
 

 

 تی گری کریگافخبرنامه رسمی ای

 2222 اکتبر  22، 1911 آبان 1

 

 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 -1

 داند(تی میافکار را تحریف ای

 داند(ترجمه و انتشار بدون اجازه آثارش )وی این کار را سرقت می -2

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

  کمک بیشتری نیاز دارید؟( 4، )و فیلمها مقاالتبر  یمرور( 3) ،سماجت حسهای ما( 2) امروز جمله (1)

 

 :پیشرفته - تیافبرای اعضای دوره اوای

وری در پشتکار در استفاده از روش غوطه (3) ،بروزرسانی دوره فشرده شری بیکر( 2، )وبینار بعدی ما (1)

 .یادآوری گروههای تمرینی( 4شود، )آموزش به نتایج اساسی منجر می

 امروز جمله

  ناشناس ".رسنددمت احساساتتان نرسید آنها خدمت شما میخاگر "

 25قسمت  –اندیشه نوین 

 ماسماجت حسهای 

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

باور رایج این است که حسهای ما از آنچه که در درون ما و در دنیای خارج در حال وقوع  نوشته گری کریگ:

حسهای ما شدیدا کند که اشاره می این نکات بدیهی و علمی شه نوین بهدهند. ولی اندیاست به ما خبر 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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 یلمفجزئیات بیشتر را در این  .دهنددنیا را به ما اطالع میغیرقابل اتکا هستند و فقط بخش بسیار کوچکی از 

 ببینید.

 بر مقاالت و فیلمها مروری

 ای از جانب درمانگر نادیدهمزایای غیرمنتظره: نتایجاز مجموعه  .1

  در زمین بسکتبال درمانگر نادیده :لکان معجزاتپاز مجموعه  .2

  گویدروحانی می "مالیم"ن رایان از تجربیات آ: تجربیات روحانی از مجموعه .3

 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 ایاز طریق برنامه ارائه  .3

 ای و موثر در شفابخشی شوید.گروه برتر افراد حرفه

 .تیافکاربران رسمی ایگیرید. با یکی از افراد بسیار آموزش دیده و دارای مدرک ما تماس ب .4

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

 تی:افتیمال ایبرای اعضای دوره اپ

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

 جزئیات و قیمتهای عضویت

  شود.برگزار می 2222 اکتبر 25 صبح ) به وقت غرب امریکا( روز یکشنبه 12ساعت در  وبینار بعدی ما:

https://www.emofree.com/garythink/episodes-1-50/25-the-arrogance-of-our-senses.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=10-22-20&utm_term=Video&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/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
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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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 غوطهافشوید و خودتان را در روش اوایدر اینجا مستقیما از جانب من پشتیبانی می

 ات فراوان و مخصوص شما.سازید. تبادالت زنده، سرگرم کننده، حاوی اطالعمی

 عناوین این بار از این قرارند:

داریم از جانب درمانگر نادیده دانیم که آنچه که دریافت میباز کجا "گفتگو با مارشا پینو درباره  .1

 "است؟

و نه سریع وری در آموزش به طور کامل باربارا گرینوود توصیه مرا در مورد انجام دادن روش غوطه .2

آمار )از جمله برطرف شدن چند مسئله در پشت صحنه و وی شیوه، یادداشتها و بکار بسته است. 

ده است دهد. برای اطالعات بیشتر مقاله او را که در زیر آمبدون آگاهی از آنها( را برایتان شرح می

 بخوانید.

 سایر سواالت و نظرات اعضا. .3

 دهم.ین مرویم پایاار را با یک فرایند شفابخشی که در آن باز هم به سراغ تمرین سالن رقص میوبین .4

 بروزرسانی درباره دوره فشرده شری بیکر

وارد درک عمیقتری از تی افدوره فشرده اوای ای،، یعنی در جلسه دوم از آموزشهای شش هفتههفته قبل

آید، چه نقشهایی دارد یا ندارد و چه کارهایی برای ما به چیستی او، اینکه از کجا می. یمدرمانگر نادیده شد

کند نگاه دقیقتری انداختیم. همچنین راههای مختلفی را برای تقویت توانایی ما در ارتباط با کند یا نمیمی

تی است، کاویدیم. در ادامه به سراغ دو بخش روش افدرمانگر قوی درونی، که محور کار در اپتیمال ایاین 

 رویم.و همین طور مشخص ساختن وقایع خاص و برطرف نمودن چالشهای بالقوه می آرامش شخصی

 ان:نظر یکی از شرکت کنندگ
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جادوگر باشی. فردای جلسه دوم با این احساس که چیزی در درونم در حال تغییر  عیتو باید نو شری عزیز،"

انگار به ناگهان درمانگر نادیده به جای اینکه جایی در آن بیرون باشد در من جای شکل است بیدار شدم. 

کردم و هنوز هم همین طور احساس گرما و اعتماد میخواست به حرفهایم گوش بسپارد. و میگرفته بود 

ادم دزنم و فقط باید اجازه مینگران نبودم که چه حرفی میهستم. انگار به نحوی احساس مشترکی داشتیم. 

ی ام تا حد زیادین ترتیب نگرانیبه من اعتماد داشت. بد اندازههمین او نیز به کلمات بر زبانم جاری شوند. 

 ". چقدر عالی!شدم میکارمانع و کمتر  کاهش یافت

مدرس دوره فشرده  و تی به زبان انگلیسیافشری بیکر، مدیر مرکز گری کریگ برای آموزش رسمی ای

 تیافاوای

ر دوره حساب کاربری خود دتی کافی است به افوایهای فشرده ابرای کسب اطالعات بیشتر در مورد دوره

 روی دوره فشرده کلیک کنید.وارد شوید و در منوی سمت چپ  تیافاوای

 شودوری در آموزش به نتایج اساسی منجر میپشتکار در استفاده از روش غوطه

وری در آموزش به شکل ستایش برانگیزی در پشت صحنه کار دهد که روش غوطهبه خوبی نشان میاین "

 "نماید.سائلی را که در خارج از حیطه آگاهی ما هستند حل میکند و حتی ممی

که ینوری در آموزش تبعیت کرد و با وجود ایکی از اعضا به نام باربارا گرینوود از دستورالعملهای روش غوطه

اش دست یافت. او فقط تا حدی در فرایند درگیر شد ولی به بهبودیهای اساسی در زمینه مسائل جسمانی

 44و است  مورد مستقیما پرداخته 34واقعه خاص شروع کرد و تا به حال فقط به  87سفرش را با فهرستی از 

 .اندمورد دیگر از آن هنوز باقی مانده

ها و مسائل باقی و اگر به جنبه درصد بهبودی رسیده است 73به موردی که بر رویشان کار کرده  34برای 

هرچه علل بیشتری را برطرف نماید ه بدیهی است ک را باز هم افزایش دهد.نرخ تواند این مانده نیز بپردازد می

 شوند.میاش نیز بهتر عالئم جسمانی

درصد کاهش  44و با این وجود شدت آنها واقعه خاص نپرداخته  44باید توجه داشته باشید که او هنوز به 

وری در آموزش به شکل ستایش برانگیزی در پشت دهد که روش غوطهبه خوبی نشان میاین  یافته است.
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این امر خیلی مهمی  نماید.سائلی را که در خارج از حیطه آگاهی ما هستند حل میکند و حتی مصحنه کار می

 دارد. اشارهروش این است و به مزایای فراوان 

اربری حساب ککافی است به باربارا و من مراجعه کنید.  هاینوشتهتوانید به برای اطالع از جزئیات بیشتر می

پشتکار در استفاده از  <هاوارد شوید و در منوی سمت چپ روی نکات و راهنمایی تیافخود در دوره اوای

 کلیک کنید. شودوری در آموزش به نتایج اساسی منجر میروش غوطه

 به شما عالقه دارم، گری

 

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

 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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