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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 ثروتافگونه دوره ایبرگزاری هر -3

 داند(تی میافکار را تحریف ای

 داند(ترجمه و انتشار بدون اجازه آثارش )وی این کار را سرقت می -0

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

 ه و بسیار ناراضی است.آگا 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 رایگانافر همه جای دنیا مردم ایاند. دگرفته

 آموزند!!!!

@GaryCraig 

www.EFT.ir 

به شاگردان  رغم اطالع از وجود اینها هیچ سرنخیاز 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 ن اجازه و ناقص منتشر میهای او را بدوکه 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!!!

)درمانگر نادیده( نیست و هیچ  تیافتوجه 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 ای محبوب:هلینک

 | تیافکاربران رسمی ای | تی استاندارد طالییافراهنمای ای

~~~~~~~~~~ 

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

~~~~~~~~~~ 

 در این شماره ـ برای همگان:  

نقص باید بی :تخریب خود)ب(  ،مشکل زودانزالی)الف(  :ر نادیده در حال کار( درمانگ2، )امروز شعر (1)

  کمک بیشتری نیاز دارید؟( 4مقاالت/ ویدئوهایی برای مرور کردن، )( 3)، باشم

 تی ـ پیشرفته: فابرای اعضای دوره اوای

  های تمرینییادآوری گروه( 3) "مادر جدید" دیدگاه( 2وبینار بعدی ما، ) (1)

~~~~~~~~~~   

کند. به وسیله دیوید شرودر نوشته شده و گابریل روتن شن میشعر خوشایند روزتان را رواین  :امروز شعر

 ن را ارسال کرده است.آ

 ؟توانییا میآ

 ؟توانی به جای ترس عشق بورزییا میآ

 ؟با وجود عدم اطمینان در زندگی عشق بورزی توانییا میآ

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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 ؟نچه که برایت ناشناخته است عشق بورزیآتوانی به یا میآ

 ؟وقتی درد داری عشق بورزی توانییا میآ

 ؟دهند عشق بورزیرسد دیگران اهمیتی نمیبه هنگام گریستن و وقتی به نظر می توانییا میآ

 ؟رسد عشق بورزیعادالنه نمیوقتی به نظر  توانییا میآ

 ؟شوی عشق بورزیوقتی نومید می توانییا میآ

 ؟بگریزی عشق بورزی نآخواهی از میبرایت جالب نیست و چیزی وقتی  توانییا میآ

 ؟عشق بورزیکنی با تو نیستند و فکر میای پنهان کردهکه بخشهایی  به توانییا میآ

 ؟بینی عشق بورزیینه میآکسی که در  نآبه  توانییا میآ

 ؟نان عشق بورزیآورزند به وقتی دیگران به تو عشق نمی توانییا میآ

 ؟ورزند عشق بورزیعشق نمی به کسانی که به خودشان توانییا میآ

 ؟صرفا عشق باشی توانییا میآ

 ~~~~~~~~~~   

 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: 

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

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

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

~~~~~~~~~~              

 برای مشکل زودانزالی جورج "شروع خوب"یک جلسه 

 "جورج از وقتی به یاد دارد با این مشکل روبرو بوده است..."

 "اخته نشده است.درواقع شن [زودانزالیمشکل ]علت " webmd.comبه گفته وبسایت 

خاطرات  ولی به بهره هوشی بسیار باال نیازی نیست تا به این نتیجه برسیم که مسائل احساسی همچون

 باورهای مذهبی و غیره نقش مهمی در این مشکل دارند. ،طرد شدن از طرف خانمها ،ناگوار

ن پیدا آجورج از وقتی به یاد دارد با این مسئله روبرو بوده است و هرچند که راههایی برای تطبیق یافتن با 

ن را آمشکل ادامه دارد. همان طور که در این ویدیو خواهید دید جورج و من علل بالقوه کرده است ولی 

-اتفاق افتاده است تمرکز میش الگی برایس 13یا  12نها و از جمله یک واقعه خاص که در آبر کاویم و می

 رسیم.به نتایج مستحکمی می وسودگی جلسه کاملی با درمانگر نادیده داریم آ ه قصدکنیم. سپس ب

 لینک ویدیو

