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 مطالب جدید و بیشتر –ها فوت و فن –نکات 

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

www.EFT.ir   
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  FarhadForughmand      @GaryCraig@    تلگرام

 eft.forughmand@ اینستاگرام

 تی گری کریگافکانال خبرنامه رسمی ای

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

 | تیافکاربران رسمی ای | تی استاندارد طالییافراهنمای ای

~~~~~~~~~~ 

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

~~~~~~~~~~ 

 در این شماره ـ برای همگان:  

ای، اپتیمال و تی ضربهافسیر تحول ایل کار )الف( درمانگر نادیده در حا (2، )زامرو انگیزش (1)

( 3) ،له برآید؟تواند در هر زمان از عهده بیش از یک مسئدرمانگر نادیده، )ب( آیا درمانگر نادیده می

 کمک بیشتری نیاز دارید؟( 5مقاالت/ ویدئوهایی برای مرور کردن، )( 4)، یات جالبتجرب

 تی ـ پیشرفته:  اف برای اعضای دوره اوای

بروزرسانی وضعیت مارنی ( 3، )فایل ضبط شده وبینار اخیر ما آماده است( 2وبینار بعدی ما، ) (1)

( 5، )زندنادیده به صورت استعاری با او حرف می بدن کارن کلی به کمک درمانگر (4، )موریس

  های تمرینی یادآوری گروه

~~~~~~~~~~   

  وزامر انگیزش

-سالها پیش سوزان بویل در برنامه استعدادیابی امریکا شرکت کرد، مورد قضاوت قرار گرفت و به دلیل قیافه

  !نگیزااش فرصتی به دست نیاورد. ولی او خوانندگی را شروع کرد... حیرت

 لینک ویدیو

~~~~~~~~~~      

درمانگر نادیده در حال کار ـ یک مجموعه   

 )چند مثال در زیر(

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=2884&userid=13949&mailid=139
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2884&userid=13949&mailid=139
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در نظر گرفته شده و فرض بر آن است  تی اف ای اعضای دوره اواین مجموعه در درجه اول برای یادداشت: 

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

دهم با امید اینکه مزایا و فواید آن را برای همگان گسترش و افزایش دهیم. این مجموعه برای  هم قرار می

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

~~~~~~~~~~      

  ای، اپتیمال و درمانگر نادیدهتی ضربهافسیر تحول ای

 "مشاهده این خالصه برای مبتدیان ضروری و برای اعضای ماهر ما یک یادآوری عالی است."

تی و پیشرفتهای متعددی که در طول سالیان افدر این ویدیو جسی کانینگهام با من راجع به تاریخچه ای

مبتدیان ضروری و برای اعضای ماهر ما یک  کند. مشاهده این خالصه برایاند مصاحبه میبه دست آمده

 زنیم.پردازیم و مثالهای واضحی میراجع به تعداد زیادی سوال عمیقا به گفتگو می یادآوری عالی است.

 لینک ویدیو

 لینک ویدیو با زیرنویس فارسی

~~~~~~~~~~  

تواند در هر زمان از عهده بیش از یک مسئله برآید؟آیا درمانگر نادیده می  

".گیریددر اینجا چیزهای زیادی یاد می"  

در پشت  رویم. آن بر اینکه درمانگر نادیدهتی( و من به عمق این موضوع میافآن رایان )کاربر پیشرفته اوای

گویم که باید کار را به طور کامل انجام دهیم. در اینجا کند تاکید دارد و من میصحنه خیلی کارها می

  گیرید.چیزهای زیادی یاد 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=2887&userid=13949&mailid=139
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2887&userid=13949&mailid=139
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2890&userid=13949&mailid=139
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 لینک ویدیو با زیرنویس فارسی

  

 ~~~~~~~~~~  

  یات جالب کارینا بیسینگر با درمانگر نادیدهتجرب

می، مسائل سالمتی و بر روی همه چیز، از تنبیه خود گرفته تا احساس گناه، رابطه با غذا، درد جس"

 ".امهای متعدد کار کردهخاطراتی با جنبه

 ،گری

سال گذشته  12تی از تو قدردانی کنم و برایت عشق بفرستم. در افقبل از هر چیز مایلم به خاطر ایجاد ای

 ام زندگی من و خیلیهای دیگر را پر از سعادت کرده است. بدیهیکه مشغول یادگیری و استفاده از آن بوده

ای از تو . برای همه کارهایی که کردهاند که از آنها اطالع ندارماست که موارد خیلی بیشتری هم بوده

 متشکرم!

تی آموختم و عضو افپس از آن که کتاب درمانگر نادیده را خواندم، چیزهای بیشتری راجع به اپتیمال ای

. قبل از این که کتابت را بخوانم هم چند تجربیات جالب متعددی با درمانگر نادیده داشتم ,دوره تو شدم 

 پس از آن که از روش تو استفاده کردم ارتباطم با او عمیقتر و قویتر شده است. gd,سال با او ارتباط داشتم. 

گیرم و البته به شفا کنم. پیامها و تجسمهایی از جانب او میروم و به او اعتماد میاکنون بیشتر به سراغ او می

بر روی همه چیز، از تنبیه خود گرفته تا احساس گناه، رابطه با غذا، درد جسمی، مسائل رسم. هم می

 ام.های متعدد کار کردهسالمتی و خاطراتی با جنبه

ام و بازخورد آنان معموال این بوده است که آن را بسیار دوست این روش را بر روی مراجعان به کار گرفته

یابیم که به صفر رسیده است و آنان کنیم درمیبار احساسی را بررسی می دارند. در پایان هر دفعه وقتیمی

 کنند.هم با او احساس قرابت می

دارم. اصولی را که راجع به ن در وبینارهای تو و مشاهده جلساتت را خیلی دوست میردهمچنین شرکت ک

ام. دیدگاه بسیار کار بسته را بهدهی شرح میبخشایش، اتصال، عشق و اینکه این دنیا فقط یک رویا است 

 ای!زیبایی به من داده

https://eft.ir/News/71367/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%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-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D8%AF%D8%9F
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 ای. تو بهترین و بسیار سعادتمند هستی.خیلی از تو متشکرم که این روشها را به مردم دنیا داده

 با عشق و قدردانی، کارینا بیسینگر

 

