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Podziękowania
Chciałem na początku podziękować mojej Narzeczonej za całe wsparcie i
bezcenną pomoc w redakcji tej książki. Moim rodzicom, za okazaną wolność i
wsparcie w moich wyborach.

Podziękowania przekazuję także Frankowi Goldbergowi – traderowi z
Londyńskiego „City” – za poświęcony czas od momentu spotkania w 2015
roku. Chciałbym podziękować również Norbertowi Ludianowi za niezliczone
godziny spędzone na uczeniu mnie mechaniki rynku oraz trenerowi Jackowi
Kubrakowi za podanie pomocnej dłoni i półroczny mentoring.

Wielkie dzięki przekazuję Michałowi Dudkowi, kiedyś mojemu uczniowi
obecnie współpracownikowi, za wsparcie w trudnych chwilach i etos pracy,
który ciągle jest inspiracją. Dziękuję także moim wszystkim innym uczniom za
zaufanie. Rozmowy i współpraca z wami nie tylko wywarły kluczowy wpływ na
mój trading, ale też zmieniły mi perspektywę na postrzeganie całej naszej
branży.

Poprzez wspólną pracę z wami wszystkimi przez ostatnie lata miałem
możliwość dojścia do wniosków, które wylewają się na stronach niniejszej
książki.

Dziękuję także Arkadiuszowi Krauze, Adrianowi Grzesiuk, Emilii
Bieliniak za nieocenioną pomoc w redakcji i korekcie książki.

Dlaczego napisałem ten
dokument?

Ja jako trader
Gdy zaczynałem naukę tradingu miałem okazję osobiście poznać paru
dobrych traderów. Pytałem ich o to, jak wyglądały ich początki. Chętnie
opowiadali o swoim doświadczeniu, zaznaczając, że droga do zawodu była
trudna i mozolna. Cieszyłem się, że jestem wyposażony w wiedzę o
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przeciwnościach jakie napotkali. Wiedząc o ich błędach, myślałem, że już ich
nie popełnię.

Na początku swojej edukacji w 2015 roku na spotkaniu Trading Jam
Session (TJS) (gdzie poznałem swojego nauczyciela, akurat wtedy1

pracującego w Londynie) dotarło do mnie jasno, że to jest dobry moment, aby
rzucić studia i postawić wszystko na jedną kartę.

Wiedziałem, że wykonując z uporem ciężką, żmudną, konsekwentną,
wieloletnią, ale i ekscytującą pracę nad własnymi słabościami zdobędę
doświadczenie umożliwiające mi profesjonalny trading.

Czytałem książki z systemami, strategiami, setupami, psychologią,
które opisywały co i jak powinienem robić. Myślałem, że wiedza w nich
zawarta pozwoli mi przyspieszyć naukę i zagwarantować sobie zyskowność.

Co więcej, w każdej z tych książek były polecane kolejne lektury. W ten
sposób lista pozycji się rozszerzała i rozszerzała, a ja czytałem i czytałem.
Wraz ze zdobywaniem wiedzy, poszerzały się moje horyzonty, i niestety,
zaczęło pojawiać się coraz więcej niewiadomych. Myślałem sobie: „chwila
czasu, jedna modyfikacja i już zaraz będę zyskownym”, ale tak się nie działo.

W trakcie kilku lat mojej edukacji traciłem wiarę, chęci i nie raz
przeżywałem dość długie chwile rozczarowań. Niekiedy czułem okropny ból i
miałem łzy w oczach, gdy kolejny raz popełniałem ten sam błąd i nie
wiedziałem jak sobie z nim poradzić. Często pojawiały się myśli, czy tego nie
rzucić.

Wiedziałem w teorii, że ważna jest cierpliwość, wstrzemięźliwość,
umiejętność akceptowania strat, panowanie nad emocjami, wiedza techniczna
oraz sprecyzowany system. Jednak co z tego, że wiedziałem, skoro nie
umiałem tego połączyć w całość. Przechodziłem całą gamę problemów takich
jak: brak planu, brak badań statystycznych, ciągłe ulepszenia i zmiany.
Gubiłem się. Ostatecznie z pomocą Jacka Kubraka udało się osiągnąć
powtarzalność procesu = stało-zyskowność. Całe moje dojście do
zyskowności trwało 5 lat.

