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 تیافاپتیمال ای

 (8931فروردین )

 نوشته گری کریگ

 مه فراهد فروغمندج رت

 قسمت هشتم
www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 انحصاری، با اجازه و رایگانترجمه 

تی( افاجازه ترجمه کلیه آثار گری کریگ )مخترع روش ای )فرهاد فروغمند(اینجانب 

را گرفته و منابع آموزشی آن را به طور کامل به فارسی برگردانده و به رایگان در 

ام. هیچ کس دیگری اجازه ترجمه حتی یک کلمه از هیچ یک از آثار اختیار مردم گذاشته

را ندارد. به کسانی که آثار ایشان را بدون اجازه )کتابها، مقاالت، فیلمها و غیره( ایشان 

اند هایی را که ایشان صریحا نهی کردهفروشند و دورهخبر میو ناقص به مردم بی

http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
file:///D:/hard%20disk/gary/www.emofree.com
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آخرت خود باشند. گری کریگ از اقدامات این کنم به فکر نمایند توصیه میبرگزار می

 افراد به خوبی مطلع و بسیار ناراضی است.

نباید حتی یک تی افایلطفا توجه داشته باشید که برای منابع آموزشی 

 ریال بپردازید. 

کند که بسیاری از منابعی که تی( به صراحت تاکید میافگری کریگ )مخترع ای

کند اند. لذا به همگان توصیه میاند تحریف شدهکردهدیگران برای این روش تهیه 

که فقط از آثار خودش برای یادگیری استفاده نمایند. متاسفانه مدعیان دروغین 

استادی در کشور ما هر از چند گاهی یکی از همان تحریف کنندگان را به عنوان 

در او  خبر معرفی و خودشان را سردمدار شیوه آموزشیاستاد برتر به مردم بی

نمایند. این کار قطعا خطا و بعضا برای سالمت روان شما خطرناک قلمداد میایران 

 است. مراقب باشید.

www.EFT.ir      www.emofree.com     

FarhadForughmand@        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

 فصل سوم

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 رایگانترجمه انحصاری، با اجازه و 

http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
file:///D:/hard%20disk/gary/www.emofree.com
http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
file:///D:/hard%20disk/gary/www.emofree.com
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 تجربیات روحانی

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

اند. من داشته شهوددهند که تجربیاتی روحانی همچون مردم را نشان میانگیزی از ها دسته شگفتاین فیلم

آورند. سرمنزل درمانگر دهد فراهم میای از عشقی که بنیان همه ما را تشکیل میاینها شواهد ترغیب کننده

دهند و نمایانگر هدف غایی مایند. همان طور که خواهید دید در این حالت همه نوع را نشان می دیدهنا

 پذیر است.شفابخشی امکان

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

 : سالی شالنبرگ9فیلم 

 : دیانا کیلپتریک01فیلم 

 : هیلدا گیمز00فیلم 

 : آگاتا گلدرلوس01فیلم 

 : جین بیوکن01فیلم 

 : کورت برندستراپ01فیلم 

 : لیندا لنگ01فیلم 

http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
file:///D:/hard%20disk/gary/www.emofree.com
http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
file:///D:/hard%20disk/gary/www.emofree.com
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http://s9.picofile.com/file/8354694650/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81_%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_9_%D8%A7%D8%B2_31.mp4.html
http://s8.picofile.com/file/8354693792/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81_%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_10_%D8%A7%D8%B2_31.mp4.html
http://s8.picofile.com/file/8354693792/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81_%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_10_%D8%A7%D8%B2_31.mp4.html
http://s8.picofile.com/file/8354693800/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81_%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_11_%D8%A7%D8%B2_31.mp4.html
http://s8.picofile.com/file/8354693800/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81_%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_11_%D8%A7%D8%B2_31.mp4.html
http://s9.picofile.com/file/8354693818/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81_%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_12_%D8%A7%D8%B2_31.mp4.html
http://s9.picofile.com/file/8354693818/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81_%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_12_%D8%A7%D8%B2_31.mp4.html
http://s9.picofile.com/file/8354693826/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81_%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_13_%D8%A7%D8%B2_31.mp4.html
http://s9.picofile.com/file/8354693826/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81_%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_13_%D8%A7%D8%B2_31.mp4.html
http://s8.picofile.com/file/8354693834/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81_%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_14_%D8%A7%D8%B2_31.mp4.html
http://s8.picofile.com/file/8354693834/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81_%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_14_%D8%A7%D8%B2_31.mp4.html
http://s9.picofile.com/file/8354693850/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81_%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_15_%D8%A7%D8%B2_31.mp4.html
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 : اما جانسون01فیلم 