~~~~~~~~~~  

 ها/ ویدئوهای قبلی پیشنهادی برای مرور: مقاله

  گویدتی از پیشرفتهایش میافیکی از اعضای دوره اوای :نتایج از مجموعه .1

  بخشایش حقیقی :لکان معجزاتپاز مجموعه  .2

  تدرک این که زمان یک توهم اس :تجربیات معنویاز 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

 ار دهید.دهیم. اعتبار دارد. دنیا را تحت تأثیر قردهم. 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 اییار آموزش دیده و دارای مدرک ما تماس بگیرید. با یکی از افراد بس .4

 تماس بگیرید. ی کریگتی گرافمراکز آموزشی رسمی ایبرای کسب اطالعات بیشتر لطفاً با  .5

~~~~~~~~~~    

 ***پیشرفته*** 

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2892&userid=13949&mailid=139
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2894&userid=13949&mailid=139
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2896&userid=13949&mailid=139
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
http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=xBQ8xA3PiY5oy_rgj9-yV3P8CbsbV1zCimSqWU1B3zP7pqkeMM-dXtBVrUmMvEKz28AKWRwRMaStaEh5O6QIWISZdYhNr4jYKAjb6ApFkZkdVauP5ZXgSN28l05YX8OTIohtlDE1UA9eBEqySCU7zjjaabREHF7Jo0PvEsXO_gBlBWkPinRyo-clZASqvVB3_YmCK8AUFqfYnnNhRprtkaq9yZJH2cPRdwSg1HEXgl9w0
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 تی:افبرای اعضای دوره اپتیمال ای

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

  های عضویت جزئیات و قیمت

 .شود میبرگزار  صبح به وقت غرب آمریکا 01در ساعت  ،دسامبر 0 شنبه،یکروز در  ار بعدی ما:وبین

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

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

 از این قرارند: ین بارا موضوعات

  مسائل ناشی از بدرفتاری، انتقاد، باورهای فرهنگی و غیرهبحث مهمی درباره غلبه بر  

 گویدای که با درمانگر نادیده داشته است میماریان بیلیچ راجع به تجربه 

 ادامه ارتباطهای شارون کلگ با درمانگر نادیده 

 دهد: طبیعت انسانیگری اشتباهات رایج شاگردان را باز هم شرح 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

~~~~~~~~~~    

 فایل ضبط شده وبینار اخیر ما آماده است

شوید و در منوی سمت چپ  تیافحساب کاربری خود در دوره اوایبرای دسترسی به آن کافی است وارد 

: 149 شماره <185تا  131های شماره <و بعد از آن 2112وبینارهای  <روی وبینارهای ضبط شده

 آزمایشهای پزشکی، پیامی از طرف درمانگر نادیده

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
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1990&userid=13949&mailid=103
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 عناوین جالب آن از این قرارند:

 .گویدکند. شری مقدمات را میرا آغاز می گری وبینار 1:11:11

کند. شری، گابریل، جودیت، کاتلینا، جورج، گری گفتگو راجع به آزمایشهای پزشکی را شروع می 1:12:32

 دهند.ایروین، دیو و جاگجیت نظر می

نکه به خواهد که پیام زیبایی را که از درمانگر نادیده، به صورت یکجا و بدون ایگری از آن می 1:18:38

دهند. گری بخش. هلی، شری و گابریل نظر میویرایش نیاز داشته باشد، گرفته است بخواند. بسیار انگیزه

