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Kết cấu xã hội của chúng ta đang ngày càng lỏng lẻo bởi thói ích kỷ, bạo lực; vô cảm lên ngôi và gặm nhấm

sự tử tế. Điểm mấu chốt làm nên sự khác biệt nằm ở mối liên hệ giữa tình cảm, nhân cách và đạo đức. Nhiều bằng
chứng cho thấy nền tảng đạo đức bắt nguồn từ năng lực xúc cảm.
Dựa trên những quan sát và nghiên cứu nhiều năm trong lĩnh vực tâm lý và khoa học thần kinh, Daniel Goleman đã mang đến
một cái nhìn mới về hai loại trí tuệ bên trong mỗi con người - lý trí và xúc cảm - cùng cách mà chúng định hình số phận của chúng ta.

Nội dung cuốn sách gồm 5 phần:

Trí tuệ xúc cảm là hành trình khám phá về khoa học xúc cảm, Daniel
Goleman chỉ ra một số yếu tố khiến người có IQ cao có thể gặp lúng túng trong

Phần I: Não bộ xúc cảm

công việc, còn người có IQ thấp hơn lại đạt hiệu suất đáng kinh ngạc. Đó là sự tự ý

Phần II: Bản chất của trí tuệ xúc cảm

thức, tính kỷ luật tự giác, sự đồng cảm,... và chúng không bị mặc định từ khi sinh ra.
Trí tuệ xúc cảm cung cấp cho bạn đọc một nền tảng hiểu biết hết sức quan trọng,
bao trùm các lĩnh vực sinh học, thần kinh, y khoa, tâm lý, triết học,… nhất là cách
thức tổ chức và vận hành của não bộ.

Phần III: Trí tuệ xúc cảm ứng dụng
Phần IV: Những cánh cửa cơ hội
Phần V: Hiểu biết về trí tuệ xúc cảm

Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

