
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

خش چیه ن ،یکیگراف از اعم شکل چیه به کتاب نیا از یب ن ای یکیالکترو  ،یفتوکپ شامل یکیمکا

العات، رهیذخ ستمیس هر ای ضبط و ثبت ون اط  ریتکث ای استفاده قابل ناشر، از یکتب اجازه بد

التم در مختصر یها قول نقل صورت به مگر ست،ین ب و قا  .مهم یها ینیباز

وره ارائه یبرا کی چیه کتاب نیا شنهاداتیپ و ها دهیا اطالعات،  از قبل. ستین یا حرفه مشا

ستفاده ر از ا اداتیپ از کی ه خص حسابدار با دیبا کتاب، نیا در موجود شنه  ریسا ای خود یش

وران ن مشورت یمال مشا بال در یتیمسئول گونه چیه کتاب نیا ناشر. دیک  خسارت ای ضرر ق

اده لیدل به آمده بوجود العات هرگونه از استف اداتیپ ای اط خواهند کتاب نیا شنه شت ن  .دا

ترنتیا آدرس به اری فارکس تیسا وب از تنها و تنها اری فارکس یکتابها ابل forexyar.com ین  ق

شند یم افتیدر ند ینم ارائه کشور سطح در یفروشگاه چیه در و با  .شو

درس نترنت،یا یایپو تیماه لیدل به  ممکن کتاب نیا در موجود ینترنتیا یهانکیل ای هاآ

ست نتشار زمان از ا شند کرده رییتغ ا شند معتبر گرید و با  صرفا اثر نیا در شده انیب نظرات. نبا

ست سندهینو خود نظرات ننده منعکس لزوما و ا شر نظرات ک  ناشر لیدل نیهم به و ستین نا

 .ردیگینم برعهده آنها قبال در را یتیمسئول گونه چیه

الت حصو ز و زحمت با اری فارکس م وان نهیه نتشر و ترجمه و هیته فرا ند؛ یم م  هیته شو

الت حصو درس به اری فارکس تیسا وب از فقط و فقط م جاز forexyar.com آ ده م  ریغ در و بو

خواهد تیرضا مورد نصورتیا  .بود ن

نات و نیقوان به که شما از ترام یاعاجتم و یفرهنگ شئو سگزار دیگذار یم اح  .میسپا
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  مقدمه

  

، اما این باشدمذیرفتنش سخت دهیم. اگرچه پم ما اصالِت وجود خود را در بازارها شکل

 درست نگاه کنیم، این حقیقتی یک حقیقِت غیر قابل انکار است. با این وجود، اگر از زاویه

، تابع  تواندم از چگونگ درک کامال آزادی بخش باشد چون اگر موفقیت معامالت

مینان بگویم که توانم با اطم، بنابراین ی عملکرد بر اساس آن درک باشدموضوعات و نحوه

  شما قدرِت تغییرِ نتایج معامالت خود را دارید. شما فقط باید اول روی خودتان کار کنید.

 چگونه ؟دهیدم چگونه خودتان را تغییر برای اینکه بتوانید به نفع خود عمل کنید بنابراین،

این کتاب جواب  معامالت خود را به نحوی تغییر دهید که کامال تحقق یابد؟ی توانید تجربهم

حوی نوشته شده که درک دهد! در اصل، این کتاب بسیار ساده است و به نم سوال شما را

با این وجود در بین صفحات این کتاب شما اطالعات ارزشمندی را در مورد  -باشد آن آسان 

اما  ،رسدم آورید که چرا موفقیِت معامالت خیل نزدیک به نظرم این موضوع به دست

تغییر انجام ی . من یک دستورالعمل ساده در مورد نحوهاست ها دور از دسترسرای خیلب

  کند. م دهم  به نحوی که اهداف بازار را برای شما قابل دستیابیم معامالت به شما

ای است که من به وظیفه ، تعهد کاملاست با این وجود، تنها چیزی که برای شما نتیجه بخش

من این کتاب را با  این فرض نوشتم که شما آنقدر شدید خواستارِ  دهم.م آن را توضیح

اید و شما را از خواهید باورهای متناقض که داشتهم که هستید موفقیِت معامالت پایدار

  داشته را "پاک کنید".م آن کار بازی انجام پیوسته

هایی از داستان کتاب، بخش گرِ موفق شود، و در اینتواند یک معاملهم کسهر من معتقدم 

  کنم تا بهتر آن موضوع را توضیح دهم.م شخص خود را برای شما مطرحزندگ 

امیدوارم، به هر دلیل که شما را به این کتاب رسانده، یا به هر دلیل که این کتاب را به شما 

 –وجودی خود  های بی نظیری را در مورد ماهیِت واقعیت و اصلِ رسانده، در این کتاب دیدگاه

  پیدا کنید.  -در داخل بازارها و بیرون آنها

  Yvan Byeajee|  یوان بایاج



  

 

 

 

اگر از ذهن به درستی استفاده شود، یک ابزار بسیار عالی است. با «
  »شوداین حال، اگر از آن نادرست استفاده شود، بسیار مخرب می

  

Eckhart Tolle  

  

  



 

 

 | شروع ساده ۱فصل 

  

روی اقیانوس روبهمنظره . است ، خورشید در حال غروبن اولین پاراگراف این کتابهنگام نوشت

گرمسیری موریس هستم، ی در حال حاضر در مجمع الجزایر ماسکارین در جزیره من قرار دارد.

