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Uwolnij swoje zyski!
Poznaj:
• fakty i mity na temat rynku FOREX
• emocje utrudniaj¹ce st¹panie po finansowej równowa¿ni
• b³êdne przekonania, spowalniaj¹ce budowê pokaŸnych zysków
• sposoby na poznanie i oswojenie krêpuj¹cych Ciê ograniczeñ
• drogê od amatora do zawodowego inwestora
Gdzie pieni¹dze, tam ludzie, gdzie ludzie, tam emocje.
Aby zdobyæ te pierwsze, musisz zacz¹æ od tych ostatnich.
O rynku finansowym FOREX kr¹¿y bardzo wiele historii — dotycz¹cych szybkich
i spektakularnych bogactw oraz jeszcze szybszych i druzgoc¹cych bankructw. Kto zatem ma
racjê? Gdzie le¿y prawda? I czym w³aœciwie jest FOREX?
FOREX to pole walki, na którym Byki i NiedŸwiedzie tocz¹ krwawy bój. Mo¿esz tu zbiæ maj¹tek
albo daæ siê pobiæ. Czy jesteœ gotów zaistnieæ na najwiêkszym rynku na œwiecie — rynku
wymiany walut, z dziennymi obrotami siêgaj¹cymi obecnie 3,2 biliona dolarów? Czy chcesz
móc inwestowaæ w ka¿dej chwili dnia i nocy, wykorzystywaæ niesamowit¹ p³ynnoœæ transakcji
i zarabiaæ zarówno przy trendzie zwy¿kowym, jak i zni¿kowym? A do tego dŸwigaæ swoje
zyski za pomoc¹ mechanizmu finansowego lewara?
Na rynku FOREX zarabia siê poprzez handel pieniêdzmi. Tutaj wygrywa nie ten, kto ma
najlepsz¹ strategiê analizy rynku, lecz ten, kto wie, dok¹d zmierza, wie, po co to robi, i zna
swoje s³abe punkty, by móc je ukryæ przed przeciwnikiem lub ca³kowicie wyeliminowaæ.
FOREX — wy³¹cz emocje, w³¹cz zyski. Przewodnik œwiadomego inwestora to pierwszy
w Polsce podrêcznik dotycz¹cy rynku walutowego FOREX w aspekcie czysto
psychologiczno-motywacyjnym. Ksi¹¿kê, bêd¹c¹ esencj¹ najistotniejszych psychologicznych
uwarunkowañ, dotycz¹cych inwestowania w waluty, ubarwiaj¹ przyk³ady rodem prosto z ringu
foreksowych si³aczy.
Poznaj odpowiedzi nurtuj¹ce ka¿dego inwestora i dowiedz siê:
• Jak wyznaczaæ finansowe cele, by osi¹gaæ je szybciej ni¿ zwykle?
• Co zrobiæ, by poradziæ sobie z emocjami, które zaburzaj¹ decyzje inwestycyjne?
• Jaki sposób wybraæ, by szybko zmieniaæ b³êdne przekonania?
• Kiedy walczyæ ze swoimi przypad³oœciami?
• Gdzie znaleŸæ si³ê, by nie poddaæ siê istniej¹cym w Tobie ograniczeniom?
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CZ}¥m II
Ukryte w Tobie 4 Demony Rynku
Podczas swojej przygody z inwestowaniem na rynku FOREX poznaem ponad setk inwestorów zajmujcych si lokowaniem pienidzy
na rynku walutowym. Drugie tyle miaem przyjemno edukowa
podczas prowadzonych przeze mnie szkole z zakresu strategii inwestycyjnych i psychologii inwestowania. Te dowiadczenia pozwoliy
mi zobaczy wiele ludzkich zachowa i pozna kilkadziesit typów
osobowoci. Widziaem, jak rado zmienia si w rozpacz, pewno
siebie w paniczny lk, a nadmierny optymizm w cakowit awersj do
inwestowania. Patrzyem na chciwo i agresj, jak równie pokor
i umiarkowanie. W tej wybuchowej mieszance ludzkich emocji nie
zabrako te wszechobecnej nadziei, pychy, braku dyscypliny i niecierpliwoci. Nic jednak nie siao takiego spustoszenia jak nasilajcy
si z kad strat STRACH. Czy wiesz, Przyjacielu, na co patrzyem
przez cay ten czas?
Wykres... On jest odbiciem wspomnianych wyej emocji i wielu
innych czynników zwizanych z ludzk psychik, charakterem i osobowoci. W wiecie inwestycji nie istniej adne pewniki, a tam, gdzie
nie ma pewników, naley zacz od zrozumienia samego siebie — pamitasz? Czy zatem nie jest przesad zbytnie koncentrowanie si na
strategii analizy wykresów kosztem poznania funkcjonowania swojego
umysu? Odpowied musi by pozytywna. Moesz mie genialn strategi inwestycyjn, lecz bez zgbienia swojej osobowoci — poraka
jest kwesti czasu. A contrario, moesz korzysta z przecitnej strategii, wiedzc jednak doskonale, gdzie tkwi Twój wewntrzny problem
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i potrafic sobie z nim poradzi — odniesiesz sukces. Kady bowiem
przyczynowo-skutkowy cig zdarze zmierzajcych do zarobienia przez
Ciebie pienidzy na rynku FOREX zachodzi z Twoim udziaem i tworzy acuch reakcji. acuch natomiast jest tak mocny jak jego najsabsze ogniwo. Tym ogniwem jeste zawsze Ty — inwestor.
Na wikszo rzeczy majcych si wydarzy w Twoim yciu masz
wpyw. Zanim jednak zwyciysz z rynkiem, musisz pokona kryjce
si w Tobie demony. To one s najwiksz tajemnic i jednoczenie
barier, jak FOREX, kuszc ogromnymi pienidzmi, stawia przed
Tob. W tym rozdziale dowiesz si, jak zw si te stwory, w jak moc
je wyposaono i jak sobie z nimi poradzi . Ta wiedza nie wystarczy
jednak, by odnie ostateczne zwycistwo. Potrzebny jeste Ty, Twoje
zaangaowanie i wytrwao . Mog Ci zdradzi sekret genialnej technologii i wyjani , jak si ni posugiwa . Có to jednak znaczy bez
Twojego dziaania? Nawet najlepszy samochód na wiecie nie ruszy
si z miejsca bez swojego kierowcy. Jeli chcesz zosta skutecznym
inwestorem, koniecznie musisz podj konkretne i skuteczne dziaania. Zanim jednak zaczniesz tak czyni , musisz by wiadom, kim jeste i dokd zmierzasz…

