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مقدمه:
با سالم و آرزوی سالمتی ،آرامش و طراوت برای تمام عزیزانی که
به بیماری  MSمبتال هستند و نیز عزیزانی که در کمک رسانی به این
بیماران تالش می کنند .این کتاب نتیجة تالش جمعی از حامیان باشگاه
یوگا و مرکز مشاورة پیام مهر برای اطالع رسانی و یاری رساندن به این
دسته از بیماران است.

مطالب این کتاب با استناد به تازه ترین اطالعات مندرج در کتب،
مقاالت پژوهشی و سایر منابع پزشکی گردآوری شده است .در این کتاب
ضمن ارائة اطالعات پایه ای در مورد این بیماری ،به بیان برخی حرکات
سادة یوگا ،فن آرامش و نقش تغذیه در  MSپرداخته شده است .ما معتقد
هستیم که انسان موجودی پیچیده با توانایی های بالقوة فراوانی است که
اگر در شرایط مناسبی از تعادل قرار گیرد ،می تواند بر تمام مشکالت و
بیماری های خود فائق آید .تقویت تدریجی بدن ،آرامش و صلح درونی،
ارتباطات مسالمت آمیز و تغذیة مناسب بستر این شرایط مناسب است.
ما مطالعه و عمل کردن به دستورات این کتاب را در کنار تمام تدابیر
پزشکی به کلیة عزیزان مبتال به بیماری  MSصمیمانه توصیه می کنیم.
در پایان الزم می دانیم از تمام دوستان عزیزی که خالصانه ما را در
تدارک این کتاب یاری داده اند صمیمانه قدردانی کنیم .کار صادقانه این
دوستان طنین محبتی است که جاودانه خواهد ماند.
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