~~~~~~~~~~      

 کنندگیرند خراب میوقتی مردم نتایجی را که می

 "نقص باشم...من باید بی :مثال"

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1397&userid=13949&mailid=79
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نها مفیدند و بقیه موجب محدودیتهایی آشدیم باورهایی القا شده است. برخی از ما وقتی بزرگ می همهبه 

 ،"نقص باشممن باید بی" :مثال)سازند. باورهای دسته اخیر و درک ما از دنیا را مخدوش میشوند می

 شوند.گیری از کار با درمانگر نادیده تبدیل میبرای نتیجهنعی اغلب به موا (و غیره "اشکالی دارم"

به همین دلیل دایان واندروید و من است و  لشویم متداونچه که اکثر ما متوجه میآاین امر خیلی بیشتر از 

 پردازیم.میبندیهای مجدد و امثالهم به گفتگو قاب ،حلهان و همچنین راهآراجع به 

 لینک ویدیو

~~~~~~~~~~        

 ها/ ویدئوهای قبلی پیشنهادی برای مرور:مقاله

  یک ماجرای مملو از عشق :از نومیدی به امید :نتایجاز مجموعه  .1

  اندن همگان برندهآیک بازی که در  :لکان معجزاتپاز مجموعه  .2

   مده بودآدر اثر اعجاب و حیرت زبانم بند  :تجربیات روحانیاز مجموعه  .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

 دهیم. اعتبار دارد. دنیا را تحت تأثیر قرار دهید.دهم. 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 ایبا یکی از افراد بسیار آموزش دیده و دارای مدرک ما تماس بگیرید.  .4

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1400&userid=13949&mailid=79
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1402&userid=13949&mailid=79
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1404&userid=13949&mailid=79
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1406&userid=13949&mailid=79
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
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 تماس بگیرید. تی گری کریگافمراکز آموزشی رسمی ایبرای کسب اطالعات بیشتر لطفاً با  .5

~~~~~~~~~~    

 ***پیشرفته*** 

 تی:افضای دوره اپتیمال ایبرای اع

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

  های عضویتجزئیات و قیمت

. شودمیبرگزار  ت غرب آمریکاصبح به وق 31در ساعت  ،نوامبر 7شنبه، یکروز در  وبینار بعدی ما:

 .شودبرگزار می طرد شدنجلسه به صورت زنده و با مشارکت اعضا و درباره مسئله 

کاربردهای  ،یشموارد چال ،جلسات خودیاری ،سپس نوبت به سواالت و نظرات اعضا راجع به دروس پیشرفته

 رسد.شخصی و هر چیز دیگری که به ما در باال رفتن از پلکان معجزات کمک کند می

این فرصتی عالی برای پرسیدن سئواالتتان و بررسی پرسشها و نظرات شما راجع به موضوعات دیگر است. 

