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 است شجاعت فروش قله به دنیرس يبرا دیکل نیدوم

. کنند لهمقاب شود می هایی که مانع اکثر فروشنده ها فروشندگان برتر همیشه سعی می کنند با ترس
صلی ترسدو  ستند موفقیت راه در شما موانع بزرگترین که ا ست از ترس از عبارتند ه  از رست و شک

 . پذیرش عدم یا انتقاد

نیست،  شکست یا عدم پذیرششود،  می مانعتان و آزارد می را شما که چیزي شده معلوم که اینطور
ست ست یا عدم پذیرش ا شک شما را فلج. بلکه ترس از  ست که  ست یا عدم پذیرش ا شک  پیش بینی 

 . دارد می باز دیکرد یممی کند و از انجام کاري که از اول باید 

شنده جوان یاد گرفتم این بود چیزي سند«: که من به عنوان یک فرو رمان و فرق بین قه »همه می تر
ست که قهرمان  سو این ا شجاع باقی می ماند دقیقه چندتر سو  شتر از تر ست و  همه. بی شک دم عاز 

س شود و به هر حال کارش  ترس با شجاع شخص اما. ندپذیرش می تر . هددرا انجام می روبه رو می 
 کنند می ترس ایجاد که هایی موقعیت از و کرده دوري ترس از متوســط شــخص یک دیگر طرف از

 . کند می اجتناب

ـــت معروف، گفته فورد، بازیگر گلن ـــی می آن از که کارياگر « اس  نترلک ندهی، ترس انجام را ترس
 »گرفت خواهد دست به رازندگیت 

سن  ست شده عوض زندگیش تمام کلمات این خواندن با که گفتهرالف والدو امر  به ستا قراراگر «: ا
سید، پس بزرگ موفقیت سید که کارهایی عمر تمام در که کنید عادت این به بر را انجام  از آن می تر

 ». ستا قطعی ترس دهید، مرگ انجام را ترسید میآن  ازاگر کاري که «او همچنین گفته  ». بدهید

م پذیرش به می توانید براي غلبه بر ترستان از شکست و عد که هستندعبارتها قوي ترین کلماتی  این
ـــبی یا نگران  خاطر بههر وقت دیدید : کار ببرید ـــدید، اینچیزي عص  با وبارهد و دوباره را کلمات ش
 ». آیم می بر پسش از. آیم می بر پسشاز . آیم می بر پسشاز «: دیکن تکرارخودتان 

ـــتر کلمــات : هم یــک خبر خوب این ـــش بر می آیم«هر چــه بیش  کنیــد، را تکرار  »از پس
 دوست راخودم « گویید میوقتی . هایتان کمتر و اعتماد به نفس و خودباوریتان بیشتر می شود ترس
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