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

~~~~~~~~~~ 

 در این شماره ـ برای همگان:  

)ب(  ،م آلیسوهش استرس مداکمک به کال کار )الف( درمانگر نادیده در حا (2، )زامرو جمله (1)

( 4)ای، ( تجربه معنوی دو هفته3)، یادگیری گوش دادن –مزایایی که نصیب جودی شدند 

 کمک بیشتری نیاز دارید؟( 6مقاالت/ ویدئوهایی برای مرور کردن، )( 5، )دیاستیآسودگی از پی

 تی ـ پیشرفته:  اف برای اعضای دوره اوای

 (4، )معجزات پریتی روی( 3، )بط شده وبینار اخیر ما آماده استفایل ض( 2وبینار بعدی ما، ) (1)

  های تمرینی یادآوری گروه( 5بازخوردی درباره جلسه با درمانگر نادیده، )

~~~~~~~~~~   

  وزامر جمله

  گری کریگ درمان نهایی بیماریهای ما این است که جلوی ایجاد آنها را بگیریم.

~~~~~~~~~~      

ده در حال کار ـ یک مجموعهدرمانگر نادی   

 )چند مثال در زیر(

در نظر گرفته شده و فرض بر آن است  تی اف ای اواعضای دوره این مجموعه در درجه اول برای یادداشت: 

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

http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=zK23vIX0X_ttufnQhEXxz-gt9z8EFwNqkoFAjGU7YsAV9y9Ar6KxAAYd6CFdFuV5rqZ88kB8I0V2E3yH1G5mhMgA4SVqqrH3jWst8Tv6OSb7FtlnAglgASO68jG2tXQlWrXVdU9pPgsumBu1UN4HCaZgkG5f4420C6ctPkviJesjHO55fLUZ4FhNQBZBGMMoPD1_NPpwQ1mmtMKCVyYpSC7WQ5Q-3gW_CuSsVay1RW5S0
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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دهم با امید اینکه مزایا و فواید آن را برای همگان گسترش و افزایش دهیم. این مجموعه برای  هم قرار می

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

~~~~~~~~~~      

 "شروع خوب"یک جلسه  –کمک به کاهش استرس مداوم آلیس 

کنیم تا به مسائل واقعی برسیم و شروع خوبی برای حل ببینید آلیس و من چگونه با درمانگر نادیده کار می"

 "کردن آنها داشته باشیم.

پدرش  اش مدام استرس دارد.س به دلیل مسائل حل نشده دوران کودکیهمان طور که خواهید دید آلی

سالگی هم مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته است. ببینید آلیس و من چگونه با  11بدرفتار بوده و در 

 کنیم تا به مسائل واقعی برسیم و شروع خوبی برای حل کردن آنها داشته باشیم.درمانگر نادیده کار می

 لینک ویدیو

~~~~~~~~~~  

یادگیری گوش دادن –کند درمانگر نادیده مزایای بیشتری نصیب نادیا می  

"شود.تی آموزش داده میافاست که در دوره اوایلذا یادگیری گوش دادن یکی از مهمترین مهارتهایی "  

. "رو آمدند"دهد که چگونه در جریان یک جلسه با درمانگر نادیده مسائل مهمی جودی ریگ شرح می

لذا یادگیری گوش دادن یکی از دهیم. درمانگر نادیده همیشه در حال راهنمایی ما است ... ولی ما گوش نمی

 مهمترین مهارتهایی است که در دوره اوایافتی آموزش داده میشود.

 لینک ویدیو

 ~~~~~~~~~~  

  ای کن بنتتجربه معنوی دو هفته

 "کردم...کردم نیروی حیاتی آنها را حس میحتی وقتی به برگ گیاهان نگاه می"

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2839&userid=13949&mailid=137
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2839&userid=13949&mailid=137
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2842&userid=13949&mailid=137
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2844&userid=13949&mailid=137
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 گری،

حدود دو تجربه معنوی جالبی در دبیرستان داشتم. پس از مراقبه نوعی یگانگی با همه چیز را حس کردم که 

هفته طول کشید و پس از آن دیگر نتوانستم به آن برسم. نوعی اتصال عاشقانه با همه چیزها و کسانی که در 

توانستم انرژی و جای آنها در این جان هم متصل بودم و میشیاء بیام بودند داشتم. حتی به گیاهان و اطراف

