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 تیافاپتیمال ای

 (8931فروردین )

 نوشته گری کریگ

 مه فراهد فروغمندج رت

 قسمت هفتم
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
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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

 قط یک مشکل و یک راه حل وجود داردف

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان
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های نادرست، دوره معجزات و که راجع به فیزیک کوانتومی، رویای ما، یگانگی، حسرا هایی تمامی صحبت

 توان در یک مشکل خالصه کرد...غیره داشتیم می

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

 ... باور ما به جدایی.

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

 همین.

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

ماند. بدون آن باور مان میبدون آن باور فقط حس بدیعی از عشق روحانی ... و نه هیچ چیز دیگری برای

مان )برترین نشانه جدایی( نداریم و همان طور که قبال هم دیدیم بدون جسم هاینیازی به جسمدیگر 

 های دنیوی، اعم از شخصی و جهانی، وجود نخواهند داشت.مسائلی همچون گرسنگی، فقر و تمامی ناخوشی

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان
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مان هستیم؟ شاید فقط عده قلیلی آماده این باشند. هایزدن کلید و خلق آگاهی خارج از جسم آیا آماده

های جسمی پرارزشی که با آنها داریم تا دست از همه آن محدودیتاکثر ما به شواهد بسیار بیشتری نیاز 

تی برای ایجاد همین شواهد پدید آمده است. برخی از نتایج افایم برداریم. فرایند اپتیمال ایاخت گرفته

 آیند...طبیعی این کار در زیر می

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

 های روزافزونی بیشتر کار کنیم نشانهبا او تر شویم و نزدیک دیدهدرمانگر نا هآموزیم ببه مرور که می

 قدرت عشق را خواهیم دید.از 

 های ایم، بهتر درک کنیم به تدریج استداللوقتی نگهبان دروازه را، که خودمان او را در آنجا گذاشته

 نادرست نفس و احمقانه بودن جدایی را نیز خواهیم دید.

 های عشقنماییم فهم ما از کاخ فرصتبه مرور که با حیرت روزافزونی مفهوم شفا را بهتر درک می 

 یابد. نیز پیوسته تحول می

 www.EFT.ir      www.emofree.com     

 @FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان 

 توان در یک راه حل ساده خالصه نمود...اینها هستند ولی همه آنها را میبدیهی است که مطالب بیش از 

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 اجازه و رایگانترجمه انحصاری، با 

 ... بخشایش حقیقی
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www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

برای کنار گذاشتن باور جدایی نیاز داریم این است که بفهمیم همه تجربیات دنیوی در واقع تنها چیزی که 

ما چیزی بیش از یک رویا و افسانه نیستند. با این بیداری همه چیز را خواهیم بخشید چون در واقع اصالً 

 اند.اتفاق نیفتاده بوده

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

رسند. منظورم این است که وقتی فقط عده قلیلی در طول دانم که این مطالب چقدر مغرورانه به نظر میمی

بینی تواند انتظار داشته باشد که به چنین سطحی از روشناند چه کسی میدر این راه موفق شدهتاریخ 

آورد دهد بلکه مسیری را فراهم میای نمیتی چنین وعدهافبرسد؟ لطفاً توجه داشته باشید که اپتیمال ای

 شهود. هر چند که شاید فوراً یدگردتوانید تا هر جا که بخواهید با ما همراه تا این امر ممکن شود و شما می

تان از دنیا قطعاً تغییر خواهد نمود. تان نشود ولی در حین کار کردن برای رسیدن به این هدف درکنصیب

مالیمت، آرامش و اعتماد به نفس بیشتری خواهید یافت و همگان و از جمله خودتان متوجه خوشایندی 

 حضورتان خواهند شد.

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

 شفای حقیقی چیست؟
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@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

ها ناخوشیتر است چون علت غایی تمامی ویکند. بینش او خیلی قشفا را مثل ما تعریف نمی دیدهدرمانگر نا

 گیرد.... یعنی باور جدایی را هدف می

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

پیوندد که غدد کنیم که شفا وقتی به وقوع میداریم به شفا در چهارچوب بدن بیاندیشیم. فکر میدوست 

های زیادی صرف سرطانی کوچک و سردردها ناپدید شوند، درد کاهش و بینایی بهبود یابد و امثالهم. لذا پول

 گیرند. سالمتی جسم انجام می کنیم. همه این موارد با هدف بهبوددارو، بیمارستان، جراحی و پرتودرمانی می

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

 کنند.چیزی را درمان نمیو هیچ یک از اینها عمالً 

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

آسودگی جسمانی برسیم و این شاید درمان به نظر آید. ولی تا وقتی که توانیم به قطعاً در این راه می

ایم واقعاً که هستیم همیشه ناخوشی دیگری در پی ما است تا جایگزین آن که تخفیف یافته است نفهمیده
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افتند و مان از کار میشویم، اعضای بدنبه تدریج که پیر می "موقتی"ناپذیر درمان شود. این چرخه پایان

 شود.میریم تکرار میهایتاً در ظاهر مین

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

 پذیردذهن و نه در جسم صورت میشفای حقیقی در 

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

داند و این به وضوح در مطالب دوره معجزات بیان شده درمان را در چهارچوب ذهن می دیدهولی درمانگر نا

 است.

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 انحصاری، با اجازه و رایگان ترجمه

-تواند بیمار شود فقط همان را میدرمانی تنها شیوه درمانی موجود است. از آنجایی که فقط ذهن میروان"

های دنیوی واقعی توان شفا داد. فقط ذهن است که نیاز به شفا دارد. ولی ظاهراً این طور نیست چون تجلی

 "آیند.به نظر می

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان
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 و ...

  "اند. ها هم ناخوشی ذهنیناخوشیدرمانی اند پس همه ها رواناز آنجایی که همه درمان"

 اند.آمده "درمانی: هدف، فرایند و تمرینای بر روانمقدمه"هر دو نقل قول فوق از 

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

های ما بوده که باور به جدایی را برگزیده ها یا کلیهبه آنچه گفته شد بیاندیشید. ذهن و نه انگشتان پا، ریه

ده ها و امثالهم را پدید آورها، ترسها، آسیباست. پس ذهن بدن )باالترین نشانه جدایی( و دردها، خوشی

 است. 

 کنم...های دانشمندان برجسته را در اینجا تکرار مییافته

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 و رایگان ترجمه انحصاری، با اجازه

 ... جدایی غیر ممکن است.

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

های ظاهراً جدای جسمدر سطح اتمی همه چیز در یک سوپ یگانگی عظیم به همدیگر متصلند. در نتیجه 

 ما بازتابی از باور غیرمعقول به جدایی اند و لذا ذهنی که چنین باوری دارد نیازمند اصالح است.
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www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

یابیم تجربیات جسمانی ما رویایی بیش است. به مرور که درمی دیدهاین اصالح هدف شفابخشی درمانگر نا

بخشد. در واقع شفا لغت مناسبی شود و همه چیز را شفا میمی نیستند آرامش روحانی )عشق( وارد وجود ما

ها افسانه اند و به همین برای این امر نیست. اگر به درستی موضوع را درک کنید خواهید دید که ناخوشی

 بازند. دلیل رنگ می

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

پرتگاه "های انسانی را در جای دوری رها و تا ابد در آیا این بدین معنی است که باید تمامی داروها و درمان

نماید. زندگی کنیم؟ هر چند که این هم یک گزینه است ولی برای اکثر مردم کمی غیرعملی می "سرخوشی

-پله از نردبام روحانی باال رویم. درستر این است که برای شروع از چند اصل ساده بهره گیریم و پلهراه ساده

 اند.تی نیز برای همین پدید آمدهافهای اپتیمال ایها و پاالیش

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

های خود جسمآه خدای من! آیا باید برای رسیدن به چنین سطحی از شفابخشی دست از 

 برداریم؟ 

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

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


 

11 
 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

اند باید به صورت جسمانی در اینجا حاضر شوند خیر. حتی افرادی هم که به لحاظ روحانی به تکامل رسیده

توانند آنها را ببینند و نیازمندان تر میتا سایرین را در این مسیر راهنمایی نمایند. بدین ترتیب مردم راحت

 کنند.میتر درک پیام آنان را سریع

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

 انجام دهیم؟تی را همراه با سایرین افآیا باید اپتیمال ای

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

ولی از انجام آن به صورت انفرادی )بر روی خودتان( نیز نتایج  رود ...می رهر چند که این کار مطلوب به شما

 .وریدآخوبی به دست می

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 انحصاری، با اجازه و رایگانترجمه 

ولی در مقیاس وسیع بهتر است عشق را با دیگران به اشتراک گذاشت و به همین دلیل همکاری با دیگران ... 

-گردد. لطفاً توجه داشته باشید که هم درمانگر و هم بیمار محدودیتگاهی اوقات ... موجب بهبود نتایج می

 زات آمده است:های خود را دارند. این هم در دوره معج
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@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

درمانی: هدف، شود. )از بخش سوم رساله روانبیمار محدود میدرمانگر و های روانشفابخشی با محدودیت"

 فرایند و تمرین(

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 با اجازه و رایگانترجمه انحصاری، 

بهره جویند و آن هم بستگی به این دارد  دیدهتوانند بیش از باوری که دارند از درمانگر نااوالً درمانگران نمی

 که تا چه اندازه جلوی نگهبان دروازه را گرفته باشند.
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 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

 

 دیدهدرمانگر نا
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 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان
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 توانند بیش از میزان آمادگی خود دریافت دارند و این نیز به وسیله نگهبان دروازه محدودثانیاً بیماران نمی

 شود.می
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 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

نشانه آن است، بسیار  دیدهدروازه از یگانگی، که درمانگر نابه یاد داشته باشید که نگهبان کوچک و چابک 

ست که موانعی ایجاد کند تا دروازه بسته شود. او استاد انحراف افکار است. اترسد و آن قدر هم زرنگ می

 ابزارهای مختلفی از جمله اینها را دارد:
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 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

 انحراف افکار 

 های جسمانیناراحتی 

 تیافکار امروز را به فردا انداختن در مورد انجام روش اپتیمال ای 

 ها و گناهانی که با طی طریق روحانی منافات دارند.ها، ترسساختن شما در خشم درگیر 

 

 نگهبان دروازه
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 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

 شوند.دهند تقویت میساعته خبر از دنیایی بر پایه جدایی می 42های ما که و تمامی اینها توسط حس
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 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

اند که تمامی شاغالن حیطه شفابخشی را تی به نحوی طراحی شدهافهای اپتیمال ایخوشبختانه درس

 دهند و پشتکار الزم است.یاری دهند. ولی این کار را به خودی خود انجام نمی

www.EFT.ir      www.emofree.com     

@FarhadForughmand        @GaryCraig 

 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

 شفای ظاهری در مقابل شفای حقیقی
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 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

باشیم و بپذیریم که تازه وارد مسیر آن بین هر چند که شفای حقیقی هدف غایی ما است ولی باید واقع

ایم و قطعاً در طول راه اشتباهاتی مرتکب خواهیم شد. لذا با وجود این که ایم. هنوز به مقصد نرسیدهشده

اند ولی احتماالً بخشایش حقیقی را آمدههای پیشین شما در راه شفابخشی اساسی به نظر میبرخی از تالش

 اند.نمایانگر نوعی شفای ظاهری بوده اند و لذادادهبازتاب نمی
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 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان

کفایت یا هر برچسب دیگری که گهگاه به خود اید. ناقص، بیانجام نداده "اشتباه"آن را  اشکالی هم ندارد. 

ای هم در کار نیست و باید هر بار فقط یک قدم بردارید. زنیم نیستید. صرفاً باید بیشتر بیاموزید. عجلهمی

ا زمان ندارد پس بهتر است پایانی دارد. عشق هیچ کاری بصبر بی دیدهخرامان بروید و بدانید که درمانگر نا

 پای در ره بنهید و باز هم تالش کنید. از فرایند لذت ببرید و در حین آن سرخوش باشید.
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 ترجمه انحصاری، با اجازه و رایگان
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