
 

 

 تی گری کریگافخبرنامه رسمی ای

 3232 آگوست 92، 9211 مرداد 32

 

 تی رسمیافای

 تی )درمانگر نادیده(افاپتیمال ای

 مطالب جدید و بیشتر –ها فوت و فن –نکات 

 توجه توجه توجه

 کارها به شدت مخالف است:گری کریگ با این 

ساز و غیره )وی این ساز، انگشتان ثروتتی ثروت: ذهن ثروتافبرگزاری هرگونه دوره ای -9

 داند(تی میافکار را تحریف ای

 داند(ترجمه و انتشار بدون اجازه آثارش )وی این کار را سرقت می -3

گری کریگ از اقدامات  دهد.متاسفانه در حال حاضر فردی هر دوی این کارها را انجام می

 او کامال آگاه و بسیار ناراضی است.
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کلیه مدارکی که در ایران صادر می شوند بی ارزش و فاقد تایید گری کریگ می باشند. متاسفانه 

 .کسانی مدرک می دهند که خودشان مدرک ندارند. مراقب باشید

رایگان در دسترس شما                 تی به طور کامل به فارسی ترجمه شده و به افمنابع آموزشی ای

تی را از همین منابع رایگان                                             افاند. در همه جای دنیا مردم ایقرار گرفته

 آموزند!!!!و نه از اساتید)؟؟؟( می

@GaryCraig 

www.EFT.ir 

لطفا از مدعیان استادی بپرسید که چرا علیرغم اطالع از وجود اینها                                              

 دهند.هیچ سرنخی به شاگردان خود نمی

ام. هر ترجمه دیگری از هر توجه: اینجانب اجازه ترجمه تمامی آثار گری کریگ را از ایشان گرفته

آید. کسانی ک از مطالب ایشان بدون اجازه و نقض حق مالکیت معنوی نویسنده به حساب میی

کنند و که ادعای استادی عرفان و معنویت را دارند و کتابهای او را بدون اجازه و ناقص منتشر می

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

 باشند. گری کریگ از اقدامات این افراد به خوبی مطلع است و به هیچ وجه رضایت ندارد!!!

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

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

  www.EFT.ir    @FarhadForughmand      @GaryCraig    ترجمه فرهاد فروغمند

 گری کریگتی افکانال خبرنامه رسمی ای

https://t.me/GaryCraig
http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
https://t.me/farhadforughmand
https://t.me/GaryCraig
https://t.me/joinchat/AAAAAE_fx6ZCsSdYPbkviQ
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 | تیافمدرک کامل ای | تیافعضویت در دوره اپتیمال ای | کتاب درمانگر نادیده های محبوب:لینک

 | تیافان رسمی ایکاربر | تی استاندارد طالییافراهنمای ای

~~~~~~~~~~ 

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

~~~~~~~~~~ 

  :برای همگان -در این شماره

( 4، )و فیلمها مقاالتبر  یمرور( 3) ،توانم نت باالتر را بخوانم؟آیا می( 2، )لحظات عاشقانه امروز (1)

  کمک بیشتری نیاز دارید؟( 5، )مسائل اصلی پنهان

 :پیشرفته - تیافبرای اعضای دوره اوای

یادآوری ( 4ظهور معنوی بلیندا، )( 3، )فایل ضبط شده وبینار اخیر ما موجود است (2) وبینار بعدی ما، (1)

 .گروههای تمرینی

تواند رام و دوست داشتنی باشد. ببینید خرسی که معموال درنده است چگونه می لحظات عاشقانه امروز:

 لینک فیلم

~~~~~~~~~~ 

 95قسمت  –اندیشه نوین 

 نم نت باالتر را بخوانم؟تواآیا می

 ید.ارا خوانده درمانگر نادیده در مجموعه اندیشه نوین فرض بر این است که کتاب رایگان من یعنی نکته:

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://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=zK23vIX0X_ttufnQhEXxz-gt9z8EFwNqkoFAjGU7YsAV9y9Ar6KxAAYd6CFdFuV5rqZ88kB8I0V2E3yH1G5mhMgA4SVqqrH3jWst8Tv6OSb7FtlnAglgASO68jG2tXQlWrXVdU9pPgsumBu1UN4HCaZgkG5f4420C6ctPkviJesjHO55fLUZ4FhNQBZBGMMoPD1_NPpwQ1mmtMKCVyYpSC7WQ5Q-3gW_CuSsVay1RW5S0
http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=zK23vIX0X_ttufnQhEXxz-gt9z8EFwNqkoFAjGU7YsAV9y9Ar6KxAAYd6CFdFuV5rqZ88kB8I0V2E3yH1G5mhMgA4SVqqrH3jWst8Tv6OSb7FtlnAglgASO68jG2tXQlWrXVdU9pPgsumBu1UN4HCaZgkG5f4420C6ctPkviJesjHO55fLUZ4FhNQBZBGMMoPD1_NPpwQ1mmtMKCVyYpSC7WQ5Q-3gW_CuSsVay1RW5S0
https://www.youtube.com/watch?v=8hBH63YrZZA
http://eft.ir/Service/The-Unseen-Therapist


 

4 
 

رچند ورزند. هدر تفکرات رایج بر تمرینهای صدا و تنفس برای بهتر خواندن تاکید می نوشته گری کریگ:

وند، شکه اغلب نادیده گرفته میتوانند مفید واقع شوند ولی اندیشه نوین علل احساسی را، روشها می نکه آ

 لینک فیلم امکان دستیابی به نتایج عالی وجود دارد.دهد. هدف قرار می

~~~~~~~~~~ 

 مروری بر مقاالت و فیلمها

 رودیمترس مرضی از حضور در اجتماع از بین : شفاهای غیرممکناز مجموعه  .1

  خندم؟تی میافچرا در حین انجام اپتیمال ای :پرسش و پاسخاز مجموعه  .2

 تی تا کوزه طالافاز ای اندیشه نوین:از مجموعه  .3

~~~~~~~~~~ 

 سازددهد و بر طرف میدرمانگر نادیده مسائل اصلی پنهانی را تشخیص می

 "درمانگر نادیده پدید آمد وسیله آنها بهسپس بهمنی از مسائل )تشخیصها( و آسودگی از "

 که ی از آن استکحابه وضوح  برای هر کسی که به شفای عمیق عالقه دارد ضروری است.این متن مطالعه 

 دهدبه دست میباارزشی  تشخیصهای بسیارآزمایشهای پرخرج(  واستفاده از دستگاهها  )بدوننادیده  درمانگر

 سازد.ن مسائل را بدون نیاز به ماهها یا سالها درمان و دارو برطرف میو آ

ی افراگیری روشهای پیشرفته و در حالتی افای سریواستاوا یکی از اعضای دوره اپتیمال -ویرجینیا کاستل

راجع )و شوهرش( روپش انبوهی از باورهای ه( در شفا است. مُعد روحانی )درمانگر نادیدبرای وارد ساختن بُ

بر دهها سال با خود داشته است. آن باورها دوران کودکی ناخوشایندش را از  "به اندازه کافی خوب نیستم"

 ه برای خودش قائل بوده است اثر گذاشته بودند.زندگی اجتماعی و ارزشی ککسب و کار، 

 را آغاز نمودم. روپش به کمک "باید کامل باشم" باور از طریق اسکایپ یک جلسه با آنان برگزار و کار بر روی

سپس بهمنی از مسائل ویرجینیا کار را بر عهده گرفت.  در ادامهمسئله رهایی یافت و  ندرمانگر نادیده از آ

 دهد.ویرجینیا این طور شرح می .له درمانگر نادیده پدید آمدوسیآنها به )تشخیصها( و آسودگی از 

~~~~~~~~~~ 

https://emofree.com/garythink/episodes-1-50/15-can-i-sing-a-higher-note.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=8-13-20&utm_term=Watch&utm_content=Body
https://emofree.com/answers/doing-the-impossible/the-impossible-social-phobia-gone.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=8-13-20&utm_term=Impossible&utm_content=Recommended
https://emofree.com/answers/questions-and-answers/why-do-i-stretch-or-laugh-during-optimal-eft.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=8-13-20&utm_term=Why&utm_content=Recommended
https://emofree.com/garythink/episodes-1-50/3-from-eft-to-the-pot-of-gold.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=8-13-20&utm_term=Gold&utm_content=Recommended
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 سالم گری،

 ..بگویم.نادیده از دیدگاه درمانگر  نکته رامایلم چند 

جلسه اسکایپ را دیدیم کال چهار جلسه برگزار نمودیم و در آن مسائل بیشتری را فیلم پس از آن که دو بار 

 که رو آمدند کاویدیم.

 جوالی 12

که کسی نیازی به من پیدا کند یا اتفاق بدی  امدهم خوش بگذرانم / همیشه آمادهمسئله: به خودم اجازه نمی

 بیفتد

 اش کار کردیم...ان مدرسهروی وقایع خاصی از دور

 .معلم از قافیه شعری که گفته بود ایراد گرفت 

 لیت( را قبل از موعد از او گرفتند ولی مال دوستش را تمدید کردند.سردوشی )درجه مسئو 

 دادند.حتی در مواردی که ماهر بود هم در بازیها او را شرکت نمی 

 .جبران نماید "به سختی کار کردن"ش سعی کرده بود آن را با وپتماد به نفسش لطمه خورده بود و راع

 شدتها:

  7غم 

  4شوک 

  5سینوس 

  4تنگی قفسه سینه 
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شدیدا  و دلش "ن بچه خیلی سختی کشیدآ"انگر نادیده به این بینش رسید: روپش پس از یک دور کار با درم

 برایش سوخت.

 وی حس کرد که مادر الهی )درمانگر نادیده( این را گفت:

 توانند.توانم تو را ببینم. ولی آنها نمینگران نباش، من می 

 را به خودت نشان بده. اتتوانایی 

 ش بگذران. نگران قضاوت آنها نباشکنی لذت ببر. خواز همه کارهایی که می. 

 توانم آن را نشان دهم. یک چیزی مانعم گذرانی در ذات من است ولی نمیبندی جدید: خوشقاب

 شود.می

 همه شدتها کاهش یافتند:

 شاد و آرام( به صفر 7از  غم( 

 زاویه جدید( به صفر 4از  شوک( 

 به صفر 5از  سینوس 

 به صفر 4از  تنگی قفسه سینه 

 جوالی 13

 ک روپش شد:ییک پیامک موجب تحر

  11آزردگی 

 11دانم چه کار کنم نمی 

 النه دانند ناعادشان میخواهم احساس مسئولیت کنم، اینکه دیگران مرا مسئول زندگیدرماندگی )نمی

 11است( 
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یم اش تصمخواهد خودش شخصا برای زندگیروپش پس از یک دور کار با درمانگر نادیده قویا حس کرد که می

 ."ای را شکسته استیک سقف شیشه"بگیرد و 

غولی در یک "پیکری را دید. خودش را همچون را انجام دادیم و وی عضالت غول "راهنمای تلویزیونی"روش 

ان اختمسدید که فقط باید برخیزد و شیشه را بشکند. وقتی برخاست دستها را از هم گشود و آن  "اتاق کوچک

 ."دقدرت آزاد شدن را دار"دانست که فرو ریخت. روپش در هوای آزاد بود و در درون وجودش می

کند تواضع است و شغل سطح پایینی در آشپرخانه دارد و حس میخیلی میکی از دوستانش را دید که 

 روپش حس کرد که اگر آزاد نشود زندگی غمباری خواهد داشت.تواند از آن بهتر شود. نمی

 شدت همه احساسها با انجام آزمایش به صفر رسیدند.

 جوالی 17

 ."نه"که بگویم  نیستمباور: آن قدر قوی 

اش که در آن یکی از دوستانش از او پول قرض گرفته و پس نداده دوران کودکیبر روی یک واقعه مربوط به 

 بود کار کردیم.

 .رفتار باشندگویند انجام دهم تا با من خوشباور: باید آنچه را که مردم به من می

 شدتها:

 7-8کاله سرم رفت 

 7-8احمق 

 فشار در سر
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 "یک فانوس دریایی را که با یک میلیون شمع روشن شده بود"روپش پس از یک دور کار با درمانگر نادیده 

 او شمعهایش را بخشیده بود. دید. ولی

نکه ولی او با قبول ایشان بگذارد. بینشی که به دست آورد این بود که برای درخشیدن باید شمعها را سر جای

 قدرتش را به آنان بخشیده بود. "داننددیگران بهتر می"

 "آید که چنین کاری کرده باشییادم نمی"یک خاطره جدید هم به یادش آمد: 

 سال کاری را داوطلبانه انجام داده بود. 11وی به مدت 

 شدتها:

  8خشم 

  9بی ارزشی 

  11اتالف وقت 

  11بی اعتمادی 

  11آزردگی 

  11فریب خوردگی 

 ی از جانب مادر الهی )درمانگر نادیده( دست یافت:هایروپش پس از یک دور کار با درمانگر نادیده به بینش

 "کردیبه من خدمت می" 

 به دنبال قدردانی از جانب مردم نباش 

 اندخشم و ناامیدی جایشان را با هم عوض کرده 

 شدتهای جدید:
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  صفرخشم 

  صفربی ارزشی 

  صفروقتم را تلف کردم 

 ند/ از عهده هیچ کاری کنم ارزشی نداریک از کارهایی که میهیچ  –: جنبه جدید 2-3 بی اعتمادی

 آیمبرنمی

 آزردگی صفر 

 فریب خوردگی صفر 

ه ب "کنم ارزشی ندارندهیچ یک از کارهایی که می" شدت یک دور دیگر هم با درمانگر نادیده انجام دادیم و

 صفر رسید.

 "دانست سراغ چه شغلی برودفایده است نمیکرد بیاز آنجایی که روپش احساس می"واقعه خاص جدید: 

دست  "کنمرا راهنمایی میبه من اعتماد کن، تو "رسیدند و به بینش جدید  1-1به  9-11همه شدتها از 

 یافت.

 جوالی 21

 ترها کمک کند ولیش توسط یکی از همکارانش تحریک شد. وی داوطلب شده بود که به مسنروپاحساسات 

 درواقع مشکالت خودش را داشت.

 اند.ام و در آخر کار رند از آب درآمدههمیشه به مردم اعتماد کرده باور:

 کردند و دروغهنگام بازی تقلب می بهدوستانش "اش کار کردیم: بر روی یک واقعه خاص مربوط به کودکی

 ."گفتندمی

 پس از یک دور کار با درمانگر نادیده همه شدتها به صفر رسیدند.
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 بینشهای جدید: آن سه پسر در سطوح مختلفی از آگاهی قرار داشتند.

 سطح هستند اشتباه است.اینکه فرض کنیم همه هم

 .دقرار دارمتفاوت است  منکه با سطح آن همکارم هم در سطح خودش 

 هماهنگ باشی تنها نخواهی ماند.)درمانگر نادیده( اگر با مادر الهی 

 به تو عالقه دارم، ویرجینیا

~~~~~~~~~~ 

 کمک بیشتری نیاز دارید؟

تی فارا بخوانید تا درک بهتری از آخرین پیشرفت ما یعنی اپتیمال ای کتاب رایگان درمانگر نادیده .1

 بیابید.

ای و شاگردان باانگیزه است شوید. خودم درس ما که مخصوص افراد حرفه تیافدوره اپتیمال ایعضو  .2

 دهیم. اعتبار دارد. دنیا را تحت تاثیر قرار دهید.دهم. کارهای عمیقی انجام میمی

کنیم مدرک بگیرید. وارد که در سطح باالیی برگزار می تیافمدرک کامل ایبرنامه ارائه از طریق  .3

 ای و موثر در شفابخشی شوید.گروه برتر افراد حرفه

 .تیافکاربران رسمی ایمدرک ما تماس بگیرید.  با یکی از افراد بسیار آموزش دیده و دارای .4

 تماس بگیرید تی گری کریگافمراکز آموزشی رسمی ایبرای کسب اطالعات بیشتر لطفا با  .5

 تی:افی اعضای دوره اپتیمال ایبرا

 ای و شاگردان باانگیزه()فرصتی غیر رایگان برای افراد حرفه

 جزئیات و قیمتهای عضویت
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برگزار  3232 آگوست 32 صبح ) به وقت غرب امریکا( روز یکشنبه 92ساعت در  وبینار بعدی ما:

  شود.می

خودیاری، موارد چالشی، کاربردهای شخصی یا هر به سواالت و نظرات اعضا در مورد دروس پیشرفته، جلسات 

 اختصاص دارد. یمچیز دیگری که به ما کمک کند از پلکان معجزات باال رو

ر وتی و درمانگر نادیده غوطهافرا در روش اوایودتان خشوید و در اینجا مستقیما از جانب من پشتیبانی می

 سازید. تبادالت زنده، سرگرم کننده، حاوی اطالعات فراوان و مخصوص شما.می

این فرصتی عالی برای طرح سواالت و نظرات شما است. راجع به آنها برایم بنویسید یا در حین وبینار آنها را 

 نمایم.شرکت در آن ترغیب می ترها را بهبگویید. هم مبتدیان و هم قدیمی