کردم... کردم نیروی حیاتی آنها را حس مییدنیای محدود را حس کنم. حتی وقتی به برگ گیاهان نگاه م

کند. نیروی حیاتی که درون همه دیدم که انرژی چگونه در درون برگها حرکت میکردم/ میحس می

 دادم.چیزهای این دنیای مادی قرار دارد را تشخیص می

 "یای دیگر هستند...رسند فقط رویایی در یک روبینیم یا به نظر میهمه چیزهایی که می"اند از قدیم گفته

 کند.بندی میانگار این جمله به زیبایی همه تجربیات این دنیا را جمع

 متشکرم گری

 کن بنت

~~~~~~~~~~  

 گویددی میاستیکیم کندی از آسودگی از پی

 به من گفته بودند که دیگر هرگز نخواهم توانست کار کنم

 سالم گری،

 ای از تو متشکرم. خدا ابزار باور نکردنی تو را به ما داد.ردهام کبه خاطره همه کارهایی که در زندگی

-تیای از پیتشخیص دادند که به دلیل خاطرات سرکوب شده دوران کودکی به نوع پیچیده 2002در سال 

ه و درمانگر این را گفتام. به من گفته بودند که دیگر هرگز نخواهم توانست کار کنم. ددی دچار شدهاس

سال است که کسب و کار موفق خودم  2این طور نیست! به سر کارم برگشتم و اکنون  خدا گفت بودند ولی

در اورگان هستم. خیلی مایلم که این ابزار در زندانها هم در دسترس باشد.  زندانیک را دارم. کشیش 

بها و استرس در همچنین عضو گروه جوانان مسیحی هستم و مایلم این را به عنوان ابزاری برای مقابله با آسی

 دستگاه قضایی ببینم.
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آیا مرکز آموزشی در اورگان داری که بتوانم با آن تماس بگیرم تا بلکه کارهایت را وارد دستگاه قضایی، 

گری کریگ: فعال چنین امکانی نداریم. شاید تو بخواهی در این زمینه پیشگام مدارس یا زندانها بکنیم؟ 

 شوی؟

 کنی از تو متشکرم.را تغییر داده است. به خاطر همه کارهایی که میالعاده تو زندگی مهدیه فوق

 کیم کندی

  

~~~~~~~~~~  

 ها/ ویدئوهای قبلی پیشنهادی برای مرور: مقاله

نتایج غیرممکنی که گابریل روتن از کار با شاگردانش گرفته  :شفاهای غیرممکن از مجموعه .1

 است

  تی نیاز دارم؟افل زودرس به متخصص ایآیا برای درمان انزا :رسش و پاسخپاز مجموعه  .2

  گردند؟چرا خاطرات بد برمی :اندیشه نویناز مجموعه  .3

~~~~~~~~~~  

 کمک بیشتری نیاز دارید؟

تی اف را 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=2846&userid=13949&mailid=137
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2846&userid=13949&mailid=137
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2846&userid=13949&mailid=137
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2848&userid=13949&mailid=137
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2850&userid=13949&mailid=137
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://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


 

6 
 

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

~~~~~~~~~~    

 ***پیشرفته*** 

 تی:افبرای اعضای دوره اپتیمال ای

 ن باانگیزه(ای و شاگردا)فرصتی غیر رایگان برای افراد حرفه

  های عضویت جزئیات و قیمت

 .شود میبرگزار  صبح به وقت غرب آمریکا 14در ساعت  ،نوامبر 64 شنبه،یکروز در  وبینار بعدی ما:

ارد چالشی، کاربردهای شخصی یا هر وجلسات خودیاری، م به سواالت و نظرات اعضا درباره دروس پیشرفته،

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

 از این قرارند: این بار موضوعات

 دامه گفتگو با شارون کلگ درباره ارتباط مداوم او با درمانگر نادیدها 

 آیندتهایی که در اثر تصحیح آنها پدید میادامه اکتشاف اشتباهات رایج شاگردان و فرص 

 دهد. بسیار جالب. شبیه نوشتن آن رایان پیامی را که اخیرا از درمانگر نادیده گرفته است شرح می

 تواند انجامش دهد.به صورت خودکار. هر کسی می

یا در حین وبینار آنها را  بنویسیدراجع به آنها برایم . این فرصتی عالی برای طرح سواالت و نظرات شما است

