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ENTENDA O MINDSET DA DIFICULDADE
PARA CONSTRUIR UM MINDSET DE CONQUISTAS
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COMO SER UM TRADER
INVENCÍVEL
A ideia
Fala galera! Júlio Pereira que vos fala aqui!
Vamos à esse manual rápido e prático sobre a LIVE com Mr. Cohen!
Tenho o prazer de acompanhar de perto a carreira desse "monstro". O cara
é realmente um ponto fora da curva. E olha que conheço e estudo muitas
pessoas de sucesso viu?
Isso que você está vendo dele é só o começo… O cara vai voar ainda mais
alto e deixar você ainda mais pronto para ser um SUPER MEGA POWER
TRADER DE SUCESSO.
Falando da ideia, estávamos conversando alguns minutos antes da live e
apareceu a ideia de falar sobre as maiores dificuldades sobre ser alguém
que está começando nesse ramo e espera resultados muito rápidos.
Aquelas milhares de pessoas que sofrem com a ansiedade do processo. E
aí, ao invés de escolhermos falar de regras, o Cohen teve a brilhante ideia
de se passar por um trader, representando toda a realidade e o sofrimento
de forma real.
A LIVE ficou incrível, e para encerrarmos a falação aqui, segue os
aprendizados que estão lá. Vamos direto ao ponto.
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AS MAIORES DORES E AS
REFLEXÕES
O "Zé do trade" foi o personagem que o Cohen representou, e esse não é
ele hoje, mas já foi assim um dia.
A grande solução para o sucesso do Cohen, ele chama de "a virada de
chave" e explica ainda que não é só profissional, mas sim na vida. ISSO
MUDA TUDO.
Bóra começar a sua também.

História do Zé
● Nunca tinha ouvido falar de bolsa de valores
● Descobriu e começou a estudar
● Está estudando um universo novo e tem muita dificuldade
● Não acredita que vai dar certo e está quase achando que não é para
ele
● Tem medo para "treidar"
● É muito ansioso
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Um grande problema é dizer que você gosta de surpresas.
Gosta nada! Você gosta quando a surpresa é boa. Quando é ruim você
acaba se perdendo.
É preciso aprender a conviver com surpresas que não são agradáveis, pois
elas existem no trade.
Não reagir bem com surpresas boas não é um comportamento adulto.
Com a surpresa, mesmo que não seja boa, há uma grande oportunidade
de aprender.

ANOTE AQUI O QUE VOCÊ APRENDEU
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Eu não tenho tempo, preciso ganhar dinheiro logo e eu
estouro.
Você não controla o tempo. Mas pode utilizar ele à seu favor.
Estourar, ficar nervoso, não vai mudar o mercado. É uma grande falta de
responsabilidade.
Se você continuar estourando, você não será um trader de sucesso.
Estourando e não aprendendo só há uma forma de não quebrar a cara:
"ter muita sorte"

ANOTE AQUI O QUE VOCÊ APRENDEU
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Quero ir logo para a conta real
Para você abandonar qualquer coisa para trocar por outra, você precisa
aprender muito bem como vai funcionar a outra coisa. Sem pressa!
Seja inteligente e não afoito.
Enquanto você não mudar os rituais que você tem na sua vida hoje, você
não vai ter sucesso. Da forma que você faz toda as coisas, você faz uma.
Comece a se organizar. Tenha uma agenda de estudos e para todos os
seus outros rituais. Se organize, isso vai te ajudar muito.

ANOTE AQUI O QUE VOCÊ APRENDEU
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Eu quero dar dinheiro pras pessoas operarem pra mim
Cara! Você está tirando a responsabilidade das suas mãos. Não faça isso.
Você entregaria seus maiores tesouros nas mãos de alguém? Sua esposa,
seu marido, seus filhos???

ANOTE AQUI O QUE VOCÊ APRENDEU
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Quase peguei dinheiro emprestado no banco para operar
Esse não é o caminho.
Se você tem um problema para resolver, não queira escolher outro
problema maior para fazer isso.

ANOTE AQUI O QUE VOCÊ APRENDEU
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Se você fizer a coisa certa na hora errada, você vai pagar por
isso
Você precisa aprender o certo e ter a percepção da hora certa. Isso faz toda
a diferença.
O que muda isso em você é:
● Tempo de tela
● Visão mais ampla
● Aprender que não vai acertar sempre
● Aumentar a tranquilidade
Aprenda que você não pode comparar o seu capítulo 1 com o capítulo 10
de ninguém.
No GRANDE PLANO, imagine se você estudar uma hora por dia durante 5
dias da semana, você levará 2 meses e meio para estudar e aprender. Não
é muito tempo, mas você precisa organizar os seus hábitos.
Cuidado com as pessoas que estão ao seu lado para ter sucesso. Você
precisa de boas influências. Una-se no chat e nos grupos com a galera que
quer sucesso.
ANOTE AQUI O QUE VOCÊ APRENDEU
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Se você quer ser uma pessoa de sucesso, abandone as suas
crenças limitantes
Comece a acreditar na possibilidade de construir o que você deseja.
Para construir uma muralha você precisa colocar um tijolo por vez.
Uma coisa certa a fazer é ir para a direção certa e não obrigatoriamente
em alta velocidade. Se você correr para a direção errada, vai chegar a bater
a cara no muro mais rápido.
O QUE IMPORTA É ESTAR NA DIREÇÃO CERTA
ANOTE AQUI O QUE VOCÊ APRENDEU
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Quer um resultado top? Faça o simples.
Coloque lembretes no seu computador, colados na tela, com informações
que te lembre do que você quer acreditar. Isso transformará suas decisões.

ANOTE AQUI O QUE VOCÊ APRENDEU
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PARA QUEM PERDEU A LIVE
Se você perdeu a live, não tem problema, deixarei aqui o link para você
assistir. É só clicar na imagem.

Se quiser me seguir no insta, o perfil é @
 juliopereira.oficial
Estamos juntos e obrigado à todos pelo carinho.
Compartilha essa live e esse pdf com todos que você acha que vão se
beneficiar aprendendo isso.
Abraço !
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