
 و هتشگرب یاه هژم رد ناوتیم ار باذج و اریگ یاهمشچ ششخرد زار یتروص سنسا لمیر

 لمیر کی زا هدافتسا .دنا هدش هتسارآ مامت ییابیز و تفارظ هب هک دید یتلاح شوخ

 هب امش یارب باداش و شاشب یا هرهچ و دهد رVغت ار امش یاهمشچ مرف دناوتیم بوغرم

 ار دروم کی نیا رود ،دینزب یشیارآ مزاول رد هک مه ار هچره دیق نیاربانب .دروآ ناغمرا

 کلپ ییابیز و تفارظ رد یدایز ریثات دناوتیم امش یباختنا دنرب هتبلا .تفرگ ملق ناوتیمن

 بوبحم و نیرت شورف رپ بقل ،تسا سرتسد رد هک یرامآ و هچخیرات قبط .دراذگب ناتیاه

 نیرت شورف رپ یناملآ دنرب نیا .دریگ یم قلعت یتروص گنر سنسا لمیر هب لمیر نیرت

 نیب رد ییالاب تیبوبحم هب اهلاس نیا یط رد و هدوب ریخا لاس تسیب رد ییاپورا دنرب

 همادا رد ؟تسیچ رد یتروص سنسا لمیر تیبوبحم لیلد اما .هدرک ادیپ تسد ناوناب

 .مینک یسررب مه اب ار عوضوم نیا ات دیشاب ام هارمه

 یتروص سنسا لمیر تاحیضوت

 افاصنا و دنک یم هضرع رازاب هب و دنک یم دیلوت یدایز یاه لمیر سنسا یناملآ تکرش

 رایسب هک تسا یتروص سنسا هدنهد مجح لمیر ،دنرب نیا یاه لمیر نیرتهب زا یکی

 .تسا رادفرطرپ

 ،تسا بوبحم رایسب نداد مجح لیلد هب دنراد مک یاه هژم هک یناسک نیب رد لمیر نیا

 اه هژم هب یبوخ مجح هک دراد یریذپ فاطعنا سرب و دراد یکشم الماک یگنر لمیر نیا

 .دهد یم

 ،اهوم نیب دادسنا نودب هک تسا هایس قوف یاه هنادگنر یواح یلصا یتروص سنسا لمیر

 .دناشوپ یم الماک ار اه هژم مامت

 .دوش یم کاپ یشیارآ یاه هدننک کاپ و بآ اب هک تسا یلومعم لمیر کی لوصحم نیا



 یتروص سنسا لمیر ییاراک

 یتروص سنسا لمیر تایصوصخ

 اه هژم ندش تشپرپ هب هک تسا گرزب یکیتسالپ سرب کی یاراد لمیر نیا •

 .دنک یم کمک

 . دناشوپ یم ار اه هژم مامت یکشم تفاب •

  هژم لوط شیازفا •



  هژم مجح شیازفا •

  الاب رایسب یراگدنام •

  دوشیم زیمت ناسآ •

  تسین بآ دض •

 الاب رایسب یگدنهد مجح •

  اه هژم هدننک ادج •

 تیساسح دض •

 هایس هداعلا قوف •

 کشزپ مشچ طسوت هدش دzات •

 یتروص سنسا لمیر یاه یگژیو

 هراشا ناوتیم نآ ندوب هدننک دنلب هب لمیر نیا یاه یتروص سنسا لمیر دربراک هلمج زا

 .دوشیم امش یاه هژم ندش دنلب ثعاب دهدب مجح هک نیا زا رتشیب عقاو رد .درک

 ثعاب و تسا بوخ نآ داوم و تسا بسچن و ابیز ، یکشم نآ گنر رایسب زین گنر رظن زا

 .دنسرب رظن هب رپ و ابیز اه هژم دوش یم

 یحارط I Love Extreme Crazy Valium Essence یکیتسالپ و هدنهد مجح لمیر سرب

 اب ار لمیر ات دنک یم کمک امش هب سرب نیا یعلض شش یحارط .دراد یا هداعلا قوف

 یارب لمیر سرب یاه هشوگ زا دیناوت یم .دینزب اه هژم و مشچ هشوگ هب یرتشیب تردق

 و تسدکی یرهاظ راک نایاپ رد لیلد نیمه هب .دینک هدافتسا هشیر ای کچوک یاه هژم

 .دوش یم داجیا یا هفرح اما ظیلغ یتفاب

Extreme Crazy Essence زا اما .دنک یم رت میجح و رت میخض ربارب نیدنچ ار اه هژم 

