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  به نام خدا

  

  

  با سالم خدمت دوستان عزيز

  

تصميم بر آموزش نئو ويو گرفتم.نئو ويو همان تحليل اليوتی است به سبک استاد بزرگ  93برای اولين بار در ايران در زمستان سال 
خودم را صرف يادگيری سبک های مختلف اليوتی کردم اما در بيشترسبک های اليوتی ضعف های  گل نيلی.تقريبا تمام عمر کاری

جدی در زمينه تريد وجود دارد به صورتی که اکثرا برای پوشش دادن آن ضعف ها به دنبال منابع بهتر می گردند.من هم از اين دسته 
ئو ويو رسيدم.يادگيری نئو ويو برای من سال ها طول کشيد چرا که منبع مستثنی نبوده و همين رويه طوالنی را دنبال کردم و سپس به ن

اين سبک موجود است اما کسی نيست که سواالت بسيار بی شمار شما رو جواب دهد.قطعا يادگيری پيشرفته ترين سبک اليوتی دنيا 
 است ولی يادگيری آن مشکل و در طول زمان امری چالش بر انگيز خواهد بود.نئو ويو کامل ترين و پيشرفته ترين سبک اليوتی موجود

امکان پذير است و افراد بسيار انگشت شماری را ديدم که به تنهايی توانستند از پس آن بر بيايند از اين رو تصميم گرفتم تا تجربيات 
  مان يادگيری به حداقل ممکن برسد.تا ز وت را در اختيار دوستان قرار دهمسال ها تمرين و ممارست در زمينه الي

ست و لذا اکثريت توان پرداخت چنين دالر ا 12000ت خود آقای گلن نيلی اين آموزش در سايه ی هزيندر ضمن قابل ذکر است که 
  مبلغی را ندارند.

يک دسته بندی کلی از کسانی که با اليوت کار می کنند داشته باشيم.در دنيا تحليل اليوتی دارای  رای معرفی نئو ويو شايد بهتر باشداما ب
اساتيد در دو دسته کلی جای می گيرند : يکی  رو  اکثرا دوست دارند از آن استفاده کنند از اين که ریاجر و قرب فراوانی است به طو

اساتيدی که به صورت مستقيم از اليوت استفاده می کنند يعنی الگو های کوچک اليوتی را پيدا می کنند سپس با توجه به قوانين آنها را 
نگ يا های تکنيکال از جمله فيبوناچی تريديته ی دوم کسانی که از ساير ابزارو دس می شود که به آنها اليوتيسين گفته تجميع می کنند

ار از کليات اليوت استفاده می کنند ( که به آنها اليوت ک سيستم های مبتنی بر استراتژی های انديکاتوری استفاده می کنند و در اين کار
  نمی گوييم).

د بسيار ساده است چرا که در واقع اليوت نيست و صرفا از کليات آن بهره گرفته اند، متاسفانه روش هايی که دسته دوم استفاده می کنن
  در ايران اين روش ها جايگاه بيشتری دارند چرا که يادگيری آنها آسان است.

  لی.تحلي بنابراين ليبل گذاری نشان دهنده ی تحليل اليوتی نيست! بلکه اليوت مبتنی بر ساختار است و ليبلينگ خط آخر

آسان بودن روش تحليلی امری است که بسيار از اساتيد به آن توجه می کنند اما بايد توجه داشته باشيد که در تحليل اليوتی ما با تحليل 
تک تک امواج کار داريم و سپس آن ها را ترکيب می کنيم تا به الگو های بزرگتری دست پيدا کنيم ، بنابراين ذات اليوت پيچيده است 

  برای يادکيری آن بايد زمان بيشتری نسبت به سيستم های ساده قرار داد.و 

 نابغه يک واقعا نيلی که کند می اعتراف حتما باشد هخواند گذشته سال 30 طی در را او های صحبت يا نيلی به صبتمن مرجع کسی هر
 ترين کامل و ترين پيشرفته نيلی سبک .مجزا می کند کامال ها اليوتيسين ساير از را او نيلی هوش و نبوغ.ستا متفاوت عادی افراد با و

 ودنب گام به گام که قدر اون من ديد از ست،ا فرآيند يادگيری بودن گام به گام واقعا تر مهم همه از اما دنياست در موجود اليوتی سبک
 ببرد 100 تا 0 از را شما نتواند و نباشد گام به گام اگر باشد کامل که سبکی هر!باشد نداشته اهميت بودن پيشرفته شايد ، دارد اهميت
 مينه خاطر به و کرده بيان ريز به ريز را جزييات تمام نيلی.فرا بگيرد درستی به را نآ تواند نمی کسی و خورد نمی درد به عمال

 وجهت ويو نئو در.کند می رهنمون درست مسير به را ما هميشه جزييات به کامل توجه که طوری به است کرده قانونمند  کامال را اليوت
 جيبم به را ضررش ، نکردم توجه جزييات به ای ذره موقع هر که است اين من شخصی تجربه و زند می را اول رفح جزييات به

 پيدا شکاه زيادی بسيار حد تا تريدر اشتباهات که شود می باعث اليوت در قوانين گيرانه سخت ماهيت.راحتی همين به! کردم پرداخت
  .دارد ويو نئو الخصوص علی اليوتی های سبک ی همه در زيادی بسيار اهميت قوانين ی همه به توجه بنابراين ، کند
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  : کنم می اشاره مهم تر مورد چند به اما است زياد بسيار ويو نئو فرد به منحصر های ويژگی

 

 )CASH Dataنوع ديتای تحليلی ( -

 دار روند ايمپالس در سيکل اتمام و 4 و 2 موج انتهای کردن پيدا برای طاليی روند خطوط -

 و تمامی قوانين حاکم بر آنها استاندارد و کامپلکس غير استاندارد کامپلکس های استاندارد ، کارکشن تشريح ‐

 بازار برای ادامه ی سيکل تحليلی ادامه با ترکيب برای کوچک های الگو سازی ساده های تکنيک -

 (قانون سيميالريتی ، قانون پيچيدگی ، قانون زمان) درجه يعنی اليوتی مبحث مهمترين رعايت در کاربردی و عملی های کار راه -

 تريد جهت در هم و الگوها درست ترکيب جهت در هم آن بودن کاربردی و اليوتی های الگو به منطق الحاق -

 )نامحدود و محدود( آن جايگاه و مثلثی فرآيند تخصصی و کامل بررسی -

  کشی کانال تخصصی های بحث -

  تقليد و مغقود امواج تخصصی بحث -

  الگوی نوين اليوتی 6تشريح  -

 و در نهايت روش ابداعی اينجانب در  تريد با کارکشن ها ( به خصوص در حالت رنج) -

 ينکها خصوص به ، می کند کفايت اوليه معرفی جهت کنم می فکر بنويسم و  بايد طوری همين کنم تر طويل را ليست بخوام اگر 
  است. فايده بی عمال ليست کردن طويل ، ندارند آشنايی مباحث اين با اکثريت

  در آينده ی نزديک يک ويديو از روش تريد با کارکشن ها به عنوان تکميل بحث باال به اشتراک می ذارم.
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