Kim (jaki) jesteĂ?
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To bardzo mdre i gbokie pytanie, absolutnie niepozbawione sensu
w kontekcie inwestowania. Nikt tak do koca nie jest w stanie pozna
siebie, swoich reakcji na okrelone bodce, myli i odczu w konkretnych warunkach, dopóki si w nich nie znajdzie. Czsto wydaje si
nam, e w danej sytuacji zachowalibymy si w okrelony sposób,
a jednak rzeczywisto czsto okazuje si zupenie inna. Przykadem
mog by osoby inwestujce na rynku FOREX za porednictwem rachunku demonstracyjnego. Rachunek demo ma to do siebie, e mimo
i bezbolenie przeprowadza przez etap pierwszego kontaktu z rynkiem, wyrabia niewaciwe nawyki i przewiadczenia. Osoby, które
nigdy wczeniej nie inwestoway na FOREX i nie maj w tym wzgldzie adnych dowiadcze, s jak nowonarodzone dzieci — tabula
rasa. Spdzaj one multum czasu, uczc si analizy wykresów, zawierania transakcji oraz inwestycji i nie zdaj sobie sprawy, e omija je
najwiksze niebezpieczestwo — 4 ukryte w nich Demony Rynku.
Niektórzy, bardziej wiadomi, zawierajc transakcj wirtualnymi pienidzmi, postanawiaj, e przynajmniej w sposób mentalny maksymalnie zbli si do realnych warunków. Te wszystkie zabiegi jednak
to tylko namiastka rzeczywistoci inwestycyjnej. Wiem, bo sam popeniaem ten bd. Gdy inwestujemy potem na rachunku rzeczywistym, okazuje si, e w ogóle nie znamy siebie i swoich reakcji. Nadto
ponad poowy czyhajcych na nas puapek nie wzilimy w ogóle pod
uwag. Takie s fakty. Kto to przeszed, ten wie. Jaka jest zatem rada?
Nie inwestowa w ogóle na rachunku demo?

