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 تی گری کریگافخبرنامه رسمی ای

 2229ژانویه  91، 9911 دی 25

 

 تی رسمیافای

 تی )درمانگر نادیده(افاپتیمال ای

 مطالب جدید و بیشتر –ها فوت و فن –نکات 

 االختیار گری کریگ در کشورهای فارسی زبان(ترجمه فرهاد فروغمند )نماینده تام

 توجه توجه توجه

 گری کریگ با این کارها به شدت مخالف است:

ساز و غیره )وی این کار ساز، انگشتان ثروتتی ثروت: ذهن ثروتافبرگزاری هرگونه دوره ای -9

 داند(تی میافرا تحریف ای

 داند(سرقت میترجمه و انتشار بدون اجازه آثارش )وی این کار را  -2
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دهد. گری کریگ از اقدامات او متاسفانه در حال حاضر فردی هر دوی این کارها را انجام می

 کامال آگاه و بسیار ناراضی است.

کلیه مدارکی که در ایران صادر می شوند بی ارزش و فاقد تایید گری کریگ می باشند. متاسفانه 

 .مراقب باشیدکسانی مدرک می دهند که خودشان مدرک ندارند. 

تی به طور کامل به فارسی ترجمه شده و به رایگان در دسترس شما                 افمنابع آموزشی ای

تی را از همین منابع رایگان                                             افاند. در همه جای دنیا مردم ایقرار گرفته

 آموزند!!!!و نه از اساتید)؟؟؟( می

@GaryCraig 

www.EFT.ir 

لطفا از مدعیان استادی بپرسید که چرا علیرغم اطالع از وجود اینها                                              

 دهند.هیچ سرنخی به شاگردان خود نمی

ام. هر ترجمه دیگری از هر یک ترجمه تمامی آثار گری کریگ را از ایشان گرفته توجه: اینجانب اجازه

آید. کسانی که ادعای از مطالب ایشان بدون اجازه و نقض حق مالکیت معنوی نویسنده به حساب می

هایی را کنند و دورهاستادی عرفان و معنویت را دارند و کتابهای او را بدون اجازه و ناقص منتشر می

نمایند بهتر است به فکر آخرت خود باشند. گری گری کریگ صریحا نهی کرده است برگزار می که

 کریگ از اقدامات این افراد به خوبی مطلع است و به هیچ وجه رضایت ندارد!!!

https://t.me/GaryCraig
http://www.eft.ir/
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تی )درمانگر نادیده( نیست و هیچ افتوجه داشته باشید که هیچ کسی در دنیا استاد اپتیمال ای

 ای را درس دهد.بر پایه این مفاهیم دورهکسی اجازه ندارد 

  www.EFT.ir    @FarhadForughmand      @GaryCraig    ترجمه فرهاد فروغمند

 تی گری کریگافکانال خبرنامه رسمی ای

 | تیافمدرک کامل ای | تیافعضویت در دوره اپتیمال ای | کتاب درمانگر نادیده های محبوب:لینک

 | تیافکاربران رسمی ای | تی استاندارد طالییافراهنمای ای

~~~~~~~~~~ 

 لطفا برای کسب اطالعات بیشتر به وبسایت رسمی مراکز آموزشی گری کریگ مراجعه کنید.

~~~~~~~~~~ 

  برای همگان: -در این شماره

علت حساسیتهای غذایی ( 4مروری بر مقاالت و فیلمها، )( 3، )؟زادی واقعی چیستآ( 2امروز ) مزاح (1)

 کمک بیشتری نیاز دارید؟  (5) ،؟چیست

 پیشرفته: -تی افاعضای دوره اوایرای ب

جواهراتی ( 4، )؟دانی که من اینجا هستماز کجا می( 3، )شتیبانی جدیدگیهای پژوی( 2وبینار بعدی ما، ) (1)