. االن زمستان است، اما در اینجا زمستان است که مسافت آن تقریبا نصف مسافت رودآیلند

 درجه فارنهایت) ۷۶درجه سانتیگراد ( ۲۶دمای میانگین سالیانه حدود معنایی ندارد چرا که 

 ام شنها طالیی رنگ و نرم هستند و وقت که به آب خیره. جایی که من نشستهباشدم

. از اینکه اینجا هستم کنمآن را احساس م شفاف و گرم ایهای فیروزهشوم، تاللو سایهم

وقت که ؛ معنوی در این لحظه استی این یک تجربهکنم! قطعا م خیل احساس خوشحال

  توانم آگاهانه نفس بکشم و بسیار قدرداِن آن باشم.م کنم،م ام فکربه زندگ

: چگونه من ذهنم «اصل من برای انتخاب عنوان برای این کتاب این بود ی گزینه تعادل ذهن

با این حال تصمیم گرفتم عنوان را  ،١»را آرام کردم و نتایج معامالت خود را بهبود بخشیدم

تمایل بیشتری  افراد، به طور کلکند. از نظر تجربی، م انتخاب کنم که افراد را بیشتر جذب

دارند، بنابراین قصد من این بود تا حدی  »سریع ثروتمند شوید«برای خرید کتابهایی با عناوین 

 که نه تنها یک کار سخت –قرار دهم  ثیرتا که امکان داشت افراد زیادی را با داستان خود تحت

  باشد.م پر زحمت است بلکه همچنین نوع بیداری معنوی و خودشکوفاییو 

تواند اینگونه باشد اما اگر به دالیل م معامله گری تالش برای سریع ثروتمند شدن نیست!

 ابراین، من فکرامید شوید. بن اشتباه وارد آن شوید، این احتمال وجود دارد که در نهایت نا

، مبتن بر درست و صداقت، دربارهم ی مفاهیم کنم مهم است که یک بحث واقع

، داشته باشیم. با توجه به تجربهمعامله من، موفقیِت پایدار در بازارها، تابع ی گری برای زندگ

لین بار شروع دهید. وقت که من برای اوم هایی است که شما روزانه آنها را انجاماز نوِع عادت

به کار کردم، مثل بیشتر افراد دیگر، در مورد اینکه معامله برای زندگ واقعا چه مفهوم دارد، 

                                                                    

1 “Equilibrium: How I calmed my mind and improved my trading results” 
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 باشد، امام گری نیازمندِ سخت کوش و فداکاریدانستم که معاملهم تصوری نداشتم. من

  ای.ه اندازهدانستم تا چنم

توانم به شما م ام و چگونهاه قرار داشتهبرای اینکه کامال متوجه شوید که من در چه جایگ

کنم بهتر است که از همان اول م کمک کنم که در مسیر سفر خود بهتر تکامل یابید، فکر

من به بازارهای مال  به طور اتفاق از زمان شروع شد که به سن رسیدم ی شروع کنم. عالقه

به یاد دارم که برادر بزرگم  رت دارد.که فهیمدم برای داشتن یک زندگ خوب، داشتن پول ضرو

مردم به طور مرتب و  -بینم«گفت م داد و با اشتیاقم یک سایت مال را به من نشان

!م و تو هم -کنند  م زنده سهام خرید و فروش دانم که آیا قصدش دست انداختِن نم »توان

قیق بیشتر در مورد این موضوع تحشروع به من بود یا نه، اما من خیل کنجکاو بودم. من 

توانم بگویم که این تحقیق، پر بار بود. آن روزها تازه اینترنت آمده بود و اطالعات نم کردم؛ اما

گرفت یا اینکه به نم گری به آسان با کلیک یک موس در دسترس قرارمربوط به معامله

ی ن اطالعات اندک که پیدا کردم، عالقهامروز ارزان یا رایگان نبودند. با این وجود ، همای اندازه

توانستم نم اما هنوز گذاری را در ذهن من کاشت.سرمایهگری و مرا بیشتر کرد، و بذرِ معامله

،م بفهمم که چگونه یک نفر که اصال  تواند از میان تعداد زیادی عدد و رقم، نمادها، و اسام

و  از آنها چیزی یاد گرفت. اما من تصمیم  اطالعات به دست آورد برای من مفهوم نداشتند،

  گرفتم که یاد بگیرم!

هایی که در ط چندین سال داشتم، مبلغ نسبتا قابل روم، من از شغلم چند سال به جلو

توانم وضعیت م معامله شدم. هنوز همی آوری کردم، و در نهایت آمادهتوجه پول جمع

 از هیجان، اشتیاق، امیدواری، و همچنین توهم در ترکیِب مبهم –روح خود را به یاد آورم 

ً ، در من وجود داشتمورد آنچه که به طور واقع از نظر بازده در بازارها امکان پذیر بود  . مطمئنا

ای که پایین رسیدهی درست مثل میوه -رسدم به نظر» آسان«گری، پول در آوردن از معامله

  کردم!م . من اینطور فکررسد)و قابل دسترس به نظر م (یعن آسانشاخه منتظر چیده شدن است 

، من نتایج پایداری به دست  های معامالت خود،توانستم از فعالیتنم برای یک مدت طوالن

آوردم، در نهایت تقریبا همیشه به هر طریق که م آورم. درحالیکه من از اینجا و آنجا پول در

