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من در کتابم به نام »قانع کردن«، به بررسی روش های مختلفی برای 

قانع شدن پرداختم. شاید بسیاری از ما در یک زمان بسیار طوالنی در 

زندگی مان قانع شده و مورد سوء استفاده قرار گرفته ایم، بدون اینکه 

گرفتن  قرار  استفاده  مورد سوء  این  متوجه شویم.آسیب های  خودمان 

می تواند  نیز  آن  از  خویش  کردن  بازیابی  و  باشد  همیشگی  می تواند 

طور  به  است  ممکن  دیگران  چطور  بدانید  شما  وقتی  باشد.  سخت 

ناخودآگاه شما را قانع کنند، بهتر می توانید در آینده خود را در برابر 

تأثیر  از  کرده  را حفظ  استقالل خود  و  کنید  محافظت  مهارت ها  این 

دیگران دور بمانید.
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