
 

 5150 دسامبر 01، 0011 آذر 52

 

 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 -0

 داند(تی میافکار را تحریف ای

 داند(ترجمه و انتشار بدون اجازه آثارش )وی این کار را سرقت می -5

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:  

( 3)، کمردرد)ب(  ،بخشیدن خواهرها و برادرها)الف(  :ر نادیده در حال کار( درمانگ2، )امروز مزاح (1)

شتری نیاز کمک بی( 5مقاالت/ ویدئوهایی برای مرور کردن، )( 4، )شودختگی پوست ناپدید میوس

 دارید؟

 تی ـ پیشرفته: افبرای اعضای دوره اوای

یادآوری  (4) ،لی ماجواهراتی از وبینارهای قب( 3، )تمرین تشعشع عشق( 2وبینار بعدی ما، ) (1)

  های تمرینیگروه

~~~~~~~~~~   

 امروز مزاح

ن شاید ترین برنامه تلویزیون به کارول برنت تعلق داشت. از میان قسمتهای مختلف آبامزه دهها سال قبل

 الیق جایزه برترین مزاح باشد. "ماجرای فیل"

   لینک ویدیو

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
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1616&userid=13949&mailid=86
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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  .و افزایش دهیمرش گست گانبرای همرا فواید آن مزایا و که ایندهم با امید هم قرار می

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

~~~~~~~~~~              

 دیبخشیدن خواهرها و برادرهای دی

  "شروع خوب"یک جلسه 

 .اندبندیهای مجدد متعدد و مهمی در اینجا انجام شدهقاب

توان درک کرد که این گرفتند. لذا مییکردند و نادیده مدی سالها او را تحقیر میخواهرها و برادرهای دی

ان تمام دی هم قبول دارد که اینها برایش گرو دی باشدرزدگی و احساسات دیگری شده آخشم و  امر باعث

و در پایان هم یک جلسه خالقانه  کاویممی "شروع خوب"در این جلسه اند. اینها و خیلی موارد دیگر را شده

 .داریمبا هدف درک و بخشایش با درمانگر نادیده 

دی به موارد مشابهی که خیلی از ما یابید مسائل مربوط به بخشیدن از طرف دیهمان طور که شاید در

 ته باشد.تواند مزایای زیادی برایتان دربر داشداریم شبیهند. لذا این ویدیو می

  لینک ویدیو

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=1620&userid=13949&mailid=86
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~~~~~~~~~~      

 حلهاعلل خاص و راه :کمردرد

ده این طور نیست چون ما تی و برای درمانگر نادیافاین برای جامعه پزشکی معما است... ولی در اپتیمال ای

 یابیم.احساسی و نه جسمی است می اغلب علت کمردرد را که

کسانی . دهندلزوما وضعیت سالمتی کمر شما را نشان نمیو امثالهم  یآرآام ،دانستید که اشعه ایکسیا میآ

درد شدیدی داشته باشند و نتوانند حرکت  "باید"شود و هستند که وضعیت کمرشان افتضاح نشان داده می

-رشان عالی نشان داده میولی هیچ عالمتی ندارند. از سوی دیگر کسانی هم هستند که وضعیت کم کنند.

 فرسا نیز هستند دچارند.شود و به انواع دردها که گاهی اوقات طاقت

ده این طور نیست چون ما تی و برای درمانگر نادیافاین برای جامعه پزشکی معما است... ولی در اپتیمال ای

 یابیم.احساسی و نه جسمی است می اغلب علت کمردرد را که

ن به دکتر گابریل روتن و آحلهای فا برای یک گفتگوی عمیق درباره علت کمردرد و همین طور برخی راهلط

 من بپیوندید.