Jak definiuję zyskowność? Jeżeli podchodzę do tradingu to generuję
dodatnie wyniki w perspektywie kwartału. Widać to przy próbach dostania się
do FTMO. Wszystkie (trwające miesiąc) próby dostania się do firmy
udostępniającej kapitał FTMO (będzie o niej więcej w dalszej części książki)
są zakończone na plusie.

1 Trading Jam Session (TJS) - Społeczność traderów założona w 2015 r. przez Rafała Zaorskiego.
Spotkania odbywały się co tydzień, we czwartek w Warszawie na ul. Domaniewskiej. Występowały
tam różne osoby z polskiego świata tradingu. Była to przestrzeń do wymiany zdań i poglądów.
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● 2020 – W pierwszym podejściu miałem w szczycie 3% 2

● 2021 – W drugim podejściu miałem około 0,5%3

● 2022 – W ostatnim podejściu miałem w szczycie 3,5 % 4

Na plusie były także zakończone okresy na rachunkach testowych
przygotowujących do wzięcia udziału w rekrutacji do firmy. Gdy zaczynałem
ostatnią próbę w 2022 r miałem 7,5% zysku w 2 miesiące. Z perspektywy
czasu mogę powiedzieć, że ta droga trwała znacznie za długo. Patrząc na
dowody, przedstawione przeze mnie, uważam że można osiągnąć
zyskowność dużo szybciej. I teraz porozmawiamy o tym.

Ja jako nauczyciel
Po starcie kanału kanału na YouTube w 2019 r., często dostawałam
wiadomości od oglądających. Oto jedna z nich:

[…] Nie liczę na to, że zdradzisz mi kilka trików i już będę
traderką. Aczkolwiek liczę na to, że coś mi podpowiesz, poprowadzisz,
nauczysz wskażesz drogę. Nie znalazłam formalnych szkół tradingu jak
to jest z architekturą np. Politechnika Poznańska. Jest tego dużo, ale
czuje się zagubiona i nie wiem gdzie szukać informacji.

Ta i inne wiadomości pokazują, jak wielka jest chęć podejścia do nauki
tradingu profesjonalnie! Mój film na YouTube pt. „Jak mądrze zacząć się uczyć
daytradingu?” ma już ponad 12 0005

wyświetleń i jest to drugi najczęściej
oglądany film na moim kanale.

Stąd pojawił się pomysł na
stworzenie miejsca do wzajemnego
rozwoju. W 2020 r. zebrała się
kilkuosobowa grupa chętnych.
Stworzyliśmy preinkubator, a potem
nazwaliśmy nasz projekt Lubelskie
Centrum Tradingu (LCT) . Od tamtej6

6 Lubelskie Centrum Tradingu jest organizacją, jaką tworzymy z Michałem Dudek. Na obecny rok –
2023 spotykamy się zdalnie. Docelowo chcemy stworzyć profesjonalny Trading Room w Lublinie.
Misją LCT jest dostarczanie wiedzy i narzędzi traderom, aby docelowo uczynić z tradingu życiowy
zawód. Robimy to poprzez edukację społeczności (książki, filmy) jak i zapewnienie profesjonalnej,
kompleksowej edukacji przez nasz program edukacyjny. Do naszej organizacji mogą dołączyć
absolwenci programu edukacyjnego „DayTrader LCT”. Jeżeli jeszcze nie miałeś okazji zapoznać się z

5 https://youtu.be/hHMZpawqqBw
4 statement https://trader.ftmo.com/metrix/1300370239
3 statement https://trader.ftmo.com/metrix/2090785310
2 statement https://trader.ftmo.com/metrix/2090334975

https://youtu.be/hHMZpawqqBw
https://trader.ftmo.com/metrix/1300370239
https://trader.ftmo.com/metrix/2090785310
https://trader.ftmo.com/metrix/2090334975
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pory pracowałem nad wymagającym, ale jednocześnie jak najbardziej
skutecznym programem edukacyjnym.

Wyniki absolwentów:
Tak jak już wcześniej wspomniałem, mamy dowody na to, że tradingu da się
nauczyć szybciej niż w ciągu kilku lat. Co więcej, nawet wiemy jak to zrobić.
Od momentu stworzenia LCT (tj. 3 lata) tylko 2 osoby ukończyły w pełni nasz
program mentoringowy.

Pierwszy i jedyny absolwent LCT z 2021 r. Kamil Stefaniak w pół roku
po ukończeniu 1. edycji kursu „DayTrader LCT” generował ok. 8% miesięcznie
na demo. Potem ok. 5% na niedużym rachunku realnym w wysokości 5 000
zł. Jednak przez problemy w swojej firmie ma obecnie przerwę w tradingu i nie
wykonuje tej pracy zawodowo. Deklaruje, że gdy uporządkuje sprawy firmowe
wróci do tradingu z wolną głową. Mówi, że nie może się już tego doczekać!
Czekamy więc!