 بخشد.وبینار را پایان می

  ~~~~~~~~~~    

 بروزرسانی وضعیت مارنی موریس

 "کنم در یک جزیره و خیلی تنها هستمحس می"

 ری،گسالم 

ویدیوی خودمان را دیدم این بود که فکر کردم بهتر است وضعیتم را  های قبلی خبرنامهدر یکی از شماره

واقعا هیچ  را آزمودم و "کنم در یک جزیره و خیلی تنها هستمحس می"بروزرسانی کنم. چند بار این جمله 

 اند بازبینم که ماسک زدهکنم و مردمی را میروی میباری برایم نداشت. حتی وقتی در بیرون از خانه پیاده

دانم شوم. لذا باید عمیقا از تو و درمانگر نادیده تشکر کنم. درواقع از آنجایی که میهم مثل قبل تحریک نمی

توانم احساس تنهایی بکنم. این را هم باید بگویم که اکنون او همیشه با من است پس هیچگاه واقعا نمی

 ورزم.ه او عشق میخیلی بیشتر از قبل یعنی در مقایسه با روشهای مذهبی و روحانی ب

 سایر موارد از این قرارند:

 روم.کنم. این بار به سراغ جلسات خودیاری هم میدر گروه تمرینی بر روی دروس کار می 
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 کنم. گهگاه با یکی دو تی هم شرکت میافهر بار که بتوانم در جلسات شفای گروهی به وسیله اوای

ز آنها یکی از خاطراتم را مشخص کرد که در آن شاگرد دیگر جلسه تک به تک دارم. یک بار یکی ا

آوردم در جلسه روزانه سالگی ترسیده بودم. از آنجایی که خاطره مشخصی را به یاد نمی 8در 

به ذهنم رسید. سپس به یاد آوردم که در آن  "داستانهای اشباح"خواستم واضحتر شود و به ناگهان 

ل توانستم مسائل ناشی از آن واقعه را هم آرام زمان یک داستان اشباح شنیده بودم و بدین شک

 سازم.

  رسیدند. ظاهرا آن را در همان سنین ساخته  "دیوار آجری"نهایتا هم اینکه چند تن برایم به یک

 بودم تا مانع از احساسات عمیقم شوم. لذا باز هم باید کار کنم...

 اگر به چیز جدیدی برسم به تو اطالع خواهم داد.

 دانیبا عشق و قدر

 مارنی

~~~~~~~~~~       

  زندبدن کارن کلی به کمک درمانگر نادیده به صورت استعاری با او حرف می

 "مانده یکی دیگر باشداگر احساس ناشی از پس"تی آشنا نیست، به من گفت افیکی از دوستانم، که با ای

 چطور؟

 سالم گری،

زند برای دیگران مفید است استعاری با من حرف مییا شرح اینکه بدنم بدین شکل به صورت آدانم که نمی

 یا خیر:



 

9 
 

ساعت مانده بود بدون اینکه دچار اسهال شوم  24توانستم غذایی را که حتی برای مدتهای زیادی نمی

. ولی خوردن همان غذاها "غذا فاسد شده است"بخورم. وقتی از درمانگر نادیده پرسیدم او به سادگی گفت 

 م نداشت.هیچ تاثیری بر شوهر

 "مانده یکی دیگر باشداگر احساس ناشی از پس"تی آشنا نیست، به من گفت افیکی از دوستانم، که با ای

ام درمانگر نادیده به شکلهای مختلفی و از جمله از طریق نظر گری کریگ: همان طور که اغلب گفتهچطور؟ 

بدیهی است که به دنبال وقایعی گشتم که  د.آیزند. این برای خودم هم بسیار پیش میدیگران با ما حرف می

مانده کس دیگری هستم. آنها را یافتم و پردازش کردم و پس از چند هفته در آنها حس کرده بودم پس

 توانستم بدون هیچ عالمتی غذاهای باقی مانده را بخورم.

ای خودم را معموال در هپرداختم این بود که باقی ماندهیک جنبه دیگر این مسئله که باید به آن هم می

این بود که به این فکر کردم که  .داشتم. حس کردم این هم بخشی از مشکل استظروف پالستیکی نگه می

ظروف پالستیکی چه نقشی در محافظت دارند... مثال محافظت از خشک شدن و غیره. بدین ترتیب وقایع 

ت کرده بودم و بعد با درمانگر نادیده همه آنها خاصی را پیدا نمودم که در آنها احساس ناامنی یا عدم محافظ

 را خنثی کردم.

ای شبیه به سرکه اش را بدهد مزههمیشگی اخیرا در حال نوشیدن شراب قرمز بودم ولی به جای این که مزه

برایم داشت. جدیدا آن را خریده بودم و لذا فکر کردم که مشکل از شراب نیست. سپس به یاد آوردم که 

]ع[ را به صلیب کشیده بودند به او سرکه داده بودند. این باعث شد به این فکر بیفتم که چه  وقتی مسیح

-کسی را باید ببخشم. بدیهی است که نام کسی به ذهنم رسید. او را بخشیدم، شراب را مجددا چشیدم و مزه

 اش هیچ مشکلی نداشت.

توانی به دیگران هم کنی مفیدند میفکر می ام. اگراینها فقط چند مورد از چیزهایی بودند که شاهد بوده

 اطالع دهی.
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 با آرزوی سعادت، کارن

~~~~~~~~~~       

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

 .کنیددر تمامی موارد درمانی با پزشکان مشورت  لطفاً توجه:


