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درون ماست  یای. بلکه دندهدیکه جهان ما را جهت م ستیاز ذهن ن رونیب یایدن نیکنند، ا یخالف آنچه اغلب انسان ها تصور م بر

 )موالنا( ییکه تو یخود بطلب هر آنچه خواه از/  هرچه در عالم هست ستیز تو ن رونیب دارد: یا فهیوظ نیکه چن

 نیتان کند. با مطالعه اآگاه گذردیتان برده و از آنچه در آن مدرون یایاست تا شما را به دن یابزار مناسب د،یکنیمالحظه مکه  یکتاب

صفر  یبرا»لفظ  از درون است. یایتسلط شما بر دن ریتا چه اندازه تحت تأث رونیب یایشد که دن دیآگاه خواه یکتاب، به خوب

تصور نکند، محال است  لومتریصفر ک یانهی. تا انسان خودش را در زمدیجلد آن نوشته شده است ناراحت نشو یکه رو «لومترهایک

 .اموزدیب یزیچ نهیدر آن زم

هوش »و  «یهوش درون فرد»در دو محور شامل را  یجانیه_هوش#همان  ای یعاطف_هوش# یهاتالش کرده است تا مهارت کتاب

 تیظرف ،یخودآگاه#مفهوم  ات،یروح ها،جانیشما را با انواع ه «یهوش درون فرد»کرده و آموزش دهد. در حوزه  حیتشر «یفرد نیب

درک  ،یاعتماد، همدل ت،یمیصم جادیا وهیش زین «یفرد نیهوش ب»کند و در حوزه یو حس ششم آشنا م یانرژ ٬زهیانگ ،یروح

 کرده و آموزش داده است. حیجلب احترام آنها، قدرت کلمات و مفهوم وجدان را تشر ان،یبر اطراف یگذار ریتأث  گران،یاحساسات د

کرده  یداده و سع شنهادیپ یفرد نیو ب یتسلط شما بر هوش درون فرد یبرا یجالب یها نیپس از آموزش هر مفهوم، تمر کتاب

 دیممارست داشته باش هانیتمر نیا یباال سوق دهد. اگر در اجرا یبر هوش عاطف یمبن یفرهنگ یدهکلاست خواننده را به سمت ش

 کرد. دیواقعاً تفاوت را احساس خواه

راجع به خودتان وجود داشته  یشد که چه مطالب ارزشمند دیاست که پس از مطالعه آن متوجه خواه نیکتاب به ا نیا یواقع ارزش

 هیتجز ترحیصح یاوهیبه ش زیرا ن تانانیاطراف یهابود که رفتارها و واکنش دیقادر خواه نی. عالوه بر ادیاست و شما از آنها ناآگاه بود

 .دیینما لیو تحل