46

Ukryte w Tobie 4 Demony Rynku

W chwili, gdy pisz te sowa, najlepszy na wiecie komputer
przetwarza informacje z prdkoci 135,5 teraflopów (1 teraflop=
1 000 000 000 000 operacji na sekund). Nie jest na sprzeda, ale podejrzewam, e jego cena byaby tak dua, e zabrakoby mi kartek,
eby j tu wpisa . Wyobra sobie jednak, e posiadasz takie cacuszko.
Co by zrobi z takim gigantem? Zapewne wykorzystywaby zaledwie
1
/1000 jego moliwoci — zakadajc, e nie pracujesz dla jakiej agencji wywiadu. Nie wiem, czy jeste wiadom, e wspomniany wyej
komputer jest 120 razy wolniejszy ni prdko , z jak Twój mózg
przetwarza wszelkiego typu informacje. Rónica polega na tym, e
mózg otrzymae gratis. Ten niepozorny organ znajdujcy si w Twojej
czaszce mona przyrówna do superkomputera. Wszelkie Twoje zachowania, reakcje, wiedza zostay w nim zaprogramowane, by dziaa tak,
jak Ty tego chcesz. Jeli jeste w stanie co zainstalowa , to moesz
równie to usun .
Odpowiadajc zatem na postawione wyej pytanie, inwestowanie
na rachunku demo ma sens pod jednym warunkiem. Niezalenie od
stopnia skutecznoci Twoich transakcji wirtualnymi pienidzmi, musisz zawsze zdawa sobie spraw z dwóch rzeczy. Pierwsza — nauka
na rachunku demo to tylko jeden z pocztkowych etapów na drodze
do regularnych zarobków na rachunku rzeczywistym. Druga — masz
pewne bdne nawyki, które bdziesz musia „odinstalowa ” ze swojego mózgu, kiedy zaczniesz inwestowa na powanie.
Kim jeste w kontekcie inwestowania na rynku FOREX? Na to
pytanie powiniene sobie jak najszybciej odpowiedzie . Kim jeste
znaczy w tym momencie — jaki jeste? Czy jeste chciwy i niecierpliwy, czy raczej spokojny i umiarkowany? W dalszej czci ksiki bd omawia wiele rónych typów inwestorów — na pewno znajdziesz
co dla siebie. W tej chwili natomiast chc zwróci Twoj uwag na
jeszcze jedn kwesti. Twój mózg jest najpotniejszym materialnym
tworem we wszechwiecie. Majc takie narzdzie w sobie — moesz
osign wszystko w inwestowaniu. Jedyne ograniczenia Twojej
potgi to Ty sam i myli, jakie powstaj w Twojej gowie.
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Kilka lat temu amerykascy naukowcy przeprowadzili pewien eksperyment. Zaprosili do laboratorium kilkunastu sportowców i podpili
ich do specjalistycznej aparatury medycznej, majcej na celu rejestracj reakcji zachodzcych w ich organizmach. Nastpnie poprosili, aby
kady z nich opar si wygodnie, zamkn oczy i wyobrazi sobie, e
w tej wanie chwili uprawia dyscyplin, w której si specjalizuje. Tak
te si stao. Sprinter wyobraa sobie, e biegnie po bieni, koszykarz
— e kozuje pik, a szczypiornistka — e rzuca pik do bramki. Ju
kilka sekund po rozpoczciu tych wizualizacji minie sportowców
zaczy si napina , tak jakby rzeczywicie brali udzia w siowym
treningu. Po ok. 2 minutach pojawiy si pierwsze krople potu na ich
skroni, a po kolejnych kilku sekundach przyspieszenie oddechu i znaczne zwikszenie akcji serca. Po zakoczeniu eksperymentu naukowcy
doszli do zdumiewajcych wniosków. Organizm kadego z atletów
zachowywa si w sposób identyczny jak w rzeczywistych warunkach
treningowych. Zaznaczam, e cay czas kada z osób biorcych udzia
w przedsiwziciu siedziaa nieruchomo, rozparta w fotelu. Od tamtej pory kady profesjonalny sportowiec oprócz „zwykych” treningów przechodzi równie treningi za porednictwem swojego umysu
w specjalnych salach sucych do tego typu wizualizacji. Co bymy
zrobili, gdyby nie ludzie nauki i ich odkrycia? Te niesamowite zalenoci odkryte przy okazji tego eksperymentu ukazuj, jak wielka korelacja zachodzi midzy ludzkim myleniem a fizyczn reakcj naszego
organizmu na nie. Tak funkcjonuje nasz umys. To, o czym mylisz,
wpywa na Twoje samopoczucie, a w konsekwencji na podejmowane dziaania. Mylisz, e Ty nie poddajesz si tego typu zalenoci?
Sprawdmy to dla pewnoci.

