
 

 

 تی گری کریگافخبرنامه رسمی ای

 4242 اکتبر  91، 9911 مهر 42

 

 تی رسمیافای

 تی )درمانگر نادیده(افاپتیمال ای

 مطالب جدید و بیشتر –ها فوت و فن –نکات 

 توجه توجه توجه

 به شدت مخالف است: گری کریگ با این کارها

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 -4

کریگ از اقدامات دهد. گری 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

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

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

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

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

است به فکر آخرت خود نمایند بهتر 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    فروغمندترجمه فرهاد 

 تی گری کریگافرسمی ایکانال خبرنامه 

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

 | تیافکاربران رسمی ای | تی استاندارد طالییافراهنمای ای

~~~~~~~~~~ 

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

 

  :برای همگان -در این شماره

-پرسش و پاسخ درباره بی( 4، )و فیلمها مقاالتبر  یمرور( 3) ،دنیا توهم است( 2) امروز جمله (1)

  بیشتری نیاز دارید؟ کمک( 5ارزشی، )

 :پیشرفته - تیافبرای اعضای دوره اوای

 .گروههای تمرینییادآوری  (3) ،بروزرسانی دوره فشرده شری بیکر( 2، )وبینار بعدی ما (1)

 امروز جمله

کنند. پس فراموش کنید و ببخشید تا بسیاری از مشکالت حل را ایجاد می دادن و گرفتن مشکالت متعددی"

  چاک سامیچ ".شوند

 42قسمت  –اندیشه نوین 

 دنیا توهم است

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

داقل دنیا، ح دهنده دهها سال است که به صورت علمی ثابت شده است.این حقیقت تکان نوشته گری کریگ:

شماری از چیزهای مجزا )از جمله بدنهای مجزا( رسد که از تعداد بیبر اساس حسهای خطاکار ما، به نظر می

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
http://eft.ir/Service/The-Unseen-Therapist
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کن است و همه چیزها در یک سوپ گویند که جدایی غیرممولی دانشمندان تراز اول ما میتشکیل شده است. 

باره دنیا باورهایی که دریگانگی عظیم به هم متصلند. این نکته اگر به درستی درک شود بدین معنی است که 

 .دارندنادرستی  زیربنای و یکدیگر داریم

 خدای من!

 ام...این را در کتاب درمانگر نادیده بدین شکل گفته

 گردیم که جدایی غیرممکن است.اکنون به این واقعیت علمی بازمی

و هر وبالگ و گفتگوی تلویزیونی در سراسر دنیا  -ها و تیتر اول روزنامه -این باید مهمترین خبر اخبار شب 

ف پایانی که صرهای بیمدارس آموزش داده شود و سیاست جهانی را فرا بگیرد تا به جای هزینه باشد. باید در

 شوند بتوانیم به سوی یگانگی حرکت کنیم.تعارضات ناشی از جدایی می

 و باید مهمترین بخش فرایند نوین و نهایی شفابخشی باشد!

 گرهمغالطهای گذریم و به حساست که از پل میآن فرایند نهایی شفابخشی در همین کتاب آمده است. اینجا 

های درمان"نگریم. اینجا است که چهارچوب ذهنی ایم میو باورهای نادرستی که نسبت به جدایی داشته

ور نماییم. اینجا است که نرا با یک درمان طبیعی برای همه چیز جایگزین می "گوناگون برای مسائل گوناگون

رای ببیند. ما را می گرمغالطهدرخشد. او نشانگر بعد یگانگی ما است و فراسوی باورهای درمانگر نادیده می

 های مصنوعی ما هستند انجام دهد.آسایی را که فراتر از روشتواند شفاهای معجزههمین است که می

 دهد.جزئیات بیشتری را به شما نشان می فیلماین 

 مروری بر مقاالت و فیلمها

 ای از جانب درمانگر نادیدهمزایای غیرمنتظره: نتایجاز مجموعه  .1