 : سوزان تورنتون01فیلم 

 : جودیت جکسون01فیلم 

 : جن اوانز09فیلم 

 : دانا براونینگ11فیلم 

 : آیلین موریس10فیلم 

 : وندی ماکووسکی11فیلم 

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

 فصل چهارم

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

 های گام به گام درس

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

http://s8.picofile.com/file/8354693868/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81_%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_16_%D8%A7%D8%B2_31.mp4.html
http://s8.picofile.com/file/8354693868/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81_%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_16_%D8%A7%D8%B2_31.mp4.html
http://s9.picofile.com/file/8354693884/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81_%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_17_%D8%A7%D8%B2_31.mp4.html
http://s9.picofile.com/file/8354693884/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81_%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_17_%D8%A7%D8%B2_31.mp4.html
http://s9.picofile.com/file/8354693900/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81_%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_18_%D8%A7%D8%B2_31.mp4.html
http://s9.picofile.com/file/8354693900/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81_%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_18_%D8%A7%D8%B2_31.mp4.html
http://s9.picofile.com/file/8354693918/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81_%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_19_%D8%A7%D8%B2_31.mp4.html
http://s9.picofile.com/file/8354693918/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81_%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_19_%D8%A7%D8%B2_31.mp4.html
http://s9.picofile.com/file/8354693942/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81_%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_20_%D8%A7%D8%B2_31.mp4.html
http://s9.picofile.com/file/8354693942/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81_%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_20_%D8%A7%D8%B2_31.mp4.html
http://s9.picofile.com/file/8354693976/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81_%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_21_%D8%A7%D8%B2_31.mp4.html
http://s9.picofile.com/file/8354693976/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81_%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_21_%D8%A7%D8%B2_31.mp4.html
http://s8.picofile.com/file/8354693984/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81_%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_22_%D8%A7%D8%B2_31.mp4.html
http://s8.picofile.com/file/8354693984/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81_%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_22_%D8%A7%D8%B2_31.mp4.html
http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
file:///D:/hard%20disk/gary/www.emofree.com
http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
file:///D:/hard%20disk/gary/www.emofree.com
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http://www.eft.ir/
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کنند. فرض بر این است که این دروس شما را گام به گام در مسیر یادگیری اصول فرایند راهنمایی می

اید. لطفاً در تمامی مسائل درمانی با بنیادی را که در ابتدای کتاب آمده است به خوبی هضم کردهمقدمه 

 پزشکان مشورت نمایید.

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

 یک پل مهم –ای بر دروس مقدمه

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

کند در آیند وصل میهایی که در پی آن میپل مهمی که مقدمه بنیادین را به دروس گام به گام و پاالیش

 شود.اینجا نشان داده می

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان
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 و نه انسانی که به  دیدههدف غایی ما عشق است و شفادهنده واقعی در این راه همان درمانگر نا(

شود( است. هدف اصلی او نیز اصالح باور جدایی هم در درمانگر صورت سنتی درمانگر محسوب می

-و هم در بیمار است ... و این امر حتی اگر بیمار قصد درمان خودش را نیز داشته باشد صدق می

ایم دنیای ه بارها دیدهکند. چرا؟ به دلیل این که علت اصلی تمامی عالئم همین است. همان طور ک

ساعته  11مان هایرغم این که حسکنیم فقط یک توهم است و علیمجزایی که ظاهراً مشاهده می

قصد متقاعد کردن ما را دارند وجود ندارد. تصویری بیرونی از وضعیتی درونی است. چیزی در خارج 

 از ما وجود ندارد.

 www.EFT.ir      www.emofree.com     

 @FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان 

 بیمار های انسان درمانگر و توسط نگهبانان دروازه دیدهاصالح، فرایندی گام به گام است و درمانگر نا

ها پیش نهایت شفا در حالت شود. اگر مقاومتی در جلوی دروازه نبود )نفس ما( مدتمحدود می

 یگانگی حاصل شده و شفای کامل نصیب همگان گردیده بود.

