بخش پایانی

آیا امکان تغییر باورها در معامله گری وجود دارد؟

اکثر باورهای ما در طول سالیان زیادی در ذهن ما به صورت ناخودآگاه شکل گرفته اند که همانطور
که اشاره شد از منابع زیادی وارد ذهن ما شده و با تکرار آن تبدیل به باور شده است .بنابراین این
باورها با توجه به مدت زمانی که در ذهن ما پرورش یافته اند بسیار غالب است ولی این بدان معنی
نیست که قابل تغییر نباشند و خبر خوب این است که باورها در هر زمان و مکانی به صورت خودآگاه
قابل تغییر هستند.
با توجه به این که پیدایش آن ها زمان بر بوده قطعا تغییر آن ها هم زمان بر و به صورت تدریجی خواهد
بود و برای تحقق و سرعت بخشیدن به این کار تمریناتی وجود دارد که با عمل کردن به آن ها سرعت
تغییر باورها را می توان چندین برابر نمود .در ابتدای امر یعنی زمانی که شروع به تغییر باورها
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می کنیم ذهن ما در برابر این تغییر بسیار مقاومت خواهد نمود ولی با تکرار و تمرین رفته رفته مقاومت
ذهن کمتر شده و دیگر یارای مقاومت را از دست خواهد داد.
تغییر باورها به مانند پاشیدن رنگ سفید روی رنگهای سیاه قبلی است که قطعا این پوشش و از بین
بردن رنگ سیاه قبلی با استفاده چندین باره از رنگ سفید میسر خواهد شد.

تغییر باورها در معامله گری
تمامی ما انسان ها در طول دوره های مختلف از زندگی خود اهداف و خواسته های متفاوتی داشته
ایم و سعی نمودیم که برای رسیدن به آن هدف تخصص الزم را کسب نماییم و با مطالب مذکور پی
بردیم که عالوه بر کسب تخصص برای رسیدن به خواسته های خود باید باورهایی متناسب و همسو
با آن خواسته داشته باشیم.
با توجه به این که بسیاری از باورهایی که از کودکی در ذهن ما شکل گرفته به صورت محدود کننده
می باشد ،مهمترین موضوع شناخت این باورهای محدود کننده و تبدیل آن ها به باورهای قدرتمند
کننده در مورد آن هدف خاص می باشد.
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راهکار تغییر باورها
یک قلم و کاغذ بردارید و خواسته و هدف خود را در آن بنویسید و باورهای محدود کننده خود را که
در عمق وجود شما قرار دارد را شناسایی کنید و این باورهای محدود کننده را بنویسید .سپس
باورهای قدرتمند کننده ایی که می تواند در مقابل این باورهای محدود کننده قرار بگیرد را نیز
بنویسید .سعی کنید با تکرار زبانی پیدا کردن دالیل منطقی ،باورهای محدود کننده را به باورهای
قدرتمند کننده تبدیل کنید.
در ابتدا ذهن بسیار مقاومت خواهد نمود ولی شما توجهی به آن نکنید و این کار را هر روز تکرار و
تکرار کنید تا رفته رفته و به صورت تدریجی مقاومت ذهن کم شده و در نهایت از بین برود و باورهای
قدرتمند کننده جایگرین ،در اعماق وجودی شما به صورت ناخودآگاه نهادینه شود.
به عنوان مثال می خواهیم باورهای محدود کننده برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق و پر درآمد
مذکور در قسمت های قبلی را به باورهای قدرتمند کننده تبدیل نماییم.
کلیه موارد ذیل باید نوشته شود و باورهای قدرتمند کننده آن هر روز تکرار و تکرار شود تا از یک فکر
لحظه ایی به باور تبدیل شود:
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تفکیک باورهای محدود کننده و قدرتمند کننده
باور محدود کننده :در معامله گری  95درصد بازنده و صرفا  5درصد برنده هستند.
باور قدرتمند کننده :من باور دارم که معامله گران موفق زیادی در بازار وجود دارند که من یقین دارم
که قطعا در میان آن دسته خواهم بود.

باور محدود کننده :معامله گری پر استرس ترین شغل دنیا است.
باور قدرتمند کننده :من باور دارم که معامله گری لذت بخش ترین شغل دنیاست.

باور محدود کننده :معامله گری بسیار پر ریسک و پر خطر است.
باور قدرتمند کننده :من باور دارم پلن مدیریت ریسک و سرمایه منحصر به فردی دارم که همواره در
مارکت به من امنیت و آرامش می دهد.
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باور محدود کننده :در معامله گری تولیدی وجود ندارد و صرفا این شغل یک واسطه گری است.
باور قدرتمند کننده :من باور دارم که معامله گری مهمترین و معنوی ترین شغل دنیاست چون با
نقدینگی که ایجاد می کند به زیر ساخت های تولیدی کمک شایانی می کند.

باور محدود کننده :در مارکت پولی تولید نمی شود بلکه پول از جیبی به جیب دیگر می رود( یعنی
سود یک معامله گر برابر است با ضرر یک یا چندین معامله گر)
باو ر قدرتمند کننده :من باور دارم در مارکت بی نهایت نعمت و ثروت وجود دارد و من الیق کسب بی
نهایت نعمت و ثروت از مارکت هستم و هر کس تخصص الزم را کسب نماید می تواند مانند من از
مارکت سود سرشاری ببرد.
و کلی باورهای محدود کننده دیگر که می توان با شناسایی آن ها و تبدیل آن ها به باورهای قدرتمند
کننده برای رسیدن به خواسته مورد نظر انگیزه مضاعفی پیدا نمود و مسیر را با قدرت هر چه تمام تر
پیمود .
کالم آخر
جهانی که در آن زندگی می کنیم بی نهایت واقعیت دارد که نه صحیح است و نه غلط ،و هوشمندانه
است که واقعیت هایی از جهان را بپذیریم که برای رسیدن به خواسته هایمان به ما انرژی و اشتیاق
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بدهد .چون همان چیزی را که می پذیریم و باور می کنیم ،همان را در زندگی خود تجربه می کنیم.
امیدوارم با توجه به این نگاه اجمالی به نقش باور ها در معامله گری توانسته باشم روزنه های جدیدی
را برای جهان بینی معامله گری در شما ایجاد نمایم.
امضای خدا پای تمام آرزوهایتان

نویسنده :داوود قربانی
آدرس وب سایت:
www.smarttradingart.com

آدرس ایمیل :
info@smarttradingart.com
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