mwiczenie
Zamknij oczy i postaraj si odpry. Wyobra sobie, e wchodzisz do
luksusowego hotelu w centrum Warszawy. Rozgldasz si po jego piknie udekorowanym wntrzu i kierujesz si w stron windy. Wiesz doskonale, e masz wynajty pokój na 10 pitrze i czeka tam na Ciebie
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schodzony szampan w wiaderku z lodem. Wchodzisz do pustej windy, obracasz si i naciskasz przycisk z napisem „10”. Zanim jednak
drzwi zdyy si zamkn, w ostatniej wrcz chwili do windy wskoczya kobieta ubrana w obcis czerwon sukienk. Ty i owa kobieta
stoicie naprzeciw siebie. Winda ruszya do góry. Patrzysz na dziewczyn — jest zgrabna — mylisz. Seksowna sukienka opina si wokó
jej zgrabnych bioder, a w powietrzu unosi si zapach kuszcych damskich perfum. Starasz si na ni nie patrze, lecz nie potrafisz oderwa
wzroku od jej opalonego, krgego biustu wypywajcego przez duy
wycity dekolt. Pojawiaj si w Tobie coraz mielsze myli i fantazje…
Nagle winda, gwatownie wyhamowujc prdko, przywraca Ci do
rzeczywistoci i widzisz, e przepikna dziewczyna, któr przed chwil
widziae, znikna… Jeste sam na 10 pitrze… ;-)
Boj si troch zapyta o reakcj Twojego organizmu na tak wizualizacj, dlatego przyjmijmy, e ju wiesz, i nie jeste adnym wyjtkiem ;-).
W taki wanie sposób dziaasz Ty i Twój umys. wiadomo takiego stanu rzeczy jest bardzo wana w przypadku inwestowania na
rynku walutowym. FOREX to miejsce, gdzie emocje króluj jak nigdzie indziej. Ty ju wiesz, e moesz wpywa na to, co czujesz, przez
swoje myli. Jeli kiedykolwiek w przyszoci nie bdziesz pewny,
czy Twoje myli prowadz do finansowego sukcesu, czy majtkowej
ruiny — zapytaj siebie, co czujesz. Jeli odczuwasz lk i smutek, znaczy to, e Twoje myli nie s waciwe i zwycistwo wymyka Ci si
z rk. Rado , spokój i satysfakcja — to najlepsi doradcy inwestycyjni.
Dzi ju wiesz, e Twoja wolna wola dotyczy te tego, co odczuwasz
wewntrz. Jak wykorzysta wspomniane w tym miejscu zalenoci?
Dowiesz si w dalszej czci ksiki.

DokÈd zmierzasz?
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Czy zastanawiae si cho przez chwil, dlaczego kupie t ksik?
Co sprawio, e akurat t mojego autorstwa, a nie jak inn? Spodobaa Ci si okadka, marketingowy opis, moje nazwisko czy moe po
prostu przegldajc spis treci, natrafie na interesujce Ci zagadnienia? Motywów Twojej decyzji zapewne jest wiele. Myl, e jednym z nich jest poczucie, i ta ksika przybliy Ci do celu, jaki sobie postawie. Pytanie jednak brzmi, czy uwiadamiasz sobie ten cel.
Zdecydowana wikszo ludzi jedynie na poziomie podwiadomym
dy w yciu do celów „automatycznie wyznaczonych” przez rodowisko, w jakim si wychowywali czy te przebywaj. Taki stan rzeczy
powoduje, e nie osigaj oni tego, czego w rzeczywistoci pragn.
Wyobra sobie, e wsiadasz do samochodu, ustawiasz lusterka,
odpalasz silnik, zapinasz pasy, wrzucasz pierwszy bieg i nagle uwiadamiasz sobie, e… nie wiesz, dokd jecha . Wikszo kierowców
w takiej sytuacji cofnoby bieg, dao na luz i zaczo si zastanawia ,
dokd chc dotrze . To brzmi rozsdnie, przyznasz? Czemu zatem,
jeli chodzi o yciowe cele, ludzie zamiast przystan i pomyle , jad
przed siebie na olep? Jaka jest szansa, e kontynuujc tak szalecz
wypraw, dojad w upragnione przez siebie miejsce, o którym… nie
maj pojcia, gdzie jest, a czasem nawet, e w ogóle istnieje? Ich szanse s bliskie zeru. Aby dotrze do podanego celu, musisz zdawa
sobie spraw z jego istnienia i doskonale wiedzie , która droga Ci do
niego doprowadzi. Twoim celem jest bycie skutecznym inwestorem
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na rynku FOREX. Osignicie go bdzie jednak wymagao zrealizowania wielu innych zamierze. Wszystkich musisz by w peni wiadomy. Aby pomóc Ci lepiej pozna to, czego pragniesz w kontekcie
inwestowania na rynku FOREX, przygotowaem dla Ciebie krótkie
wiczenie.

