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یادداشت مهمی برای خوانندگان این کتاب: 

این کتاب تنها جهت اهداف آموزشی و ارائه ی اطالعات نوشته و منتشر 

شده است. هدف این کتاب اصال این نیست که از آن به عنوان توصیه ی 

پزشکی یا درمان استفاده شود. شما همواره قبل از تغییر یا جایگزینی 

در هر بخش از درمانتان باید با پزشکتان مشورت کنید. بدون راهنمایی 

و توصیه ی پزشکتان به هیچ وجه مصرف دارویی را متوقف نکنید و آن 

را تغییر ندهید. هر اطالعاتی که در این کتاب مطرح شده با اعتماد به 

خواننده بوده و مسئولیت استفاده از آن کامال بر عهده ی خواننده است. 

این کتاب اصال نمی خواهد بیماری را تشخیص داده و یا درمان کند و 

اصال جایگزینی برای پزشکان نیست. این کتاب به طور مستقل نوشته 

و چاپ شده و هیچ برند و یا شرکتی از آن حمایت نکرده  و هیچ کدام 

نمی کنیم.  توصیه  مستقیما  را  کتاب  این  در  شده  مطرح  برندهای  از 

تمامی مارک های تجاری مطرح شده در این کتاب مسئول کار خودشان 

هستند و در اینجا تنها به هدف اطالع رسانی مطرح شده اند. نویسنده  

و ناشر توصیه می کنند که کیفیت برندهایی را که در این کتاب مطرح 

شده اند مد نظر داشته باشید.
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به سفری جالب که زندگی تان را تغییر خواهد داد خوش آمدید. شما 

با کار روی این کتاب، خواهید آموخت که بهتر خود را بشناسید، به 

خود عشق بورزید، و شخصیت حقیقی خود را بپذیرید. تمرین هایی که 

در صفحات پیش رو آمده، برای این طراحی شده که به شما در کسب 

آگاهی بیشتر پیرامون نیازها، خواسته ها و رویاهایتان کمک کند. وقتی 

شما این کتاب را به پایان برسانید، ارزش عشق ورزیدن به خویشتن 

را خواهید دانست، و می آموزید که چطور آن را در زندگی روزمره ی 

خویش به کار ببندید.

این  باشید که شما ممکن است در زمان کار روی  توجه داشته  لطفاً 

منتظر  زمان  این  در  شوید.  ناآشنایی  و  تازه  مسیرهای  وارد  کتاب، 

مقدمه

مقدمه
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وسایلی باشید که به شما در ادامه ی راهتان کمک می کنند، اما این را 

هم بدانید که ممکن است با موانعی روبرو شوید که راه شما را موقتاً 

سد می کنند. با وجود این که  این سفر چالش برانگیز است، اما سرشار از 

رشد، خوشحالی و عشق است. علیرغم تمامی سختی هایی که ممکن 

است در راه رسیدن به عشق به خود با آن مواجه شوید، همین که  این 

را  اولین گام مهم به سمت مسیر درست  باز کرده اید، یعنی  را  کتاب 

برداشته اید. شما باید برای شروع این فرایند به خود افتخار کنید. شما 

به جای این که در نقطه ی آرام زندگی روزمره ی خود بمانید، تصمیم 

گرفته اید که به ارزش، انگیزه و عالقه ی خود افتخار کنید و آنها را به 

رسمیت بشناسید. شما سفر شخصی طوالنی ای را انتخاب کرده اید تا 

به بهترین نسخه از خویش تبدیل شوید، و این اختصاص دادن وقت و 

انرژی برای کشف و عشق ورزیدن به خود واقعیتان، حقیقتاً عالی است. 

کار  اهداف شخصی خود  به سمت  رفتن  این که روی  با  شما همزمان 

می کنید، به  این کتاب سراسر انگیزه هم برگردید، نگاهی بیندازید و اثر 

بپذیرید. با این که ممکن است شما روی پیروزی که در نهایت به دست 

آورده اید متمرکز شوید، اما باید این را بدانید که  این، غالباً خود مسیر 

است که اثر بسیاری دارد. 
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قبل از شروع، وقت بگذارید و به  این فکر کنید که اصاًل چرا وارد این 

این که عشق  با  به خویش شده اید؟  برای عشق ورزیدن  سفر و تالش 

ورزیدن به خویشتن برای همه مفید و موثر است، اما ممکن است هر 

کسی برای انتخاب این راه دالیل خودش را داشته باشد. اگر عمیق تر 

شوید ممکن است به  این نتیجه برسید که ارزش عشق ورزیدن به خود، 

انگیزشی  ممکن است در مراحل مختلف زندگی تغییر کند. پیام های 

که پس از این می آید، به شما در تعیین هدف در این مسیر سرشار از 

عشق به خویشتن کمک خواهد کرد. 

وقتی شما کار با این جمالت یا عبارات یا پیام های انگیزشی را شروع 

می کنید، هرچه پیش می آید را قدر بدانید. نهایت سعی  خود را بکنید 

که ذهن تان را باز نگه دارید، و ایده ها و احساسات خود را قضاوت نکنید. 

اگر سوالی مدت هاست در ذهن شماست، ممکن است افکار بسیاری به 

مقدمه
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ذهن شما بیایند.

از سوی دیگر ممکن است آن سوال ها کاماًل جدید باشند، و شما باید 

در طول این فرایند صبور باشید. با ادامه ی این سفر و با گذشت زمان، 

ممکن است اینها برای شما واضح تر نیز شوند. هرگاه هم احساس کردید 

نیاز دارید، می توانید به  این سواالت باز گردید. 

چه چیزی شما را به  این مسیر آورد؟

چرا این سفر برای شما مهم است؟


