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 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 ساز، انگشتان ثروتتی ثروت: ذهن ثروتافی هرگونه دوره ایبرگزار -1

 داند(تی میافکار را تحریف ای

 داند(ترجمه و انتشار بدون اجازه آثارش )وی این کار را سرقت می -2

دهد. گری کریگ از اقدامات سفانه در حال حاضر فردی هر دوی این کارها را انجام میأمت

 آگاه و بسیار ناراضی است. او کامالً
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سفانه أ. متهستندیید گری کریگ أارزش و فاقد تشوند بیکلیه مدارکی که در ایران صادر می

 .دهند که خودشان مدرک ندارند. مراقب باشیدکسانی مدرک می

و به رایگان در دسترس شما قرار  تی به طور کامل به فارسی ترجمه شدهافمنابع آموزشی ای

-و نه از اساتید)؟؟؟( می تی را از همین منابع رایگانافد. در همه جای دنیا مردم ایانگرفته

 آموزند!!!!

@GaryCraig 

www.EFT.ir 

رنخی به شاگردان رغم اطالع از وجود اینها هیچ ساز مدعیان استادی بپرسید که چرا علی لطفاً

 دهند.خود نمی

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

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

کنند بدون اجازه و ناقص منتشر می های او راکه ادعای استادی عرفان و معنویت را دارند و کتاب

ند بهتر است به فکر آخرت کنمینهی کرده است برگزار  هایی را که گری کریگ صریحاًو دوره

 خود باشند. گری کریگ از اقدامات این افراد به خوبی مطلع است و به هیچ وجه رضایت ندارد!!!

تی )درمانگر نادیده( نیست و هیچ فاتوجه داشته باشید که هیچ کسی در دنیا استاد اپتیمال ای

سفانه با آگاهی کامل از عدم أمت دهد.بای را درس کسی اجازه ندارد بر پایه این مفاهیم دوره

دهند، ادعای استادی علوم عرفانی هم دارند و از رضایت گری کریگ به این کار ادامه می

 زنند.خداپرستی حرف می

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

https://t.me/GaryCraig
https://t.me/GaryCraig
http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
https://t.me/farhadforughmand
https://t.me/GaryCraig
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 تی گری کریگافکانال خبرنامه رسمی ای

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

 | تیافکاربران رسمی ای | تی استاندارد طالییافراهنمای ای

~~~~~~~~~~ 

 مراجعه کنید. سایت رسمی مراکز آموزشی گری کریگوببرای کسب اطالعات بیشتر به  لطفاً

~~~~~~~~~~ 

  :گاندر این شماره ـ برای هم 

چطور با درمانگر نادیده ارتباط بگیریم، یافتن مسائل ر نادیده در حال کار: ( درمانگ2، )جمله امروز (1)

 نیاز دارید؟ ( کمک بیشتری4ها/ ویدئوهایی برای مرور کردن، )( مقاله3، )ای، اهمیت علتریشه

 تی ـ پیشرفته: افبرای اعضای دوره اوای

ناپدید  "به کمک وبینار"درد ( 3، )فایل ضبط شده وبینار قبلی ما آماده است( 2وبینار بعدی ما، ) (1)

اگر کسی اکنون نسبت به واقعه خاصی که در گذشته اتفاق افتاده است شدتی نداشته ( 4، )شودمی

  های تمرینیه( یادآوری گرو5، )باشد چه کند

~~~~~~~~~~   

  جمله امروز

هایی که آموزم. به عالوه از راهنماییاز آن می را برم و چیزهای زیادیتی بسیار لذت میافاز دوره اوای"

گیرم. چیزهای آوری میکنم و نتایج حیرتآوری تبعیت میبرای نحوه استفاده کامل از دوره به عمل می

  تارا برنز ".خیلی بیشتری را باید بیاموزم

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
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~~~~~~~~~~   

  درمانگر نادیده در حال کار ـ یک مجموعه

 )چند مثال در زیر(

فرض بر آن است  در نظر گرفته شده و تیافایاعضای دوره اواین مجموعه در درجه اول برای  یادداشت:

مخاطب از سطح درک ویژه و باالیی برخوردار است. با این حال به عنوان حسن نیت آن را برای غیر اعضا که 

این مجموعه برای  .دهیم و افزایشگسترش  گانبرای همرا فواید آن مزایا و که ایندهم با امید هم قرار می

   همگان ارزش دیدن دارد. از آن لذت ببرید. دوستتان دارم، گری

~~~~~~~~~~   

 چگونه با درمانگر نادیده ارتباط بگیریم؟

 این کار مزایای فراوانی دارد

نگر در مورد ارتباط گرفتن با درما هاییپیوندد و نکات و راهنماییدر این ویدئو دکتر ماریون بیلیچ به من می

  کند.نادیده ارائه می

گوید. بسیار مدام با درمانگر نادیده در ارتباط بود هم میای خودش که در آن ماریون از تجربه یک هفته

  جالب است.

همچنین شامل تجربیات مراجعان و اینکه این روش ارتباط گرفتن با بعد معنوی چگونه برای هر کسی فرق 

 کنم برای مشاهده آن وقت بگذارید چون مزایای زیادی برایتان دارد.می گوید. توصیهکند هم میمی

 لینک ویدئو

~~~~~~~~~~    

https://emofree.com/optimal-eft-training.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Membership&utm_content=Body&utm_campaign=8-26-21&idU=1
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=981&userid=13949&mailid=65
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 ایراه دیگری برای یافتن مسائل ریشه

 "اده از وقایع جاری یا محرکهای روزانه جایگزینی برای کشف راهزنان آرامش استاستف"

شود که آنها را فراموش یا سرکوب ای میشامل روش مفیدی برای کشف آن دسته از مسائل ریشه این ویدئو

قایع خاص از ( بر اهمیت پرداختن به و1پیوندد تا )اند. دکتر گابریل روتن به من میایم یا پنهان ماندهکرده

( از وقایع جاری یا محرکهای روزانه به عنوان روش جایگزینی برای 2دوران کودکی تاکنون تاکید ورزد و )

 پیدا کردن راهزنان آرامش استفاده کند.

 لینک ویدئو

      ~~~~~~~~~~    

  اهمیت علت ... با شری بیکر

 "آیدآسودگی واقعی و درازمدت با هدف گرفتن علت بیماری بهتر به دست می"

بیماری )درد، ناراحتی،  عالئمگیرند. مثال را هدف می عالئم ،عللبه جای  ،اکثر رویکردهای ساخته دست بشر

گیرند و شاید مزایایی هم به دست دهند. ولی آسودگی واقعی و را هدف می (و غیرهعملکرد نامناسب بدن 

را برطرف کنید  عللآن اگر  .آیدبهتر به دست می( تاللهای عاطفی)اخبیماری  علتدرازمدت با هدف گرفتن 

 شوند.هم احتماال کمتر می عالئم

 با شری بیکر در این ویدئو هستند. بدیهی است که اینها مطابق با عقل سلیم و لذا محور گفتگوی من

 لینک ویدئو

~~~~~~~~~~   

  خرد مایکل

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=983&userid=13949&mailid=65
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=985&userid=13949&mailid=65
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 "کنمکیف میدارم "

خواهید از آنان متنفر باشید. او همیشه حال خوش و چیز خیلی می مایکل از آن دسته افرادی است که

گیزش طبیعی در نوعی ان! کنمدارم کیف می گویدپرسد میمثبتی برای گفتن دارد. وقتی کسی حالش را می

 درونش دارد.

دهد که چگونه به یرود و برایش شرح مز کارمندان مایکل حال خوشی نداشته باشد به سراغش میاگر یکی ا

ام شد. این بود که روزی به نزد مایکل او واقعا باعث کنجکاوی رفتارعیت بنگرد. این طرز ضجنبه مثبت و

 "کنی؟توانی همیشه مثبت باشی. چطور این کار را میفهمم! نمینمی"رفتم و از او پرسیدم 

گویم امروز دو گزینه در پیش رو داری. خیزم به خودم میهر روز صبح که از خواب برمی"مایکل جواب داد 