Natomiast drugi i jedyny absolwent z 2022 r. Michał Dudek
przechodząc pół roczną (ulepszoną) edycję kursu „DayTrader LCT” uczynił z
tradingu swój życiowy zawód w pełnej klasie! Utrzymuje się z handlu, i pracuje
full-time. Oto jego wykres wyników za pełny rok od rozpoczęciu handlu. Jeżeli
przyjrzysz się to zauważysz, że wszystkie ostatnie 12 miesięcy handlu
praktycznie kończył na plusie!

Przed napisaniem do mnie, Michał miał 3 miesiące doświadczenia "pykania
na opcjach", gdzie wyzerował konto. Napisał do mnie we wrześniu 2019 r.
Praca mentoringowa trwała około pół roku. Po 2. miesiącach teoretycznej

naszą bardziej rozbudowaną misją, to zachęcamy Cię do przeczytania pełnej wersji tekstu na naszej
stronie internetowej https://jakublabiga.pl/misja-i-wizja/

https://jakublabiga.pl/misja-i-wizja/
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edukacji rozpoczął handel na demo, a w 6-tym miesiącu zaczął trading na
rachunku realnym w kwocie 200 000 zł.

Szczegóły wyników z tego okresu to:
● Depozyt: 1600 zł (kapitał zainwestowany na wejście do firmy FTMO7

udostępniającej ok 210 000 zł w modelu „profit split” )8

● Zysk na czysto (w pół roku handlu): 58 000 zł
● Ryzyko na 1 pozycję: 1%
● Maksymalny spadek kapitału (drawdown): 8%
● Średnia czas handlu: 5h/ dzień

Tutaj zamieszczamy linki do statementów już z rachunków realnych:
● (czerwiec 2022) +4% – zysk +7000 zł

https://trader.ftmo.com/metrix?share=7b2d22793765&lang=en

● (lipiec 2022) +14% – zysk +26 000 zł

https://trader.ftmo.com/metrix?share=30110f46421d&lang=en

● (1 sierpień – 15 sierpień) – wakacje

● (15 sierpień – 15 wrzesień 2022) +3,8% – zysk +6000 zł

https://trader.ftmo.com/metrix?share=30110f46421d&lang=en

● (15 wrzesień – 31 październik 2022) +1% – zysk +2000 zł

https://trader.ftmo.com/account-analysis?share=27149a21b662&lang=en

● (2 listopad – 2 grudzień 2022) +1% – zysk +17 000 zł

https://trader.ftmo.com/metrix?share=c09ec57c3dc4&lang=en

Może sobie myślisz: „Jak to? A Ty? Nie utrzymujesz się z tradingu, a
piszesz książki?” Do wydanie tej pozycji ostatecznie przekonał mnie profesor
Andrew Ericsson – światowej sławy ekspert do spraw edukacji. W swojej
książce „Droga na szczyt” (str. 228) pisze tak:9

"Nauczyciel może doprowadzić kogoś jedynie do takiego poziomu
umiejętności, jaki samemu ma albo do takiego poziomu, jaki
osiągnęli jego poprzedni uczniowie.”

Odebrałem to jako mandat, do tego, aby pokazać Ci, nie tyle proces,
pozwalający mi ostatecznie zostać zyskownym w 5 lat, ale proces, który
Michałowi pozwolił utrzymywać się z daytradingu po tak krótkim czasie

9 Droga na szczyt. Anders Ericsson, Robert Pool Wydawnictwo: Fijorr Publishing

8 Profit split – z ang. dzielenie zysku. FTMO pobiera prowizję (około 20%) od wygenerowanego zysku
przez tradera.

7 FTMO - Czeska firma prop-tradingowa udostępniająca kapitał do handlu traderom. Można od nich
uzyskać od $10000 do $400000 do zarządzania. Aby dostać się do firmy trzeba zapłacić opłatę
weryfikacyjną i przejść 2 etapową weryfikacje. Więcej na https://ftmo.com/en/

https://trader.ftmo.com/metrix?share=7b2d22793765&lang=en
https://trader.ftmo.com/metrix?share=30110f46421d&lang=en
https://trader.ftmo.com/metrix?share=30110f46421d&lang=en
https://trader.ftmo.com/account-analysis?share=27149a21b662&lang=en
https://trader.ftmo.com/metrix?share=c09ec57c3dc4&lang=en
https://ftmo.com/en/


Zawodowy Day Trader I 9

edukacji! Zobaczycie czym różniły się nasze drogi. Jak to możliwe, że
Michałowi zajęła ona 10x krócej?

Nad produktem edukacyjnym pracuję od czterech lat. Mamy
technologię, której stosowanie daje konkretne rezultaty. Tak spektakularny
sukces Michała jest zwieńczeniem tych starań.

Kosztowna lekcja, której można było
uniknąć
Wiele osób na początku drogi z tradingiem traci swoje oszczędności, czy
nawet majątki, albo co gorsza po okresie kilku lat nauki z mało sensownym
podejściem staje w miejscu i nie wie jak dalej ruszyć. Takie osoby tracą czas,
chęci i się poddają.

Sukces Michała ośmielił mnie do napisania tej książki i pokazania jak
wygląda przyspieszony do granic możliwości proces dochodzenia do
zyskowności. Nie chcę, abyś popełnił błędy, które (jak sobie ostatnio
policzyłem) kosztowały mnie ogromne pieniądze.

Przygotowałem tabelkę, w której widzisz porównanie kosztów i zysków
mojej drogi i drogi Michała.

Moja droga
(opcja nauki samemu

przez 4 lata)

Droga Michała
(opcja nauki od razu
z nauczycielem)

Czas 5 lat 0,5 roku

Utracone korzyści
(nie uzyskany dochód który można by

uzyskać w zwykłej pracy)

4 tys zł. na mies

(-) 240 000 zł

4 tys zł. / mies

(-) 24 000 zł

Koszt wyjazdów i spotkań

Koszt książek

Kosztmentoringu

Koszt FTMO

(-) 2 000 zł

(-) 2 000 zł

(-) 3 500 zł

(-) 1200 zł

(-) 0 zł

(-) 0 zł

(-) 10 000 zł

(-) 6 000 zł

zysk w 2022 0 zł (+) 58 000 zł

SUMA po 0,5 roku

SUMA po 1 roku

(-) 24 000 zł

(-) 48 000 zł

(-) 40 000 zł

(+) 19 000 zł
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SUMA po 2 roku *(projektowane)

SUMA po 3 roku *(projektowane)

SUMA po 4 roku *(projektowane)

(-) 96 000 zł

(-) 144 000 zł

(-) 200 000 zł

(+) 110 000 zł *

(+) 210 000 zł *

(+) 310 000 zł *

Myśle, że mało osób, w obliczaniu kosztów nauki tradingu, bierze pod uwagę
tzw. utracone korzyści. Jednak trzeba to uwzględnić, bo przecież można ten
czas wykorzystać inaczej np. pracując w jakimkolwiek miejscu i zarabiając
załóżmy średnią krajową 4 000 zł / mies.

Oczywiście my traktowaliśmy naukę tradingu jako główne zajęcie. Więc
stąd takie wyliczenia. Obaj poświęcaliśmy kilka godzin dziennie pełnej
koncentracji. Jednak w Twoim przypadku koszty utracone mogą być
zdecydowanie mniejsze ze względu na to, że można się uczyć i pracować, lub
uczyć się po pracy (szczególnie jeżeli ona nie jest zbytnio wymagająca
intelektualnie).
Co nam mówi tabelka? Doliczając całkowite utracone korzyści u Michała jak i
u mnie pięknie widać, że

- po 1 roku Michał jest na +19 000 zł.
- ja byłem po analogicznym okresie na -48 000 zł.
- jeżeli Michał w przyszłym roku powtórzy wynik z pierwszego roku

będzie na +110 000 zł.
- ja w analogicznym okresie byłem na -152 000 zł.

Jeżeli rozważasz, aby zostać zawodowym traderem, to ta książka pomoże Ci,
uchronić się przed wpadnięciem w ślepe zaułki, w które ja wpadałem. I nie
stracić tyle czasu i pieniędzy co ja straciłem. Chciałbym, abyś przeszedł drogę
od amatora do zawodowca jak najefektywniej wykorzystując w pełni Twoje
możliwości i zasoby.