. خیل مسخره (ضرر م کردم) گرداندمم به بازارها بر -شاید هم بیشتر –شده آن سودها را 

است ، اینطور نیست؟ من قدم در این مسیر گذاشته بودم تا به استقالل مال برسم، اما تنها 

  هم بودند. روانها نه تنها مال بودند، بلکه ستضرر کردم.  این شک
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ما  ، یک بازی روان است که در آندگری، مانند هر کار دیگری که به تالش زیاد نیاز دار معامله

حاِل حاضر توجه کنیم. اما این کاف نیست! ما باید به نحوی حضور یابیم که این  زمانِ  باید به

دهیم بنابراین نتایج ما م اطمینان را ایجاد کند که متدولوژی خود را بدون کم و کاست انجام

رت دیگر، ما باید یاد بگیریم که خودمان را از گیرند. به عبام های ما قراردر راستای توانمندی

  افکار و احساساتمان جدا کنیم!

، کنیم چیزی است که نتایج معامالتم این بحث که ما، خواه ناخواه، دائما با خودمان

دهد. بنابراین، واضح است که م ها، و حدِ وسِط زندگ ما را در حال حاضر شکلناراحت

در معرض  کنیم، تنها تابع از مقدار زمان که خودمان رام ر جمع آوریمقدار پول که در بازا

  باشد.م ما نیزی بلکه تابع از روحیه -ایم نیستفرصتها قرار داده

 گری به عنوان یک کار مبتن بر عملکرد نگاهگری خود، به معاملهمعاملهی من در ابتدای حرفه

وم، در باالترین حالِت روح و روان خود باشید. مانند ن شما باید به طور مداآکردم که در نم

های نادیده گرفته شده، عادتهای بد، اکثریت مردم، من با کوله باری از عدم اطمینان، انگیزه

 ایکردم که بدون انجامِ کارِ قابل مالحظهم ترس، وسوسه قدم در این حرفه نهادم ... و فکر

ِ نم سودآور تبدیل شوم. فکرش را همگر همواره توانم به یک معاملهم کردم که بدون آمادگ

، در واقع من خود را برای شکست آماده کنم. تنها زمان که من چندین ماه، م روان و ذهن

و سالهای متمادی با نتایج متوسط مواجه شدم، در نهایت دریافتم که: یک چیزی در روش که 

  . نیست کنم، درستم گری استفادهبرای معامله

 محور بودم چون فکر بود که من در روِش خود، خیل منطق و عدداش این اصل دلیل

روانشناس بازی را نادیده گرفته بودم ی کردم این کار، کلید موفقیت است. من کامال جنبهم

ای دارم هاِی ذهن ذاتکردم برای انجام معامالت به طور موفقیت آمیز، مهارتم چرا که فکر

ای که شود بر هزاران شرکت کنندهم یا اینکه، من دارای استعدادی خدادادی هستم که باعث

خورند، غلبه یابم. به شرایط انسان خوش م کنند و شکستم در این زمینه ناموفق عمل

 کنیم که همه چیز برای ما متفاوت خواهد بود اما به ندرت اینگونهم ما فکری آمدید! همه

  . است

ل دیگر اینکه چرا من بارها و بارها (و بارها) شکست خوردم به این خاطر بود که چیزهای دلی

زیادی در ذهنم بود. من در مورد معامالت که انجام داده بودم و آنهایی که انجام نداده بودم، 

کردم. م کردم. من سودها را در ذهنم و ضررها را در قلبم حکم خیل بیش از اندازه فکر
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، وضعیت درون خودم بودمائما در حال ارزیابی، تردید، قضاوت... و غیره بودم، من شبیهِ من د

و این موضوع نتایج مربوط به درآمد خالص مرا به یک دلیل ساده تحت تاثیر قرار داد و آن 

  کردم. م دلیل ساده این بود که تقریبا همیشه بر اساس آن افکار و احساسات عمل

ها شنویم که همیشه عقاید، حالتم ذهنمانی صدای درون را در محدودهما این نوع ی همه

اما  دوباره ببخشداطمینان  به ماتواند م کنند. این صدایی است کهم ها را ابرازو موقعیت

کند، و مهمتر از م چیزی است که بهتر از همه عمل صدا، شود. اینم اغلب نادیده گرفته

ذهن که  -نامندم »٢ذهن میمون«ها این صدا را شود! بوداییمن همه اینکه هرگز خاموش

گران، باید یاد بگیریم تا آن را رام کنیم انسانها آن را دارند و ذهن است که ما، معاملهی همه

تا پتانسیل واقع خود را آزاد سازیم. من آموختم که صدای درون خود را رام کنم و بنابراین 

  توانید!م شما هم
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با وجود اینکه یک استراتژی که از نظر آماری آزمایش شده و یک تکنیک موثرِ مدیریت پول، 

ی اینها را به که همه است باشند، ذهنیت و طرز فکر درست، همان چیزیم از اصوِل اولیه

بسیار سخت است ی گری یک حرفه. دلیلش نسبتا ساده است: معاملههم متصل م کند

ِ مان نیازمند تصمیمچو باشد. و در بیشتر مواقع، کیفیِت م گیری سریع و غالبا غیر منطق

 گیرند که به وضعیت روح فعل ما مربوطم گیریها تحت تاثیر هزاران عامل قراراین تصمیم

اینکه ما ناراحت، خوشحال، مضطرب، یا افسرده باشیم؛ اینکه ما گرسنه، یا خسته  –باشند م

پول، اطمینان، شکست، درست و ی عقاید ما را دربارهی ها همچنین همه.. این تصمیمباشیم.