 پیوندند.شری بیکر و دکتر گابریل روتن در پاسخگویی به شما به من می مطرح سازید.

~~~~~~~~~~    

 اخیر ما آماده استفایل ضبط شده وبینار 

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/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2592&userid=13949&mailid=127
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شوید و در منوی سمت چپ  تیافحساب کاربری خود در دوره اوایبرای دسترسی به آن کافی است وارد 

رتباط ا: 148 شماره <185تا  136های شماره <و بعد از آن 2012وبینارهای  <روی وبینارهای ضبط شده

 با درمانگر نادیده، تبعیض نژادی

 عناوین جالب آن از این قرارند:

 .گویدکند. شری مقدمات را میگری وبینار را آغاز می 0:00:00

ای را که به زودی برای ردهوره فشکند و او هم جزئیات دگری دکتر گابریل روتن را معرفی می 0:05:08

 دهد.مسائل جسمانی مزمن برگزار خواهد کرد شرح می

 دهند.دهد. شری و گابریل هم نظر میگری به سوالی درباره مسئله عدم اطمینان جواب می 0:09:32

 شارون و گری مفصال راجع به توانایی شارون در ارتباط مداوم با درمانگر نادیده در طول روز به 0:12:10

 دهد.پردازند. شری نظر میگفتگو می

دهد. گری دهد. شری نظر میزند و تمرینی به حضار میگری راجع به تبعیض نژادی حرف می 0:52:48

 کند.وبینار را تمام می

  ~~~~~~~~~~    

 معجزات پریتی روی

انم ادامه دهم ولی قبل از توام برگردم تا بگویم نمیچند بار زمین خوردم )هر بار سعی کردم به سمت رایانه

 آن که به رایانه برسم باز هم زمین خوردم(

تی( در حالی که از افاخیرا اطالع یافتم که پریتی روی )یکی از اعضای دوره اوای مقدمه گری کریگ:

او در  طریق اینترنت در حال کمک کردن به یکی از مراجعانش بوده دچار حمله شدید صرع شده است.

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1990&userid=13949&mailid=103
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اش هم قطع شد و کسی توانست حرف بزند. به عالوه ارتباط اینرنتییا کامال تنها بود و نمیسیدنی استرال

 توانست بکند؟نبود که کمکش کند. چه می

 دهد.در اینجا پریتی ماجرا را به همراه یکی دو معجزه شرح می

 گری عزیز،

صرع شدم تو شخصا برایم سالم! اخیرا از شری شنیدم که وقتی در حین جلسه با همسر هلی دچار حمله 

 جام داده بودی.نتی نیابتی اافاوای

است که همه چیز پس از دعوت از درمانگر نادیده در آن جلسه اتفاق افتاد. پیداست که او اختیار این جالب 

 به آرامی تغییر یابد. بودامور را به دست گرفت و کمک کرد وضعیت تا جایی که ممکن 

شدم ولی از مشاهدات و گزارشهای مراجعم و هلی این طور به یهرچند که گهگاه نسبت به محیط آگاه م

 رسد که حمله شدیدی بوده است.نظر می

تی در حال انجام آن برایم بودند چون هلی و شوهرش افمعجزه این بود که چند تن از اعضای جامعه اوای

آنها در بخشهای مختلف  توانست کمکی بکند اطالع دهند.حداکثر تالششان را کردند تا به هر کسی که می

 ایاالت متحده سکونت داشتند.

در سیدنی آخر شب بود و با وجود اینکه شری شماره تلفن پسرعمویم ری را داشت ولی او یا هلی نتوانسته 

تی نیابتی ادامه داد. افبودند با ری تماس بگیرند. شری هم مثل تو به حمایت از من از طریق انجام اوای

صبح به وقت سیدنی ری به دلیل کابوسی که دیده بود از  3هم افتاد. حدود ساعت  اتفاق خیلی بعیدی

 خواب پرید و احساس ناآرامی و آشوب نمود.

 به جای اینکه مجددا به خواب رود موبایلش را برداشت، پیامها را دید و فهمید که چه اتفاقی برایم افتاده بود.
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دم( بود زنگ زد. مادرم به نزدم آمد تا ببیند در چه حالی سپس به مادرم )که در اتاق دیگری از خانه خو

 هستم. این هم یک معجزه بود.

