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دراينبرههاززمان  در زندگی شما، روزهايی پیش خواهند آمد که شايد 
همه چیز درحال تغییر به نظر برسد!

بدن شما تغییر می کند.

احساسات شما تغییر می کند.

روابط  شما با دوستان و اعضای خانواده تغییر می کند.

شايدفکركنيداصالًمنصفانهبهنظرنمیرسد،اينطورنيست؟  

چه چیزی درحال 
   تغییر است؟  

مقدمه