 تمرینییادآوری گروههای  (5) ،از وبینارهای ضبط شده

~~~~~~~~~~ 

 امروز مزاح

http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
https://t.me/farhadforughmand
https://t.me/GaryCraig
https://t.me/joinchat/AAAAAE_fx6ZCsSdYPbkviQ
http://forughmand.persiangig.com/video/unseen%20therapist/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%20%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87.pdf
http://forughmand.persiangig.com/video/unseen%20therapist/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%20%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87.pdf
http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=ITjUw4pfj7L2ZV98RAaPCx2BzfliA3oOSDgjY1_uEaxg6GOtu8VRfjoX8fRdBRfWw4KDhKAaYu0q-BxY1aZb3c_0sQjyvpx0E1If4TdLETtWf7J06j3oa5FvxH--54KjFTZKhaiZ9AwlftHCzAbDyq7Bn1uuuKihtp3uU1NWAGm9p3fntMEZPCDT1k-Jo0JexccMm6P_TZh2LU3DtAEru0hglbkc5djwACeLsNEIhr6vSWHeCpH1iPOP2b9PyiczAiZxCZh0l_AvjkYCJdF1KV41
http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=ITjUw4pfj7L2ZV98RAaPCx2BzfliA3oOSDgjY1_uEaxr25bvOmHl2xZI3T4WKqNhDUfptPzoQK6aypmjFIhPhIlg-hh2_PGHoIM7pWeUdEY3AhQK1zVeCluQa_Gz0-yZjyiadrTNFeg0NKwx7rDkoA0SH9F__5W7bPiV2apXdaCl-VcrCLzPMe3h-XnxL0-wuaiQ3d7jth4R-bA5r3XkhD-0jebraMD9LA_CVw098-ZWMyLAxB4ofYvEca6Z86XiWrJ96g5I4CCDZZYqXNKcEkc1
http://www.eft.ir/fa/%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81-%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=7ib32GfubzyghplCzIB9a_LrRxmXvdalUjfFnFpgtDbkhQbcWKIyztMy8ReGiQmWVQQR-_cl2xz010rmWT3FGNwFlrXVRQtsYKYpgOqkqvmWNaEzBFJlK7OKFSZLOJ5vZTbn6J_nrZLMP0QOeJ6-X-U5KC879wVezrm87yXSGppuYqKryxMKgd5DMJ-58zvra0rQHw6ueCXOjgS11W0Q2Km8rdFNOOBgp17TsBaggcfyGTZA7nvxQ-LEGrINJTpVSrYImDcb37X8G14uW9lsVoo1
http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=zK23vIX0X_ttufnQhEXxz-gt9z8EFwNqkoFAjGU7YsAV9y9Ar6KxAAYd6CFdFuV5rqZ88kB8I0V2E3yH1G5mhMgA4SVqqrH3jWst8Tv6OSb7FtlnAglgASO68jG2tXQlWrXVdU9pPgsumBu1UN4HCaZgkG5f4420C6ctPkviJesjHO55fLUZ4FhNQBZBGMMoPD1_NPpwQ1mmtMKCVyYpSC7WQ5Q-3gW_CuSsVay1RW5S0
http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=zK23vIX0X_ttufnQhEXxz-gt9z8EFwNqkoFAjGU7YsAV9y9Ar6KxAAYd6CFdFuV5rqZ88kB8I0V2E3yH1G5mhMgA4SVqqrH3jWst8Tv6OSb7FtlnAglgASO68jG2tXQlWrXVdU9pPgsumBu1UN4HCaZgkG5f4420C6ctPkviJesjHO55fLUZ4FhNQBZBGMMoPD1_NPpwQ1mmtMKCVyYpSC7WQ5Q-3gW_CuSsVay1RW5S0
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 لینک ویدئوام. ن خندیدهآبارها به . به صحنه دندانپزشکی با بازی تیم کانوی بخندید

~~~~~~~~~~ 

 91قسمت  –اندیشه نوین 

 ؟زادی واقعی چیستآ

 اید.را خوانده درمانگر نادیده در مجموعه اندیشه نوین فرض بر این است که کتاب رایگان من یعنی نکته:

 کنند. ولی در اندیشه نوینمذهب و غیره معنی می ،زادی را در قالب سیاستآدر تفکر رایج نوشته گری کریگ: 

