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من این کتاب را به مادرم آنا بایر تقدیم می کنم، که به من آموخت مهم 

نیست روزت چگونه می گذرد، همیشه باید برای کمک به آنهایی که 

نیاز به کمک دارند حاضر باشی و پدرم رونالد بایار، که به من آموخت 

یکپارچگی همواره بهتر از فرصت است و همیشه باید بهترین کار را 

انجام داد. همچنین این کتاب را به همه ی شمایی که به دنبال بهترین 

نسخه از خود هستید، تقدیم می کنم.

امیدوارم راهی که در آن قدم گذاشته اید هیجان انگیز و لذت بخش 

باشد.
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نوشته ی دکتر فیل مک گراو1

بیایید یک حساب سرانگشتی بکنیم. اگر 25 ساله هستید 9125 روز 

زندگی کرده اید. اگر 40 ساله هستید 14600روز و اگر 50 ساله هستید 

18250 روز زیسته اید. من شرط می بندم از میان کل این روزها تنها 

چند تا از آنها برای شما بسیار به یاد ماندنی بوده اند. ممکن است این 

روزها مثبت و منفی باشند. هر چه باشند، تعداد روزهایی که شما آنها را 

به عنوان تغییری در زندگی تان می شناسید کم هستند. همین طور من 

به شما قول می دهم از میان صدها یا هزاران نفری که در زندگی تان با 

Dr. Phil McGraw -1

توصیه

توصیه
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آنها روبه رو شده اید، تنها تعداد کمی از آنها در شکل دهی به هویت شما 

نقش داشته اند. تنها تعداد کمی از آنها، روی لوح زندگی شما چیزی را 

نوشته اند که به آن تبدیل شده اید. شما با خرید و مطالعه ی این کتاب 

یعنی بهترین نسخه از خود )بهترین خود باش( نوشته ی مایک بایار که 

مربی زندگی است، به تیم انتخابی خود در زندگی یکی از آن افراد اصلی 

را اضافه کرده اید که هیچ گاه فراموشش نخواهید کرد. 

را  خود  می تواند  باشد،  داشته  پوشه ای  و  ویزیت  کارت  که  کسی  هر 

مربی زندگی بنامد، اما تنها تعداد کمی از آنها دارای ویژگی ها، تجربه 

و خردی را در کنار هم دارند، که تنها می تواند حاصل کمک به افراد 

مانند  که  باشد  امروز  زندگی  پیچیده ی  شرایط  از  عبور  برای  پیچیده 

قطاری سریع تر از هر زمان به مسیرش ادامه می دهد.

مربی مایکل بایر واقعاً یک مربی حرفه ای است و این کتاب یعنی بهترین 

نسخه از خود، چکیده ی تمام دانش او یا به عبارتی انجیل اوست، این 

کتاب دفترچه ی راهنمایی از سوی اوست که به شما می آموزد چطور 

و  پتانسیل ها  راه،  مؤثرترین  طریق  از  خود  از  نسخه  بهترین  کشف  با 

استعدادهای بالقوه ی خود را به حداکثر رسانده آنها را فعال کنید. او 

کسی نیست که فقط اهل شعار دادن باشد. او مربی همراه و عملگرا 

است که به شما می گوید چطور از آنجایی که هستید، در هر زمینه از 
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زندگی به آن کسی تبدیل شوید و به جایی برسید که خود می خواهید. 

یا  و شغلی، روحانی  زمینه می تواند شخصی، خانوادگی، حرفه ای  این 

متخصص  زمینه ها  این  تمامی  در  او  باشد.  هم  کنار  در  اینها  همه ی 

تنها کسی که می تواند در هر  او فقط متوجه است و می داند  نیست، 

با  ایجاد کند، خودتان هستید. همه چیز  تغییر  از زندگی شما  زمینه 

شما شروع و با تبدیل شدن تان به بهترین نسخه از خود پایان می یابد. 

ایجاد  تغییر  زندگی اش  برای هر کسی که می خواهد در  مایکل  مربی 

همان  است.  معروف خود خودش  قول  به  او  است.  یک ضرورت  کند 

کسی  است که به دنبالش هستید. باهوش، دارای دیِد درونی، مؤدب، 

صادق، رک و متعهد.

من و او زمانی با هم آشنا شدیم که او می خواست به من در کمک به 

بهتر  زندگی  به سوی  رفتن  و  زندگی شان  در  تغییر  ایجاد  برای  مردم 

کمک کند و من در طول این راه این ویژگی ها را در او دیده ام.

من از این که او را یکی از دوستان خود بنامم، از این که او را در تیم 

مشاورین  هیأت  در  را  او  این که  از  و  باشیم  داشته  خودمان  گروه  و 

یعنی  این کتاب  در  او  احساس سربلندی می کنم.  باشیم  داشته  خود 

این کتاب مانند  از خود، روش کالمی خودش را دارد.  بهترین نسخه 

گرفته  تحویل  که  روزی  از  بهتر  را  است. شما  انسان ساز  یک دستگاه 

توصیه
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تحویل خواهد داد. در این کتاب، مایک مربی زندگی شما خواهد بود 

و در طول این راه و در عبور و پاسخ دادن به یک سری سؤاالت که 

نیازمند تفکر هستند و شما را به چالش می کشند، رهبر شما خواهد 

بود و کارش هم شبیه هیچ مربی دیگری که قباًل دیده اید، نیست. مایک 

مردم را همان جایی که هستند و همان طور که هستند می بیند، آنها را 

قضاوت نمی کند و آنها را با آرامی و صبر و مهربانی به سمت نسخه ی 

اصلی خود راهنمایی می کند. شما در طول خواندن این کتاب، همنین 

حس مسئولیت پذیری او را احساس خواهید کرد و با هر گام که پیش 

می روید معنای تغییرات چشمگیری را که می تواند در زندگی تان رخ 

دهد و رخ می دهد، در هر جنبه، به سمت تبدیل شدن به بهترین نسخه 

از خودتان درک خواهید نمود. همان طور که من همیشه می گویم، اگر 

چیزی را نپذیرید نمی توانید تغییرش دهید. حاال زمان آن رسیده که 

راه راستی را پیش گیرید. شاید تصور کنید تغییر واقعی و حقیقی برای 

شما غیر ممکن است یا تصور کنید روابط خود را فراتر از حدی تخریب 

کرده اید که بتوانید آنها را مرمت کنید، زندگی تان را از بین برده اید و از 

رؤیاهایتان فاصله گرفته اید. من اینجا هستم تا به شما بگویم هیچ یک از 

اینها صحیح نیستند. اگر شما می خواهید کاری انجام دهیدو می پذیرید 

که کارهایی برای انجام هست، اما می دانید برای تغییر باید ابزاری در 
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این  نیز در خود می بینید  را  خواست آن  واقعاً  و  باشید  اختیار داشته 

بهترین چراغ  بایر  مایکل  نوشته ی  از خود  بهترین نسخه  یعنی  کتاب 

راه شما است. گذشته، گذشته و آینده هنوز رخ نداده است. زمان کار 

همین حاال است. کتاب را بردارید و شروع کنید.

توصیه