آسای دیگری را هم خودم به هنگامی که از محیط آگاه بودم دیدم و هم هلی و شوهرش در جنبه معجزه

توانم گویم نمیام برگردم تا بنمایشگر رایانه دیدند. چند بار زمین خوردم )هر بار سعی کردم به سمت رایانه

. ولی به جز چند کبودی کوچک هیچ ادامه دهم ولی قبل از آن که به رایانه برسم باز هم زمین خوردم(

 آسیب دیگری ندیدم.

تی و ارتباط با درمانگر نادیده را تقویت نمود. برای مادرم و پسر عمویم افاین ماجرا ایمان من به قدرت اوای

 نیز همین طور شده است. 

ورزی. باعث افتخار من است که دهی و عشق مییلی از تو ممنونم که این قدر به دیگران اهمیت میگری، خ

 تی تعلق و چنین دوستان خوبی در آن دارم.افبه جامعه اوای

 متشکرم و دوستت دارم. پریتی

~~~~~~~~~~       

 بازخورد نیال درباره جلسه با درمانگر نادیده

دیدم و به جزئیاتش توجه و آزمایش کردم. در پایان فیلم شدت مسائلم خیلی کم  این بود که فیلم را مجددا"

ای که مادرم به من گیر داده، خندیده و با )نیم یا یک( بود یا اصال شدتی نداشتم. حتی در آن صحنه

ام و تهانگشتش مرا به سایر کودکان نشان داده بود اغراق کردم. با وجود این دیدم که مادرم را در آغوش گرف

 "کنم که وقت گذاشته و به مدرسه آمده است تا مرا ببرد. واقعا جالب بود!از او تشکر می

تی به نام نیال اساکف داشتم. او در افای با یکی از اعضای دوره اوایاخیرا جلسه مقدمه گری کریگ:

  بینید:بکارگیری روش برای مسائلش مشکل داشت. بازخورد او را در اینجا می
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 م گری،سال

  بازخورد برای جلسه دیروز:

  توانم دوباره به خواب روم. شوم و به سختی میدر اواسط شب بیدار میمعموال  خوب خوابیدم.شب

در اواسط خوابم بیدار شدم ولی یشب کشد تا بخوابم. داوقات حداقل یک ساعت طول میگاهی 

 توانستم فورا بخوابم.

  در چاکرای را بررسی کردم. سوزش  "کافی خوب نبود به اندازه ای کهقیافه"که شد نتیجه صبح

راموش کردم واقعه دیگر یعنی فمتاسفانه  بود. 3داشت و تنش گوشهایم نیز  3خورشیدی شدت 

 مد را بررسی کنم.آوقتی مادرم برای بردنم به مدرسه 

 دیدم و به جزئیاتش توجه و آزمایش کردم. در پایان فیلم شدت مسائلم  این بود که فیلم را مجددا

ای که مادرم به من گیر داده، خیلی کم )نیم یا یک( بود یا اصال شدتی نداشتم. حتی در آن صحنه

خندیده و با انگشتش مرا به سایر کودکان نشان داده بود اغراق کردم. با وجود این دیدم که مادرم را 

کنم که وقت گذاشته و به مدرسه آمده است تا مرا ببرد. واقعا ام و از او تشکر میتهدر آغوش گرف

 جالب بود!

 جی که دیروز به من دادی بیشتر استفاده کنم.نهم این فیلم را خواهم دید تا از گباز 

قدردانم. دهی. بسیار میکنم که این قدر سخاوتمندی و به شکلی جادویی درس از تو عمیقا تشکر میمجددا 

 تو را رحمت کند گری.خدا 

 نیال
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م و روش اعتماد زیادی پیدا کرددانم. به تی میافجلسه دیروز را نقطه عطفی در ارتباطم با اوای پانوشت:

 گیریم افتخار خواهی کرد.ن میآینده از آدانم که تو به نتایجی که در می

به مالیدم نها را میآش باید و برای رهایی از تنمتوجه شدم که کتفهایم که همیشه سنگین هستند حتی 

سبک نها را بمالم آبدون اینکه توانم بگویم که پس از جلسه دیروز کتفهایم می شکلی غیرعادی راحتند.

 اند.شده

~~~~~~~~~~       

د های خو هایی برای بهبود مهارت های تمرینی ما منظماً فرصت در گروه های تمرینی: یادآوری گروه

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

~~~~~~~~~~       

 به شما عالقه دارم، گری

 گری کریگ ©

 تمامی حقوق محفوظ است

 .کنیددرمانی با پزشکان مشورت در تمامی موارد  لطفاً توجه:


