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„Уроците“ ме направиха трейдър
Здравейте, казвам се Стефан Трашлиев и аз съм
този, който преживя и описа „Уроци на трейдъра
милионер“. Макар да са посветени на това как да
печелим на финансовите пазари, техният жанр е доста
по-различен от обичайния „сериозен“ тон, който
авторите използват, за да водят читателите в тази
сложна и трудна материя.
„Уроци на трейдъра милионер“ са много близо до
чистата документалистика. Като човек, работил години
като журналист, обичам да се шегувам, че бивши
журналисти няма. А „Уроците“ са живото потвърждение
на това. От първата до последната страницата,
описаното в тях е подчинено на основният принцип на
тази професия от близкото минало – всичко, за което
пишеш, да бъде видяно, почувствано и помирисано.
Днес, ако трябва да обобщя моето развитие през
изминалите няколко години възможно най-кратко, мога
да резюмирам, че трейдингът ме направи писател, а
описаното в „Уроците“ ме направи трейдър. Започнали
съвсем невинно под навеса на едно плажно барче в
Созопол, разговорите с преуспелия колега „обърнаха
хастара“ на мисленето ми и ми показаха трейдърската
работа в съвършено нова светлина.
Случайността ме срещна с Тим – трейдърът
милионер, който по своя собствена инициатива и
желание се превърна в мой ментор. Стъпка по стъпка,
дори по-бавно отколкото ми се искаше, той ме поведе
към същината на трейдърската работа, а тя се оказа
нещо съвсем различно от това, което начинаещите си
мислят за нея.
Затова още след първата „порция“ от уроци аз
реших, че трябва да ги представя на българските
читатели и се постарах да направя това по същия лек и
непринуден начин, по който те достигнаха и до мен
самия. Трейдърът милионер говори просто, образно и
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разбираемо и аз държах този стил да се запази и да
стигне автентично до читателите.
Затова „Уроци на трейдъра милионер“ не са като
обичайните книги-учебници, където се предлага стройна
система от знания, които читателят трябва да усвои и
прилага. „Уроците“ са приключенска книга. В тях
описвам моето израстване и не спестявам нищо от
перипетиите, които съм преживял по този път. А
израстването не е нещо, което можеш да го назубриш,
трябва сам да го преживееш.
В „Уроци на трейдъра милионер“ проследявам
четири етапа от моя път на израстване като трейдър.
Още веднага след всеки един аз ги представях на
българските читатели, като първите три от тях излязоха
първоначално във вид на самостоятелни електронни
книги. А след завършването и на четвъртия етап, събрах
„Уроците“ в едно общо книжно тяло, което представлява
тяхното пълно издание. Затова, когато става въпрос за
„Уроци на трейдъра милионер“ говорим за една
хартиена или за поредица от четири книги, които се
съдържат в нея.
***
Настоящата книга за книгите е едно необичайно
продължение на поредицата. В нея не се проследява
някакъв следващ етап от „приключението“, тя е отзвук за
ефекта от „Уроците“ върху читателите. Затова моето
присъствие тук като автор е съвсем незначително.
Ролята ми е предимно на съставител. В тази книга ще
намерите автентичните мнения на реални български
трейдъри и инвеститори, в които всеки един дава своята
оценка за книгата, а някои споделят и как са ги
пременили знанията, които са открили в поредицата.
Изключителна привилегия е за мен, че
благодарение на „Уроци на трейдъра милионер“ имам
удоволствието да се запозная със стотици хора в
България, които търсят успех на финансовите пазари.
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Възможността да общувам с читателите ми дава важна
обратна връзка и увереност, че „Уроците“ са ценни и
полезни. Мнозина споделят, че са открили себе си в
книгите, намират описани своите лични трейдърски
истории, както и отговори на индивидуалните си
проблеми.
Отзивите от читателите започнаха да идват при мен
още веднага след излизането на първата е-книга и
продължават неизменно досега. А най-въодушевяващо
от всичко е, че томчето с пълното хартиено издание се е
превърнало в настолна книга за много от читателите и
те често я отварят, за да си припомнят някои моменти,
да получат доза окуражаване или да затвърдят някои от
знанията, които прилагат в своята работа.
Настоящата книга за книгите е толкова автентична,
че дори и заглавието не е мое. Тези думи принадлежат
на един от читателите и ще ги намерите в следващите
страници. Затова е време да „изляза от кадър“ и да дам
думата на многобройните автори. Моето присъствие в
следващите страници ще бъде съвсем скромно и ще се
разпростира само върху някои пояснения или свързващи
реплики.
Държа обаче лично да потвърдя и да се присъединя
към думите, които избрах като заглавие на тази книга за
книгите:
„Уроци на трейдъра милионер“:
„Прилагам ги!
Действат!!
Успявам!!!“
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Библия за трейдинга от психологическа гледна
точка
Искам да подчертая, че по своята мисия „Уроците“
се стремят да покажат, че успешният трейдинг е нещо
възможно и осъществимо. Това обаче не може да стане
по традиционния шаблонен начин, а само след
задълбочено проникване в същността на пазарите и
упорита работа върху себе си. Ето няколко
потвърждения от трейдъри с дългогодишен опит:
Йордан Кирилов:
„Казват, че има милион начина как да се печели на
пазарите и само няколко как да се губи. В „Уроци на
трейдъра милионер“ брилянтно са описани всички
нужни за успеха неща, като същевременно са
очертани и грешките, които се допускат. Това за мен
е не просто книга, а и инвестиция, защото за да науча
всичко написано от практиката, ще платя огромна
сума пари и време. Много важно за мен е, че е написана
от трейдъри за трейдъри, а не от хора, които просто
гледат пазарите отстрани.“
Румен Димов (Руджи):
„Аз имам голямата книга, която обобщава
всичките. За мен беше невероятно удоволствие да я
чета, тъй като е написана разбираемо, не със суха
теоретична материя, а с реалното психологическо и
практическо предоставяне на информацията. Темата
е разгледана от практическа гледна точка и по този
начин без дори да се усетя разбрах, че съм проумял
някои истини, които в годините дори не съм
забелязвал. Това много ми помогна да осъзная къде
съм позициониран в океана на форекс материята.
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Аз лично смело мога да кажа, че продължавам да
използвам книгата като наръчник и дори често си
препрочитам някои от цитатите написани в страни
от текста, защото много ме мотивират. В общи
линии оценката за този "НАРЪЧНИК НА ТРЕЙДЪРА",
както аз го наричам, е 10 по десетобалната система.
Затова ще се радвам да има продължение на
поредицата. С удоволствие бих продължил да чета по
темата.
Стефчо, ето така чувствам аз нещата и ти
благодаря лично за прекрасното четиво. Чакам с
нетърпение следващите книги.“
Благодаря ти, Руджи, за хубавите думи! Радвам се,
че „Уроците“ са ти харесали и че продължаваш да ги
отваряш, за да си припомниш някои моменти. Да ти
призная, аз също понякога го правя:)
Димитър Алексиев ми сподели, че дълго е търсил
четиво за трейдърската психология, а не само за
практическата търговия:
„На мен лично книгата ми даде поглед върху това,
което ми убягваше досега, а именно психологическата
нагласа към трейдинга и начина по който да се
справяме с емоциите при губещи и печеливши сделки.
Трейдингът е не само техническа, но и в по-голямата
си част психологическа игра. Започнах да анализирам
и вниквам по-дълбоко в графиката и да си задавам
въпроса: Къде умните пари биха влезли в сделка? Тази
книга за мен е нещо като библията на трейдинга от
психологическа гледна точка.“
Николай Стефанов също е намерил в Уроците“
това, което е търсил:
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„Когато си купих книгата смятах, че ми трябва
промяна в начинът на мислене. Сега съм сигурен в
това, но имам и насоки как да се случи.
Видях, че през много от моите грешки е минал и
друг, но ги е преодолял. Интересно и полезно беше за
мен, да разбера за начинът по който си успял да го
постигнеш.
Смятам, че всеки трябва сам да изгради собствен
стил на търговия, което си направил ти, с помощта
на уроците на трейдъра милионер.
Надявам се да успея и аз.
Благодаря за споделеният опит!“
Сигурен съм, че Николай и всеки от читателите ще
го постигне, защото трейдърът милионер „не предлага
готова порция риба, а ни учи как сами да си я ловим и
приготвяме.“ А това е умение за цял живот.
Липсата на готов алгоритъм, който човек механично
да започне да прилага, не пречи на Дамян Миков да
заяви, че е изключително доволен:
„Великолепна книга, изпълнена с много полезно и
качествено съдържание, предадено по изключително
достъпен и увлекателен начин. Задължително четиво
