
 

 

 آیا باور دارید؟

مانند سخنرانی فردی که قصد انگیزش افراد را دارد. البته  خطرناک برخوردار است هایلرزهاز  ،اخطار: این بخش

عامل مهمی است در  ،که چه قدر خود را باور داریدزیرا این ؛نکردم، ولی به دقت توجه کنید عمداً این کار رامن 

 برند شما از چه میزان موفقیت برخوردار خواهد بود. کهاین

 احترام نخواهد گذاشت هاآنبه  کسهیچاگر عقاید خویش را محترم نشمارید، 

 ندارید، برای پیشروی دوران سختی نفس به اعتماد. وقتی که شناسممیخودباوری بهترین استراتژی است که من 

 به اعتماد. عدم داردمیعقب نگاه  کنیدمیچه تصور ، شما را بیش از آننفس به اعتمادخواهید داشت. این عدم 

 دلیل شماره یک شکست اغلب نخبگان است. ،نفس

مانع پیشرفت شما  ،. ترسداردمیشما را از هر عملکردی باز  ،. ترسشودمیبه ترس منجر  نفس به اعتمادعدم 

درصد بدون ترس زیستن  011. شودمیشما حالی . ترس مانع خوششودمی. ترس مانع موفقیت شما شودمی

نادان است. شما هرگز به طور کامل از شر ترس خالص  گویدمینیست و هرکه خالف آن را به شما  پذیرامکان

 نخواهید شد، پس دلیل بهتری برای ترس انتخاب کنید.

 اگر قرار است بترسید، از فقیر بودن هراس داشته باشید

 نفس به اعتمادکسی کند که  پول صرفِ خواهدنمی کسهیچدر تقال خواهید بود.  دائماً، شما نفس به اعتمادبدون 

که شما به  دهدمیاز اهمیت بسیاری برخوردار است و نشان  دهیدمیندارد. باور شما به کاالها و خدماتی که ارائه 

 .نماییدمیبسیار مباهات  کنیدمیچه که ارائه آن

زینه برای که بهترین گ اعتماد داشته باشید. بایستی صادقانه باور داشته باشید دهیدمیه انجام چه کشما باید به آن

و هرگز تبدیل به خریدار نخواهند شد. اگر به  بینندمیباشید، مردم آن را  نفس به اعتمادمردم هستید. اگر فاقد 

ار داشته باشید که مشتریان بالقوه، اندک انتظ توانیدمیاعتماد نداشته باشید، چه طور  دهیدمی انجامچه آن

 اعتمادی به شما داشته باشند؟

این باور شما است که نقش اساسی در تعیین موفقیت برند شما دارد و نه شرایطی که در آن قرار دارید. هیچ عذری 

گران باورت که دیتا خود را باور نداشته باشی نباید انتظار داشته باشی  گویندکه می ایدشنیدهپذیرفته نیست. 

یا فقدان آن به  نفس به اعتمادشما را از روی  ،کنند. این موضوع را با دل و جان بپذیرید. مشتریان و کارکنان

. کنندیم پوشیچشمو یا شما را ترک کرده و از شما  کنندمیشما اعتماد پیدا  وکارکسب. یا به شناسندمیرسمیت 

 به شما پشت خواهند کرد. هاآن



 

 

شما در بازاریابی آن است. اگر در  میزان سلطه کنندهتعیینکه چه قدر به کاال یا خدمات خود اعتماد دارید این

درصد عالی نیست، رویکرد بازاریابی شما ابتدایی خواهد بود. ترسو  011که کاالی شما  دانیدعمق وجود خود می

 هایایده، از شجاعت آزمودن نفس به اعتماددان و با فق دهدنمیزنجیره غذایی قرار  رأسبودن برند شما را در 

 ابداع آمیز جدید برخوردار نخواهید بود.

که رقابتی است. این بریدمیمحیطی که در آن به سر  .در چه صنعتی مشغول فعالیت هستید فرقی ندارد که

د و به ه خود باور داشته باشینباشید. ب تربزرگبگذارید رقبا شما را دچار هراس نمایند، دشوار نیست. نگران رقبای 

 خود اعتماد کنید. هایتوانمندی

 احمق هستند. کنندنمیباید از این گرایش ذهنی برخوردار باشید که مردمی که کاال یا خدمات شما را خریداری 

ولی این چیزی است که باید به آن فکر کنید. اگر در کاری که انجام  ؛به ذکر چنین مطلبی بپردازید صراحتاًنباید 

 ت؟، پس موضوع چیسایدگرفتهنهایت تالش خود را برای بهتر شدن به کار  کمدستبهترین نیستید،  دهیدمی

 .هستم و نه گستاخی و خودنمایی نفس به اعتماد باید بر این نکته پافشاری کنم که من در حال صحبت پیرامون

خوب نیست که یک احمق گستاخ  اصالً از جذابیت برخوردار است ولی گستاخی چنین نیست.  نفس به اعتماد

ه که شما در کاری کتمایلی به همکاری و انجام معامله با چنین شخصی ندارد. اعتقاد به این کسهیچچون  ؛باشید

 و نه گستاخی.است  نفس به اعتمادبهترین هستید، تمامی در مورد  دهیدمیانجام 

و تخصص خود اطمینان  وارد سازید. به محتوای خود، کاالی خود دهیدمیرا در هر کاری که انجام  نفس به اعتماد

العمل بیشتری نسبت به شوند و عکسوکار شما میداشته باشید. مخاطبین هدف شما به شدت جذب کسب

 های بازاریابی شما نشان خواهند داد.تالش

ارتان، وکدهید و نیز کسبکنید، داشتن اعتماد به کاری که انجام میارزش را به کارتان اضافه می هنگامی که شما

ادر کنید و یا بهترین خدماتی را که قتوانید ایجاد نمیساده است. با خود صادق باشید. اگر بهترین کاالیی را که می

های ضروری را صورت دهید. شما چطور ه و تعدیلدهید، باید به ارزیابی مجدد کار خود پرداختهستید ارائه نمی

 کنید؟بازی می

 

 