های سریع بگیرید، اگر شوید تا تصمیمم گیرند. وقت که شما مجبورم غلط و غیره در بر

 اطالع باشید، قویترین افکار، احساسات یا عواطف بر شما غلبهاز وضعیت درون خود بی

گر موفق باشیم، به یک حضورِ ذهِن خاص ن برای اینکه به عنوان یک معاملهکنند. بنابرایم

  و آگاه از وضعیت درون خود نیازمندیم. 

اگر شما نقاط ضعف روانشناس خود را مدیریت نکنید ، موفقیت پایدار در بازار همیشه برایتان 

نامتعارف، مشکل  رسد چون یک حرکِت انگیزش مبتن بر باورهایم دست نیافتن به نظر

ِ حل نشده ، افکار یا احساسات، همیشه در همین نزدیک ها منتظر است تا سودهایی عاطف

  اند را از بین ببرند. ها به سخت به دست آمدهکه در ط روزها هفته ها یا ماه

گری این است که آن یک بازی است که در آنجا  به خاطر توانایی ما برای اصل معاملهی ایده

شود. اگر م خاص از قوانین آزمایش شده، به ما پاداش دادهی پایبندی آگاهانه به مجموعه

 ً اما اینگونه نیست! اگر شما که در  -رسدم آسان به نظر اینگونه بگوئیم، این موضوع مطمئنا

اید که قبال معامله کرده باشید، بنابراین این کتاب هستید، این شانس را داشته نحال خواند

  کنم.م چه چیزی صحبتی فهمید که من دربارهم قیقاد

نیست. هیچ چیز مبهم یا حت گمراه کننده  »ممکن بودن غیر«به معن  »آسان نبودن«اما 

نیاز است تا  موفقیت معامالت وجود ندارد. در بیشتر موارد، تنها به آزاد اندیشی درباره

ِ خود را به چالش بکشید و هایی را انتخاب کنید ترین مجموعه گاممناسب مجموعه رفتارِ فعل
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 عامالت شماهای مایجادِ مهارت هاِی چشمگیر، پایه و اساِس هرگونه تغییرِ مثبت در عادت

ام. تصور کنید: من در یک محیِط نسبتا ناپایدار بزرگ شدهدرک این موضوع باشد. برای م

چند ماه بعد از اینکه به دنیا آمدم، پدر و مادرم از هم جدا شدند. دوران کودک من در جاهای 

ش مادرم کردم و دوباره پیم پدرم زندگو مختلف سپری شد، من به نوبت با مادرم، عمویم، 

زیبای مشترک با مادرم ندارم. من هیچ ی گشتم. من بزرگ شدم در حالیکه هیچ خاطرهم بر

ما کامال برعکس بود. من توسط زن که مبتال ی آمیزی نداشتم. رابطهمحبتی وقت با او رابطه

 به اختالل شخصیت خودشیفتگ بود، بزرگ شدم که در مراقبت و بزرگ کردن من غفلت

و کس بود که این توانایی و ظرفیت را نداشت که من را دوست داشته باشد. البته  - کردم

نامید. او فرزند نورچشم م خودش »دست راست«ورزید و او را م او به برادر بزرگترم عشق

درحالیکه من تنها یک قربان بودم. من همیشه با او  داد،نم بود که هیچ کار اشتباه انجام

  شد. م کفایت من توی صورتم کوبیدهشدم و تقریبا هر روز بیم مقایسه

، کنم که م های خانوادگ خود، احساسبا نگاه به فعالیت من در دنیایی از خودشیفتگ

، تبعیض، سو استفاده، یک برده بودم...نوجوان من یک از سختنژاد های ترین دورهپرست

این بودم که چه کس هستم، هدف من چیست، چه زندگیم بود که در آن دوران من به دنبال 

ی کند، و غیره، و من در آن دوره به حمایت و راهنمایی نیاز داشتم. همهم چیزی من را هدایت

، تحقیر، ارعاب، کودک رفتاری، و آ نچه که به آن رسیدم، محرومیت، انزوا، هتک حرمت کالم

کردند. انرژی م عزت نفس من کمک ن وأرفتارهای دیگری بود که به تضعیف حِس هویت، ش

شد نیاز به تخلیه داشت و من، به م ها در من ایجاداین بدرفتاریی ای که به واسطهمنف

که چیزی شدم. م کردم تا جاییکه خودم هم اذیتم خود، برادر کوچکترم را اذیتی نوبه

من به برادر کوچکترم که  هایی استکند همان آسیبم بیشتر از همه امروز من را اذیت

رساندم با اینکه هرگز سزاوار آن اذیت و آزارها نبود. من در جستجوی فهمیدن اینکه چرا م