 لینک ویدیو

~~~~~~~~~~        

 شودسوختگی پوست ظرف فقط چند ساعت ناپدید می

 دهدوی این را همراه با تعدادی عکس شرح می

در تماس با اجاق سوخت و او درمانگر نادیده را برای  هلووالیاآجاگجیت سینگ دست  :ریگمقدمه گری ک

ه ای کیکی دو هفتهدر مقایسه با  (ظرف چند ساعت)ورد. نتیجه شفای سریع سوختگی آکمکهای اولیه 

 .دهدوی این را همراه با تعدادی عکس شرح میمعموال نیاز است بود. 

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1622&userid=13949&mailid=86
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 ،سالم گری :نوشته جاگجیت

کند و تسلیم شدن و شفا کمک می مایلم یک مورد شفا را که اصال از معجزه کم ندارد و به باور کردن فرایند

  یکشنبه گذشته دستم به اشتباه به اجاق خورد و شدیدا سوخت.شرح دهم. 

 ،دهد. دردناک بوددست مرا پس از استفاده از یخ و پماد و غیره به عنوان کمکهای اولیه نشان می 1س عک

 ن را حرکت دهم.آتوانستم سوخت و به سختی میمی

یعنی  ،چشمانم را بستم و از منبع ،به مدت سی چهل دقیقه نشستمن است که آبالفاصله پس از  2عکس 

بینید شفای همان طور که میگذارید شفا خواستم. ن میآالوهیت یا هر نامی که بر  ،درمانگر نادیده

 هایهمچنین دریافتم که باور ن را حرکت دهم.آتوانم است و می و از شدت درد کاسته شده غازآسوختگی 

کشد تا چند روز طول می ،تواند به این سرعت شفا پیدا کندهیچ چیزی نمی ،چنین شفایی غیرممکن است"

سی دقیقه اول که گذشت متوجه بهبودی هستند. هم در حال  "نی غیرممکن است و غیرهآشفای  ،شفا یابد

چشمانم را بستم و حس کردم نها دردناک است. آتوانم انگشتانم را خم کنم و حرکت دادن شدم که نمی

و شود. درد ظرف چند دقیقه از میان رفت و توانستم انگشتانم را خم نوری طالیی رنگ وارد انگشتانم می

 کنم.دستم را باز و بسته 

ن بازیابی شده و درد آنود درصد دامنه حرکت دهد. همان دست را پس از چند ساعت نشان می 3عکس 

 تقریبا به طور کامل از میان رفته است.

ن به بعد هم عالی بوده است. فقط در قسمتهای سوخته که آروز بعد قادر بودم با دستم همه کار بکنم و از 

 پیدا هستند اندکی خشکی وجود دارد. 1در عکس 

 جاگجیت ،با عشق و نور

  لینک مقاله کامل و همراه با عکسها

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1623&userid=13949&mailid=86
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~~~~~~~~~~        

 ها/ ویدئوهای قبلی پیشنهادی برای مرور:مقاله

 جلوگیری غیرممکن از سزارین :شفاهای غیرممکناز مجموعه  .1

 ؟میمینال چه کنژی تریژلبا نورا :پرسش و پاسخاز مجموعه  .2

 تیافکلیت اوای: اندیشه نویناز 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 افراد حرفه ما که مخصوص 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

  تیافان رسمی ایکاربربا 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:افبرای اعضای دوره اپتیمال ای

 نگیزه(ای و شاگردان باا)فرصتی غیر رایگان برای افراد حرفه

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1626&userid=13949&mailid=86
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1626&userid=13949&mailid=86
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1628&userid=13949&mailid=86
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1630&userid=13949&mailid=86
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
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  های عضویتجزئیات و قیمت

 . شودمیبرگزار  صبح به وقت غرب آمریکا 01در ساعت  ،ژانویه 5 شنبه،یکروز در  وبینار بعدی ما:

 شوند.عناوین آن بعدا اعالم می

~~~~~~~~~~    

 عشع عشقتمرین تش

مده آ 2ردم در درس پیشرفته شماره شع عشق حرف زدم و به اشتباه فکر کتشعتمرین از در وبینار قبلی 

 است. این طور نیست. اشتباه من بوده است.