 تواند از میزان آمادگی )نگهبان دروازه( بیمار یا درمانگر فراتر رود. این نمی دیدهلذا درمانگر نا

-ها از قبیل پزشکی، هیپنوتیزم، ایهای درمانی ابداع شده توسط انسانمحدودیت در تمامی شیوه

 تی و امثالهم وجود دارد.اف

 www.EFT.ir      www.emofree.com     

 FarhadForughmand@        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان 

 رسیم:تی میافهای مهم اپتیمال ایدر اینجا به برخی از ویژگی

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
file:///D:/hard%20disk/gary/www.emofree.com
http://www.eft.ir/
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  به راهنما و مجرای ورود  "مصرف کننده آگاهی و شفابخشی است"نقش درمانگر از کسی که

تر با یابد. درمانگران هر چه ماهرانه، برای بر عهده گرفتن فرایند شفا، تغییر میدیدهدرمانگر نا

 ده باشند در یاری دادن به بیمار در طول مسیر موثرتر خواهند بود.نگهبان دروازه خود برخورد کر

 تی به خوبی انجام شود درمانگر و بیمار هر دو بهره خواهند برد. آنان در واقع با هم افاگر اپتیمال ای

ها و هایی از یکدیگرند. برای مثال هر دو با ترسیکی هستند و لذا مسائل مختلفی که دارند بازتاب

و سایر موارد خود سر و کار دارند. بدیهی است که جزئیات متفاوتند ولی مشکالت اساسی  گناهان

مشابهند. لذا هر یک باید به سوی بخشایش حقیقی یا همان راه حل نهایی تمامی مسائل حرکت 

 است. دیدهکنند و این هدف درمانگر نا

 www.EFT.ir      www.emofree.com     

 @FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان 

 صرفاً ایمان داشته "خواهیم دارد. معموالً نمی "اثبات"بخش بودن این فرایند نیاز به در عمل نتیجه

رود. به همین دلیل است که بسیاری از پس پرده به خوبی پیش می که همه چیز در "باشیم

ام. آنها را در بخش پاالیش تی وارد ساختهافتی را در اپتیمال ایافابزارهای استاندارد طالیی ای

کنیم، در آنها ارائه های سنجش نتایج، بر اساس معیارهایی که در رویا تجربه میخواهید یافت. شیوه

 گردند. می

 www.EFT.ir      www.emofree.com     

 @FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان 

 لطفاً در تمامی مسائل درمانی با پزشکان مشورت کنید.

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
file:///D:/hard%20disk/gary/www.emofree.com
http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
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 : دستور اساسی1درس 

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

 شود. مراحل آن از این قرارند:تر نمیدستور اساسی از این ساده

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

 مساله را مشخص کنید. -0

 برای حل آن دعوت کنید. دیدهساکت و عاشق باشید و از درمانگر نا -1

 

 عشق هدف نهایی ما است

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
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رود. خوشبختانه تقریباً دهد و در همه موارد به کار میتی را تشکیل میافروش اساس اپتیمال ایاین 

توان برای ها خواهید دید که هر گام را میباشند. در دروس بعدی و پاالیشهمگان قادر به انجام آن می

ار فقط با عشق به کار و تر گسترش داد. حاصل کتر و کار بر روی مسائل پیچیدهدستیابی به نتایج عمیق

 شود.دهید محدود میتمریناتی که انجام می

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 و رایگانترجمه انحصاری، با اجازه 

 لطفاً در تمامی مسائل درمانی با پزشک مشورت نمایید.

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 رایگانترجمه انحصاری، با اجازه و 

 : عالئم جسمانی2درس 

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

 دیدهما در اینجا این است که اعتماد به نفس الزم را بیابید تا از درمانگر نا این گام کوچکی است. تنها هدف

 ار دعوت کنید.ذبرای انجام چند شفابخشی تاثیرگ

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        GaryCraig@ 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
file:///D:/hard%20disk/gary/www.emofree.com
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 عشق هدف نهایی ما است

www.EFT.ir      www.emofree.com     

FarhadForughmand@        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

( ساکت و 1( مساله را مشخص کنید و )0تی باید )افبه یاد داشته باشید که در دستور اساسی اپتیمال ای

 برای حل آن دعوت کنید. دیدهعاشق باشید و از درمانگر نا

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

 ( مساله را مشخص کنید1)

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
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تواند پردازیم. ناراحتی مزبور میکنیم و به مسائل احساسی بعداً میابتدا یک ناراحتی جسمی را مشخص می

ها یا هر چیز دیگری باشد. اگر ناراحتی ندارید به سردرد، درد مفصل، ناراحتی در زیر شکم، گرفتگی سینوس

کند که چه کسی تان که ناراحتی دارد بروید. در این مرحله فرقی نمیسراغ یکی از اعضای خانواده یا دوستان

سال  11افراد باالی  کثری یکی هستیم. اناراحتی دارد. به یاد داشته باشید که همه ما در سطح اصلی روحان

حداقل یک مشکل دارند. شدت آن را در مقیاس صفر تا ده مشخص نمایید تا مالکی برای سنجش پیشرفت 

 داشته باشید.

www.EFT.ir      e.comwww.emofre     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

 برای حل آن دعوت کنید. دیده( ساکت و عاشق باشید و از درمانگر نا2)

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

کند. عشق او را به مدت عشق نثار ناراحتی مزبور می دیدهدر حالت سکوت و عشق تصور کنید که درمانگر نا

مجدداً شدت مشکل را در مقیاس دانید در آن ناحیه بگردانید. سپس یکی دو دقیقه یا هر قدر که مناسب می

صفر تا ده بسنجید تا بتوانید با قبل مقایسه نمایید. اگر ناراحتی بهبود یافته است اولین تجربه از کار با 

 اید.اید! به هدف اولیه رسیدهتان شده است. موفق شدهنصیب دیدهدرمانگر نا

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

 اگر هیچ بهبودی به دست نیامد...

http://www.eft.ir/
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www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

فرایند را سه بار دیگر بر روی ناراحتی انجام دهید. اگر باز هم پیشرفتی حاصل نشد پشتکار داشته باشید و بر 

بار تالش نمایید حداقل به یک و  1روی ناراحتی دیگری که خودتان یا کسی دیگر دارد امتحان کنید. اگر 

 خواهید رسید. "قابل توجه"تا  "کامالً واضح"شاید هم چند مورد بهبودی از 

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

هر چند که شاید از قدرت این فرایند ابتدایی حیرت نمایید ولی به یاد داشته باشید که تنها هدف ما در 

ار ذبرای چند شفابخشی تاثیرگ دیدهاز درمانگر نااینجا این است که اعتماد به نفس کافی به دست آورید تا 

-دعوت به عمل آورید. در این مرحله این که نتیجه موقتی یا نسبی باشد اهمیتی ندارد چون هنوز به پاالیش

 ایم.ها نرسیده

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

 دهد.فیلمی که فرایند ابتدایی را عمالً نشان می

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان
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http://www.eft.ir/
file:///D:/hard%20disk/gary/www.emofree.com
http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
file:///D:/hard%20disk/gary/www.emofree.com
http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
file:///D:/hard%20disk/gary/www.emofree.com
http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
file:///D:/hard%20disk/gary/www.emofree.com


 

13 
 

حس  "فشردگی"اش نوعی کری به مدت طوالنی )چندین سال( یک عالمت جسمانی داشت. در مسیر روده

و  1تی به افدانست و در حین انجام اپتیمال ای 1شدت آن را در مقیاس صفر تا ده معادل  کرد. در ابتدامی

او  برایتی را افرسید. لطفاً توجه داشته باشید که من اپتیمال ای "کامالً برطرف شد"و نهایتاً به  1سپس 

ر را برای خودتان انجام دهید توانید این کادهد. هر چند که شما میکنم و فرایند به خوبی نتیجه میاجرا می

 آیند.ولی معموالً از کار با دیگران نتایج بهتری به دست می

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

 لطفاً در تمامی مسائل درمانی با پزشک مشورت کنید.