mwiczenie
Wybierz z zamieszczonej poniej listy 5 pozycji, które bd najlepiej
odpowiaday na pytanie: „Dlaczego inwestuj?”. Zapisz je na kartce
papieru.
pienidze

uznanie

rozwój

wygoda

ciekawo

ryzyko

zabawa

satysfakcja

pasja

niezaleno

adrenalina

awans spoeczny

przyjemno

sprawdzenie si

Powysza lista jest jedynie przykadowa; moesz uwzgldni inne
czynniki. Jeli wykonae wspomniane wyej czynnoci, uporzdkuj
teraz wybrane hasa, przypisujc im odpowiedni priorytet (1 — najwaniejsze; 5 — najmniej wane). Przypatrz si sporzdzonemu dzieu i zastanów si, co o Tobie mówi. Odpowied na pytanie „dlaczego
inwestuj?” niesie ze sob uwiadomienie motywów, jakie kieruj
Tob w kontekcie inwestowania na rynku FOREX. Od motywów do
celów jest ju niedaleka droga.
Kiedy zaczynaem swoj przygod z inwestowaniem na FOREX,
moja lista wygldaa nastpujco:
1. PieniÈdze,
2. NiezaleĝnoĂÊ,
3. Awans spoïeczny,
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4. CiekawoĂÊ,
5. Rozwój.
Dzi, wyglda ona nieco inaczej…
1. Pasja,
2. Rozwój,
3. Zabawa,
4. Satysfakcja,
5. PieniÈdze.
Na pewno zauwaye ogromn rónic pomidzy pierwsz a drug list mych priorytetów i motywatorów inwestowania. Dlaczego
i skd taka zmiana? Wicej si o tym dowiesz w dalszej czci niniejszej publikacji, teraz musisz by wiadom jedynie kilku faktów.
1. PieniÈdze. Nigdy nie mog by Twoj jedyn i pierwsz motywacj w przypadku inwestowania na rynku FOREX. Dlaczego?
Poniewa im wiksz wag do nich przywizujesz, tym bardziej
dotkliwie przeywasz wszelkie straty, które — jak by nie patrze — s wpisane w zawód inwestora. Im boleniej reagujesz
na ubytek Twoich pienidzy, tym trudniej bdzie Ci si podnie . Wystpi stany lkowe, brak motywacji i wiary w siebie.
2. Pasja. Z czasem musi ona zastpi uczucie zaciekawienia, bdce cech charakterystyczn pocztkujcych inwestorów. To
wanie pasja i mio do rynku sprawiaj, e coraz szybciej zarabiasz i to duo wiksze pienidze.
3. Rozwój. To nieustanna potrzeba pogbiania wiedzy na temat
rynku i siebie samego. Postawa ucznia niweluje uczucie pychy
i samozadowolenia, które prdzej czy póniej doprowadzi Ci
do finansowej zguby. Pokora i wiadomo swoich niedoskonaoci jest kluczem do inwestycyjnego sukcesu.
4. Zabawa. Twoje podejcie do inwestowania w duym stopniu
warunkuje sukces. Moesz przyj postaw osoby, która podchodzi do pomnaania pienidzy jak do swojej pracy, a moesz
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si tym bawi jak dziecko. Argumenty tych pierwszych bd —
„jestem odpowiedzialny”, drugich natomiast — „jestem zdrowy i radosny”. Czyj stron przyj ? Domylie si ju, po której stronie ja stoj. Dlaczego akurat zabawa? Poniewa jestem
zdrowszy, radoniejszy i wcale nie czuj si mniej odpowiedzialny. To, e podchodz do swoich inwestycji na totalnym
luzie i bez stresu, nie tylko sprawia, e czuj si lepiej kadego
dnia, lecz take zwiksza moj szans powodzenia. Jak si czujesz, wstajc co dzie rano do pracy czy na uczelni? Robisz to
z przyjemnoci czy z poczucia obowizku? Nie syszysz przypadkiem wewntrz gosu „nie chce mi si”, a za chwil „musz
bo…”? W momencie, gdy podchodzisz do okrelonej sprawy
jak do obowizku, zaczyna dziaa tzw. „kotwica”. Jest to nic