за всеки, който се занимава или възнамерява да се
занимава с финансови пазари.
Препоръчвам с две ръце!“
Мнението на Николай Димитров ме кара
изключително много да се гордея, защото той сравнява
„Уроците“ с вечни книги:
Както в живота, така и в трейдинга има низ от
прости принципи, които ако човек се научи да спазва,
може всичко "да му върви по мед и масло". Тези прости
правила, които трябва да спазваме за да се справяме с
предизвикателствата на живота, са известни на
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хората още от дълбока древност. Срещаме ги в
Библията, в Корана, в притчите, в басните, за тях
говори и всеки съвременен гуру.
За мен книгата "Уроци на трейдъра милионер" е
равносилна по стойност на всички тези вселенски
писания. Тази книга е много повече от книга за
трейдинг. Принципите изложени в нея могат
наистина да ви помогнат да се самоизградите като
печеливша система. Подчертавам самоизградите
защото книгата сама по себе си няма да ви даде успех,
ако вие не издялате себе си, прилагайки простите
принципи заложени в нея. Да принципите са прости, но
изпълнението им е не е. Защото, както казва един мой
приятел, треньор по личностно развитие "няма нищо
по-трудно от това да спазваш прости правила".
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Основи на успеха в търговията
Трябва да призная, че предварително бях доста
притеснен от това как ще се приеме необичайния стил и
повествование в „Уроци на трейдъра милионер“ Тези ми
притеснения обаче бързо се изпариха още веднага след
излизането на първата е-книга „Настройки на ума“. Тя е
и най-леката от четирите книги, защото в нея уроците
бавно набират скорост на фона на фриволната
програма, която непринудено следваме с нашите нови
приятели в Созопол.
Първите читатели обаче веднага откриха особената
стойност на уроците в нашите разговори с Тим и техните
отзиви ми вдъхнаха куража да продължавам в същия
дух. Ето какво ми писа тогава Иван Чаталбашев:
„Преди около 3 години бях готов да се откажа от
търговията на валутните пазари, докато не попаднах
на „Уроци на трейдъра милионер“. Още след прочита
на първите книги реших, че е глупаво да се отказвам и
продължих:) За мен наученото в тази поредица
предизвика кардинална промяна в поведението ми на
форекс пазара.“
Трябва да призная, че подобен ефект от „Уроците“ е
твърде задължаващ, защото търговията на финансовите
пазари не е разходка в парка, а високорисково
занимание. Затова за тази книга за книгите специално
потърсих Иван, който е един от първите, поръчали си
пълното издание „Уроци на трейдъра милионер“. Ето
какво ми отговори Иван Чаталбашев сега:
„Пиша това писмо с голямо вълнение.
Книгата "Уроци на трейдъра милионер" която си
купих и прочетох, благодаря ти за твоя труд, доведе
до значителни промени вътре в мен. С първия прочит
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започна един процес на самоосъзнаване и промяна,
който продължава дори и днес! Мога да кажа, че съм
имал някои доста болезнени моменти.
Благодарение на тази книга разбрах за много от
моите "недостатъци" които имам и грижливо съм си
"подхранвал" от както се помня. Разбрах какво
означава истински самоконтрол на емоциите и
самоконтрол на мисълта (нещо което дори и сега
продължавам да тренирам и усъвършенствам без да
спирам).
Разбрах колко трудно е човек да се промени, да
смекчи своето его и да го изключи от уравнението при
вземане на търговски решения (доколкото това е
възможно), както и важни житейски решения. Мисля,
че то (егото) води до големи проблеми в нашето
общество, вземайки връх и превес в съзнанието на
човек. Примерите са твърде много и навсякъде около
нас..
За разлика от много други книги, „Уроци на
трейдъра милионер“ е написана по много достъпен
начин и на лесен за смилане език. Не си спомням до
момента да съм срещал друго четиво с толкова
приятен стил. Мисля, че формата който си избрал е
много успешен.
Малко ми е тъжно, че никой в училище или в
университета, не ни е споделял тези основи на успеха
в търговията и бизнеса като цяло.
Накрая, но не на последно място, мога да кажа, че
книгата е страхотна и влиза в моят списък "must
read". А на всички хора, които още не са я прочели,
мога само да кажа, че си заслужава!“
Още след излизането на първите електронни книги
Валентин Филипов ми писа:
„Книгите ти са написани така, че, когато ги чета,
имам усещането, че аз самият съм в компанията на
Тим и разговарям с него. Мечтая да се срещна с
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колкото се може повече такива хора, защото те ме
зареждат и ми дават смисъл да продължавам в
начинанието си.“
Деница Баликова не обича да чете на екрана и
затова нейната първа среща с „Уроците“ е пълното
хартиено издание. Ето какво ми сподели тя само два дни
след като получи доставката:
„Сега започвам втората част на книгата,но
държа да ти кажа, че определено е най-доброто
четиво, което съм хващала. Просто в десетката.
Поздравления!“
Ето бързата спонтанна реакция и на Николай
Мързаков:
„Здравейте г-н Трашлиев, днес получих вашата
книга и на един дъх прочетох първата част
"Настройки на ума". Скоро не бях се зачитал така
дълбоко. Поздравления! Пожелавам ви успехи!“
Също пълни със суперлативи са димите и на
Пламен Каменов:
„Страхотна книга, уникален труд! На мен лично
много ми помогна в моята работа като трейдър да
осъзная някой истини. В други книги, свързани с
трейдинг, няма такава информация. Все още се уча, аз
съм начинаещ, 1 год. стаж имам и използвам вече
книгата като наръчник, препрочитам си някой части
от нея! Не съм започнал да изкарвам, но се надявам и
това да стане, от начало много грешки направих и бая
пари потроших:)“
Детелин Иванов също е в период, когато се
съвзема. Споделя, че не се е захванал сериозно да
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търгува, след първия си неуспешен опит на реална
сметка.
„Въпреки това – казва той, - книгата ми даде друг
мироглед за финансовите пазари и съм си оставил
време прочетеното да пропие в мен, преди отново де
предприема конкретни действия.“
Горещо препоръчвам на Пламен и Детелин да успят
да се задържат в нашия труден занаят. „Мъчно ми е за
трейдърите, които са се отказали – каза ми веднъж
Тим, - защото не знаят какво изпускат!“ Нескромно
смятам, че именно „Уроците“ са книгата, която може да
помогне в това отношение. Подобно самомнение
веднага мога да подкрепя с думите на Теодор Митков:
„Една книга за трейдинга отвътре. Не теории,
които звучат „научно“, но не работят, а реалностите,
с които се сблъскваме в практиката.“
През годините на своето лутане на финансовите
пазари, категорично се убедих, че само практиката може
да ти донесе успех. А и най-добрите учители са именно
хората, които са минали по твоя път. В този дух са и
думите на Анатоли Чипев:
„Благодаря ти за тази книга! Прочел съм десетки
други, научих полезни неща от всички тях, но нито
една не ме направи успешен трейдър. Единствено
„Уроци на трейдъра милионер“ ме научиха как да го
постигна. Благодаря ти още веднъж!“
Кратко и точно го е казал Иван Илиев:
„Уроци на трейдъра милионер запълват една
голяма празнина – празнината между знанията и
тяхното прилагане.“
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Празнината между знанията и тяхното прилагане
човек може да премине и сам, но далеч по-сигурно и
„икономично“ е някой да го преведе по този път. Разбира
се, този някой трябва да има знания и опит, както и
умения да ти представи тези знания. За мен трейдърът
милионер е точно този „водач“ между знанията и тяхното
прилагане. Ето как се изказва за Тим и колегата Стоян
Петрунов:
„Ментор, който говори и преподава на разбираем
и достъпен език.“
Говорейки за прилагането, стигаме и до една
съществена „особеност“, характерна за всички хора,
които стават победители. Пеньо Тодоров го е казал във
връзка с книгата, но това важи с пълна сила и за всички
останали сфери:
„Уроците“ ни учат на нещо много важно – само
тези от неуспяващите, които откриват виновника в
себе си, ще излязат от тази категория и ще се качат
на пистата на успеха.“
Елеонора Комитова също е открила повсеобхватна стойност от наученото в „Уроците“:
„Бавно,постепенно и неусетно уроците на
трейдъра милионер променят мисленето, а това е от
решаващо значение за начина, по който възприемаме
нещата и взимаме своите решения – не само в
трейдинга, а и в живота.“
В същия дух е и мнението на Екатерина Костова:
„Книга за трейдинга. Не – за живота!“
С уменията на дългогодишен журналист, тя го е
„заковала“ само с няколко думи. Не мога да не отбележа
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факта, че Екатерина протегна колегиална ръка още в
следващия месец след излизането на пълното издание
като ме покани и организира представяне книгата в
Пловдив:

Освен известен журналист, Екатерина Костова е
автор на книги, продуцира и първия сайт за
субективна журналистика – f2ftv.net.
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Успехът е начин на мислене
Всеки, който се занимава с предприемачество,
инвестиции или преследва успех в някаква друга сфера
е забелязал при себе си една трансформация, която
бавно и постепенно го е направила различен отпреди.
Тази промяна е в неговото мислене.
„Предприемач и служител не са професии, а начин
на мислене.“ Това са думи на Стойне Василев –
инвеститор, предприемач, финансов коуч и създател на
SmartMoney.bg. Стойне влага много време, усилия и
талант да популяризира и преподава финансови знания
и затова неговото мнение за „Уроците“ е особено
показателно:
„Има книги, които прочиташ и забравяш за тях.
Има и книги, които те карат да се замислиш и
буквално ти променят мисленето по дадена тема.
Книгата на Стефан Трашлиев „Уроците на трейдъра
милионер“ определено е от вторите. Въпреки че е 542
страници, тя се чете много леко и изобщо не усещаш
как минава времето. В книгата се проследяват
срещите на автора с трейдъра милионер на различни
места в България и в чужбина (дори може някой от вас
да е бил на съседната маса).
За мен, едно от основните неща, за да печелим на
световните финансови пазари (а и не само), е
менталната настройка. Тя е отговорна за над 90% от
успеха, като останалите 10% са техническите знания
в съответната сфера. Дори да не търгувате все още
или сега започвате да опознавате трейдинга, книгата
ще ви е полезна с прозренията на Стефан Трашлиев,
които са резултат от дългогодишен опит в тази
сфера. Те се отвъд традиционните материали и
обучения, където се набляга само на чисто
техническите похвати в търговията.
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Това, което много ми допадна в книгата са
цитатите и мъдрите мисли, които са намерили
място на почти всяка страница. Те допълват и
изразяват в кратка форма, както уроците на
трейдъра милионер, така и съветите на автора и
други успешни и мъдри хора. Едни от любимите ми са
„Трейдърите няма нужда да хабят безценната си
енергия в борба срещу нещо, на което на могат да
повлияят“, „Пазарът не може да бъде покорен, стани
част от него!“ и особено „Изкушението да се
предадеш е особено силно преди победата“.
Както в почти всяка сфера, така и в търговията
на световните финансови пазари, не повече от 5% от
участниците постигат сериозни печалби и успех. За
да сте от тях познаването на графики, фигури и
следенето на пазарни новини, няма да са достатъчни.
Трябва да навлезете по-дълбоко в своето съзнание и
да разберете дали менталната ви нагласа е на
нужното ниво. За щастие, успешните трейдъри не са
някакви божествени създания, а реални хора, които
притежават набор от конкретни умения и психическа
устойчивост, които им осигуряват предимство пред
останалите 95% от участниците на пазара.
Ако искате да сте част от топ трейдърите в
България (а защо не и в света), книгата на Стефан
Трашлиев „Уроците на трейдъра милионер“ е
отправната ви точка.
Пожелавам ви успех!“
В този дух е и мнението на Мануел Богданов:
„Хубава книга, наистина по увлекателен начин и
постепенно ти разкрива някой тайни от иначе
забулените истини за трейдърството.На мен най
много ми помогна в психологически аспект. Аи от
сентенциите можеш да извлечеш много поуки
включително за живота. Като цяло, книгата е една
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необходима крачка в израстването ни като трейдъри
и личности.“
Благодаря и на Мануел за хубавите думи. Радвам
се, че книгата му е харесала и че му е помогнала да
направи още една крачка напред!
Без да иска, Михаил Денчев разкрива пък някои от
моите крачки преди да стигна до написването на
Уроците“:
„Четейки книгата нямаше как да не направя
аналогия с "уроците на богатия татко". Явно е, че
автора е повлиян от Кийосаки, което за мен е още
един плюс на книгата. Аз така я препоръчвам на
приятелите си - прочетете "българския
Кийосаки".Колкото до самата книга - всеки има какво
да научи от нея. Използвам случая да благодаря от
сърце на г-н Трашлиев за чудесното четиво, което е
написал! И да му пожелая да стане милионер и от
двете дейности, с които се е захванал.
Пожелавам успех и много положителни емоции на
всички! :):)“
Бързам специално да благодаря на Михаил Денчев
за хубавите думи. А сравнението с Робърт Кийосаки
само може да ме ласкае. Да, признавам си, прочетох
уроците на богатия татко още преди 13-14 години, а
след това и всички останали книги на Кийосаки. И да,
промениха ми мисленето и ме направиха това, което
съм сега. А ето, че покрай трейдинга, дойде време и аз
да започна да давам своя принос:)
Александър Дяков също е човек, който дава своя
принос и знания в трейдърската област. Той е
собственик на protrading.bg, чийто слоган е „Промени
своя трейдинг ДНЕС!“ Ето какво ми написа Александър
във връзка с „Уроците на трейдъра милионер“:

17

„Не знам дали преди съм те поздравил за книгите
те, но в тях има много стойност и дано тя да стигне
до повече хора. Започнах да ги купувам преди 1 или 2
години и намирам в тях много ценни неща. Затова
смятам, че те трябва да те наредят на едно ниво с
книгите на „Trading in the zone“, „Тrade what you see“ и
др. За мен, по-добра БГ книга на нашият пазар няма.
Написал си огромен извор за трейдинг психология!“
Не по-малко вълнуващи са думите и на Антон
Антонов:
„Тази книга за мен е едно от най-хубавите неща,
което може да се случи в живота на трейдъра. По
невероятно достъпен начин Стефан ни е поднесъл
безценна информация. От нея научих, че в тази
професия няма „магическа формула”, каквато много
хора се опитват да открият. Влизането в „Клуб 5%”
минава изцяло през себеусъвършенстване и
надграждане на личността, а книгата дава много
конкретни стъпки как това да се случи. Просто
читателите трябва много задълбочено да работят
над себе си. Някъде в книгата Тим споменава как не
може да викаме и да се гневим в колите си в
ежедневния трафик, да бързаме да не изтървем
поредния зелен светофар, а същевременно да
очакваме да сме спокойни, когато седнем пред
графиката и да не недоволстваме срещу пазара.
Печелившите стратегии в трейдинга са безброй,
дори можем и сами да си изградим такава с повечко
натрупани опит и знания, но те са нищо, ако нашата
собствена личност не може да ги имплементира
правилно.
Нека благодарим на автора Стефан Трашлиев, че
е създал и споделил с нас това невероятно четиво!“
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Йордан Трапов е един от големите почитатели на
„Уроци на трейдъра милионер“. Лично се познаваме с
него и определено говорим на един език по отношение
на трейдърската работа. От него, в тази „сборник“ с
мнения, той пожела да включа следното:
„Сентенциите в книгата ми помогнаха много да
променя мисленето си, да израсна като трейдър. В
нея прочетох много тънки и важни истини за
трейдинга.“
Ив Филипова също засяга аналогията с Робърт
Кийосаки и дава своето мнение за „Уроците“ в контекста
на една дискусия дали авторът е необходимо да е
милионер:)
„Започнах книгата и съм много приятно
изненадана. В началото съм, не знам дали ще стана
трейдър, но благодаря за прекрасно представения
материал! Вътре има безценна информация, която
може да се приложи във всички сфери на живота. Не
съжалявам, че я взех, дори напротив. Признавам, че в
началото мислих дълго, защото подобен вид заглавия
ме отблъскват, но в крайна сметка реших да я взема.
Оказа се, че съм направила отличен избор. А на погоре поставен въпрос дали автора е милионер и ако да
- дали е само от пазарите - самото заглавие на
книгата показва, че в нея не става дума за самия
автор, така, че не виждам защо се коментира
неговото финансово състояние. По отношение на
Кийосаки - аз съм му голям фен, но тук става дума за
съвсем различни области. Едното не изключва
другото, нито са противопоставени. Иначе Монако
(където се развива действието в треатата книга от
поредицата) е прекрасно място - почивали сме там,
надявам се да потретим. И още нещо последно - за
трейдър не знам, но със сигурност автора е отличен
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писател! На такова интересно четиво не бях
попадала отдавна.“
Благодаря на Ив Филипова за хубавите думи.
Радвам се, че съдържанието на книгата носи толкова
позитивни емоции и приятни моменти, и най-вече знания. Уверявам ви, че това ми дава истинско
удовлетворение. И увереността, че трудът ми си е
заслужавал.
Признание, че трудът ми си е заслужавал,
получавам и от думите на Васил Банов, който избрахме
за председател на АТБ след нейното учредяване:
„Малко известен факт е, че „Уроците на трейдъра
милионер“ има принос в създаването на Асоциацията
на Трейдърите в България. Тази книга ме запозна с
нейния автор и от дума на дума се започна работа по
първата официална трейдърска организация в
България.
Когато и да я прочетете винаги ще е точното
време, но все пак бих искал да наблегна на два
момента, когато тази книга ще ви бъде в пъти пополезна.
Първият от тях е, когато все още не сте
започнали търговията с реални пари. На този етап
може спокойно да приемете, че нищо не знаете за
пазарите. Прочетете книгата! Тя ще ви покаже
трънливия път на един трейдър. Ще ви даде ценни
насоки за това какво да очаквате, какво може да
избегнете и какво трябва да изтърпите.
Истинската полезност на „Уроци на трейдъра
милионер“ идва в един по-късен момент, може би найважният от всички. В този неизбежен период от
живота на всеки трейдър, когато загубите започнат,
една след друга, без да спират, когато процентите
загуба надхвърлят възрастта ви (понякога в пъти),
когато си мислите, че всеки момент ще ударите
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дъното ... тогава си споменете тези думи и
прочетете книгата. Да, знам, че е трудно и не ви е до
това, но просто започнете да я четете. Тя ще ви
помогне да се изправите след този тежък момент и
да продължите. А именно тези, които успеят да
направят това, са тези, които стават истински
трейдъри!“
До тези изводи по друг път е стигнал и колегата
Стефан Стоянов:
„Когато започнах да се интересувам от търговия
на финансовите пазари, попитах с какво да започна.
Отговорът беше: „С психическата нагласа.“ Това
обаче ми се стори доста безинтересно, аз не се
вслушах и тръгнах по трудния път. Така, в самото
начало на моята кариера, не се интересувах от
психологията, но с течение на времето разбрах, че
ми липсва. Попаднах на книгите на Стефан Трашлиев
„Уроци на трейдъра милионер“ но бяха електронно
издание аз исках хартиено. Оказа се, че едно от
уменията, което се описва в книгата, търпението, се
отпраща - дочаках хартиеното издание.
За тези, които искат да се занимават или се
занимават с трейдинг, нека я прочетат! Това което
пише в нея ще им е полезно, но тази книга може да
помогне и желаещите да правят и друг бизнес.
Уроците са еднакво валидни и в други начинания.“
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Търговията е почти на 100 % психология
Вижте какво написа специално за тази книга за
книгите Димо Димов. Той е ръководител на отдел
„Международни пазари“ в инвестиционен посредник
Карол, активно търгува на световните финансови пазари
и определя себе си като агресивен трейдър. Димо е
почитател на „Уроците“ още след излизането на първата
книга, а неговото мнение като човек, който ежедневно е
„в джаза“ повече от 15 години, е особено показателно:
„Търговията на финансовите пазари е нещо много
специфично. Тя е изключително примамлива поради
практически неограничените възможности които
дава, но същевременно вероятността за успех в
дългосрочен план е малка. Особено на пазарите, при
които се позволява висок ливъридж, едва няколко
процента от трейдърите печелят устойчиво.
Причината е една единствена – търговията е почти
на 100 % психология и именно поради нашите
несъвършенства вътре в самите нас печалбата на
финансовите пазари е толкова трудна.
Масовото мислене, особено при начинаещите
трейдъри е, че за да печелим е необходимо преди
всичко да имаме идея накъде ще отиде пазара т.е.
набляга се на анализа. Наистина има много добри
методи на анализ (и технически, и фундаментални)
които могат с голяма степен на сигурност да
предвидят какво ще е следващото голямо движение. И
въпреки, че има много блестящи анализатори, много
малко от тях са и блестящи трейдъри.
Очевидно истината е някъде друга и тя се нарича