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 انحصاری، با اجازه و رایگانترجمه 

 تیافانجام دستور اساسی اپتیمال ای – 11فیلم 

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

 : یک مساله احساسی )واقعه خاص(3درس 

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان
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دهیم. این نیز گام کوچکی است چون هنوز انجام می احساسیتی را این بار بر روی یک مساله افاپتیمال ای

ار ذجهت انجام چند شفابخشی تاثیرگ دیدهخواهیم به اعتماد به نفس الزم برای دعوت از درمانگر نامی

اند اسی شدهبرسیم. در این هدف ابتدایی باید به دقت و مستقیماً وقایع خاصی را که موجب مشکالت احس

 هدف بگیریم.

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

 

 هدف نهایی ما عشق است

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

 کنیمدر ابتدا، واقعه خاص را تعریف می

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
file:///D:/hard%20disk/gary/www.emofree.com
http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
file:///D:/hard%20disk/gary/www.emofree.com
http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
file:///D:/hard%20disk/gary/www.emofree.com


 

15 
 

-از چند ثانیه تا یکی دو دقیقه طول میواقعه خاص مثل یک فیلم کوتاه و احساسی از گذشته شما است و 

شوید. ها، آغاز، پایان و یک اوج احساسی دارد که هنوز هم با یادآوری آن دچار آشفتگی میکشد. شخصیت

 تر کنید تا فقط یکی داشته باشد.اگر بیش از یک نقطه اوج احساسی دارد فیلم را کوتاه

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

 واقعه کرد. )خیلی کلی است و جزئیات اندکی دارد. هیچپدرم اغلب با من بدرفتاری می مثال نادرست:

 خاصی در آن نیست.(

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

پدرم مرا در برابر دوستانم کتک زد و خیلی خشمگین شدم.  امدر جشن تولد هشت سالگی مثال درست:

 ای اتفاق افتاده است و یک اوج احساسی دارد.()کامالً مشخص است. واقعه

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        GaryCraig@ 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

وقتی "اید بهتر است شرح آن را این طور شروع کنید: برای اطمینان از این که واقعه خاصی را هدف گرفته

 بدین "که خیلی ]خشمگین، تحقیر، ترسان، گناهکار، شرمنده و غیره[ شدم چون ]واقعه خاص[ اتفاق افتاد.

 تان به همراه دارد. رسید که احساسی برایترتیب به واقع خاصی می

www.EFT.ir      www.emofree.com     
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@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 و رایگانترجمه انحصاری، با اجازه 

 تی را انجام دهید.افدر حالی که آن را در ذهن دارید دستور اساسی اپتیمال ای

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

 مساله را مشخص کنید.  (1)

تان را هایتان بار احساسی به همراه دارد بگردید. چشمدر خاطرات خود به دنبال واقعه خاصی که برای

ببندید و فیلم آن را ببینید. شدت آن را در مقیاس صفر تا ده مشخص کنید تا معیاری برای شروع کار 

 داشته باشید.

www.EFT.ir      www.emofree.com     
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 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

 برای حل آن دعوت کنید. دیده( ساکت و عاشق باشید و از درمانگر نا2)
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 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

فرستد. آن احساس را برای یکی دو دقیقه به سوی این واقعه خاص عشق می دیدهتصور کنید که درمانگر نا

تر شود. به یاد داشته باشید که در سطح ور سازید تا آرامیا هر قدر که الزم است در این چرخانه عشق غوطه

در تی افروحانی همه ما یکی هستیم. سپس دوباره به سراغ واقعه بروید و شدت آن را پس از اپتیمال ای
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و این بار بر روی یک  دیدهمقیاس صفر تا ده بسنجید. اگر بهبود یافته است تجربه دیگری از کار درمانگر نا

 تان شده است.مساله احساسی نصیب
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 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

توجه داشته باشید که این فرایند ممکن است به قدری سریع و کامل عمل نماید که واقعه خاص  نکته مهم:

در این باره تان شود. اشکالی ندارد. بعداً دیگری که به آن مربوط است جای آن را بگیرد و موجب آشفتگی

 بیشتر خواهید آموخت. باید از این ویژگی آگاه باشید و همچون مورد قبلی به این واقعه خاص نیز بپردازید.
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 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

اگر هیچ پیشرفتی حاصل نشده است فرایند را سه بار دیگر بر روی همان واقعه خاص تکرار کنید. اگر باز هم 

پیشرفتی به دست نیامد پشتکار داشته باشید و آن را بر روی سایر وقایع خاص و از جمله مواردی که به 

بار تالش نمایید حداقل به یک و شاید هم چند مورد بهبودی از  1شوند بیازمایید. اگر مربوط میدیگران 

 خواهید رسید. "قابل توجه"تا  "کامالً واضح"
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 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

تی ذکر شد در این مرحله اهمیتی ندارد که نتیجه موقتی یا نسبی افهمان طورکه در درس قبلی اپتیمال ای

 ایم.ها نرسیدهاست. هنوز به پاالیش
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 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

 دهد.آید این فرایند ابتدایی را در عمل نشان میفیلمی که در اینجا می
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 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

 یک واقعه احساسی تی برایافدستور اساسی اپتیمال ای – 11فیلم 
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 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

تی به کرات استفاده کرده و به نتایج خوبی هم رسیده بود. ولی یک واقعه خاص افبابی قبالً از ضربات ای

 توانست دست یابد.سی وجود داشت که فقط به آسودگی موقتی از آن میاحسا
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 رایگان ترجمه انحصاری، با اجازه و

تی افتی مساله را در سطحی که برای ضربات ایافبینید که اپتیمال ایاری حاصل شدند و میذنتایج تاثیرگ

در این فیلم  "دیدهدرمانگر نا"ممکن نبود برطرف ساخته است. لطفاً توجه داشته باشید که من از عبارت 

ها و استعاراتی برای آموزش نیافته بودند که نامکنم چون در آن هنگام افکارم به قدری پرورش استفاده نمی

 بهتر فرایند ابداع نمایم. این مثال خوبی است چون در آن زمان من نیز همچون شما مبتدی بودم.

http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
file:///D:/hard%20disk/gary/www.emofree.com
http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
file:///D:/hard%20disk/gary/www.emofree.com
http://s9.picofile.com/file/8354694026/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81_%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_24_%D8%A7%D8%B2_31.mp4.html
http://s9.picofile.com/file/8354694026/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81_%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_24_%D8%A7%D8%B2_31.mp4.html
http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
file:///D:/hard%20disk/gary/www.emofree.com
http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
file:///D:/hard%20disk/gary/www.emofree.com


 

19 
 

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

کردم توجه نمایید. این فیلم شواهد صحت )یگانگی( ما را به به درک او از کاری که به هنگام فرایند می

 دهد و شما هم احتماالً گهگاه آن را تجربه خواهید کرد.خوبی نشان می
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 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

 زیر را، که حاکی از کیفیت و دوام کار است، برایم نوشت.  چند روز بعد بابی نامه

 سالم گری
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 و رایگان ترجمه انحصاری، با اجازه

از تو به خاطر وقت باارزشی که روز یکشنبه برایم گذاشتی خییییییلی متشکرم. خواستم چند روزی صبر 

کارت دوام داشته است ... و همین طور هم بود. چند بار با استفاده از ضربات بر روی  اثر کنم و ببینم که آیا

رسید که چیزی باقی آمد ولی به نظر میآن مساله مربوط به پدرم کار کرده بودم. شدت آن هر بار پایین می

 ندارم.اش برایم مانده است و دیگر هیچ واکنشی به آن خاطره مانده است. ولی اکنون فقط خاطره
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 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان
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ام هماهنگ است. وقتی با انرژی کار نیت و انرژی خواندهانگیز و با اکثر مطالبی که راجع به روش تو اعجاب

 کنیم زمان، فاصله یا مکان تاثیری ندارند و همه چیز فقط انرژی است.می
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 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

 بابی

 لطفاً در تمامی مسائل درمانی با پزشک مشورت کنید.
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 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان
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