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 نتونستم که متاسفم.باشید گذاشته سر پشت رو خوبی روز امیدوارم.سالم عزیزم دوستان

باشم همراهتون دیگه ای یکشنبه   

 که تصویری چونکه سخته اشتباه پذیرفتن. سخته اشتباه پذیرفتن که اینجا تا رسیدیم اول جلسه

 شغلی و موقعیت هیچ در انسانی هیچ برای تصویر این و شد خواهد بازنده داریم خودمون از

تصویریه؟ چه بازنده تصویر.نیست پسندیده  

 زیر با مساوی اشتباه.شدیم بزرگ باهاش ما و ساختن برامون کودکی در که تصویری همون

 ذهنیت با انسانهایی ما از آموزشی دوران. ماست انسانی هویت و شخصیت رفتن سوال

 از باید کارمند ،یک شغلی امنیت برای بنابراین نداره اشتباه حق کارمند و میسازه کارمند

 کارآفرین و کارفرما سطح در اما بود خواهد بازنده یک کنه اشتباه اگر که بگیره یاد کودکی

باشه موفق تونه ،نمی خطا و آزمون بدون کارآفرین یک و کاره روند از جزوی ،اشتباه . 

 کارمند ذهنیت با بنابراین کارفرماست یک جایگاه در تریدر و بیزنسه یک بازارجهانی

بود موفق نمیشه . 

 اولویتش کارمند یک. کارفرماییه به کارمندی ذهنی ساختار تغییر بیفته اتفاق باید که اونچه

 امنیت آخر در و ثروت،آرامش اولویتاش کارفرما اما ثروته بعد و ،آرامش شغلی امنیت

 که میشیم متوجه اونوقت و چیه اولویتهامون که کنیم انتخاب باید شروع در بنابراین شغلیه

ندیم ادامه یا بمونیم خوایم می .  

 دیگه مسایل با بعد و ذهنیته همین باشن بازنده بازارجهانی در درصد 09 میشه باعث اونچه

میشه توجیح  . 

 اگر اما اورد نخواهید کم و ایستید می سدها تمام برابر در باشه مالی آزادی شما اولویت اگر

اورد خواهید کم بازار مقابل در باشه امنیت اولویتتون . 

کنیم؟ چکار باید حاال بمونیم باقی میگیریم تصمیم خب  

 متناسب سیستم خودمون برای شخصیتمون با متناسب و خودمونه با بودن صادق قدم اولین

صبور؟ یا عجولیم آیا.کنیم طراحی  
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 ای دیگه دوست. بخوابم سرم زیر بزارم پولمو خوام می شب من میگفت که داشتم دوستی

ووووو باشم بازار تو همیشه باید من میگفت  

 اینکه دوم. کنیم طراحی رو خودمون شخصیت با متناسب سیستم باید اول درجه در بنابراین

 و نمیکنه خطر دچار زندگیمونو دادنش دست از و نداریم نیاز بهش که کنیم ریسک رو پولی

 نتیجه زمان صرف بدون که دیگه کارای خیلی مثل. بزاریم زمان باید بدونیم اینکه سوم

 که چیزی. باشیم داشته کاری دیسیپلین اینکه قسمت مهمترین و چهارم و داد نخواهند

 کارتون به متعهد اینکه یعنی کاری نظم یا دیسیپلین. نشده داده آموزش ما به خیلی متاسفانه

نباشه چه باشه خوب حالتون ،چه باشید شرایطی هر در   

 که هستید شما این عزیزم دوستان. نه یا خوبه سیستم فالن پرسن می من از دوستان از خیلی

 خیلی برنده های سیستم تعداد بدونید بهتره اینکه و نه یا شماست متناسب سیستمی ببینید باید

 می فیب یک و ،رزیستنس ساپورت ابزار ترین ساده با شما.س برنده تریدرهای از بیشتر

 هم بعدش ی هفته و دادم نشونتون بارها. برسید سود به و کنید تحلیل رو بازار تونید

کنید آغاز رو ذهنی سفری باید باشید موفق خواید می اگر بنایراین کردم ثابت رو درستیش  . 

 اول کنید کم وزن خواید می شما زمانیکه. الزمه ها زمینه تمام در تغییر برای ذهنی تمرین

 در پناهی بی تصویر و خشم ی نتیجه معموال که کنید پیدا رو وزن اضافه ذهنی علت باید

بود نخواهد موثر غذایی های رژیم تمام نشه عوض تصویر این زمانیکه تا و ذهنه . 

 شاید و فاندامنتال و تکنیکال یادگیری ی اندازه به کنترلش و ،تغییرش ذهن کارکرد یادگیری

داره اونها،اهمیت از بیشتر . 

 یا روز یک عرض در ذهنی استحکام. داریم ذهنی استحکام به نیاز ترید در موفقیت برای

 به نیاز ذهنی استحکام برای. نمیفته اتفاق نیز سالیان گذر در گاهی و نمیشه ایجاد هفته

 ژورناله تریدینگ کنه کمک بهمون میتونه که چیزی اولین و داریم خودمون با بودن صادق

 که احساساتی و میکنید پیدا رو اشتباهاتتون و صادقید خودتون با ژورنال تریدینگ در شما.

 احساسات ی ریشه و باورهاتون ساختار و میکنید درک رو میشه ایجاد ذهنی تصویر اثر در

 بازاره ساختار از آیا. چیه علت که میدونید احساسات ی دوباره تکرار در و میکنید پیدا رو

 و تکرار کنه ایجاد ذهنی استحکام میتونه که چیزی دومین و دیگه احساس هر یا و ترس یا

 استفاده ازش تمرین عنوان به و کنید باز کوچک ریل حساب یک. گیریه پوزیشن در تکرار

 . کنید
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 اگر بنابراین. طوالنیه مدت به دمو در موندن باقی جهانی بازار تو موجود های سم از یکی

میگم آمد خوش بهتون هم من و کوچک اما کنید شروع. دارید موندن به تصمیم . 

خوش عزیزم دوستان برتمام روزگار و روز  

بودنتون از سپاسگزارم  
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