گیرم که حال خوبی داشته باشم. . تصمیم میداشته باشی حال بدی یا توانی انتخاب کنی که حال خوبمی

-توانم انتخاب کنم که قربانی باشم یا... چیزی از آن بیاموزم. لذا تصمیم میافتد میهر بار که اتفاق بدی می

توانم با او همراهی کنم یا ... آید میاموزم. هر بار که کسی برای غر زدن به نزدم میگیرم که چیزی از آن بی

 "گزینم.جنبه مثبت زندگی را به او اشاره کنم. مثبت را برمی

هست. زندگی کال به انتخابها ". مایکل در جوابم گفت "بله، ولی به این سادگی هم نیست"با اعتراض گفتم 

 ."مربوط است

-بینید که هر وضعیتی نوعی انتخاب است. شما هستید که انتخاب میگذارید میرا کنار میوقتی حواشی 

کنید مردم چطور بر حالتان اثر کنید چگونه به وضعیتها واکنش نشان دهید. شما هستید که انتخاب می

شما اش این است که کنید حال خوب یا بدی داشته باشید. خالصهبگذارند. شما هستید که انتخاب می

 کنید چطور زندگی کنید.هستید که انتخاب می
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متری به پایین سقوط کرده  11چند سال بعد شنیدم که اتفاق ناگواری برای مایکل افتاده و از یک برج 

هایی را در پشتش است. پس از یک جراحی چند ساعته و چند هفته مراقبتهای ویژه وی در حالی که میله

 ان مرخص شد. شش ماه پس از آن اتفاق مایکل را دیدم.جاسازی کرده بودند از بیمارست

جای  ". مایلی جای زخمهایم را ببینی؟کنمدارم کیف می"وقتی از او پرسیدم حالش چطور است جواب داد 

گذشته زخمهایش را ندیدم و در عوض از او پرسیدم که موقعی که آن اتفاق افتاد چه چیزی در سرش می

 است.

توانم تصمیم بگیرم زنده در حالی که بر زمین افتاده بودم یه یاد آوردم که دو انتخاب دارم: می"ت وی گف

-ن کارشان را به نحو احسن انجام دادند. مدام به من میبمانم یا بمیرم. تصمیم گرفتم زنده بمانم. پیراپزشکا

چهره پزشکان و پرستاران را دیدم  گفتند که حالم خوب خواهد شد. ولی وقتی مرا به بخش اورژانس بردند و

 "میرد. این بود که فهمیدم باید کاری بکنم.خواندم که: او میواقعا ترسیدم. از چشمانشان می

پرسید. گفت که: آیا به چیزی حساسیت دارم؟ جواب دادم: پرستار درشت هیکلی با فریاد سواالتی از من می"

ند و منتظر پاسخ من ماندند. نفس عمیقی کشیدم و داد زدم: بله. پزشکان و پرستاران دست از کارشان کشید

ام زنده بمانم. طوری مرا عمل کنید که خندیدند به آنان گفتم: تصمیم گرفتهجاذبه زمین. در حالی که می

 "ام.انگار زنده هستم و نمرده

توانیم انتخاب کنیم ت پزشکان و همین طور رفتار جالبش زنده ماند. ما هم هر روز میارمایکل به خاطر مه

 که به طور کامل زندگی کنیم. همه چیز به رفتار ما بستگی دارد.

    ارسال توسط خواهر روحانی مورین استادر –نویسنده ناشناس 

~~~~~~~~~~  

 برای مرور پیشنهادی  قبلیها/ ویدئوهای مقاله



 

8 
 

  وری در آموزش برای آلیسقابل توجه روش غوطه مزایای: نتایجاز مجموعه  .1

  حقیقیشفای : لکان معجزاتاز مجموعه پ .2

 آن شب حس کردم خدا مرا لمس کرده است: جربیات روحانیاز مجموعه ت .3

 ~~~~~~~~~~  

 کمک بیشتری نیاز دارید؟

تی افرا بخوانید تا درک بهتری از آخرین پیشرفت ما یعنی اپتیمال ای کتاب رایگان درمانگر نادیده .1