 لینک فیلم یابد.می ،که عظیمتر است ،زادی معنایی روحانیآ

~~~~~~~~~~ 

 مروری بر مقاالت و فیلمها

  ندان استرامش غیرممکنی در زآراسل بیرن شاهد : شفاهای غیرممکناز مجموعه  -1

  ؟کودکان و حیوانات را توجیه کنید ،توانید ناخوشیهای نوزادانیا میآ: رسش و پاسخپاز مجموعه  -2

 ؟گردندچرا خاطرات بد باز می: اندیشه نویناز مجموعه  -3

~~~~~~~~~~ 

 ؟علت حساسیتهای غذایی چیست

هرچند  ن بیمار شدیم.آخوریم چون به خاطر ام و خودم دیگر گلوتن نمیساله 11نوه  ،امهسال 44دختر  :سوال

زمون و خطا در مورد خوردنیها به این نتیجه آگذرد ولی هنوز به مسائلی دچار هستیم. با ن زمان میآکه دو سال از 

م به نمک هم حساسیت داری یسیلیک اسید موجود در غذاها نیز هست.هیستامین و سالنتیآرسیدیم که به خاطر 

هتر بایم برای اینکه ری که توانستههر کاشویم. سردرد و سوزش مفاصل دچار می ،نگشتانآن به تورم آو با خوردن 

 منون.م ؟توانی کمکی بنمایییا میآواب راحت نداریم. ایم. من و دخترم خشویم و این قدر خسته نباشیم انجام داده

https://www.youtube.com/watch?v=9IUSM4EKcRI
https://www.youtube.com/watch?v=9IUSM4EKcRI
http://eft.ir/Service/The-Unseen-Therapist
https://emofree.com/garythink/episodes-1-50/34-what-is-real-freedom.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=1-14-20&utm_term=Watch&utm_content=NewThink
https://emofree.com/garythink/episodes-1-50/34-what-is-real-freedom.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=1-14-20&utm_term=Watch&utm_content=NewThink
https://emofree.com/answers/doing-the-impossible/russell-byrne-experiences-peace-in-the-prison.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=1-14-20&utm_term=Prison&utm_content=Recommended
https://emofree.com/answers/questions-and-answers/can-you-explain-ilnesses-in-infants-children-and-animals.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=1-14-20&utm_term=Illnesses&utm_content=Recommended
https://emofree.com/garythink/episodes-1-50/14-why-do-my-bad-memories-come-back.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=1-14-20&utm_term=Memories&utm_content=Recommended
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 .ایدنادیده گرفتهتان را در حساسیتهای غذاییشاید یک چیز مهم  :جواب

 زارتانن غذاها موجب آآاینکه چرا شوند و منظورم این است که به دنبال غذاهایی هستید که باعث مشکالت می

ی را پایانی از غذاهایگردند و نهایتا فهرست بیمی "ن غذاآ"اید. بسیاری از مردم به دنبال شوند را نادیده گرفتهمی

و در موارد حاد باید در یک حباب  شودمحدودتر می مدام شانیم غذاییژلذا ر یابند.توانند تحمل کنند میکه نمی

 زندگی کنند.

 ولی نیازی به اینها نیست.

به همه چیز در دنیا "و به قول خودش  مورد 04تی بانویی را دیدم که بیش از افدر سالهای ابتدایی کارم با ای

 تی برای برطرف کردنشافعمدتا خشم را دریافت از اینها یعنی آ ایور ل احساسیولی وقتی عل ."حساسیت داشت

چار شود فرسا دن عالئم طاقتآاستفاده نمود و بدین ترتیب حساسیتهایش از بین رفتند. سپس بدون اینکه به 

 خواهد بخورد.نچه را که میآتوانست هر 

با خواندن مطالب مربوط  دتوانیباشد. میاین برای شما هم ممکن است ولی نیازمند ایجاد مهارتهای جدیدی می

ی اتی ضربهافشود و از ایهم می (درمانگر نادیده). این روش شامل بعد معنوی شروع کنیدتی افبه اپتیمال ای

 قویتر است. 