 ینیگنس ساسحا اه هژم یور هدافتسا زا دعب و دنک یم یریگولج مه هب اه هژم ندیبسچ

 .درک دیهاوخن

 یتروص سنسا لمیر درادناتسا و تیفیک اب سرب



 دزغل یم امش یاه هژم یور یتحار هب هک تسا هدش یحارط یا هنوگ هب سنسا لمیر سرب

 یریذپ فاطعنا یاراد سرب نیا .داد دهاوخ ششوپ ار امش یاه کلپ زا مجح نیرتشیب و

 .تسا ناور و مرن رایسب و هدوب ییالاب

 یتروص سنسا لمیر یالاب یراگدنام و تحار یزاسکاپ

 دوخ یاه هژم زا یدایز مجح ،لمیر زا دوخ یاه کلپ یزاسکاپ دنیآرف یط رد یدایز ناوناب

 .دوش یمن ادج اه هژم زا یتحار هب اه نآ هدافتسا دروم لمیر هک ارچ دنهد یم تسد زا ار

 لاح نیع رد و دوش یم یزاسکاپ یتحار هب یتروص سنسا لمیر هک تس یلاح رد نیا

 دهاوخ ییالاب یراگدنام اه تعاس یارب ،امش یاه کلپ یور شزیر نیرتکچوک نودب

 .تشاد

 دشاب یم امش یاه کلپ یور ییالاب یراگدنام یاراد سنسا لمیر

 یتروص سنسا لمیر تیساسح داجیا مدع

 ار یبسانم لمیر دنهد یم ناشن هک دنتسه یمئالع اه مشچ باهتلا و ندش زمرق ،شزوس

 یم عیاش رایسب ناوناب نیب رد لضعم نیا .دیا هدرکن باختنا دوخ یاه کلپ شیارآ یارب

 سنسا لمیر طسوت تیساسح زورب دروم کی یتح نونک ات هک یلاح رد .دشاب

 تیساسح دض لمیر کی ار سنسا لمیر ناوت یم نیاربانب .تسا هدشن شرازگ یتروص

 .تسناد ساسح یاه مشچ یارب

 لصا یتروص سنسا لمیر تمیق

 نیا تفگ ناوتیم تسا هتفر الاب رایسب ریخا یاه لاس رد لمیر تمیق هک نیا هب هجوت اب

 زا مه هک دشابیم رازاب یاه لمیر نیرت هفرص هب نورقم و نیرت تیفیک اب زا یکی لمیر

 .تسا رادروخرب بسانم یتمیق زا مه و بسانم تیفیک

 



 لصا یتروص سنسا لمیر سکع
 هدافتسا هوحن

 اه هژم کون تمس هب و دیهد رارق اه هژم هشیر ریز ار لمیر سرب نک زاب الماک وتامشچ

 هب ار تکرح نیا دیشاب بظاوم ،دیسرب رظن دروم مجح هب ات دیهد همادا روطنیمه .دیشکب

 .دیهدن ماجنا مشچ رانک تمس هب اه هژم کون زا ینعی سوکعم تروص

 ییالاب یاه کلپ هزادنا هب زگره .دینزب تخاونکی روط هب ییالاب یاه هژم مامت یور ار لمیر

 .دینکن هدافتسا نzاپ یاه کلپ یارب لمیر زا



 ؟هدننک دنلب ای تسا هدنهد مجح یتروص سنسا لمیر
 اتبسن اما تسا هژم ندرک دنلب یارب نآ یلصا دربراک و تسا هدننک دنلب رتشیب لمیر نیا

 .دهدیم زین یبوخ مجح

 ؟تسا یلصا دوجوم یتروص سنسا لمیر
 تحار تباب نیا زا ناتلایخ و تسا یلصا میهدیم لیوحت امش هب ام هک یلوصحم اعطق هلب

 . دشاب

 یدنب عمج

 مشچ ییاریگ و ییابیز دناوت یم هدنهد مجح لمیر کی ناونع هب یتروص سنسا لمیر

 هفرص هب نورقم یا هنیزه اب دیناوت یم سنسا لمیر دیرخ اب .دنک نوزفا ار امش یاه

 مشچ دzات دروم لمیر نیا .دیروایب ناغمرا هب دوخ ی هرهچ یارب ار یا هدننک هریخ ییابیز

 دهاوخ ناشن رتدنلب و رت میجح ار امش یاه هژم تفاب هژیو روط هب و هدوب ربتعم ناکشزپ

 .داد

 