психология на търговията. Хората сме устроени и
възпитавани така, че действаме емоционално
(разбирай неправилно) в стресови ситуации. А на
финансовите пазари те изобилстват – правим големи
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пари, губим много, търпението ни е изправено на
изпитание и т.н. И така, когато действаме под
вниманието на емоциите шансовете ни за успех са
бих казал илюзорни. Ключът към успеха е да погледнем
вътре в себе си и да предприемем конкретни стъпки
за промяната на своя mindset т.е. представите ни за
нас самите и обкръжаващият ни свят. Едва тогава
можем да имаме успех на финансовите пазари, а и да
бъдем щастливи в живота като цяло.
Именно поради тези разсъждения аз горещо
приветствам всякаква литература на тема
психология на търговията, защото именно така може
да ни се отворят очите за важното в търговията (а и
за глобално в живота). „Уроците на трейдъра
милионер“ са първата книга написана по темата от
български автор и аз съм голям почитател на всичко,
което Стефан Трашлиев прави. Ако имаме повече
ентусиасти като него, знанието което се дава
неминуемо ще направи трейдинга (а и не само него)
по-различен.
Самата книга е написана изключително
увлекателно и се чете на един дъх. Отделно е
написана от човек патил и препатил на пазарите и
всеки един от нас, които търгуваме на пазарите,
неминуемо ще се разпознае в главния герой.
Неслучайно в компанията, за която работя, закупихме
известно количество от книгата, за да може да я
даваме на клиентите ни като първата книга с която
да започнат своето обучение на финансовите пазари.
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За книгите, хората ... и форекс
Доста по-нестандартно, отколкото обикновено в
такива случаи, звучи отзивът за „Уроците“ на колегата
Николай Колев. Той е едно от най-изявените имена в
трейдърската гилдия в България, а неговият сайт forexhobby.com – един от най-рейтинговите. Николай
активно споделя и преподава своите знания, а
учениците му с уважение го наричат „учителя Колев“.
Вижте есето, което той написа специално за тази книга
за книгите:
„Има ли връзка и въобще какво обединява трите
елемента от заглавието? За хората и книгите - ясно,
но форекс?... В по-общ план връзка би могла да се
намери между всеки два, три, пет и т.н. произволни
елемента. Но аз нямам намерение да обобщавам, а
имам на ум съвсем конкретен повод. И да го кажа в
самото начало. Връзката е петият елемент, а кой е
четвъртият - надявам се да стане ясно до края.
Така. Очевидно ще говорим за форекс и книги за
форекс. И нека ви обърна внимание - множественото
число съвсем не е печатна грешка. Защото искам да
ви споделя размишленията си за една книга, побрала в
себе си цели четири - и то не малки - произведения,
всички обединени от една тема. Търговията на
международните финансови пазари, с ударение на
може би най-важния неин аспект - психологическия. Но
не само...
Да караме подред. Книгата е “Уроци на трейдъра
милионер”, а неин автор е Стефан Трашлиев. И точно
него натоварвам с функцията на петия елемент. Кой,
ако не авторът? Впрочем той е известен на
трейдърската общност у нас отдавна. И не само с
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това, че първите три книги от поредицата за
трейдъра милионер бяха издадени в електронен
вариант. Виждали сте го, предполагам, в
специализирани предавания по телевизията, четете
редовните му коментари в онлайн изданието му
“Списание трейдър” и няма как да не ви прави
впечатление непримиримата му позиция срещу
недобросъвестните прояви в трейдър общността.
Неотдавна, в отговор на това, че подарих моята
скромна книга на млад колега, той ми благодари по
следния начин: “Много ви благодаря, господин Колев! В
момента чета другата ви книга - за трейдъра
милионер - и веднага, след като я свърша, се заемам с
тази”. Разбира се, отговорих му, че ме бърка с г-н
Трашлиев, но че ни най-малко не ме обижда с това, а
напротив - ласкае ме.
Всъщност, книгата вече си беше бестселър сред
колегите. Но интересното е, че точно тези от тях,
които притежаваха отделните й части в електронен
вариант - решиха да си я прибавят в библиотеката си
като хартиено издание. И бъдете сигурни, че не го
правят заради луксозния външен вид, нито заради
петстотинте й страници.
Не знам как е при вас, но аз си имам ограничен
брой любими книги - специализирани и художествена
литература, - които обичам да си препрочитам от
време на време и в които при всеки следващ прочит
да откривам нови неща. Определението “настолна”
едва ли е най-точното за книга, настанена за
постоянно на нощното ми шкафче, но на него няма
място за нищо друго, освен за натрупани една върху
друга отворени книги.
И “Уроци на трейдъра милионер” е една от тях. За
тези от вас, които все още не са успели да се
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запознаят кои са четирите съчинения, които книгата
обединява, нека ги кажем:
1. Настройка на ума
2. Програмиране на успех
3. Стратегия за печалба
4. Машина за пари.
Всяка отделна книга от поредицата третира от
различен ъгъл изграждането на трейдъра като
завършен професионалист, преминавайки през
различните етапи от развитието му. Основно
внимание е отделено на формирането и
затвърждаването на личностни качества от гледна
точка на последователност, психическа устойчивост,
дисциплина и ред други реквизити от арсенала на
трейдъра. Но докато по тези теми могат да се
прочетат немалко материали, “Уроците” са уникални
с начина, по който са представени.
Преди малко споменах, че сред любимите ми книги
държа на шкафчето си както художествена, така и
специализирана литература. Е, “Уроците на трейдъра
милионер” спада към художествената литература, но
носеща специализирана информация. И нека
повествователният характер не ви заблуждава.
Стефан Трашлиев е активен трейдър на
финансовите пазари и това прави съветите му още
по-стойностни.
Книгата е подходяща както за форекс трейдъри,
така и за финансови инвеститори в много по-широк
план. Отварям я понякога за успокоение, когато съм
разочарован от неуспешна сделка. Нося я с мен като
забавно четиво по време на почивка. Ако съм изморен
вечер, преди заспиване чета само великите мисли в
страничната лента - сами по себе си, също
самостоятелно четиво...
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Като че ли не успях до тук да подскажа, кой е
четвъртият елемент, за който споменах в началото.
Всъщност, аз непрекъснато се изразявах чрез него дотолкова, че да притъпя бдителността ви. Думата
ми е за любовта. Любовта към книгите, любовта към
форекс трейдинга, любовта към хората.
И любовта към трейдинга, изразена чрез книгите.
В тази област Стефан Трашлиев е на прага на
съвършенството.“
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Всеки намира себе си
След оценката, с която Николай Колев завършва
своето есе, следва благовъзпитано да замълча, тъй като
думите ми са слаби, за да изразя вълнението си. Затова
направо минавам към други мнения, а отзиви за книгата
изскачат и съвсем спонтанно от приятели и колеги. Ей
така, докато си коментираме един пост във Фейсбук,
Красимир Кънчев вмъква:
„А между другото, книгата ви е страхотна.“
Тук е мястото да отбележа, че и други мнения на
читатели са също така малословни. Митко Тодоров,
който иначе е твърде словоохотлив, кратко ми написа
по повод на книгата:
„Реплики, сравнения и метафори, които остават в
културната съкровищница.“
А ето и концентрирания диалог, който проведохме с
Благой Пенев:
-

