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 تی خودتونو راه بندازینافکسب و کار ای

 نوشته گری کریگ

 ترجمه فرهاد فروغمند

 7931اسفند 

 www.EFT.ir       @GaryCraig      @FarhadForughmand رایگان )غیرقابل فروش(

تی( افاینجانب فرهاد فروغمند اجازه ترجمه کلیه آثار گری کریگ )مخترع روش ای

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

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

 ایشان را ندارد.

 

و اساتید)؟؟؟( وطنی تا به   این کتاب برای اولین بار و با اجازه و اطالع گری کریگ ترجمه شده

حال حتی ادعا نکردن که اسم این کتابو شنیدن و به عمرشون حتی یک اشاره کوچک هم بهش 

 . نکردن
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کنن هرچیو ببرن و فکر می دن که توی آثار گری کریگ دستکسایی که به خودشون اجازه می

خبر بفروشن بهتره به تونن به صورت ناقص ترجمه کنن و به مردم بیخواد میکه دلشون می

شه که به فکر آخرتشون باشن. متاسفانه بعضی از مدعیای دروغین استادی حتی روشون نمی

 کردن.دونن که چه کاراییو کردن که نباید میگری کریگ ایمیل بزنن چون خودشون می

یه تی در دنیا رو گری کریگ )مخترع روش( تهافنکته دیگه اینه که بهترین منابع آموزشی ای

اش هم حتی ادعا ندارن که چیزی بهتر از ایشون ارائه کرده و هیچ یک از شاگردای برجسته

گه که گری کریگ با اطمینان میرسه. دن. ولی مدعیان وطنی ادعاشون به آسمون میمی

تی )که دیگران تهیه کردن( ناقص و تحریف شده افبعضی از منابع آموزشی ای

ردم )یعنی شما( فقط از کتابا و فیلمای خودش یاد بگیرین. هستن. اینه که تاکید داره م

تی نباید به هیچ افیادتون باشه که ترجمه آثارش رایگانه پس برای کتابا و فیلمای ای

 کسی حتی یک ریال بدین.

توجه: اونچه که توی این کتاب گفته شده برای جامعه امریکاست و لزوما همش برای کشور ما 

تونین ازش ایده بگیرین. به عالوه باید موارد قانونیو هم رعایت کنین و کنه اما میصدق نمی

تی افدونین که قوانین کشورا با هم فرق دارن. توجه داشته باشین که در ایران بلد بودن ایمی

به معنی داشتن مجوز کار نیست. حواستون به اینم باشه که اگه پزشک یا حتی داشتن مدرکش 

 دخالت توی کارای درمانی جرمه و مجازات داره.یا روانشناس نیستین 

 www.EFT.ir       @GaryCraig      @FarhadForughmand رایگان )غیرقابل فروش(

 4فصل 

 www.EFT.ir       @GaryCraig      @FarhadForughmand رایگان )غیرقابل فروش(
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 دهای نتیجه نمیوقتی هیچ چیز دیگه

 www.EFT.ir       @GaryCraig      @FarhadForughmand فروش(رایگان )غیرقابل 

ای وقتی هیچ چیز دیگه" گم تا ارزش تخصصی کار کردنو بیشتر بفهمین. فقط کافیهای مییه چیز ساده

 زنم:رو هم توی آگهیاتون بنویسین. چند تا مثال از این آگهیا می "دهنتیجه نمی

 ده(ای نتیجه نمیترس از صحبت کردن در جمع )وقتی هیچ چیز دیگه

 ده(ای نتیجه نمیانواع اضطراب )وقتی هیچ چیز دیگه

 ده(ای نتیجه نمیدردای مزمن )وقتی هیچ چیز دیگه

 ده(ای نتیجه نمیانواع سردرد و میگرن )وقتی هیچ چیز دیگه

 ده(ای نتیجه نمیمشکالی مربوط به بدرفتاریای جنسی )وقتی هیچ چیز دیگه

 www.EFT.ir       @GaryCraig      @FarhadForughmand رایگان )غیرقابل فروش(

 ده(ای نتیجه نمیخاطرات جنگی )وقتی هیچ چیز دیگه

 ده(ای نتیجه نمیکابوس )وقتی هیچ چیز دیگه

 بدیهیه که فهرست این فرصتا تموم نشدنیه.

 www.EFT.ir       @GaryCraig      @FarhadForughmand رایگان )غیرقابل فروش(

این جور آگهی دادن دو تا امتیاز داره. اوال ارزونه چون ساده و سرراسته و نیازی به دونستن فوت و فنای 

نفری  اولینگه که شما باید دوم این که خیلی یواشکی )و طبیعتا با قدرت( داره می نویسی نداره.آگهی 

-گه که یه روش عالی دارین چون هرچی باشه دارین میکنن نه آخرین نفر. میباشین که بهش مراجعه می

گم که این عین کنه. در ضمن بده هم بازم کار میای نتیجه نمیگین که روشتون وقتی هیچ چیز دیگه

 واقعیته.
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