  درمانگر نادیده در زمین بسکتبال :لکان معجزاتپاز مجموعه  .2

https://www.emofree.com/garythink/episodes-1-50/24-the-world-is-an-illusion.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=10-15-20&utm_term=Watch&utm_content=Body
https://www.emofree.com/garythink/episodes-1-50/24-the-world-is-an-illusion.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=10-15-20&utm_term=Watch&utm_content=Body
https://emofree.com/answers/results/temp.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=10-15-20&utm_term=Unexpected&utm_content=Recommended
https://emofree.com/answers/garythink-articles/the-unseen-therapist-on-the-basketball-court.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=10-15-20&utm_term=Basketball&utm_content=Recommended
https://emofree.com/answers/garythink-articles/the-unseen-therapist-on-the-basketball-court.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=10-15-20&utm_term=Basketball&utm_content=Recommended
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  گویدروحانی می "مالیم"ن رایان از تجربیات آ: ربیات روحانیتج از مجموعه .3

 ارزشیپرسش و پاسخ درباره بی

 جکتواند با ضربه زدن شاد شود؟ نمیکند و ارزشی میگری عزیز، چگونه کسی احساس بیپرسش: 

 ،جکسالم  پاسخ:

 ارزشی بیاندازیم.بی علتابتدا باید نگاهی به 

ق اتفا "دنیای خارج"ای که در ناشی از طرد شدنها، بدرفتاریها و غیره علتهرچند که شاید به نظر رسد که 

 تو به این اتفاقات و نه خود اتفاقات نهفته است. واکنشهایتقریبا همیشه در  علت واقعیافتند باشد ولی می

 ارزشی کاهش. در نتیجه بیآن واکنشها را تغییر دهیتوانی تی میافخوشبختانه با استفاده مناسب از ای

 جوشد.ات )باارزشی( از درون مییابد و حس طبیعیمی

توصیه و چیز را به تسازی گردد. بدین منظور سه ن کار باید به صورت کیفی انجام شود. یعنی برایت شخصیای

 ..کنم.می

 . ضربه زدن(درمانگر نادیده) ب مقدماتی و رایگان مرا که در مورد آخرین پیشرفت ما است بخوانکتا .1

 دیگر الزم نیست.

 .به سراغ یکی از کاربران پیشرفته ما برو .2

 .خودت آموزشهای پیشرفته را دریافت کن .3

 امیدوارم اینها برایت مفید باشند، گری

 ک بیشتری نیاز دارید؟کم

https://emofree.com/answers/spiritual-experiences/anne-ryan-on-gentle-spiritual-experiences.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=10-15-20&utm_term=Anne&utm_content=Recommended
https://www.emofree.com/unseen-therapist/read-this-first.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=10-15-20&utm_term=Read&utm_content=QA
https://www.emofree.com/unseen-therapist/read-this-first.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=10-15-20&utm_term=Read&utm_content=QA
https://www.emofree.com/practitioners.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=10-15-20&utm_term=Practitioners&utm_content=QA
https://www.emofree.com/optimal-eft-training.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=10-15-20&utm_term=Advanced&utm_content=QA
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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:افبرای اعضای دوره اپتیمال ای

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

 جزئیات و قیمتهای عضویت

  شود.برگزار می 4242 اکتبر 41 صبح ) به وقت غرب امریکا( روز یکشنبه 92ساعت در  وبینار بعدی ما:

چون در شد یک هفته تاخیر خواهد داشت. اکتبر برگزار می 11اکتبر یعنی وبیناری که باید در  25نکته مهم: 

 اکتبر کار دیگری دارم. 11

 بینم.اکتبر می 25پس شما را در 

 بروزرسانی درباره دوره فشرده شری بیکر

در آمد( )از جمله یک فرد شجاع که در ساعت یک بامداد تی از سراسر دنیا افدو گروه از اعضای دوره اوای

تی شرح افاصول زیربنایی اپتیمال ایدر این جلسه . اندجمع شدهتی افجلسه اول دوره فشرده آموزش اوای

 داده شدند.

http://www.eft.ir/fa/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87
http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=N9_in_o5cWRY2vLUVUW--YRHLSnMlAcq-wPThFN5ETAx3AxfUuIoJ6tTWvgOVhFiyuGqrTjP985cPED-2CMQUFEorlp2zVndaOgUr3mDM-Hk9x8RwN39Ctu-r2VKWiadeqzsuZmUPoNziMhbgbpy4yyewzqcesYXlTEdDSY04XWw1rGSWZ2mqRpcG43v5YJZgBDSW5TQBhRxOQOFLtDQm_97TboXZgsLuooB8DxBCTlIz3zTxlTqpkNndlDMQMlTqun6340LOoIxIe94tZTIEbo1
http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=N9_in_o5cWRY2vLUVUW--YRHLSnMlAcq-wPThFN5ETAx3AxfUuIoJ6tTWvgOVhFiyuGqrTjP985cPED-2CMQUFEorlp2zVndaOgUr3mDM-Hk9x8RwN39Ctu-r2VKWiadeqzsuZmUPoNziMhbgbpy4yyewzqcesYXlTEdDSY04XWw1rGSWZ2mqRpcG43v5YJZgBDSW5TQBhRxOQOFLtDQm_97TboXZgsLuooB8DxBCTlIz3zTxlTqpkNndlDMQMlTqun6340LOoIxIe94tZTIEbo1
http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=Yaef7BmNsnH_GM-6E7pZt5vuGSVYMat9LhOb44UsXF0zGjc1KZDZXw44LUbcdTM9jcYgQ50UK78bLbVtoawKhwiVdg0rSU9PU2SaRoB9TA7PIVwGfHKWyCNMW2sljEJbb0PH34-1lm8S1S3VSjad2Uq7Fw-stgLcnQNU4rAkBNS4XvdmogeFwMurJiGXIqVYcCF2W0yiZ8q_e0-fvd1dMvB0riIOX5ftKYO9nUP8Ibqt8FFKSXtcM2uUCbhsuZyvDqdLzh3XfGXBK9DzAKymIE81
http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=xBQ8xA3PiY5oy_rgj9-yV3P8CbsbV1zCimSqWU1B3zP7pqkeMM-dXtBVrUmMvEKz28AKWRwRMaStaEh5O6QIWISZdYhNr4jYKAjb6ApFkZkdVauP5ZXgSN28l05YX8OTIohtlDE1UA9eBEqySCU7zjjaabREHF7Jo0PvEsXO_gBlBWkPinRyo-clZASqvVB3_YmCK8AUFqfYnnNhRprtkaq9yZJH2cPRdwSg1HEXgl9w0
http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=N9_in_o5cWRY2vLUVUW--YRHLSnMlAcq-wPThFN5ETAx3AxfUuIoJ6tTWvgOVhFiyuGqrTjP985cPED-2CMQUFEorlp2zVndaOgUr3mDM-Hk9x8RwN39Ctu-r2VKWiadeqzsuZmUPoNziMhbgbpy4yyewzqcesYXlTEdDSY04XWw1rGSWZ2mqRpcG43v5YJZgBDSW5TQBhRxOQOFLtDQm3hI6k2oXBblyhmzwEcPRk-1osxSyTNFbe1MRvdIz4yDot45cOpPH7Mt9MPddcTyhww1
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ن نیرویی با ای ،و نحوه بهبود توانایی ارتباطدر جلسه دوم نگاه عمیقی به درمانگر نادیده و قدرت شفابخشی آن 

 خواهیم داشت.  ،تی قرار داردافکه در ورای اوای

 نظر شرکت کنندگان:

 "تی را برایم واقعا قابل درک کردی.افآمیز!! جلسه اول عالی بود. برخی از مفاهیم پیچیده اواینبوغ"

 ". خیلی مفید بود.که مدتها داشتمدادی به سواالتی  "بدیهی"شری، جلسه اول عالی بود. پاسخهای "

مدرس دوره فشرده  و به زبان انگلیسیتی افایرسمی آموزش  گری کریگ برای شری بیکر، مدیر مرکز

 تیافاوای

حساب کاربری خود در شوند کافی است وارد تی که در آینده برگزار میافهای فشرده اوایبرای اطالع از دوره

 تی کلیک کنید.افشوید و در منوی سمت چپ روی دوره فشرده اوای تیافدوره اوای

 

. یابیددر گروههای تمرینی ما منظما فرصتهایی برای بهبود مهارتهای خود می ای تمرینی:یادآوری گروهه

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

 به شما عالقه دارم، گری

 گری کریگ ©

 تمامی حقوق محفوظ است
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