
 

 

 



 

 

 

 

 به نام خدا

 

 یزندگ و کار در(  یشناس تیشخص) اناگرام:کتاب

   پالمر هلن:سندهینو

 الوندی  احسان: مترجم

 فصل دو در صفحه  ۲۹۴:صفحات تعداد

 یشرررررر رف اریبسرررررر یدسررررررتاوردها برررررره یعلمرررررر مختلرررررر  یها نررررررهیزم در یتکنولررررررو  بارشررررررد بشررررررر امررررررروزه

 مرررررورد را" درون"اسرررررت  کررررررده یسرررررع امررررروز انسررررران هرررررا شررررررفتیپ نیرررررا مرررروازات بررررره و اسرررررت آمرررررده لیررررنا

 دسرررررت یدیرررررجد تحرررررو ت بررررره یفررررررد تیریمرررررد و یشناسررررر خرررررود علررررروم نرررررهیزم در و داده قررررررار خرررررود توجررررره

 .برسد  رانید و خود به نسبت یآگاه از یبا تر سطوح کندتابه دایپ

 یاریررررر را مرررررا یزنررررردگ و کرررررار در هرررررد  نیرررررا بررررره دنیرسررررر یراسرررررتا در توانرررررد یمررررر کررررره یعلررررروم از یکررررری

 .باشد یم یشناس تیشخص ای" اناگرام" دهد 

 رانیررررررا در علررررررم نیررررررا. بررررررود کرررررررده دایررررررپ یرانرررررریا عرفرررررران در و رانیررررررا در  یررررررگورج را علررررررم نیررررررا شرررررهیر

 .است علم نیا بزرگان از یمولو و شده متولد

 یعررررررال پیررررررت)  پررررررردازد یمرررررر یتیشخصرررررر پیررررررت ایرررررر ال ررررررو ۹ یمعرفرررررر برررررره هیررررررپا سررررررط  در انرررررراگرام دانرررررر 

( طرررررررررررررر  یبررررررررررررر پیرررررررررررررت و طلرررررررررررررب اسرررررررررررررتی ناظر بازرس خوش ذران ری ر احساساتیطلب امدادگر باز

 نیرررررا از کیررررر هرررررر واجرررررد افرررررراد یعررررراطف و یکرررررار شرررررتر رواب یب اتیرررررجزئ بررررره پررررررداختن برررررا ادامررررره در و

 یتیشخصرررررر یال وهررررررا نیررررررا قرررررروت و ضررررررع  با تر نقرررررراط سررررررطوح در و دهررررررد یمرررررر شرررررررح را تیشخصرررررر ۹

 .گردد یم ارائه کی هر ییشکوفا و رشد یبرا ییراهکارها و ردیگ یم قرار توجه مورد

 یذاترررررر یهررررررا تخصرررررر  در افررررررراد از  اسررررررتفادهیانسان منرررررراب  تیریمررررررد در علررررررم نیررررررا مهررررررم یکاربردهررررررا از

 کرررره داد  یتشررررخ یراحترررر برررره ترررروان یمرررر علررررم نیررررا بررررا. باشررررد یمرررر یفرررررد یهررررا اسررررتعداد طبرررر  بررررر و خررررود

 و یور بهررررررره نیشررررررتریب ترررررروان یمرررررر تیررررررنها در و هسررررررتند مناسررررررب ییها سررررررمت  چرررررره یبرررررررا یافررررررراد چرررررره

 .آورد وجود به ستمیس در را راندمان

 آن اصرررررر ح راه از یمررررررین ضررررررع  خود نقطرررررره کیرررررر شررررررناخت و درک کرررررره میررررررا دهیشررررررن بارهررررررا و بارهررررررا

 میبرررررر یمررررر یپررررر آن راداتیرررررا و خرررررود تیشخصررررر بررررره تنهرررررا اناگرام نررررره دانررررر  کمرررررک برررررا نیبنرررررابرا. اسرررررت

 شرررررکل مرررررا در  یرررررعم درک نیرررررا و میشرررررو یمررررر آشرررررنا زیرررررن خرررررود اشرررررتباهات از زیرررررپره یهرررررا راه برررررا بلکررررره

 تیشخصرررررر شررررررناخت بررررررا و شررررررود ینمرررررر خررررررتم نجررررررایا برررررره موضررررررو . «میسررررررتین کامررررررل مررررررا: » ردیررررررگ یمرررررر

 کررررره شرررررود یمررررر جرررررادیا مرررررا در ن یرررررب نیکرررررار ا  یمحررررر و خانررررره در کانمرررررانینزد خصرررررو  بررررره و انیررررراطراف

 مرررررا بررررره کررررره اسرررررت یرشررررریپذ همررررران ن یرررررب نیرررررا و دارنرررررد را خرررررود راه و ن رررررر  و تیشخصررررر هرررررم آنهرررررا

 نیررررا میکرررررد یمرررر مبررررارزه یحترررر و مقاومررررت شرررران برابررررر در ابترررردا کرررره نیررررا بررررا عرررر وه برررره. دهررررد یمرررر آرامرررر 

 رفترررررار طرررررور آن ی گررررراه رابطررررره کرررررردن ترررررر  یرررررعم و تیمیصرررررم حفررررر  یبررررررا چطرررررور میآمررررروز یمررررر برررررار

 خودشرررررانند همانطور فقررررر  سرررررتند آنهاین کامرررررل مرررررا مثرررررل هرررررم  ررررررانید یآر. پسرررررندند یمررررر هرررررا آن کررررره میکنررررر

 .میهست خودمان ما که