~~~~~~~~~~ 

حساب کاربری خود در برای دسترسی به آن کافی است به  :ه استفایل ضبط شده وبینار اخیر ما آماد

و بعد از آن  2117وبینارهای  >وارد شوید و در منوی سمت چپ روی وبینارهای ضبط شده تیافدوره اوای

 کافی خوب نیستم و پرسش و پاسخ کلیک کنید. به اندازه 94شماره  > 115تا  77وبینارهای شماره  >

 عناوین جالب آن از این قرارند:

 گوید.کند. شری کلیات را میگری وبینار را آغاز می 1:11:11

 "وقتی االن شدتی وجود ندارد چگونه به وقایع خاص بپردازیم؟"دهد: گری به این سوال جواب می 1:17:57

 دهد.شری هم نظر می

 گوید.ش را میدهد. شری هم نظرجواب می "ابطمحرکهای رو"گری به سوالی در مورد  1:17:35

 گوید ودهد. شری نیز نظرش را میجواب می "ب نیستمبه اندازه کافی خو"گری به سوالی در مورد  1:27:29

 کند.بندی ارائه مییک قاب

 گوید.هم نظرش را می دهد. شریجواب می "گری به سوالی در مورد :افسردگی و فکر خودکشی 1:51:42
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 کند.گری خداحافظی می 1:11:33

~~~~~~~~~~ 

 ظهور معنوی بلیندا

 "یک کره بزرگ، درخشان و نورانی دیدم"

ات . شامل تشبیهایی کردمراهنم"درمانگر نادیده شدن"در تمرینی برای در یکی از وبینارهای اخیر، حاضران را 

ن زخورد کلی آاند و بانظیر راه رفتن بر روی یک دیوار آجری بود. عده زیادی گفتند که موفق شده مختلفی

 عالی بود.

. شد نصیبشیک تجربه روحانی عمیق )ظهور( هم او روشنگر بود چون بینید نامه بلیندا که ذیال میخصوصا 

 داین افراند. ابلیندا در این مسسیر تنها نیست و عده دیگری از اعضا نیز چنین تجربیات فراموش نشدنی داشته

 دهند.درک ما را تا ابد تغییر می

~~~~~~~~~~ 

 سالم گری،

 از تمرین خوشم آمد.

بزرگ( وجود داشت نیازی نبود )ن )کوچک( و من وقتی به آن بخش از آن رسیدم که یک دیوار آجری بین م

 اندازه خودم بود گذشتم.بارآلود و به غ ی از آن کهبخش درون که دیوار را به تدریج فروبریزم. از

ه ک کریدر سمت دیگر دیگر هیکل واضحی مثل عیسی ]ع[ یا بانویی در قالب درمانگر نادیده نیافتم. فقط 

 به ظهور رسیدم.وقتی کره و من درهم آمیختیم  ی دیدم.درخشان و نوران بزرگ،

 ظهور:

. دریافتم که با همگی یکی هستم. هیچ "ما تبدیل شدم گیِبه هممن "در این کره آکنده از نور درخشان 

هیچ  م وستیها سلسله مراتبی وجود نداشت. فقط عشق، اتصال و یگانگی بود. همه ما با هم مساوی یجدایی 

 مسئله دردناک یا واقعه خاصی نداریم.
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ته است وجود داشت. برخی از ما چند مسئله اشیک از آن جمع تجربیات خودش را دباز هم حسی از اینکه هر 

ک متعددی داشتند. ولی جوهره همه ما عشق، شفا، تساوی و اتصال دردناک داشتیم و سایرین مسائل دردنا

 رها شدم. ما همگی یکی هستیم.اهمیت بود. هر چیزی که موجب تفاوت میان ما شده بود بیبود. 

 همراه با عشق، بلیندا

   ~~~~~~~~~~ 

. یابیدبرای بهبود مهارتهای خود میدر گروههای تمرینی ما منظما فرصتهایی  یادآوری گروههای تمرینی:

 لطفا این را در بخش مخصوص اعضای وبسایت ما بررسی نمایید.

 به شما عالقه دارم، گری

 گری کریگ ©

 تمامی حقوق محفوظ است