خودم هم مادرم چنین رفتار خشن نسبت به من داشت، این حقیقت را فراموش کردم که 

  شوم.دارم تا حدی مثل او م
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توانید روزانه م کنم کهم فرض کنید که من در مورد یک قرص جادویی با شما صحبت

گیری منطق در بازارها، برای تصمیمتواند توانایی شما را م مصرف کنید. این قرص جادویی

تواند اضطراب شما را در هنگام معامله، کاهش م به طور چشمگیری افزایش دهد؛ این قرص

پذیری شما را کاهش دهد، و توانایی کل شما را برای انجام فعالیت در بازارها، دهد؛  تحریک

د؟ همچنین فرض کنید که کردیم به نفع خودتان، افزایش دهد. آیا چنین قرص را مصرف

این قرص اثرات جانبی مثبت بسیار زیادی نظیر افزایش عزت نفس، پذیرفتن گذشته، پذیرفتِن 

چیزهای ناشناخته، اعتماد به خود، افزایش حافظه، و غیره داشته باشد. در نهایت، فرض کنید 

ا شرطش این ای ندارد... تنهاش این نیست: این قرص هزینه، اما همهاست که قرص طبیع

کردید؟ این قرص م است که شما باید هر روز آن را بخورید! خوب آیا هنوز هم آن را مصرف

  گویند. م ٥به آن مدیتیشن - وجود دارد

ام. اگر من مجبور عادت کردن به مدیتیشن، قدرتمندترین چیزی است که من تابه حال آموخته

نسبت دهم که به طور مداوم در زندگ روزمره  باشم که موفقیت خود در بازارها را به یک عادت

  گویم که آن عادت، همان مدیتیشن است. م دهم، بدون یک لحظه تردیدم خود انجام

ً  -گرمنشا مشکالت ما، به عنوان معامله : است همان چیزی است که بزرگترین دارایی ما دقیقا

دن، خیل دیر معامله کردن، خیل زود معامله کر اشتباهات معامالت نظیر یعن ذهن ما! 

 ً معامله نکردن؛ تعیین نکردِن حد ضرر؛ تغییر دادن حد ضررهای خود؛ نگرفتِن سود؛ یا  اصال

ها، شوند. در حقیقت، بیشتر نارضایتم از افکار ما ناش گرفتِن سود خیل کم؛ همه

توانیم م ه ماشوند. خبر خوب این است کم ها و دردهای ما، توسط ذهن ما طراحنگران

ها، تغییر دهیم. تمرین مدیتیشن از یک سنت خودمان را با آن ذهنیتی یاد بگیریم رابطه

کرد؛ این تمرین،  م اتکا مانند تنفس برای تمرکز استفادهی آید که از یک نقطهم ساله ۲۵۰۰
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اند، در مورد اینکه چگونه ذهنشان به طور مداوم در حال افرادی که مدیتیشن را امتحان نکرده

و وقت که شما آنها را نسبت به اینکه ذهنشان شلوغ است ؛ ، نظری ندارنداست فکر کردن

کنند م معناست. وقت که این افراد سعکنید، این حرف به طور کل برای آنها بیم آگاه

دچار شک قرار هستند و یتیشن انجام دهند، دو نوع واکنش دارند: بعض از آنها خیل بیمد

ام، ام و چشم هایم را بستهمن نشسته«. توانند تمرین کنندم که به سخت شوندمو تردید 

از اینکه مثل یک « »ای دارد که روی تنفسم تمرکز کنم؟چه فایده« »کنم؟م چه غلط دارم

  »ای دارم.ام، احساس مسخرهجا نشستهمجسمه این

 ً برایشان جالب نیست. آنها بعد از چند دقیقه، دست از این  به طور عجیبی، مقاومت آنها ابدا

  کنند توجه خیل زیاد به کارهایشان، بیهوده است. م دارند و فکرم کار بر

واسطه  به که اند،تهبه بینش و ادراک ناگهان دست یافاما از سوی دیگر، افرادی هستند که 

شود، میل به م ن سو منحرفآدرک احساِس ناخوشایندی که ذهنشان در همه جا به  آن،

 شانبه هر چیزی، برای مداومکند. ناتوان آنها برای توجه م جستجوی بیشتر را در آنها ترغیب

ً م جالب را به عنوان هستند، آن  همه در شرایط یکسان شود. و علیرغم این حقیقت که تقریبا

ً م یک مانع دوم که مدیتیشن را امتحان ی همان درک است که من در دفعه بینند. این دقیقا

  کردم، به آن رسیدم. 

ً های معنوی رسد در بیشتر حلقهم به نظر ادعا در مورد درِک خود، یا ابرازِ  در بودایی) (مخصوصا

 افراد آسیبی که این مساله به همه کنمم ؛ با این وجود، من فکراست ممنوع »بینروشن«

تمرین و آنچه که آنها در این تمرین به ی نحوهی شود افراد دربارهم رساند چون باعثم

  خودم را توضیح خواهم داد. ی دنبال آن هستند، گیج بمانند. بنابراین من تجربه

چیزی بود که من را در  در بازارها آخرین مهایامید شده بودم. شکست ام نامن خیل از زندگ

 انجام کار بسیار وحشتناک قرار داد که اکنون فقط با فکر کردن به آن، لرزه بر انداممی آستانه

ِ خود، به یک مدیتیشن آرام پرداختم. من چیزی برای م افتد. من به دنبال یافتِن جهِت زندگ

  »...این است که بهترین کار «از دست دادن نداشتم بنابراین با خودم فکر کردم، 
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حقایق در مورد وضعیت انسان وجود دارد که باید شناخته شوند و بحث من این است که 

تا نتایج کنند م دانستن بعض از این موارد خاص، ارزشش را دارد. آنها نه تنها به ما کمک

کنند تا در زندگ هم به نتایج بهتری م گری به دست آوریم، بلکه کمکپایدارتری در معامله

، نوع احساس زندان است ، یک توهم٩»خود«برسیم. برای مثال، ندانستن اینکه درک از 

کند، م ؛ مسافری که در یک جسم زندگاست کند. این همان نفسم بودن را در فرد ایجاد

که ما هیچ کنترل بر  است مستقیمِ هزاران فرایند روانشناس عصبی در مغزی نتیجه »من«

  آنها نداریم. 

، از است را، که مرکزِ تجربه »خود«مکان وجود دارد که بتوان این حسِ با بررس دقیق، این ا

 توانند این کار را از طریقم کردند کهم دست داد. به مدت چند هزار سال، مردم ادعا

ِ آگاه در ذهن، به دنیایی نگاه کنید  مدیتیشن انجام دهند. به جای حس کردِن مکاِن هندس

ً م که از آنچه که شما هستید، مجزا توانید در دنیایی باشید که در آن م باشد، شما صرفا

ِ خودهمه چیز را تجربه کرده ً م گفته ١٠اید. این به طور کالسیک تعال من متوجه  شود، و  بعدا

ِ مراقبهشدم که این همان وضعیِت روان   خود، آن را تجربه کرده بودم. ی ای بود که در ط

ها طول کشید تا بتوانم درک خود از صادقانه بگویم، این تجربه مرا غرق در شگفت کرد و ماه

ِ معنوی خود کنم.    این پیشامد را وارد زندگ

                                                                    
٨ CONSTRUCT: مختلفی ابعاد که متغیری یعنی. شودمی ترجمه »سازه« عناون به آمار علم و روانشناسی در 

 جسمی؛ و روانی توان کاش و زدایی شخصیت روانی، خستگی بعد هس که است سازه یک فرسودگی مثال. دارد
 .دارد

٩  sense of "self" خود شناسی، حس هویت :  

10  self-transcendence 
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توانیم مدیتیشن کنیم، و روش من در طول زمان متناسب م روشهای بسیاری وجود دارند که ما

را ١١در شرایط بودایی آغاز کردم؛ من ویپاسانابا نیازهایم تکامل یافته است. من ابتدا مدیتیشن را 

. با توجه به اینکه هر دو مورد را دادمانجام م ١٢ذاذنتمرین امتحان کردم، و تا چندی پیش 

 ً ً م به شدت انجام دادم، به صراحت نسبتا مانند هم هستند، چرا  توانم بگویم که آنها اساسا

 کنند و شما را به خودآگاه باالتریم فادهکه هر دو از تنفس به عنواِن یک مهار کننده است

ی رسانند. بنابراین بحث در مورد اینکه کدام نوع مدیتیشن بهتر است، خارج از محدودهم

شما  ،کنید، هدف، فقط نشستن استم این کتاب است، و صرفنظر از نوِع تمرین که انتخاب

ها، تصاویر دهید کلمات، ایدهم اجازه کنید، وم افکار وابسته به قضاوت خود را تعلیقی همه

 و افکارتان، از ذهنتان عبور کنند، بدون آنکه درگیر آنها شوید. 

هر یک شود. با این وجود، نم توضیح دادِن تمرین مدیتیشن ساده است، اما به آسان انجام

نها چیزی . انجام یک تمرین منظم، تدنیا دست یابیمتحوِل واقع توانیم به درِک از ما م

  هست که به موفقیت منجر خواهد شد.

، شرایِط طبیع ذهن مام ای خیل زودهمانگونه که هر فرد مبتدی : است فهمد، حواس پرت

ها و تصاویر ، و آینده و شاید هم آهنگ... ما در افکارِ متداولِ گذشته کنیمم اکثریِت ما، سقوط

های ذهن، بیدار شویم. م چطور از این وضعیتگیریم ، یادرویم... در ط مدیتیشنم فرو

 برایتفکر استدالل بیدار شویم و از حرص زدن غیرارادی ی هدف این است که از خلسه

                                                                    
١١  Vipassana :,مراقبه هایتکنیک ترینکهن از یکی هستند، که همانگونه چیزها دیدن معنی به که ویپاسانا 

 جهان هایبیماری برای شمول جهان درمان یک عنوان به هند، در پیش سال ۲۵۰۰ از بیش در تکنیک این. است
  شدمی داده آموزش، زندگی هنر یعنی شمول

١٢  Zazen :جام ان ذنشاخۀ  بوداییان که توسطدر حالت نشسته به صورت چهار زانو است  مراقبه به معنای
آرام و  روان کوشد تا از راه تحقق بخشیدن به یکها است. ورزندۀ زازن میرستن از رنجهدف از زازن  .شودمی

 .برسد رنج و توهمات نیست به رهایی از احساسات بیدار که در هجوم

  



 

 

 | معنای زندگ ۸فصل 

  