 .پیدا کنید

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

 ثیر قرار دهید.هیم. اعتبار دارد. دنیا را تحت تأددهم. کارهای عمیقی انجام میدرس می

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

 در شفابخشی شوید. تأثیرگذارای و گروه برتر افراد حرفه

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

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

~~~~~~~~~~    

 ***پیشرفته*** 

 تی:افی اعضای دوره اپتیمال ایبرا

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

  های عضویتجزئیات و قیمت

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=988&userid=13949&mailid=65
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=990&userid=13949&mailid=65
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این . شودمیبرگزار  به وقت غرب آمریکا صبح 11در ساعت  ،سپتامبر 12 روز یکشنبه، در وبینار بعدی ما:

های پیشرفته، جلسات خودیاری، موارد ها و نظرات اعضا در باره درسبه پرسشدهیم میجلسه را اختصاص 

 . ها باال برویمکنند از پلکان معجزهچالش برانگیز، کاربردهای شخصی یا موارد دیگری که به ما کمک می

یا آنها را در وبینار  در باره آنها برایم بنویسیدسی سئواالت و نظراتتان است. این وبینار فرصت مهمی برای برر

  مطرح کنید. 

~~~~~~~~~~    

  ط شده وبینار قبلی ما آماده استفایل ضب

شوید و در منوی سمت  تیافحساب کاربری خود در دوره اپتیمال ایبرای دسترسی به آن کافی است وارد 

شماره  > 135تا  111وبینارهای شماره  >آن و بعد از  2112وبینارهای  >وبینارهای ضبط شده  چپ روی

  مزایای اضافی و پرسش و پاسخ کلیک کنید. 111

 عناوین جالب آن از این قرارند:

 گوید.کند. شری مقدمات را میگری وبینار را آغاز می 1:11:11

-گوید و هلی محتوای آن را تایید میشود میزودی برگزار میاش که به شری راجع به دوره فشرده 1:14:51

 کند.

گوید و آندره را، که به مزایای حاصل از کار با درمانگر نادیده می "مزایای اضافی"گری راجع به  1:13:45

در مواردی که آگاهانه بر روی  "مزایای اضافی"متعددی در مورد ترس مرضی از جاهای شلوغ و همین طور 

 دهد.کند. شری نظر میاست، معرفی می یافتهدست ار نکرده است )وسواس، مشکل قلبی و غیره( آنها ک

تی/ درمانگر نادیده استفاده و از دیالیز کلیه رهایی پیدا کرده است. وی راجع به افربکا از ای 1:31:41

 پرسد.میلومای چندگانه می

https://www.emofree.com/gary.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Contact&utm_content=Members&utm_campaign=8-26-21
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https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1008&userid=13949&mailid=65
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-پرسد. گری و شری جواب میبه زندگیهای گذشته می یکی از اعضا کتبا سوالی راجع به پرداختن 1:51:21

 دهند.

 کند.تای هم دوره فشرده شری را تایید می 1:11:45

پرسد. گری و دهند میجودی راجع به روش کار بر روی موارد منفی که در دنیای امروز روی می 1:13:11

 دهند.شری جواب می

دهد و پرسد. گری جواب میدردناکش قرار دارند می شیلپا راجع به وقایع خاصی که در ورای کتف 1:15:51

