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 کتابی درباره

 

بلکه اعتماد نوعی   داشتن آن مناسب باشد نیست. فقط نوعی احساس سطحی و یا چیزی که صرفا ،اعتماد

اعتماد باال باشد،    یزانِم   یوقت   .باشد   سنجشقابل    یتواند حامل ارزش تجار است که می  ستحکمم  داراییِ تجاریِ

  یار بس  ی از لحاظ اقتصاد  یگری، محکم د  یل و دال  یلدل   ین به هم  د؛نیابیها کاهش م ینهو هز  یشعمل افزات  سرع

خود    یتجار   یالتهم خارج از تشک  ، ویانمسطح اعتماد هم در    یشافزا  ی برا  را  ییهااست که دائما راه  یمنطق 

 .ید کن یداپ

 . ید دار یاز کارآمد ن یِ ذهن مدلِ  یک به  ، اعتماد یشو افزا یجاد ا یبرا

  ، آن قطره .ید تصور کن  ، افتد یآب م رِ خای درون استکه قطرهزمانی  مشابه  ،1یاثر موج ی اعتماد را به شکل نوع

  یرون همواره از داخل به ببه آن شباهت دارد که جهت  یناعتماد از ا کند.ی م یجاد را ا ی هم مرکز ی هاموج

وجود  که در آن اعتماد به  است  یا ینهگر زمها نشاناز آن   دارد که هر کدام  پنج موج  کند. اعتماد،یم  یداپ  یانجر

 .ید آیم
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تالش   یالتتان، شخص شما و تشک یبرا  ینآفرمحرک ارزش  یک به  یمفهوم انتزاع یک اعتماد از  یل تبد  یبرا

 . ید برقرار کن، دارد یجا  پنج موج ینرا که در هر کدام از ا ی دائماً اعتماد ید کن

 

ها،  روابط، معاشرت یتمام یرو  گذارد. یم  یرما تاث ی بر رو ساعته 24روز سال به صورت  356 در  »اعتماد

ها  گذارد و بسترساز آنی م  یرتاث یمکه ما در آن نقش دار یو هر اقدام ی،کار ی هایسکر ی،کار یهاپروژه

  ی دارا  یاکه شما    یستن  ی واقعیر و غ  یممال   یایژگیو   ،که اغلب مردم باور دارند، اعتماد  یزیبرخالف چ  شود.یم

از   یشترب  یلیخ- آن را ید توانی است که م یکاربردلمس،  قابل ینانه،بواقع ییدارا یک بلکه  نه؛  یا ید آن هست

  ی به اندازه  یزیچ یچسرعت ه  یتی، موقع هر معتقدم که در ینمن همچن. ید وجود آوربه -ید که فکر کن یزیچ

  در  .ید ده آن را تغییر و افزایشید توانی است که م یزیاعتماد چ یت،بر خالف باور اکثر .یستسرعت اعتماد ن

 .« ید در خلق کردن آن خبره شو  ید توانیواقع شما م

 