 جزئیات بیشترموزشهای پیشرفته بروید. آتوانید به سراغ ن میآپس از 

 گری ،امیدوارم برایتان مفید باشند

توانید به سراغ درس دهم بروید و از درمانگر نادیده مستقیما راجع به می :تیافتوجه اعضای دوره اوایقابل 

نید ککه در ورای مشکل هستند بپرسید. بدین ترتیب وقت خیلی کمتری را صرف می (وقایع خاصی)علل احساسی 

از روش نیابتی برای کمک به  25و  24توانید مطابق دروس همچنین میشود. و بازدهی فرایند برایتان بیشتر می

 فردی دیگر بهره گیرید.

https://www.emofree.com/optimal-eft-training.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=1-14-20&utm_term=Details&utm_content=Body
https://www.emofree.com/optimal-eft-training.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=1-14-20&utm_term=Details&utm_content=Body
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~~~~~~~~~~ 

 کمک بیشتری نیاز دارید؟

 ی بیابید.تافرا بخوانید تا درک بهتری از آخرین پیشرفت ما یعنی اپتیمال ای کتاب رایگان درمانگر نادیده .1

ای و شاگردان باانگیزه است شوید. خودم درس ما که مخصوص افراد حرفه تیافدوره اپتیمال ایعضو  .2

 دهیم. اعتبار دارد. دنیا را تحت تاثیر قرار دهید.دهم. کارهای عمیقی انجام میمی

کنیم مدرک بگیرید. وارد گروه که در سطح باالیی برگزار می تیافمدرک کامل ایاز طریق برنامه ارائه  .3

 ای و موثر در شفابخشی شوید.برتر افراد حرفه

 تیافکاربران رسمی ایبا یکی از افراد بسیار آموزش دیده و دارای مدرک ما تماس بگیرید.  -4

 تماس بگیرید. تی گری کریگافمراکز آموزشی رسمی ایبرای کسب اطالعات بیشتر لطفا با  -5

 تی:افبرای اعضای دوره اپتیمال ای

 ای و شاگردان باانگیزه()فرصتی غیر رایگان برای افراد حرفه

 جزئیات و قیمتهای عضویت

به شود. برگزار می 2222 ژانویه 91صبح ) به وقت غرب امریکا( روز یکشنبه  92ساعت در  وبینار بعدی ما:

خودیاری، موارد چالشی، کاربردهای شخصی یا هر چیز سواالت و نظرات اعضا راجع به دروس پیشرفته، جلسات 

 دیگری که به ما در باال رفتن از پلکان معجزات کمک کند اختصاص دارد.

طرح یا در حین وبینار م برایم بنویسیداین فرصتی عالی برای پرداختن به سواالت و نظرات شما است. درباره آنها 