اینگونه نبوده که هیچ یک از  - زندگ انسان واقع است! حت در بهترین زمانها -زندگ

در سطح از اهداف خود که همیشه در  –د؛ ما ممکن است ننزدیکان ما از دنیا نرفته باش

ها، صداها، از ثبات مال برخوردار شویم. ما به دنبال منظره -مبخت هستیجستجوی خوش

های ما ماهیت بسیار زودگذر دارند. بنابراین ما هستیم، اما لذت خوشایندها و رفتارهای مزه

سود ده ی توانیم آرامِش موقت را پیدا کنیم. اگر یک معاملهم فقط در جستجوی خودمان،

ً مسرتداشته باشیم، آن حِس شادی و   باق –شاید هم یک روز  -یک ساعت بخش، تقریبا

، خوردن غذای مورد عالقهی هایی که ما هنگام رابطهماند. لذتم خود، بازی با ی جنس

توانیم انجام دهیم این است که تا مفرزندانمان داریم، موقت هستند، و بهترین کاری که 

  توانیم، آنها را تکرار کنیم. م آنجایی که

، وقت که شما به یک معاملهی گر همواره سودآور در بازارها تبدیل شدید، موفقیت که ک زمان

به من اعتماد  –قدر به آن تمایل دارید، دیگر برایتان آنقدرها اهمیت نخواهد داشت اکنون این

شوند، م شود. معامالت سود ده خسته کنندهم کنید، هیجان این موضوع به تدریج، کمتر

شوند، نم خال از احساسات - شوندم الت زیان ده هم به همان اندازه خسته کنندهمعام

کنید باید آن حس تالش برای چیزی که برایتان م شوند! شما احساسم فقط خسته کننده

رسد که م دهد. زماننم گری دیگر آن حس را به شمااهمیت دارد را تکرار کنید، و معامله

  شود. م به ابزاری برای رسیدن به هدف تبدیل تنهااحساسات آن 

،ی توجه داشته باشید که در این نقطه اوه، من «گویند م افراد کم هستند که حساِس زمان

اهدافم رسیدم، و اکنون فقط باید بنشینم و دیگر کاری ی کارم را خوب انجام دادم، من به همه

بی که آنها انتظار داشتند پیش بروند، جستجوِی حت زمان که کارها به همان خو. »انجام ندهم

  همچنان ادامه دارد.  ،حوصلگ و نارضایتباال برای دوری از بیی خوشبخت و شادی و انگیزه

تری از رفاه وجود دانند که آیا شکِل بزرگتر و عمیقنم بنابراین در این شرایط، بسیاری از افراد

، دارد یا نه. نوع از رفاه که تنها ب ه تکرارِ لذتهای شخص و دوری از درد و رنج، در میانسال

، مرگ، زیان ، و غیره،قبل از برآورده شدن آرزوها، و در وسِط تحوالت زندگ  های معامالت



 

 

 تحقیقات

 

چندین سال است که تحقیق مدیتیشن و مغز به طور مداوم در حال انجام است. اگرچه 

های ناقص بودند و به نتایج غیرقابل اطمینان دست یافتند،  بررس بسیاری از تحقیقات قبل

ها را نشان داده است با این امید که تحقیقات فعل را به یک مسیر اخیر بیشتر این نقص

  پربارتر هدایت کند.

های در حال رشدِ علم فرایندها و تاثیرهای مدیتیشن، یک از زیرشاخهی تحقیق در زمینه

ی شوند تا مزایای تائید شدهم د بنابراین، تحقیقات جدیدی هر هفته انجامباشم اعصاب

ِ مدتیشن را نشان دهند.    کنون

  باشند:م شوند، به شرح زیرم گری مربوطتعدادی از مزایایی که به طور خاص به معامله

د سال ترین تحقیقات که در چن. یک از جالبدهدم را کاهش »ذهن میمون«مدیتیشن . ۱

حالت ی انجام شده است نشان داد که مدیتیشن، فعالیت در شبکه ١٦اخیر در دانشگاه ییل

 ارجاع-مغز، مسئول سرگردان ذهن و افکارِ خودی شبکه - دهدم پیش فرض را کاهش

 باشد. م

)، زمان فعال است که ما به طور خاص بر روی چیزی تمرکز DMNحالت پیش فرض (ی شبکه

رود و سرگردان است، مانند یک میمون م اشیم؛ وقت که ذهن ما از فکری به فکر دیگرنکرده ب

بودایی از اینجا آمده  »ذهن میمون«پرد. اصطالح م دیگری است که از یک شاخه به شاخه

کند. چون م ای که در ذهن ما جریان دارد، اشارههای بی وقفهپچاین اصطالح به پچ - است

، است گذشته و آینده مربوطی  به شادی کمتر، نشخوار ذهن و نگران دربارهسرگردان ذهن

اند که باشد. و چند تحقیق نشان دادهم هدف مدیتیشن، پایین آوردن سطِح این موارد

ً م به نظر DMNمدیتیشن، از طریق تاثیر آرام بر    دهد. م همین کار را انجام رسد که دقیقا

                                                                    
16  Yale University 



 

 

 پرسش و پاسخ

 

های آموزش و همچنین در سهدر ادامه سوالهایی ارائه شده است که در ط سمینارها، جل

به همان ترتیبی که پرسیده ها ها و پاسخاند. بعض از پرسشتوئیتر و ایمیل از من پرسیده شده