   .یا با خودتان به وبینار بیاورید آنها را برایم بنویسید

~~~~~~~~~~    

  دهدرا به بلیندا نشان می "مادر جدید"دیدگاه  رمانگر نادیدهد

ورزیده و خیلی دوست داشته است کرده و عشق میمیباعث شد ببینم که او هم زندگی  ولی درمانگر نادیده

ن را ابراز کند. ولی چیزی در وجودش بوده است و من و برادرم قادر نبودیم کاری کنیم که او آکه بتواند 

 شادمان شود.

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
http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=N9_in_o5cWRY2vLUVUW--YRHLSnMlAcq-wPThFN5ETAx3AxfUuIoJ6tTWvgOVhFiyuGqrTjP985cPED-2CMQUFEorlp2zVndaOgUr3mDM-Hk9x8RwN39Ctu-r2VKWiadeqzsuZmUPoNziMhbgbpy4yyewzqcesYXlTEdDSY04XWw1rGSWZ2mqRpcG43v5YJZgBDSW5TQBhRxOQOFLtDQm3hI6k2oXBblyhmzwEcPRk-1osxSyTNFbe1MRvdIz4yDot45cOpPH7Mt9MPddcTyhww1
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_term=Contact&utm_content=Members&utm_campaign=9-23-21


 

8 
 

شکلی که مخصوص  اش اغلب پیامهای شفابخش را بهدرمانگر نادیده با شعور غایی :مقدمه گری کریگ

 بینید واضح است.فرستد. این امر در نامه بلیندا ویلسون که ذیال میمی نیازهای ما باشند

 :نامه بلیندا

 ،گری عزیز

برد. به یاد دارم چند بار در هفته پس وقتی من و برادرم کوچک بودیم مادرم از اضطراب و افسردگی رنج می

ن ساعت از روز هیچ کودک آدر استخر بسیار بزرگی بود . برداش ما را به استخر شهر میاز پایان کار روزانه

بودیم. بسیار به هیجان نجا بودیم. من و برادرم خیلی مشتاق آ. فقط ما و ناجی غریق در نجا نبودآدیگری در 

-ورم که ما دو تن در استخر بودیم و مادرم روی نیمکتی میآبه یاد میمدیم و عاشق شنا کردن بودیم. آمی

چندان احساسی از رسید و زده بودیم او خسته به نظر مینشست و مراقب ما بود. ولی برخالف ما که هیجان

و عصبی نباشد. حتی اکنون خواستم که او شادمان باشد و این قدر خسته داد. من فقط مینمیخود نشان 

 شوم.افتم غمگین میاش میکه به یاد چهره خسته

 بخشی از مادرم گردید. ون صحنه را تجسم کردم درمانگر نادیده وارد آتی که داشتم و افدر جلسه اوای

خندید و به می ،زدپر از رنگهای شاد بود. او لبخند مین صحنه آ تر و بهتری پوشیده بود.مادرم لباس راحت

ن را آببینم چطور خواهم می. دموزش شنا از روی سکو پریدیآکه موقع  دگفتی" :اظهار داشتمد و آنزد ما 

توانید ه میدانستم کمی !عجب" :انجامش دادیم باال و پایین پرید و خندید و گفت وقتی ".ددهیانجام می

به درون استخر پرت یزهایی را چ "!امهایی است که به عمرم دیدهشیرجه بهتریناین یکی از  !انجامش دهید

 های دیگری هم در شادی ما شریک شد.نها را برایش بیاوریم. به شیوهآو از ما خواست که  کرد

ن آاز  (که واقعا اتفاق نیفتاده است)و خاطره بهتری  "تغییر یا بهبود دهم"ید سعی کنم واقعه را آخوشم نمی

توانیم هرچند بازگشت به گذشته و تظاهر به اینکه اتفاق بهتری افتاده وسوسه کننده است ولی ما نمی بسازم.

وقتی که واقعا این  "من ثروتمندم"گفتن جمله تاکیدی مثل کار این بدین شکل به خودمان دروغ بگوییم. 
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ورزیده و کرده و عشق میمیباعث شد ببینم که او هم زندگی  ولی درمانگر نادیده باشد.ور نیستم میط

ن را ابراز کند. ولی چیزی در وجودش بوده است و من و برادرم قادر آخیلی دوست داشته است که بتواند 

 نبودیم کاری کنیم که او شادمان شود.

رسید. خسته به نظر میو پس از مدتی تصویر مادرم سیاه و سفید شد. او ساکت بر روی نیمکت نشسته بود 

خواست همان خودی بشود که درمانگر نادیده به ما که مادرم ما را واقعا دوست داشته است. او میدریافتم 

وجه ن طور شود. متآرمانگر نادیده کمک بخواهد تا دانست که چگونه از دشادمان. وی نمی :نشان داده بود

-خواهد باشد مین کسی که میآاش و رود مانع بروز شخصیت واقعین فرو میآی که در حالت غمناک شدم

ن زمانها آن واقعیت را که او در توانم این حالت و نه من و برادرم یا هر چیز دیگری مانع او بود. نمیآگردد. 

  رسید تغییر دهم.غمگین به نظر می

شود به اینکه چه چیزی مانع او می "مادر غمگین"تصویر کردم ن واقعه کار میآقتی بر روی این بود که و

 تقصیر هیچ کسی نبود.این تغییر یافت. 

 ابلیند ،با عشق

~~~~~~~~~~    

های خود هایی برای بهبود مهارتهای تمرینی ما منظماً فرصتروهدر گ های تمرینی:یادآوری گروه

 سایت ما بررسی کنید.یابید. لطفاً این را در بخش مخصوص اعضای وبمی

~~~~~~~~~~       

 به شما عالقه دارم، گری

 گری کریگ ©

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