 کنید.

~~~~~~~~~~ 

http://www.eft.ir/fa/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87
http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=N9_in_o5cWRY2vLUVUW--YRHLSnMlAcq-wPThFN5ETAx3AxfUuIoJ6tTWvgOVhFiyuGqrTjP985cPED-2CMQUFEorlp2zVndaOgUr3mDM-Hk9x8RwN39Ctu-r2VKWiadeqzsuZmUPoNziMhbgbpy4yyewzqcesYXlTEdDSY04XWw1rGSWZ2mqRpcG43v5YJZgBDSW5TQBhRxOQOFLtDQm_97TboXZgsLuooB8DxBCTlIz3zTxlTqpkNndlDMQMlTqun6340LOoIxIe94tZTIEbo1
http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=N9_in_o5cWRY2vLUVUW--YRHLSnMlAcq-wPThFN5ETAx3AxfUuIoJ6tTWvgOVhFiyuGqrTjP985cPED-2CMQUFEorlp2zVndaOgUr3mDM-Hk9x8RwN39Ctu-r2VKWiadeqzsuZmUPoNziMhbgbpy4yyewzqcesYXlTEdDSY04XWw1rGSWZ2mqRpcG43v5YJZgBDSW5TQBhRxOQOFLtDQm_97TboXZgsLuooB8DxBCTlIz3zTxlTqpkNndlDMQMlTqun6340LOoIxIe94tZTIEbo1
http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=Yaef7BmNsnH_GM-6E7pZt5vuGSVYMat9LhOb44UsXF0zGjc1KZDZXw44LUbcdTM9jcYgQ50UK78bLbVtoawKhwiVdg0rSU9PU2SaRoB9TA7PIVwGfHKWyCNMW2sljEJbb0PH34-1lm8S1S3VSjad2Uq7Fw-stgLcnQNU4rAkBNS4XvdmogeFwMurJiGXIqVYcCF2W0yiZ8q_e0-fvd1dMvB0riIOX5ftKYO9nUP8Ibqt8FFKSXtcM2uUCbhsuZyvDqdLzh3XfGXBK9DzAKymIE81
http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=xBQ8xA3PiY5oy_rgj9-yV3P8CbsbV1zCimSqWU1B3zP7pqkeMM-dXtBVrUmMvEKz28AKWRwRMaStaEh5O6QIWISZdYhNr4jYKAjb6ApFkZkdVauP5ZXgSN28l05YX8OTIohtlDE1UA9eBEqySCU7zjjaabREHF7Jo0PvEsXO_gBlBWkPinRyo-clZASqvVB3_YmCK8AUFqfYnnNhRprtkaq9yZJH2cPRdwSg1HEXgl9w0
http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=N9_in_o5cWRY2vLUVUW--YRHLSnMlAcq-wPThFN5ETAx3AxfUuIoJ6tTWvgOVhFiyuGqrTjP985cPED-2CMQUFEorlp2zVndaOgUr3mDM-Hk9x8RwN39Ctu-r2VKWiadeqzsuZmUPoNziMhbgbpy4yyewzqcesYXlTEdDSY04XWw1rGSWZ2mqRpcG43v5YJZgBDSW5TQBhRxOQOFLtDQm3hI6k2oXBblyhmzwEcPRk-1osxSyTNFbe1MRvdIz4yDot45cOpPH7Mt9MPddcTyhww1
https://www.emofree.com/gary.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=1-7-20&utm_term=Write&utm_content=Footer
https://www.emofree.com/gary.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=1-7-20&utm_term=Write&utm_content=Footer


 

7 
 

  :گی پشتیبانیهای جدیدژوی

 بینید که از اینشوید در بخش پشتیبانی سه دسته جدید را می تیافحساب کاربری خود در دوره اوایوارد  اگر

 :قرارند

رای توانید از اینها باینها جلسات ضبط شده با درمانگر نادیده هستند. می سفرهایی به سوی یگانگی. -

این کار در دست انجام است و به مرور جلسات خیلی بیشتری افزوده اهداف گوناگونی استفاده کنید. 

رامش در توفان آکه شامل سالن رقص و  "عمومی اتجلس" (1) :موجودندفعال این دو مورد شوند. می

  .شوندکه شامل دو تمرین اخیر مربوط به گناه میاتی برای مسائل سمج جلس (2)شود و می

پیامهای معنوی متعددی که برای ارتباط بیشتر شما با درمانگر معنوی درونتان  پیامهای درمانگر نادیده. -

 بینید.زیر میشوند. اولین پیام از این دست را در تهیه می

پسندند. گاهی اوقات طبع شعرم اینها برای کسانی هستند که رویکرد مالیم و شاعرانه را می اشعار. -

 .وندشبعدا بیشتر می .اماین بخش گذاشتهط یک قطعه شعر در نگارم. فعال فقشکفد و الهاماتی را میمی

~~~~~~~~~~ 

 پیام امروز درمانگر نادیده

 ؟دانی که من اینجا هستماز کجا می

 .هستم همین جامن 

توانی با گوش جسمت صدایم را بشنوی. هرچند که در درون تو وانی با چشم جسمت مرا ببینی و نمیتولی نمی

 کنم.هستم ولی بسیار فراتر از حسهایت عمل می

 ؟مستتوانی بفهمی که من اینجا هپس چطور می
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دهی. تو به لحاظ معنوی در خواب من همیشه در حال صحبت کردن با تو هستم و تو به ندرت گوش می ،به عالوه

دهم که نفس احمق به تو اطمینان میصدای نفست بر تو حاکم است.  در خوابو  –بینی میاب خو –هستی 

 است.