innego jak okrelona reakcja Twojego organizmu na dany bodziec, uaktywniajca si pod wpywem jego wystpienia. Masz
kotwic na poczucie obowizku, przez co Twój organizm automatycznie odpala uczucie zniechcenia i rezygnacji. W momencie, gdy tak samo potraktujesz inwestowanie, zadziaa ona
w identyczny sposób. To normalne, nikt przecie nie lubi by
zmuszany do czegokolwiek. Traktujc inwestycje jak obowizek czy prac, wzbudzasz w sobie negatywne uczucia. Powiniene czerpa przyjemno z tego, co robisz w yciu, a w szczególnoci z pomnaania swoich pienidzy.
Teoria wyznaczania sobie celów wymaga, by spenia on okrelone
warunki. Powinien by on szczegóowy, mierzalny, aprobowalny, realny i terminowy. Ta formua zwana jest metod SMART. Czy jednak
wszystkie te atrybuty musz si pojawi , by Twój inwestycyjny cel
by waciwie wyznaczony? Moim zdaniem nie. Powiem wicej, ta
metoda w kontekcie inwestowania na rynku FOREX nie moe mie
racji bytu. Dlaczego? Chociaby ze wzgldu na ostatni wymóg —
terminowo .
Kiedy zaczynaem inwestowa na rynku FOREX, oprócz wspomnianych wyej priorytetów i bdnych motywacji miaem jeszcze
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pewne przewiadczenie. Byem przekonany, e proces mojej edukacji na temat rynku i swojej osoby doprowadzi mnie do miejsca, w którym bd móg y z inwestycji walutowych. Wierzyem, e pewnego
dnia, kiedy moja ona bdzie wstawaa rano do pracy, ja w tym czasie
bd robi sobie herbat, zasiada przed monitorem i zarabia 5 razy
wiksze pienidze ni ona w 2 razy krótszym czasie. Mylaem te, e
tak jak w zwykej pracy bd co miesic pobiera wypat z rachunku
inwestycyjnego i wydawa zarobione na FOREX pienidze. Niestety,
fakty s nieco inne.
Przede wszystkim kada wypata z rachunku inwestycyjnego jest
zabijaniem zotem kury. Dlaczego? Poniewa zakadajc, e posiadasz
rozsdny system zarzdzania kapitaem, inwestujesz z góry ustalony
procent swoich rodków pieninych. W zalenoci od rynku bdzie
on oczywicie na innym poziomie, ale zawsze bdzie istnia. Im zatem
mniej pienidzy na rachunku, tym mniej mog inwestowa , a w konsekwencji mniej zarabiam. Na taki luksus niewielu zawodowych inwestorów moe sobie pozwoli .
Waniejsza natomiast jest inna sprawa. Dopóki podchodzisz do
inwestowania jak do zabawy czy hobby, dopóty zarabiasz pienidze,
gdy nie czujesz adnej presji, np. czasu. W momencie natomiast, gdy
inwestujesz, by utrzyma siebie i rodzin, wiesz, e musisz zarobi .
Jeli zawierasz transakcj ze wiadomoci, e do koca miesica zostao 5 dni, trzeba opaci rachunki, a Tobie brakuje jeszcze 1500 z
— jak Twoja inwestycja moe by pozbawiona emocji i racjonalna?
Nie moe. W takiej sytuacji inwestujesz nie dlatego, e s ku temu
racjonalne przesanki, lecz dlatego, e musisz, bo jak nie, to co tam.
Zaczynasz ryzykowa , przez co poddajesz si silnym emocjom, a dalej… sam wiesz, jak jest.
Osobna kwestia to owa nieszczsna „terminowo ” w przypadku
wyznaczania sobie celów metod SMART. Dziaa to na podobnej zasadzie jak wyej opisana sytuacja. Czas Ci goni, stajesz si niecierpliwy, zawierasz transakcj codziennie, mimo e sytuacja nie jest tak
kolorowa, jak Ci si wydaje. No, ale có masz czyni ? Zaoye sobie
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przecie zarobi 100% w cigu roku, a tu zostao 3 miesice, a Twój
wynik to „jedyne” 35%.
Ta spirala szybko si nakrca, dlatego te lepsz ni SMART metod wyznaczenia swojej inwestycyjnej trasy bdzie wykorzystanie
sporzdzonej wczeniej listy i wypisanie na jej podstawie swoich celów i motywacji. Dla przykadu, pod hasem pienidze moe si kry
pomoc najbliszym w trudnej sytuacji finansowej lub zakup wymarzonego domu. Sam pienidz jest tylko narzdziem umoliwiajcym
osiganie okrelonych stanów. Jest mnóstwo literatury na ten temat
— zachcam zatem do zapoznania si z ni. W tym miejscu natomiast
skoncentruj si na omówieniu celów stricte inwestycyjnych, czyli
odpowiedzi na pytanie „dokd zmierzam?”.
Kiedy majc 19 lat, po raz pierwszy otworzyem platform transakcyjn i ujrzaem zbiór niezidentyfikowanych ksztatów, natychmiast
zapragnem pozna ich tajemnic. Od tego momentu dziel mnie
dugie lata i wiele przykrych dowiadcze. Sukces jednak jest marnym
nauczycielem, tote ciesz si, e przyszed on dopiero po jakim czasie. Dwoma z wielu bdów, jakie popeniem, rozpoczynajc inwestowanie na rynku FOREX, byy przecenienie swoich zdolnoci oraz
niecierpliwo . Moje zaoenia inwestycyjne byy wyssane z palca,
chocia mnie wydaway si realne. Pamitam jak dzi postawiony przez
siebie cel co do rocznej stopu zwrotu z inwestycji. A propos, chciaby zarabia na FOREX duo pienidzy? A ile to dla Ciebie duo?
Dla mnie, na tamten czas, duo to byo 200% rocznie. Byem jednak
realist. Wiedzc, e dopiero zaczynam, przyjem „kiepsk” redni
na poziomie 120% rocznie na plus. Obliczyem sobie, e jeli utrzymam taki zwrot rokrocznie, to za kilka lat bd milionerem. Wydawao si to takie proste. Dokadnie… Wydawao si.
Powiem wicej, jaki czas póniej dowiedziaem si, e jeden z najlepszych traderów na wiecie — Ed Seykota — utrzymywa przez 10
lat redni stop zwrotu na poziomie 125%. Jak wielka bya moja pycha, skoro syszc t informacj, pomylaem sobie, e jestem w stanie
zarobi wicej. Chopak, którego wiedza ograniczaa si do tego, jak
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zawrze transakcj kupna i sprzeday — stwierdzi, e zarobi 150%
w cigu roku. Brzmi komicznie — wiem. Ta iluzja nie trwaa dugo.
Rynek szybko zweryfikowa moj gupot. Jeli znajdujesz si obecnie
na etapie, który wanie opisuj — zastanów si. Na rynku walutowym
FOREX zarabia regularnie ok. 5% inwestorów. W tej niewielkiej grupie ludzi ok. 0,5% zarabia rocznie wicej ni 100%. Jak mylisz — kim
s Ci ludzie? Nie wydaje Ci si, e majc niewielk wiedz na temat
rynku i siebie samego, najprawdopodobniej znajdziesz si jednak wród
tych 95% stratnych? Myl, e widzisz to goym okiem.
Niestety, kiedy ja zaczynaem inwestowa , nie byo tak szerokiego
dostpu do wiedzy jak teraz, cho oczywicie to mnie nie usprawiedliwia. Mówi tylko, e jeli masz troch oleju w gowie, to inwestuj
w swój rozwój. Kupuj ksiki, odbywaj szkolenia, rozmawiaj z innymi
inwestorami, wymieniaj dowiadczenia. Idc tak drog, nawet ponoszc straty, idziesz we waciwym kierunku — zmierzasz do sukcesu.
Postawa „sam sobie poradz” jest najgorszym wyjciem, prowadzcym
na poarcie przez ukryte w Tobie Demony. Bd rozsdny — korzystaj z potgi, jak niesie ze sob epoka informacji i wiedzy.