Какъв е ефекта от „Уроците“ върху теб?
Прилагам ги! Действат!! Успявам!!!

Държа да уточня, че пунктуацията с удивителните си
е оригинална на Благой, а неговият отговор ми се стори
толкова наситен със заряд, че реших да го сложа в
заглавието на тази книга за книгите.
Неговото мнение обаче далеч не може да
претендира за най-късото от всички. Не се познаваме
лично с Тодор Тодоров, не неговите първи думи щом се
чуваме по телефона са:
„Шапка ти свалям!“
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След това започваме да си говорим надълго и
нашироко и разбирам, че Тодор е човек с голям бизнес.
Независимо от това обаче, той твърди, че в книгата е
намерил много полезни и верни неща за всеки
предприемач.
Безспорно, първенството за краткост държи моят
колега и приятел Косто Костов. На въпроса ми „Как
оценяваш значението на „Уроците“ за израстването на
трейдъра?“ той отговори само с една дума:
„Безценно!“
Не толкова лаконичен в своето мнение е Явор
Пенчев:
„Определено съм очарован от книгата. Преди да
излезе завършеният вид, вече си бях купил и изчел
електроните издания и въпреки това я прочетох
отново цялата. Книгата е поредното доказателство
- при това написано много увлекателно, - че простите
неща работят и че преди да очакваш "потоците от
финансови постъпления" първо ти самия трябва да
станеш успешна машина за такива. Колкото по-бързо
се окажем от мрънкането за всичко, толкова по-бързо
ще станем успешни, и то не само във форекс
търговията.
А историята в книгата е чудесен пример за това.“
Това, което му е било необходимо в „Уроците“ е
намерил Иван Владков:
„Търгуването на финансовите пазари е каляване
на характера от което имах нужда. Учиш се на
дисциплина, на хладнокръвие, но също толкова важно е
и смирението.
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Това са изводи до които съм стигнал
благодарение на един друг поглед върху нещата.
Намерих го в "Уроци на трейдъра милионер".“
Практическата полза от „Уроците“ изтъква и
колегата Пламен Проданов:
„Книгата е много полезна, има много психология,
която, ако се усвои и приложи на практика към
стратегия, може да допринесе за успешен трейдинг.“
В никакъв случай не бива да пропускам и мнението
на главния герой в „Уроци на трейдъра милионер“, което
той спонтанно изрази, когато му връчих неговия
персонален екземпляр броени дни след излизането на
пълното издание. От първата ни среща насам той доста
е понапреднал с българския и това му позволява да
разбере много от заглавията и надписите върху
корицата. Изчаквам го да прочете анотацията на гърба
на книгата, след което разгръща страниците с
непресторено внимание и дори се спира на много места,
за да прочете някои от мислите, разположени в
сайдбаровете. След това Тим оставя книгата върху
масата пред себе си, потупва я с ръка и напълно
сериозно заявява:
„Стив, ти си свършил голяма работа, тук е пълно
е с безценни мисли, съвети и уроци и заслугата те да
са събрани на едно място и да са на разположение на
българските трейдъри е само и единствено твоя.“
Нашите разговори по време на тази вълнуваща
среща с моя ментор и приятел съм събрал в Послепис
към пълното издание.
***
Съвсем отделно от всички останали мнения искам
да включа отзива и на колегата Чавдар Славов, чиито
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думи не спират да ме вълнуват със своята спонтанност
и емоционална наситеност:
„Япония, пролетта на 2016-та: Искам нещо,
наистина го искам в ръцете си, толкова го искам, че
ми иде да се кача на първия самолет и право в
България. Нямам търпение да се потопя в безкрайния
Форекс океан и тайно се надявам, че и аз подобно на
Тим ще мога да си „загреба“ достатъчно, за да
заплувам със семейството ми в безгрижието с
„попътен вятър“, издул платната на щастието.
Няколко месеца по-късно прочетох четирилогията
на един дъх. Не помня кога за последно четох нещо,
което ме е вдъхновявало по такъв начин. Във всяка
страница намирах себе си, надеждите, страховете,
вълнението, стреса и всичките въпроси без отговори
– всичко типично за средностатистическия начинаещ
трейдър. Толкова много, наистина във всеки ред и
всяка дума, лек за безкрайните ми душевни терзания –
как, къде, защо, кога… Пробуждане!
Отвори сетивата си, впрегни сивото си
вещество и намери твоята пътечка в джунглата,
наречена Форекс!
Това е от мен, от сърце!“
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Пътеводител за основните принципи и скритите
правила
Този раздел от книгата за книгите „Уроци на
трейдъра милионер“ стана възможен благодарение на
Тихомир Станев, който е голям почитател на
поредицата, още от пускането на първото електронно
заглавие. Тихомир е човек със сериозно финансово
образование. Завършил е капиталови пазари в УНСС, на
тази тема е и дипломната му работа. Натрупал е
продължителен стаж в Комисията за финансов надзор, а
понастоящем е фокусиран в частния си бизнес.
Според мен, това е най-добрата българска книга
за трейдинг психология. Големите трейдъри всички до
един са супер психолози. Те познават себе си и
психологията на пазарите значително повече от
средния трейдър. „Уроци на трейдъра милионер“
хвърлят светлина през призмата на един трейдър
милионер за т.нар „скрита игра“. За наистина
важните неща зад графиката и поведението на
трейдъра пред графиката. Това е един вид трансфер
на информация и знания, които при определени
фактори влизат в зоната на по-високата
вероятност едно събитие да се случи преди друго и
точно тогава трейдъра прехвърля пари от пазара в
личната си сметка.
Когато научи моята идея да събера и да публикувам
мненията на читатели, Тишо възторжено прие поканата
да участва, и дори сам предложи: „Ще прегледам и ще
ти пратя някои от записките си!“ Много пъти сме
говорили с него за „Уроците“, но и представа си нямах,
колко задълбочено той е чел и разсъждавал докато
двамата с Тим страница след страница сме си бъбрели
за трейдинга:)
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Когато видях обаче това, което Тихомир ми изпрати,
разбрах, че неговите записки, вдъхновени от
„Уроците“, непременно трябва да стигнат до
българските трейдъри, защото са изключително
показателни за дълбоките познавателни пластове, които
се съдържат в „Уроци на трейдъра милионер“. Ето и
някои извадки, които той предостави от личния си архив:


Трайно печелившият трейдър е пуснал пазара да
влезе в него, той предварително е почувствал, че
може да загуби, но и може значително да спечели,
без тези две емоции да го натоварват. Преди
години в една от книгите на Лари Уилямс
прочетох, че „Трайно губещият трейдър рано или
късно ще стигне до фалит, до полуда или ще се
самоубие.“ Достатъчно показателно, че още от
самото начало фокусът на трейдъра трябва да
бъде върху контрола на загубата. Тя става
опорна точка в системата му за трейд.
Повечето трейдъри започват с нагласата и
мечтата за големите печалби, имат
нереалистични очаквания и пробват пазара с
различни стратегии. Трайно печелившите
трейдъри обаче знаят, че с проби и грешки се
стига до фалит на сметката, но и по-лошото е
че трейдърът остава емоционално „заклещен“ в
последния си загубен трейд. По този начин той си
съставя мнение за себе си, че е губещ трейдър. А
това просто може да не е вярно, но човек да не
знае как се справи с това схващане.



Тим, главният герой, съвсем семпло обяснява, че
трябва да търсим поредица от трейдове, при
едно и също стечение на обстоятелствата,
където вероятността да е в наша полза. Това са
правилата ни, станали алгоритъм, който трябва
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да следваме. Много добре Тим споделя, че има две
времена - едно за чакане и едно за действие. Аз
им казвам „ Къде ще е входа?“ и си отговарям –
„Там“ и чакам за „Кога ще е входа?“. През годините
съм се наслушал на израза „Анализ верен, Пари
няма!“ :))))) - т.е. двете времена се объркват,
времето за чакане на вход и самият вход!
Благодаря, Тим !
По този начин се редуцира излишното висене пред
монитора. Печелившият трейдър се е
договорил със себе си какво да търси, след като
го намери, какво да очаква и когато има сигнал на
сетъпа си, просто да влезе и да провери.
Сигналите предварително трябва да са минали на
проверка в миналото за стотици, дори хиляди
подобни ситуации, тогава и само тогава има
вероятност да се прояви по-същият начин в бъдещ
период. Тим споделя, че трябва да си подредим
реда в хаоса, абсолютно съм съгласен и после
трайно да се придържаме към този ред докато ни
стане навик.


Никога преди да прочета „Уроците“ не се бях
замислял за „финансовия мащаб“ като понятие в
начина ми на мислене. Поставих си въпроса „Колко
са много пари за мен?“. Това е конкретна сума.
Всичко започва от тази конкретна сума, т.е отзад
напред. Успехът трябва да стане формула с
отделни компоненти, които редим в система и
методология. И това става път, по който се
минава, за да може новата личност да стигне до
целта си.



За мен целта е „трайно печеливш трейдър“ минава
през търсенето на +СО, което да се реализира за
определен период от време. Положителното
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статистическо очакване като събирателен
термин е нов за мен, но достатъчно ясен каква е
истинската работа на трейдъра.
Тук и на още места в своите записки Тихомир говори
за положителното статистическо очакване, което
подробно се разглежда в книга трета от „Уроци на
трейдъра милионер“. Именно върху него се гради и
начинът, по който трейдърът възприема пазара и
изгражда своята Стратегия за печалба.


Трайно печелившите трейдъри мислят различно
от масите. Те управляват входа и изхода на
системата си за трейд. Те са „one man show”, те
са системата. Само 5% са разбрали, че опорната
точка за личната им система се крепи на
предимството, което имат на пазара.
Предимството им е, че ще правят трейдове само
когато имат +СО. Нищо друго не ги интересува.
За това се изисква фокус и дисциплина.



За мен лично дисциплината идва от личната ни
нужда за прогрес, т.е отвътре – навън. Фокусът
на трейдъра се премества от миража за
„големите печалби“ към лична дисциплина и трейд
по личните написани правила. Целта не е да
удариш голямата печалба от „това дъно до този
връх щях да направя луди пари“, целта е друга, да
трейдваш само високата вероятност и нищо
друго. За това една семпла стратегия с 6-7
правила е напълно достатъчна.



Тим препоръчва „санитарен минимум от
знания“, иначе се влиза в капана на четене на
поредната книга за трейд и изучаване на нови
стратегии. Така трейдърът сам попада в
илюзията, че ще намери светия грал за винаги
100% печеливши входове.
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Нещо ново за мен е и „динамичното търпение“,
т.е. да си в играта, но да чакаш за входа, който те
води до серията от трейдове базирани само на
+СО. Гениално просто, но трудно за
изпълнение, защото алчността е по-силната
емоция от страха. Трябва премерена доза
умереност. Още едно качество, което трейдърът
трябва да възпитава в себе си и за което се
говори в книгата. Трейдърът сам трябва да си
наложи „усмирителната ризница“, за да привлича
шанса на своя страна.
Постоянство в наблюдението и търсена на
сетъпи с +СО, както и постоянство в
отиграването им, за да може да направи серията
от трейдове. Дългата серия елиминира
губещите трейдове. Играе се това, което
виждаш, без предварително да се слагат етикети
за обзалагане с пазара „Ще върви нагоре, или ще
върви надолу“. (колко пъти е било):)))))
 Трейдърът трябва да си води дневник. Просто да
си е записал правилата, по които ще трейдва и да
има “check list”, без аргументи да няма вход. Да
бъде адвокат на трейдовете си. Собствен вход и
собствен поглед на база убеденост, че е във
високата вероятност на сетъпа си.