ی . بعض از آنها کل هستند، که به این معناست من سوالهاانداست در اینجا ارائه شده شده

ً  خاص ام، و ه یک سوال تبدیل کردهام و ببا هم ترکیب کردهرا  اندپرسیده شده که معموال

–ام تا یک جواب کل ارائه دهم. امیدوارم که های مختلف را استخراج کردهپاسخی خالصه

  برای شما آموزنده باشند.  -هاها و پاسخپرسش

[بک تست و فوروارد ام های بسیاری روی آن انجام داده. من یک سیستم دارم که تستپرسش

گر . با این وجود، من هنوز یک معاملهاستبین مثبت م پیش. این سیستم، یک سیستتست]

دهم. آیا چیزی هست کنم و مدیتیشن انجام مهستم. من به طور منظم تمرین م »کارتازه«

  که به طور اساس نیاز به تغییر داشته باشد؟

انه کنم که منصفم . اگر ثابت شده که سیستمتان در گذشته کار کرده، بنابراین فکرپاسخ

با این فرض که  – است ینده هم به همان اندازهآن در آاست فرض کنیم شانس کار کردِن 

ای را داشته باشد، که من معتقدم همینطور است. حاال بین کنندهگذشته هر نوع ارزِش پیش

کنید؟ اگر چنین م را بدون کم و کاست اجرا٢٠که سیستم مشکل ندارد، آیا برتری معامالت

ها به نفع شما کار کنند، تنها زمان است که برای نید، بنابراین قبل از اینکه احتمالکم کاری

توانم م شما مهم است. با مقدار کم و دفعات زیاد معامله کنید، این تمام چیزی است که من

 به استراتژی شما اضافه کنم. اگر بر اساس برتری معامالت خود بدون کم و کاست معامله

  کند. م ابراین سع کنید بفهمید که چه چیزی شما را از انجام این کار منعکنید، بننم

پی این موضوع  بهذهن ما وجود دارند. وقت که ی ها، تنها در محدودهاین حالت - طمعترس و  

شوید که نباید بر اساس این افکار، عواطف و احساساِت جسمان م ، همچنین متوجهبردید

ی کنم مدیتیشن تمرین است که همهم ل است که من فکرعمل کنید. به این دلی
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 یمدااای از کتاب تغییر پار هدیه | گزیده

  

  شروع

خواهید جاده را بشناسید، از کسان که در آن سفر م اگر« گوید:م المثل ژاپنیک ضرب

  »اند سوال کنیدکرده

مستقیم دارد. ای ی و آرام ماندن تحِت فشار، با عملکرد، رابطهی مدیریت احساسات توانای

 ای تبدیل شوم، این موضوع راگر حرفهکاش من وقت که تصمیم گرفتم به یک معامله

شد. با این وجود، همیشه همه چیز آن طور م تردانستم. در این صورت همه چیز آسانم

من به بازارهای مال زمان شکل گرفت که من در ی افتد. عالقهنم خواهیم، اتفاقم که ما

دوران نوجوان بودم. به یاد دارم که برادر بزرگترم به من یک سایت مال را نشان داد و با 

ً . »کنندم مردم به طور مرتب و زنده سهام خرید و فروش -بینم«گفت م اشتیاق  طبیعتا

این موضوع کردم. آن روزها تازه اینترنت ی ق بیشتر دربارهمن کنجکاو شدم و شروع به تحقی

 گری به آسان با کلیک یک موس در دسترس قرارآمده بود و اطالعات مربوط به معامله

امروز ارزان یا رایگان نبودند. با این وجود، همان اطالعات اندک ی گرفت یا اینکه به اندازهنم

 گذاری را در ذهن من کاشت.و سرمایه گریکرد، و بذرِ معاملهمرا بیشتر ی که پیدا کردم، عالقه

من به یاد دارم که با همان سن کم، مجذوِب جدولهای نرخ بازده مرکب، قیمت سهام و اخبار 

 ً رسید، م کسب پول در بازارها خیل آسان به نظر مربوط به بازار شدم. در آن زمان، مطمئنا

(یعن آسان و قابل دسترس ن شاخه منتظر چیده شدن است ای که پاییرسیدهی درست مثل میوه

  کردم!م . من اینطور فکررسید)به نظر م

 ً قابل  چند سال بعد، من با کارهای مختلف که در ط چند سال انجام داده بودم، پول نسبتا

ن گذاری به روش خرید و نگهداری کردم. علیرغم اینکه در آانداز و اقدام به سرمایهتوجه پس

دوره شرایط بازار مطلوب بود، این روش چندان برای من مناسب نبود. این باعث شد که به این 

. چون این استراتژی هرگز به برای من خوب نیستنتیجه برسم که روش خرید و نگهداری، 

ً  –کند نم مسائل مهم برای سود کردن در بازارها اشاره چه مقدار از چه چیزی باید خرید؟  مثال

؟ در  در چه ؟ چه مدت باید آن را نگه داشت؟ آیا باید آن را فروخت؟ چگونه و چه زمان قیمت
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ساله هستم، و  ۳۳من در زمان نوشتن این کتاب 

کنم. م گریبه طور تمام وقت معامله  ۲۰۰۷از سال 

کنم، در سایت نم این روزها که معامله
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