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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 و فکر می ببرن آثار گری کریگ دست تویدن که کسایی که به خودشون اجازه می

به بهتره خبر بفروشن و به مردم بیترجمه کنن به صورت ناقص تونن خواد میکه دلشون می

شه که به استادی حتی روشون نمی ن. متاسفانه بعضی از مدعیای دروغیفکر آخرتشون باشن

 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(

 5فصل 

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

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

 برای این که مشتریای جدیدی پیدا کنیم باید بدونیم که فرصتای زیادی اطرافمون هستن. این مقاله رو که

 جیل زیمرمن نوشته بخونین چون مثال خیلی خوبی برای این حرفمه.

 www.EFT.ir       @GaryCraig      ughmand@FarhadFor رایگان )غیرقابل فروش(

 مقاله جیل:خالصه 

هام یکی از مراجعه کننده شه روی هر چیزی امتحان کرد.تیو میافخب، همون طوری که گری گفته ای

 (الی آخر کنم...قبل از خواب و برای خرخر کردنش ازش استفاده کرد )یعنی گفت با وجود این که خرخر می

تونه نکرده. این یه کار قابل ارائه به بازاره چون میو زنش سه روز بعد بهم گفت که شوهرش دیگه خرخر 

 مانع طالق بشه. هاها! )نوشته دکتر جیل زیمرمن(

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

شه به خرخر کردن خندید ولی این برای کسایی که مجبورن باهاش سر کنن هرچند که گاهی وقتا می

ای شه توی اتاق دیگهشه و یکیشون مجبور میمشکلی خیلی جدیه. باعث مشکالی روزانه )یا شبانه( می

 ریزه.شه و خیلی چیزا رو بهم میازدواجا میبخوابه. این باعث مشکالیی توی 

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

دونین خیلیا هستن که برای کسب این عنوان با هم رقابت کنن )میجهانی خرخر میجام ر حد کسایی که د

تونین حلشون کنین ای که میکنن( شاید اختالل گسسته یا خاطرات خیلی بد یا مشکالی جدی دیگهمی

ی برای نداشته باشن. ولی این مشکل هم براشون خیلی جدیه و اونا )یعنی خصوصا همسرشون( انگیزه زیاد

دارن. هر شب هم پیش میاد. زندگی عشقیشون و یکی از عوامل مهم  االن حلش دارن. این مشکلیه که
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شه و ریزه. به خاطرش بغل کردن به شونه باال انداختن تبدیل میشناختی و طبیعیشونو بهم میزیست

 شه. استراحت کردن براشون به معنی فاصله بیشتر از همدیگه می

ای به وجود بیاره. ولی... این آدما برای کمک گرفتن به کجا باید ای مشکالی جدیهر رابطه تونه دراین می

مراجعه کنن؟ چه کسی ... به جز شما ... راه حل این مشکلو داره؟ تنها کاری که باید بکنین اینه که بذارین 

ی که انگیزه الزمو دارن تونین کاری در این مورد انجام بدین و این جوری اونایتون بدونه که میجامعه

 شه...خواد بدونم که اگه یه آگهی مث این بنویسین چی میکنن. دلم میپیداتون می

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

 

 خرخر دیگه بسه

 آمیزهروش جدیدی که خیلی موفقیت

 2227595 تلفن سارا ساندستورم؛ ماساچوست،

 فقط با وقت قبلی

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

یه جلسه ضربه زدن برطرف کنین )برای جیل هم همین طور  شاید نتونین همه مشکالی خرخر کردنو توی

تی انجام بدن احتماال افهفته )و از جمله قبل از خواب( هر روز ایبوده(. ولی اگه کاری کنین که به مدت یه 

شین. کسی هم که برای خرخر پیشتون اومده احتماال مشکل آسم و سینوس یا یه جور خیلی موفق می

تونین برسین. اگه این طور شد )که احتمالش هم تی خدمت اونا هم میافمشکل تنفسی هم داره که با ای

ایو نا رو به حساب خودتون نذارین. چون این جوری ممکنه این مشتری جدیدتون کسای دیگهزیاده( اصال ای

هم بهتون ارجاع بده و ازتون بخواد که برای مشکالی اونا هم کاری بکنین. کیه که چنین چیزی بخواد؟ ما 

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

 خالصه این که این رشته پر از فرصته. 
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