Istnieje wiele publikacji o tradingu, wiele systemów, wskaźników, które
mają Ci pomóc na starcie (sam czytałem to na potęgę). Jednak w tym
materiale nie znajdziesz żadnej strategii technicznej. Nie będzie systemu,
który ma 70% skuteczności. Nie sądze, aby kolejna pozycja w tym temacie
miała jakiś większy sens. Takich książek jest masa. Sam poznawałem wiele
różnych systemów, których znajomość nie przyczyniła się, w żadnej mierze,
do mojej zyskowności. Chcę porozmawiać z Tobą o rzeczach ważniejszych,
sprawach fundamentalnych, które są potrzebne do zdobycia zawodu tradera.
To one decydują, czy ktoś w konsekwencji staje się traderem i w jakim czasie
to osiągnie.

W tym materiale argumentuję poszczególne wnioski pokazując
myślenie przyczynowo-skutkowe jakie za nimi stało. Wszystko po to, abyś
mógł zrozumieć mój tok myślenia i ocenić czy wnioski są słuszne.
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Mam także nadzieję, że ta pozycja zapoczątkuje debatę na temat
porządnej nauki tradingu w Polsce. Jeżeli chcemy naprawdę ruszyć z
tradingiem w naszym kraju (i przestać być chłopcami do bicia w skali całego
świata) sądzę, że merytoryczna dyskusja w naszym środowisku branżowym
jest podstawą.

Jaka jest struktura tej książki?
Celem tej książki jest próba pokazania jak, według mnie, najlepiej podejść do
nauki tradingu. Aby to zrobić, podzieliłem ksiażke na kilka rozdziałów.

● W pierwszym rozdziale „Dlaczego trading?” pokażę jakie nieoczywiste
motywacje mogą motywować do nauki. Opowiem dlaczego nie
poddałem się na wieloletniej drodze dojścia do zyskowności. Dowiesz
się też, dlaczego postanowiłem zająć się tym długoterminowo.
Ostatecznie będziesz miał okazję wykonać zadanie polegające na
wypisaniu swoich własnych motywacji. Może znajdziesz coś, czego
jeszcze o sobie nie wiesz.

● W kolejnym rozdziale „12 najbardziej niebezpiecznych błędów w nauce
tradingu" pokazuję te najpoważniejsze pomyłki, które niepotrzebnie
popełniłem na swojej drodze. Opowiem o wnioskach, które z nich
wyciągnąłem.

● Jak już dowiesz się jakich błędów warto wystrzegać się, to w kolejnej
części książki będzie mowa o umiejętnościach, nawykach i wiedzy jaką
trzeba posiąść, aby uczynić z siebie zyskownego tradera. Zobaczysz,
co możesz zyskać posiadając daną umiejętność, a co stracisz, jeśli jej
nie opanujesz. Myślę, że walka o sukces rozgrywa się w tym, czy
kładziemy nacisk na to „co widać”, czy na to „czego nie widać”.
Widzimy wynik sportowca, wynik finansowy spółki, wynik kwotowy
danego tradera. Niestety, często nie dostrzegamy pracy, która została
włożona, aby to osiągnąć. To ona jest tym „czego nie widać”. Ogrom
pracy, litry potu, długie chwile rozczarowań, czasem ból nie do
zniesienia, gdy po raz kolejny popełniamy ten sam błąd. To ciągła walka
o to czego nie widać”. Dlatego pokażę Ci czym jest ta wyżej
wspomniana „praca”.

● Następnie, z naszej trójki „umiejętności, nawyki i wiedza” zajmiemy się
„wiedzą”. Zobaczysz jak mądrze podjąć decyzje o wyborze metody i
stylu handlu. Spróbuję Ci pokazać jak ja odpowiadałem sobie na 4
pytania. (1) Na jakim rynku handlować? Ile rynków handlować? Jakie
pary / parę handlować? (4) Jakich narzędzi używać?
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● Dopiero gdy odpowiemy sobie na te 4 pytania, i zdycydujemy czym
chcemy handlować, możemy przejść do odpowiedzi na pytanie „Jak
zbudować zyskowną strategie tradingową”. Zobaczysz jakiej wiedzy
potrzebujesz, aby to osiągnąć. Dowiesz się jak ja to robiłem przez lata.
Dostaniesz wgląd w proces rozegrania przykładowej transakcji mojego
ucznia. Dowiesz się, z jakich książek korzystałem tworząc metodologię
LCT. Na koniec dostaniesz wskazówki jak samemu możesz stworzyć
sobie prostą strategię w 4 krokach.