 لذا بر .یجدا هستو دیگران کنی که از من به اشتباه فکر میای. ت پنهان ساختهدر نتیجه مرا در زیر باورهای

 استی د خیلی بیشتر از مواردفرینآتعداد مشکالتی که میکه اغلب وجود اینبا  –کنی و تصمیمات نفست اتکا می

  بهتر از تصمیمات من هستند. اتشمتصمیاندیشی که میولی  –د نمایکه حل می

 ؟دانی که من اینجا هستماز کجا می :گویمپس باز هم می

وید و در منوی سمت چپ وارد ش تیافحساب کاربری خود در دوره اوایلطفا به  برای مطالعه بقیه این مطلب

 ده کلیک کنید.دیروی پیامهای درمانگر نا

~~~~~~~~~~ 

 وبینارهای ضبط شده ماجواهراتی از 

  تجربیات موفق در شفای گروهی

افزایش برای تی افاواینها مملو از جواهرات آخش اعضا حاوی بیش از صد وبینار ضبط شده است. هر یک از ب

بینار ن وآیند. شاید به تجربه شفای گروهی که در آتجربه شما هستند. مثال در زیر عناوین جالب وبینار دوم می

 ن وجود دارند.آانجام دادیم عالقمند باشید. بینشها و نتایج متعددی در 

ر از ن بهتیا نتایج آآ ؟تی همان شفای از راه دور استافیا اپتیمال ایآ :تیافنگاهی کلی به اپتیمال ای 4:44:44

 ؟ای هستندتی ضربهافای

تی برای دیگران افتوانیم از انجام اپتیمال ایمی :تیافشفای گروهی با استفاده از اپتیمال ای 4:40:21

 شود.العمل کار داده میخودمان هم نتیجه بگیریم. دستور

 نتایج شفای گروهی 4:10:42
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 کاهش درد ران  -

 از بین رفتن درد شدید مچ پا -

 (دو مورد) بهبود حرکت گردن -

 از بین رفتن سردرد -

 زمان طرح سواالت 4:22:42

ر تنکه به طور مشخصآکار گروهی بر روی درد شدید پای والری. پس از کار گروهی بدتر شد. ولی بعد از  4:34:40

 مد.آبهبودی قابل توجهی به دست کار شد  نآبر روی 

 ؟کنمای به صورت نیابتی کار میتی مکالمهافیا در ایآ 4:30:40 

 ؟تی  انجام دهیمافای را کنار بگذاریم و فقط اپتیمال ایتی ضربهافیا باید ایآ 4:32:54

 ؟وریمآ توانیم او را در مقابل خودمان در نظریا باید تصور کنیم که مراجع هستیم یا میآ 4:44:14

 ؟تی وارد کنمافبندی مجدد را در اپتیمال ایچگونه قاب 4:40:35

 هی بر روی نارسایی قلبی هاواردروکار گ 4:51:44

 ؟سیب دیدگیها و بیماریهای جدی هم مفید باشدتواند برای آتی میافیا اپتیمال ایآ 1:42:34

 تی و صرعافمورد اپتیمال ای نظراتی در 1:45:10

 ؟تی در کاهش وزن موثر استافیا اپتیمال ایتی در عمل. آافمثالی از ای 1:40:30

ر مورد توضیحاتی د ؟تی به صورت نیابتی استفاده کنیمافتوانیم بدون اطالع مراجع از اپتیمال اییا میآ 1:14:42

 تیافاکتشافاتی با اپتیمال ایکسب اجازه. 

 ؟ن شودآتی باید مراجع هم درگیر افیا برای انجام اپتیمال ایآ 1:10:42

 ؟شودچرا درمانگر نادیده به صورت مونث توصیف می 1:22:34

 تی و اعتیادهاافاپتیمال ای 1:24:40

~~~~~~~~~~ 
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فا یابید. لطدر گروههای تمرینی ما منظما فرصتهایی برای بهبود مهارتهای خود می یادآوری گروههای تمرینی:

 این را در بخش مخصوص اعضای وبسایت ما بررسی نمایید.

 رم، گریبه شما عالقه دا

 گری کریگ ©

 تمامی حقوق محفوظ است

 لطفا در تمامی موارد درمانی با پزشکان مشورت نمایید. توجه:

 

 