Тим за пореден път вдига завесата и с още нещо
ново за мен. И това е да не си поставяме
финансови цели. Оказва се, че това е съществено
важно и премести зрителния поглед за трейда в
друга посока. Супер яко! Просто трябва да си
насочим фокуса към подобрение на нещата, които
правим. Това е в абсолютен синхрон със старата
максима „Трейдвай графиката, а не сметката!“
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Напълно естествено и пречупено през неговите
лични възприятия, записките на Тихомир ни връщат и
към възлови моменти от „Уроци на трейдъра милионер“.
 Тим за пореден път насочва вниманието ми към
нов елемент, а именно - движещите сили зад
графиката. Не гледай движението от това дъно
до този връх, това не работи, гледай движещите
сили, които правят тези върхове и дъна.
Движещите сили с техните ордери движат
цената от тук до там. Целта е да имаш
стратегия, с която тези движения да ги
превръщаш в печалба.
Задължително е да се научим да виждаме хората
зад графиката, хората, които правят пазара с
големите поръчки. Те знаят много повече от нас
как да извличат печалба. Нека да се включваме в
синхрон с тяхната посока.
 Основният принцип е нашето очакване, което
трябва да бъде статистически доказано преди
това от извадката на стотици входове. За мен
лично, нищо друго не трябва да попада в
полезрението на трейдъра. Единствено и само
+СО! Само тогава има шанс да сме трайно
печеливши. Истината е, че ни трябва
Статистика за минал период и Вероятностно
мислене.
За разлика от повечето книги и знания за трейдинг,
„Уроци на трейдъра милионер“ не дават набор от точни
правила, които да гарантират успех на пазара. Такива
правила просто няма! Единственото сигурно нещо е, че
трейдингът ни променя и ако искаме да останем в този
бизнес, ние НЕ можем да останем същите, каквито сме
били преди. А това означава – да мислим по нов начин.
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 Трайно печелившият трейдър трябва да премине
от т. А до т. Б и по време на това пътуване той
променя трейдърската си личност като цяло. За
мен едно от най-важните неща е трейдърът да
пусне пазара в себе си. Да го почувства как
работи, как влизат ордерите, просто да разбере,
че всички искат едно и също, но малцина ще
печелят дългосрочно.


Освен да приеме риска, трейдърът трябва да
сиповярва, че може и трайно да печели. Има два
вида страх – страх от провала и страх от
успеха. Точно страхът от успеха е по-големият
проблем. Защото има голяма разлика да искаш да
спечелиш и трайно да печелиш. И то за години
наред! Само си го представи!

 Трейдърът трябва да си е направил такава
собствената система, че да може с прости думи
да разкаже защо прави всяко едно от действията
си – анализ, вход, изход и т.н. Търгуването трябва
да ни стане навик и с времето да не ни пука за
резултата от всеки един трейд. Той просто
трябва да е по правилата ни!
Голяма илюзия е, че трейдърът трябва да стане
100% печеливш и да не преживява никакви загуби.
Това е глупост! Не е необходимо да си насочваме
мислите в тази посока. Достатъчно е да имаш
система с печелившо съотношение на риск към
печалба, основано на вход с висока вероятност в
твоя полза.
Голямо удовлетворение е за мен, като автор на
„Уроците“, да виждам как разбиранията на колегата
милионер комфортно са се „настанали“ в съзнанието на
индивидуалните трейдъри. А тези промени непременно
довеждат до промяна в резултатите, които постигаме:
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“Не парите, а усъвършенстването на
уменията да са целта“, толкова добре е казано.
Но това изисква нашата упоритост и
постоянство. Само така, ние ще се развиваме
след серията от трейдове и само така ще можем
да разберем как сме с емоциите си, когато губим и
когато печелим. А с воденето на дневник или
журнал ще отбелязваме дали напредваме или не.

 Ето и още нещо ново за мен, което откривам в
„Уроци на трейдъра милионер“, – „стесняване на
съзнанието“. Наистина в стремежа си и в
импулса да трейдваме сега, много пъти си
измисляме въображаеми сетъпи за вход и после
съжаляваме.


Трейдърите победители, за които се говори в
четвъртата книга, не се борят с пазара, те знаят
какво чакат от него. Не се вклиняват да
трейдват сметката си. Те не мислят линейно
колко пари ще спечелят този месец, а не спират
да се самоусъвършенстват.

 Като сбор на 4 отделни книги пълното издание
„Уроци на трейдъра милионер“, е нещо чудесно,
което се случи в трейдърските среди в България.
Лично за мен, това е книга пътеводител за
принципите и скритите правила на трайно
печелившите трейдъри. Удивен съм от лекотата,
с която Тим повдига завесата пред малките
тайни, които правят големите разлики. И всичко е
казано по съвсем семпъл и разбираем начин.
Благодаря на автора Стефан Трашлиев за
този труд! Пожелавам му да издаде книгата и на
английски, за да помогне и на още хиляди трейдъра
по света!
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Заключение
Тук, преди да затворя тази книга за книгите,
непременно трябва да направя едно уточнение. А то е,
че в нея НЕ са намерили място всички мненията на
читатели, последователи и приятели. И това няма как да
стане, защото в такъв случай нейните страници трябва
станат десетократно повече.
Стотици трейдъри се убедиха, че уроците на
трейдъра милионер, които се намират в четирите книги
от поредицата със същото име са наистина прости и с
лекота могат да се приложат на практика. В същото
време всеки начинаещ открива себе си в образа на
главния герой. Обичайният път на пробите и грешките
неизбежно ни води към неуспех, а измъкването от тази
ситуация е невъзможно без наставник, който да ти
покаже пътеката през блатото.
Сега българските трейдъри имат безценно
ръководство, с което да намерят правилния начин към
своя успех на финансовите пазари. По увлекателен
начин то се е „настанило“ в пълното издание „Уроци на
трейдъра милионер“, което ще ви заведе на красиви
места, ще ви посочи собствените ви професионални
проблеми и ще ви научи как да се справите с тях.
"Уроците" не са като останалите книги-учебници, те
не ви разказват теории и стратегии за пазара, а
разговарят с вас на обикновен език за нашите собствени
професионални проблеми.
Достъп до съдържанието и друга полезна
информация можете да намерите в интернет
страницата, създадена специално за пълното издание
„Уроци на трейдъра милионер“.
Приятно четене и успех, колеги!
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