● Gdy już omówimy sobie „wiedzę” (z naszej trójki „wiedza, umiejętności i
nawyki”) w kolejnym rozdziale zajmiemy się pozostałymi elementami,
gdyż sama wiedza nie wystarczy do zyskownego handlu. Opowiem Ci
jak te kluczowe umiejętności i nawyki nabywać. Zobaczysz konkretną 5.
krokową procedurę postępowania na przykładzie tego, co nam działa w
programie edukacyjnym Lubelskiego Centrum Tradingu. Przyjrzymy się
jak można pracować np. nad cierpliwością, czy optymalizacją strategii.
Okaże się, że żeby nabyć odpowiednie umiejętności potrzebny jest Ci
ekspert. Tylko dzięki niemu dostaniesz informację zwrotną czy
opanowałeś już daną umiejętność i czy możesz zacząć zdobywać
koleją.

● Stąd wynikł kolejny rozdział pt. „Jak wybrać dobrego nauczyciela
tradingu”. Zastanowimy się jakie umiejętności i kompetencje musi
posiadać dobry nauczyciel i czym kierować się w jego wyborze. Wiedza
pozwoli Ci wybrać możliwie najlepszą opcję.

● Zapewne, możesz się zastanawiać dlaczego dobrzy nauczyciele uczą?
Dlaczego w ogóle chcą się dzielić zdobytą wiedzą, dającą im tyle
pieniędzy? Nie wolą ich zatrzymać dla siebie? Na te pytania
spróbujemy odpowiedzieć w tym rozdziale.

● Następnie opowiemy sobie o zespołach i grupach w jakich warto
uczestniczyć. Niektórzy uważają, że najlepiej jest uczyć się samemu.
Spróbuję podważyć tę tezę i pokazać Ci, że wartość uczenia się w
grupie jest nieoceniona. Dowiesz się jakie cechy powinien mieć zespół,
żeby warto było do niego wejść.

● Naszym pośrednim celem jest osiągnąć stało-zyskowność. Już wiemy,
że potrzebujemy do tego celowego ćwiczenia pod okiem eksperta.
Jednak naszym ostatecznym celem jest utrzymywanie się z tradingu. W
tym rozdziale zastanowimy się co możemy zrobić, żeby go zrealizować
nie mając dużych oszczędności czy solidnego depozytu.

● Jeżeli już będziesz miał wiedzę w jaki sposób wybrać najlepszego dla
Ciebie nauczyciela, w jakich zespołach warto uczestniczyć, jak zdobyć
depozyt, zastanowimy się ile czasu może zająć dojście do
stało-zyskowności i utrzymywania się z tradingu. Opiszemy sobie 3
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prędkości nauki tradingu. Wolną, umiarkowaną i ekspresową.
Zastanowimy się, która z nich jest najlepsza pod kątem ceny vs
korzyści. Usłyszysz też bezpośrednio od Michała Dudek – absolwenta
LCT jakie kluczowe elementy programu pomogły mu zacząć
utrzymywać się z tradingu po 5 miesiącach nauki.

Kiedyś myślałem, że znam wszystkie konieczne składniki do zostania
traderem, teraz jestem daleki od takiego upraszczania. Jedyne za co mogę
ręczyć to opis tego

a) co mi pomogło zostać zyskownym traderem
b) co pomogło Michałowi zacząć utrzymywać się z tradingu

I o tym będzie niniejsza książka. Wszystko inne to teoria, a chciałbym,
żebyśmy rozmawiali o praktyce. Dążymy do pokazania naszej drogi poprzez
pokazanie myślenia przyczynowo-skutkowego, relacjonowanie wydarzeń oraz
uzupełnienie tej relacji o wnioski, które się nam nasuwały, kiedy to wszystko
się działo.

Bardzo bym chciał, aby twoje refleksje z przeczytania tego dokumentu
spowodowały, że oszczędzisz bezcenne lata życia, popełnisz mniej błędów niż
ja i z mniejszym bólem, a większą przyjemnością, będziesz iść drogą do
zawodowego tradingu.

Jeśli tli się w twojej głowie pomysł, aby zostać traderem to po
przeczytaniu książki nie będziesz już zadawał sobie pytania:

„Czy zostanę stało-zyskownym traderem?”.
Zamiast tego, pozostanie jedynie:
„Kiedy” to się stanie.

Był to bezpłatny fragment książki:

„Zawodowy DayTrader”.

Pałną wersję, możesz kupić na:

www.jakublabiga.pl/zawodowy-daytrader

http://www.jakublabiga.pl/zawodowy-daytrader

