع قطعا تجربه سخت و مشکلی برای او خواهد بود که با این
کشف دیگر بیماران حین عمل جراحی اذیت نمیشوند .جراحی
تروما شاخهای از تخصصهای جراحی است که به درمان تهاجمی
صدمات فیزیکی ،معموال در شرایط اضطراری ،میپردازد.
محققان میگویند که از این روش میتوان هم برای ایجاد حس
خوشایند در عمل جراحی که بیماران میبایست آگاه باشند و هم به
عنوان بخشی از درمان تحریک مغزی عمیق برای درمان افسردگی،
اضطراب و درد مزمن استفاده کرد.

آناهیتا نعمتی :امیدوارم امنیت،
بهداشت و سالمتی ،آموزش،
آسایش ،رفاه ،شادی و نشاط و زندگی
خوب سهم همه کودکان باشد
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