 کند از آن آسوده شود.ای کمک میتی  مکالمهافبا ای

 دهد.رافائل در مورد مسئله شیلپا نظر می 1:24:12

  کند.گری خداحافظی می 1:25:31

  

~~~~~~~~~~     

  شودد فرانسواز به کمک وبینار ناپدید میدر

   «زی را نداشتم...اصال انتظار چنین چی»

 سالم گری،

که در آنها راجع به برقراری ارتباط با درمانگر نادیده حرف زده  112و  114کنم وبینارهای شماره فکر می

شد حاوی اطالعات خیلی مهمی بودند. از تو و آن بانوانی که تجربیات و مهارتهای ایجاد ارتباط را با ما در 

اطمینان از حضور دائمی و عاشقانه او برای عده زیادی بسیار مفید میان گذاشتند متشکرم. مطمئنم که 

دهم(. فایل ضبط شده آن را دو بار دیدم و باز هم این خواهد بود )واقعا همین طور بود... در ادامه توضیح می

 کار را خواهم کرد.
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ر شدم. شدت آن در داشتم. با پادرد شدیدی )اندکی باالتر از قوزک( از خواب بیدا "جالبی"دیشب تجربه 

توانم آن را برطرف کنم. این بود که از درمانگر نادیده دعوت کردم )لحظه بود و فکر کردم نمی 1حدود 

رسید. چند بار این کار را انجام دادم ولی به نتیجه خوبی نرسیدم.  1عاشقانه را به یاد آوردم( و شدت آن به 

شبها گیج باشیم و رسیدند. چرا نتیجه نداد؟ شاید هنم میجداً نگران شده بودم و علل و عواقب زیادی به ذ

گفت. بعد فکری به نتوانیم مشکل را واقعا هدف بگیریم یا به اندازه کافی آگاهانه نباشد. اینها را نفسم می

توانم بکنم و چیزی به عقلم ذهنم رسید. حتما درمانگر نادیده باعث آن بود چون از او پرسیدم که چه می

  رسد.نمی

نو و همین طور تو و با 5دانم ولی او را در حالی که در درون حباب بزرگی از نور و همراه با آن دلیلش را نمی

-ام بود حاضر ساختم. همگی عشق و نیروی شفابخشی را با من به اشتراک میروه تمرینیگشری و اعضای 

 گذاشتند.

ای یقه وقت صرف آن کردم. البته شاید عدهو صفر رسید. شاید کال ده دق 1و  3طولی نکشید که شدت به 

ای ام که آن تجربهاند. به هر حال امروز دردی ندارم و به این نتیجه رسیدهبوده "یتصادف"بگویند که اینها 

 که آن بانوان با ما در میان گذاشتند علت اصلی این موفقیت بوده است. اصال انتظار چنین چیزی را نداشتم.

دایت ما در این راه متشکرم. از آنچه که در پایان جلسه گفتی خیلی خوشم آمد: راه گری از تو به خاطر ه

 حل مشکالت دنیا این است که از خودمان شروع کنیم.

 با عشق و قدردانی

 فرانسواز واش

~~~~~~~~~~                     

 جواهراتی از وبینارهای گذشته ما 
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 ؟اگر کسی اکنون نسبت به واقعه خاصی که در گذشته اتفاق افتاده است شدتی نداشته باشد چه کند

اند و او به قصد محافظت از خودش به ید که برای کسی وقایع ناگوار متعددی اتفاق افتادهآپیش میگهگاه 

  کند.افتد شدتی را حس نمینها را سرکوب کرده است که وقتی به یادشان مینحوی آ

 ؟دهندتی و درمانگر نادیده باز هم نتیجه میافاییا اوآ

با همان هم ظاهرا اگر با شدت صفر شروع و بله. ولی باید راهی هم برای سنجش میزان بهبودی پیدا کنید. 

 اید یا خیر.یا پیشرفتی داشتهتوانید بفهمید که آنمی تمام کنید

 شوند.ن مسئله در اینجا مطرح میدو راه موثر برای پرداختن به ای

روی نکات  شوید و در منوی سمت چپ تیافحساب کاربری خود در دوره اوایبرای مطالعه ادامه متن وارد 

اگر کسی اکنون نسبت به واقعه خاصی که در گذشته اتفاق "ها کلیک کنید. به پایین صفحه و و راهنمایی

 بروید. "؟افتاده است شدتی نداشته باشد چه کند

~~~~~~~~~~       

های خود هایی برای بهبود مهارتفرصت های تمرینی ما منظماًدر گروه های تمرینی:یادآوری گروه

 .کنیدسایت ما بررسی این را در بخش مخصوص اعضای وب یابید. لطفاًمی

~~~~~~~~~~       

 به شما عالقه دارم، گری

 غیره، تیافنتایج اپتیمال ای، هاپرسش، ارائه بازخورد

 گری کریگ ©

 محفوظ است تمامی حقوق
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 .کنیددر تمامی موارد درمانی با پزشکان مشورت  لطفاً توجه:


