
 !بازی فارکس را دوست داشته باشید

 

در خدمت شما هستیم تا  فارکس آموزش امروز با آخرین مقاله از مجموعه مقاالت

 .سخنرانی پایانی فارغ التحصیلی را با شما داشته باشیم. با ما همراه باشید

پرتاب داخل سبد انجام  1000اوج خود، روزانه  ، در دورانNBA کوبی برایانت، اسطوره

پرتاب داخل سبد حین مسابقه افزایش  30-20می داد تا شانس خود را برای داشتن 

 .دهد

فیلم بازی تیم  ها ساعت پیتون منینگ، افسانه راگبی )عالوه بر تمرین تیمی( هر روز

های حریف را تماشا می کرد )حتی در فصل خارج از مسابقات( تا توانایی خارق العاده 

دقیقه ای بتواند  60خود در خوانش دفاع حریف را بهبود بخشیده تا در طول یک بازی 

 .به آنها گل بزند

ار معاش تایگر وودز، در دوران اوج خود، اساسا از طریق برنده شدن در مسابقات گلف امر

تورنمنت  14می کرد. پیش از مصدوم شدن و حاشیه هایی که برایش اتفاق افتاد، او در 

رویداد ولزفارگو برنده شد که تا آن روز هیچ گلف بازی به چنین  79بزرگ گلف و 
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سال هر روز بصورت جدی و برنامه ریزی شده  15موفقیتی دست نیافته بود. او به مدت 

سالگی در اولین مسابقات حرفه ای خود  18ا اینکه در سن و مداوم تمرین می کرد ت

 .برنده شد

وجه اشتراک آشکار بین این قهرمانان این است که نه تنها برای دستیابی به اهداف خود 

 .سخت کار کردند، بلکه کاری که انجام می دادند را نیز دوست داشتند

 .آنها عاشق چالش و رقابت هستند

به قدری قوی است که ساعت ها کار خسته کننده که  بازی مانجا به آنها شوق و شور

شاید دیگران از انجام آنها لذت نبرند )همچون تماشای فیلم تمرینات، تمرینات کششی، 

 .نیست چیزی آنها برای ،(…تمرین با وزنه، تمرکز و 

 !برای آنها، این چیزها سرگرمی است

شما نشان دهیم! همه شما پسرها و باز هم می گوییم، نمی خواهیم درِ باغ سلطان به 

 .دخترهای خوب، بزرگ شده اید

 !زند می گند واقعا شما معامالت که داشت خواهد وجود روزهایی

  !!!&*)$#& ای فالن فالن شده های" :رسد که یک روز می گوییدکار به جایی می

 ".دیگه سراغ فارکس نخواهم آمد

اهید بود. متوجه نمی شوید که چرا بازار روزهایی خواهند آمد که شما کامالً سردرگم خو

 .شما سالخی شد ربات یا مکانیکی سیستم حرکت نمی کند یا چرا خبر بهبا توجه 

روزهایی خواهند بود که شدیدا احساس تنبلی خواهید کرد. حوصله ثبت معامالت 

و مطالعه معامالت قبلی خود  مرور روزانه خود را نخواهید داشت. حس و حال دفترچه در

 .را خود ندارید
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 .به ما اعتماد کنید، این روزها را تجربه خواهید کرد. به ویژه در ماههای ابتدایی

است که شوق شما برای انجام کارهایی  "دوست داشتن بازی"در چنین روزهایی، این 

 .معامله گر خوب نیاز است انجام دهید، را حفظ می کندکه برای تبدیل شدن به یک 

 

داشته باشید!  140تبدیل شدن به یک معامله گر خوب، نیازی نیست ضریب هوشی  برای

تا دست  3یا درس خوانده هاروارد و پرینستون باشید یا سه تا چشم داشته باشید یا 

 .داشته باشید
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برای اینکه بتوانید خوب معامله بزنید باید صدها ساعت، به مطالعه بازار، بررسی نمودارها 

 .نیاز به تمرین عامدانه است اختصاص داده و

اگر شما به با آغوش باز چالش های معامله کردن در بازار فارکس را پذیرا باشید و از 

طراحی و ساخت و اصالح و فیلترینگ لذت ببرید، شانس موفقیت و شکوفایی شما به 

 !شدت افزایش خواهد یافت

 .خوب، همین دیگه

 .را با موفقیت به پایان رساندید ما سایت مدرسه دورهبا تشکر از شما که 

 .از اینکه تصمیم گرفتید سفر فارکسی خود را با ما آغاز کنید، از شما ممنونیم

کردید و آماده معامله زدن شدید، از آن به بعد همه چیز به  وقتی همه ملزومات را آماده

 .خود شما بستگی دارد

  

 .کنید درکشان و بجوید را مطالب

  

 .تالش کنید هر روز پیشرفت کنید

 .شما توانایی این را دارید که اوضاع زندگی خود را بهتر کنید
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 !کنید تجربه را خوبی معامالت امیدواریم و باشید موفق
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