 نجا بروید و از انجام این تمرین لذت ببرید.افزودم. به آ 2ن را به انتهای درس پیشرفته شماره آسپس 

~~~~~~~~~~    

  جواهراتی از وبینارهای قبلی ما

نجا آروی وبینارهای ضبط شده کلیک کنید. در شوید و  تیافحساب کاربری خود در دوره اوایوارد 

 بینید.ای از بینشها و مثالهایی از روش پیشرفته کار با درمانگر نادیده را میگنجینه

 :اندنوشته شده 11عناوین جالب وبینار شماره  ذیال

 گوید.را میو یک مقدمه ای در معجزات. وی کلیات دوره هشاگرد دور ،مقدمه شری بیکر 0:00:00

اس تی بر بیماری امافشنایی با هلن برسلر. وی بیست سال قبل با استفاده از برخی از اصول اوایآ 0:13:21

کمک  ([ع]برای او عیسی گوید که از درمانگر نادیده )دهد و میش را شرح میاتجربیات روحانیغلبه کرد. 

 طلبد. ماجرا و بحث جالبی است.می

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/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1644&userid=13949&mailid=86
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پرسد. گری و شری هم سوالهایی از هلن میکند اس کار میبا مبتالیان به امکه دکتر گابریل روتن  0:32:21

 کنند.در این تبادالت زنده شرکت می

تی افدهد و از موفقیتهایی که با اپتیمال ایاس را شرح میدکتر ایزابل رایس روش خودش برای ام 0:53:35

 .دهندمی هلن و شری نظر ،گریگوید. است میورده آبه دست 

گوید. وی ش را میدهد. گری هم نظرحل را شرح میای درخواست راهدوروتیا روش خودش بر 1:04:44

 دهد.سازد. گری جواب میوالی در مورد کار نیابتی برای دیگران مطرح میسهمچنین 

ورده آتی برای مشکالت اضطراب و خواب پسرش به دست افتای از موفقیتی که با استفاده از اوای 1:12:53

 گوید. است می

 زنند.ای در معجزات حرف میشری و گری راجع به ویرایشهای مختلف دوره گابریل، 1:11:35

 کند.کتابهایی را برای خواندن توصیه میشریل  1:22:44

 گوید.کند میدوروتیا از روشی که خودش برای شفا استفاده می 1:21:55

تنها "ای در معجزات را گوش دهیم و سوالی راجع به کند کتاب صوتی دورهایروین توصیه می 1:24:24

 دهند.گری و شری نظر می ؟رودیا این بدین معنی است که هویت فردی ما از میان میآ پرسد.می "بودن

-پرسد. گری جواب میتی میافرحمان خان راجع به ساختن تشبیهات در حین استفاده از اوای 1:31:01

پرسد. می "گفتگو با خدا"گیرد. وی همچنین در مورد کتاب ن درمیدهد و بحثی درباره ارزش تمرین کرد

 دهد.شری جواب می

 دهد.پرسد. گری جواب میتی برای ناخوشیهایش میافدایان راجع به استفاده از اوای 1:44:24
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بی گرفته است. وی از گری راجع به احتمال هنک از ویدیوهای مارشا استفاده کرده و نتایج خو 1:44:14

خواهد که هر چه و از مردم می (وجود ندارد چون در بعد روحانی زمان)پرسد دستیابی به نتایج بهتر می

 دهد.ویدیوها را ببینند. گری جواب می نآبیشتر 

 ~~~~~~~~~~    

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

 سایت ما بررسی کنید.ش مخصوص اعضای وبیابید. لطفاً این را در بخمی

~~~~~~~~~~       

 به شما عالقه دارم، گری

 گری کریگ ©

 تمامی حقوق محفوظ است

 .کنیددر تمامی موارد درمانی با پزشکان مشورت  لطفاً توجه:


