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 61۲۴6بازدیدها: دیدگاه 31آموزه های استاد کارینا :در۴۹۳۱, ۷۲اردیبهشت  :درمدیر  :توسط

بود خوب این عادی بود چون او همیشه  طبق معمول استاد کارینا در کنار ساحل دریا در حال قدم زدن

می تواند دردهای تو را آرام کند بدون اینکه توقعی از تو  اعتقاد دارد که طبیعت تنها بستری هست که

و ا سب می بیند و شروع به گپ زدن بااین حین یکی از شاگردان استاد موقعیت را منا داشته باشد. در

نشتتان میدهد که این آخرین  می کند بعد از کمی گفتگو کاغذی را از کیف خود بیرون آورده و به استتتاد

میخواستتتتظ نشر شتتتما را بدانظ. کارینا نگاهی ستتتر  تحلیل من هستتتت از یکی از ستتتهام ها که چا  کردم

 .مشتی ماسه بر روی آن می ریزد روی زمین گذاشته سری به برگه می اندازد و آن را

تحلیل تو اثری از قیمت  شتتاگرد که حستتابی متحیر می شتتود علت را یویا می شتتود کارینا می گوید در

الگوهتتای هتتارمونیتتال کتتانتتالهتتال خ وط رونتتدل  نتتدیتتدم تو مهمترین رکن بتتازار را در میتتان انبوهی از

یبوناچی(ل موج شتتماری های ستت و  و مناطق همپوشتتای ا ستتایت اراچار : منشور)  PRZ ستت و 

پنهان کردی و در نهایت بر روی همه آنها یا ستتتتیستتتتتظ ایمیموکو هظ قرار  … الیو ل واگرایی ها و

 پس قیمت کجاست؟ !!!دادی

در یا  .بود کته بزرگترین در  معامله گری خودم را از گری کاستتتتتتپاروف یاد گراتظ ۴۳۳۱ ستتتتتتال

دنیا آشتتنا شتتدم او در این  ه بود با اعجوبه شتت رن مهمانی که یکی از دوستتتان مشتتتر  ما ترتیب داد

 :به معامله گری تغییر داد مجلس خاطره ای تعریف کرد که برای همیشه نگرش مرا

آماتور باخته  من در یا بازی شتتتتت رن  به یا آماتور باختظل آری گری کاستتتتتپاروف معروف به یا

عنوان کردل در بازی با او نمیدانستتتظ  بودل همه تعجب کردند و علت باخت را یویا شتتدند و او اینگونه

دنبال نقشتته ای که در ستتر داشتتت میگشتتتظل گاهی به خیال  که آماتور استتتل برای این با هر حرکت او

حرکت بعدی را پیش بینی میکردمل اما در کمال تعجب حرکت ساده دیگری  خود نقشه اش را خوانده و

ال و دنب کنظل آنقدر در پی حرکت های او بودم تمرکز میکردم که شتتاید نقشتته یدیدش را کشتتف میدیدمل

ما  شدم اهمیدم حرکت های او  رو مستیر او شتدمل که مهره های خودم را گظ کردمل بعد که به سادگی

میداد و من از لذ  بازی غاال شدم چون به دنبال  از سر مهار  نداشتن بود و اقط مهره ها را حرکت

باختظ اما در  بزرگ تری یاد گراتظ که تمام حرکت ها از  بازی را نقشتتتته ای بودم که ویود نداشتتتتتل

ر که مسی نیستتل حرکت های ساده را باور نداریظ و به دنبال نقشه هایش میگردیظل آنجاست ستر حیله

 .… را گظ میکنیظل میبازیظ
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آغازی بود برای تحول  آری بعتد از این داستتتتتتتتان کته گری تعریف کرد من روزهتا در اکر بودم و این

ها کمی چار  را ستتتاده تر ببینل و به  ی من و نوع نگرشتتتظ به مارکت. تو هظ به یای این نقاشتتتیاکر

هیچ کدام از این ابزارها را رد نمی کنظ ولی هر یا باید در  راتتار و آرایش قیمتت تویته کن. البته من

 .یکندخودش استفاده شود و استفاده بی هدف از آنها تو را از یاده اصلی دور م موقعیت مناسب

موضتوع برای من سالها طول  به بازار ستاده نگاه کن و اینقدر آنرا ستخت و پیمیده نکنل اهمیدن این

که لبخندی به شاگردش میزد گفت چون تو چون  کشتید امید وارم برای تو کمتر طول بکشد و در حالی

گری را بدون وقتی در ستتتتتن تو بودم نداشتتتتتتظ که مهارتهای معامله  منی را داری و من چون خودم را

 .بازگو کند چشظ داشت برایظ

یا خانواده کما کند  هر ثروتی که از این بازار که چراغ خانه ای را روشتتتتتتن کند و به آرامش مالی

کاغذ  را از زیر ماستتتته ها بیرون  برای من کاایستتتتت و به هدف معنوی خودم رستتتتیده ام. حال برو و

 .هرگز از یاد مبر  راامروز  بکش و آنرا قاب کن و در اتاقت قرار ده و

 ..… این داستانها ادامه دارد
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