
 هایمایهدست آن که است این کرد خواهید برخورد آن با گرمعامله یک عنوان به که چیزی اولین
 یحیطه در آورید، دست به خواهیدمی را آنچه تا کنیدمی استفاده هاآن از روزمره زندگی در که ذهنی
 آنچه انجام برای بازار کردن مجبور) بازار هدایت و تغییر برای الزم قدرت. ندارند کارایی گریمعامله
 سرمایه و قدرت که افراد از معدودی بسیار تعداد جزه ب) است همه توان از فراتر( خواهیدمی شما
 محیط در کنندمی کنترل را شما رفتار جامعه در که خارجی قیود همچنین(. دارند را کار این برای الزم
 از یزن توقعی ترینکوچک ندارد، شما رفتار بر کنترلی یا تسلط هیچ بازار همچنین. ندارند وجود بازار
 .پذیردنمی شما کامیابی قبال در نیز مسئولیتی هیچ و نداشته شما

 ماش کنترل برای قدرتی هیچ مطلقا   نیز بازار و ندارید را بازار هدایت و کنترل توان شما اگر بنابراین
 درون در فقط کنیدمی عمل آن طبق بر و کنیدمی درک بازار از شما که آنچه مسئولیت پس ندارد،
 اشم گرمعامله یک عنوان به. هستید خودتان کنید، کنترل توانیدمی که چیزی تنها. شماست خود
 گرانملهمعا دیگر به را خود پول یا بدهید خودتان به و بگیرید پول بازار از یا که دارید را اختیار این تنها

 تعیین شناختیروان عامل چند توسط کار دو این از یکی انجام برای شما انتخاب و کنید تقدیم
 شرایط با خود تطبیق برای الزم جدید هایمهارت وقتی تا و ندارند بازار به ربطی هیچ که شودمی

 .داشت خواهید قرار انتخاب برای دوراهی این سر بر همیشه اید،نگرفته فرا را محیط این متفاوت

 مطالب فهرست

 مقدمه – اول بخش

 نوشتم؟ را کتاب این چرا: یکم فصل 
 است؟ الزم جدید فکری الگوی یک چرا: دوم فصل 

 شناختی روان نظر نقطه از گری معامله محیط ماهیت – دوم بخش

 است بازار با حق همیشه: سوم فصل 
 است نامحدود ضرر و سود پتانسیل: چهارم فصل 
 هستند دائمی حرکت در ها قیمت:  پنجم فصل 
 است ساختار بدون یطمحی بازار: ششم فصل 
 اندنامربوط دالیل بازار در: هفتم فصل 
 برتر گرمعامله به شدن تبدیل برای گانهسه هایگام: هشتم فصل 

 



 خود شناخت برای چارچوبی ساختن – سوم بخش

 ذهنی محیط ماهیت شناخت: نهم فصل 
 باورها و هاتداعی ، خاطرات توسط محیطی اطالعات مدیریت: دهم فصل 
 تطبیق روش فراگیری لزوم: یازدهم فصل 
 هدف به رسیدن کار و ساز: دوازدهم فصل 
 ذهن انرژی مدیریت: سیزدهم فصل 
 تغییر اعمال برای هایی تکنیک: چهاردهم فصل 

 شویم تبدیل برتر گرمعامله به چگونه – چهارم بخش

 هاقیمت حرکت شناسیروان: پانزدهم فصل 
 موفقیت راه در قدم شانزدهم فصل 
 آخر کالم: هفدهم فصل 

 تکمیلی ضمائم


