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 )تی گری کریگافمدیر بخش فارسی وبسایت رسمی ای(ترجمه فرهاد فروغمند 

www.EFT.ir 

  تیافای رسمی و خبرنامه توضیح گری کریگ درباره کتاب درمانگر نادیده

 رایگانند(و شوند به فارسی ارائه می)هر دو 

 شود.به رایگان به شما تقدیم میدرمانگر نادیده کتاب 

باز کرد پاسخی نیروی شفابخشی درونی را  قفل توانمدتها منتظر بودید به این پرسش که چگونه می

تواند آن را بیاموزد و هرگاه بر آن مسلط شوید داده شود. آن را در این کتاب خواهید دید. هر کسی می

-توانند به نتایج تاثیرگذاری برسند و میگردند. حتی مبتدیان هم میپدیدار می "ممکنغیر"شفاهای 

 رسند. هیچ دارو، جراحی یا روش تهاجمی نیز در کار نیست.

 پشتیبانی رایگان:

شود. با پشتیبانیهای رایگانی که این کتاب شروع ماجرای جدید ما است چون به حیطه جدیدی وارد می

نبض فرایند ما خبرنامه یابد. دهم پیوسته گسترش میورم و از طریق خبرنامه ارائه میآاز آن به عمل می

 به ما بپیوندید.  کنم که با مطالعه آناست. از شما دعوت می
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فقط کافی است در کانال خبرنامه  )برای دریافت ترجمه فارسی خبرنامه نیازی به ارسال ایمیل ندارید.

 (سر بزنید. تی گری کریگافوبسایت رسمی ایبخش فارسی به عضو شوید یا 

 تی گری کریگافکانال خبرنامه رسمی ای

     @FarhadForughmand      @GaryCraig  

 

 

با اجازه گری کریگ ترجمه شده است. هر ترجمه دیگری از هر یک از مطالب  متنتوجه: این 

آید. کسانی که ادعای ایشان بدون اجازه و نقض حق مالکیت معنوی نویسنده به حساب می

-کنند و دورهتشر میاستادی عرفان و معنویت را دارند و کتابهای او را بدون اجازه و ناقص من

نمایند بهتر است به فکر آخرت خود نهی کرده است برگزار می گری کریگ صریحا هایی را که

 باشند.

ای در دوره"از عنوان دوره و تاکید بر  "تیافاپتیمال ای"و  "درمانگر نادیده"حذف اسامی 

کاری مدعیان استادی دهد و صرفا حاکی از پنهانهیچ تغییری در ماهیت قضیه نمی "معجزات

 اجازه این افراد به خوبی خبر دارد و به هیچ وجه راضی نیست.است. گری کریگ از اقدامات بی

تی )درمانگر نادیده( نیست و افتوجه داشته باشید که هیچ کسی در دنیا استاد اپتیمال ای

 ای را درس دهد.هیچ کسی اجازه ندارد بر پایه این مفاهیم دوره

http://www.eft.ir/
https://t.me/joinchat/AAAAAE_fx6ZCsSdYPbkviQ
https://t.me/farhadforughmand
https://t.me/GaryCraig
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توانید                    می این لینکاگر کوچکترین تردیدی در صحت موارد فوق دارید از طریق 

 بپرسید. گری کریگمستقیما از 

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

 بازخورد | تیافکاربران رسمی ای | تی استاندارد طالییافراهنمای ای

~~~~~~~~~~ 

 مراجعه کنید. وبسایت رسمی مراکز آموزشی گری کریگلطفا برای کسب اطالعات بیشتر به 

 

https://www.emofree.com/gary.html
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=5CdmrJYP1Cudotoj9bBr_334WtmiE-sMQEsIFoCSc521nj_n0uJCQSRQNCLemZqZONHHta7qWl5GJHwdWFslkUJaJw6byOf_-FF_m1lPJWrtBqEbvVCcoqC_RbHJ4ZUf8plCsJea8OckmzAS5AksF4_CRZLlF1JMcwi9I0CtFF7P8vCF935ORSf1mY2JKRb_Iiu5cce3v4-vUnia2LrdiISmsumMbt61bG1jcObnRFClkgqpDMWPROuVpDymxa1eeg2
http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=zK23vIX0X_ttufnQhEXxz-gt9z8EFwNqkoFAjGU7YsAV9y9Ar6KxAAYd6CFdFuV5rqZ88kB8I0V2E3yH1G5mhMgA4SVqqrH3jWst8Tv6OSb7FtlnAglgASO68jG2tXQlWrXVdU9pPgsumBu1UN4HCaZgkG5f4420C6ctPkviJesjHO55fLUZ4FhNQBZBGMMoPD1_NPpwQ1mmtMKCVyYpSC7WQ5Q-3gW_CuSsVay1RW5S0

