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 تی گری کریگافخبرنامه رسمی ای

 2229ژانویه  28، 9999 دی بهمن 9

 

 تی رسمیافای

 تی )درمانگر نادیده(افاپتیمال ای

 مطالب جدید و بیشتر –ها فوت و فن –نکات 

 االختیار گری کریگ در کشورهای فارسی زبان(ترجمه فرهاد فروغمند )نماینده تام

 توجه توجه توجه

 گری کریگ با این کارها به شدت مخالف است:

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

 داند(تی میافرا تحریف ای

 داند(سرقت میترجمه و انتشار بدون اجازه آثارش )وی این کار را  -2
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دهد. گری کریگ از اقدامات او متاسفانه در حال حاضر فردی هر دوی این کارها را انجام می

 کامال آگاه و بسیار ناراضی است.

کلیه مدارکی که در ایران صادر می شوند بی ارزش و فاقد تایید گری کریگ می باشند. متاسفانه 

 .مراقب باشیدکسانی مدرک می دهند که خودشان مدرک ندارند. 

تی به طور کامل به فارسی ترجمه شده و به رایگان در دسترس شما                 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 یک ترجمه تمامی آثار گری کریگ را از ایشان گرفته توجه: اینجانب اجازه

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

هایی را کنند و دورهاستادی عرفان و معنویت را دارند و کتابهای او را بدون اجازه و ناقص منتشر می

نمایند بهتر است به فکر آخرت خود باشند. گری گری کریگ صریحا نهی کرده است برگزار می که

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

https://t.me/GaryCraig
http://www.eft.ir/
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تی )درمانگر نادیده( نیست و هیچ افتوجه داشته باشید که هیچ کسی در دنیا استاد اپتیمال ای

 ای را درس دهد.بر پایه این مفاهیم دورهکسی اجازه ندارد 

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

 تی گری کریگافکانال خبرنامه رسمی ای

 | تیافمدرک کامل ای | تیافعضویت در دوره اپتیمال ای | انگر نادیدهکتاب درم های محبوب:لینک

 | تیافکاربران رسمی ای | تی استاندارد طالییافراهنمای ای

~~~~~~~~~~ 

 مراجعه کنید. کز آموزشی گری کریگوبسایت رسمی مرالطفا برای کسب اطالعات بیشتر به 

~~~~~~~~~~ 

  برای همگان: -در این شماره

نتایج مستحکم یک  (4)مروری بر مقاالت و فیلمها، ( 3، )بزرگ دیدگاه –تی افاوای( 2امروز ) جمله (1)

 کمک بیشتری نیاز دارید؟ ( 5) ،مبتدی

 پیشرفته: -تی افبرای اعضای دوره اوای

( 4، )کاستن از شدت خاطرات ناگوار( 3، )منفی از جانب درمانگر نادیدهبه کمک ( 2وبینار بعدی ما، ) (1)

 تمرینییادآوری گروههای ( 5، )نهاآیکی از اعضا و پاسخ به  پرسش

~~~~~~~~~~ 

http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
https://t.me/farhadforughmand
https://t.me/GaryCraig
https://t.me/joinchat/AAAAAE_fx6ZCsSdYPbkviQ
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
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 امروز جمله

اعتماد و اطالعات  ،عشق ،امتی و مطالعه کتابت را شروع کردهافاز روزی که مجددا اجرای دستورالعملهای اوای

 .امفراوانی از درمانگر نادیده دریافت داشته

نم کدن و تمرین کردنم را بگیرم و فکر میتوانم جلوی خواناند. دیگر نمیموارد برایم معقول شدهاز اکنون خیلی 

باشد. مدتها بود که منتظر چنین روزی بودم. این هم بدین علت است که اکنون زمان مناسبی برای این کارم می

 !عجب مزیتی نصیبم شده استورد. آتی مرا به راه راست باز افپیوستن به دوره اوای

 (جزئیات دوره)تی افیکی از اعضای دوره اوای ،راگالی روسیم

~~~~~~~~~~ 

 96قسمت  –اندیشه نوین 

 بزرگ دیدگاه –تی افاوای

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

لی وگیریم. تی و درمانگر نادیده شفای خودمان را هدف میافمعموال در کار با اپتیمال اینوشته گری کریگ: 

گریسته ن نآاگر به درستی به  ،اندیشه نوینراند. رامش میواقعی خیلی بزرگتر از این است و ما را به سوی آ دیدگاه

ر این توضیحات بیشتر دبرد. می ،که به صورت علمی ثابت شده که واقعیت ما است ،ن یگانگیآما را به سوی  ،شود

 .فیلم

~~~~~~~~~~ 

 مروری بر مقاالت و فیلمها

 دیگرسم و بسیاری ناخوشیهای سودگی غیرممکن دن پاول از آآ :شفاهای غیرممکناز مجموعه  -1

https://www.emofree.com/optimal-eft-training.html
https://www.emofree.com/optimal-eft-training.html
http://eft.ir/Service/The-Unseen-Therapist
https://emofree.com/garythink/episodes-1-50/36-oeft-the-big-picture.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=1-28-21&utm_term=Video&utm_content=Body
https://emofree.com/garythink/episodes-1-50/36-oeft-the-big-picture.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=1-28-21&utm_term=Video&utm_content=Body
https://emofree.com/answers/doing-the-impossible/dan-paul-s-impossible-relief-for-asthma-and-many-other-ailments.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=1-28-21&utm_term=Dan&utm_content=Recommended
https://emofree.com/answers/doing-the-impossible/dan-paul-s-impossible-relief-for-asthma-and-many-other-ailments.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=1-28-21&utm_term=Dan&utm_content=Recommended
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  پرسد.نیل راجع به فشار خون میکوین مک: رسش و پاسخپاز مجموعه  -2

  ؟ن نت باالتر را بخوانمآتوانم یا میآ: اندیشه نویناز مجموعه  -3

~~~~~~~~~~ 

 نتایج مستحکم یک مبتدی

کتاب رایگان درمانگر نادیده را خوانده بود. همان طور  لوری برش مبتدی است و در زمان نگارش این متن فقط

 ویش گشوده شدند.که خواهید دید درهای بزرگی به ر

~~~~~~~~~~ 

 ،سالم گری

ن عشق آای هستم که در از جامعهشود حس کنم بخشی درمانگر نادیده واقعا مناسب حال من است و باعث می

وردم و نتایج آام. دیشب برای اولین بار از او دعوت به عمل هرگز چنین احساسی نداشتهزیادی وجود دارد. قبال 

 بسیار جالبی نصیبم شدند.

نهایی را که به آام. همه کتابهای دکتر جو دیسپنزا و خصوصا سال است که مطالب خودیاری را دنبال کرده 35

ا هر روز یوگ ،امهمراه با فیلمهای نیک اورتنر ضربه زده ،امتغییر ارتباطات مغزی و تعادل چاکراها مربوطند خوانده

عصبی را انجام -ام و روش احساسیندهنه خاطرات ناگوار و اعتیادها خواکتابهای زیادی در زمی ،امتمرین کرده

سال است که به  35ام که بدانم چرا ام. اینها فقط چند نمونه بودند. همه اینها را هم برای این انجام دادهداده

 .(سال دارم 44اکنون )دردهای مزمنی دچار هستم 

مدتها است که دانم که دردم علت احساسی دارد و ام نشدند. میحتی موقتی سودگیآهیچ یک از اینها موجب 

ه ک دیشب بیش از هر زمان دیگری !ن چه کنمآدانستم با ولی نمی ام.ام تهیه کردهوقایع مهم زندگیفهرستی از 

 .سوده شدمآیگری استفاده کرده بودم از هر روش د

https://emofree.com/answers/questions-and-answers/kevin-macneil-asks-about-blood-pressure.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=1-28-21&utm_term=Kevin&utm_content=Recommended
https://emofree.com/garythink/episodes-1-50/15-can-i-sing-a-higher-note.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=1-28-21&utm_term=Sing&utm_content=Recommended
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کنم که این درمانگر و مربی یوگا حس می ژتی خواهم رفت. من به عنوان یک ماساافدر ادامه به سراغ دروه اوای

تواند به مراجعان و شاگردانم هم کمک کند چون در کسب و کارم قادر خواهم شد عالوه بر مسائل روش حتی می

 ائل احساسی نیز کار نمایم.جسمی بر روی مس

 لوری ،با احترام

~~~~~~~~~~ 

 کمک بیشتری نیاز دارید؟

 ی بیابید.تافرا بخوانید تا درک بهتری از آخرین پیشرفت ما یعنی اپتیمال ای کتاب رایگان درمانگر نادیده .1

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 گروه که در سطح باالیی برگزار می تیافمدرک کامل ایبرنامه ارائه از طریق  .3

 ای و موثر در شفابخشی شوید.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

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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به شود. برگزار می 2222 ژانویه 99صبح ) به وقت غرب امریکا( روز یکشنبه  92ساعت در  وبینار بعدی ما:

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

 دیگری که به ما در باال رفتن از پلکان معجزات کمک کند اختصاص دارد.

طرح یا در حین وبینار م برایم بنویسیداین فرصتی عالی برای پرداختن به سواالت و نظرات شما است. درباره آنها 

 کنید.

 ن عالوه بر پرسش و پاسخ از این قرارند...آعناوین 

 نماید.کند معرفی میای را که برای مسائل جسمی مزمن برگزار میگابریل روتن دوره فشرده -

 شود.د از درد لگن میرَسودگی ب  یک گروه تمرینی باعث آیک تجربه موفق نیابتی.  -

د. شونن مسائلی که در ورای عالئم سمج قرار دارند هدف گرفته میآیک جلسه با درمانگر نادیده که در  -

 در این مورد هدف دلخوری عمیق است.

~~~~~~~~~~ 

 گیردمنحصر به فرد از درمانگر نادیده می "کمک منفی"ریک دانیو یک 

 ،سالم گری

دهم. فیسبوک و رادیو قرار می ،های اخبارگراییا گفته بود که بیش از حد خودم را در معرض منفیهمسرم باره

توانستم در این مورد بکنم و این باعث شده بود که نسبت به همه چیز ذهنیت منفی داشته ولی به نظرم کاری نمی

 این بود که از درمانگر نادیده کمک خواستم. .نمودمقطع میباشم. باید این چرخه را 

 !صبح روز بعد در حالی که تصویر یک فالمینگو در ذهنم بود از خواب بیدار شدم

طبیعی  رنگ"او هم گفت  ؟حسابی گیج شده بودم. این بود که از درمانگر نادیده پرسیدم که با این باید چه بکنم

ند و کنها را جذب میآبتاکاروتن موجود در  خوردمیو جلبک جایی که مدام میگو نآفید است. ولی از فالمینگو س
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یهای منفی تغذیه شوند همین طور هستند و از درون منفی افراد معمولی هم که مدام با انرژ ید.آدر می آنبه رنگ 

 "گردند.می

وم. شو بعد به کار خودم مشغول می "فالمینگو"گویم اکنون اگر یک حس منفی به من دست دهد فقط با خودم می

 !چه عالی

 ریک

~~~~~~~~~~ 

 کاستن از شدت خاطرات ناگوار

 "مارلین را در یک جلسه با درمانگر نادیده به صورت کلی راهنمایی کردم"

 عاطفی و جنسی بود. ،سیبهای شدید جسمیآکودکی مارلین مملو از 

نها را آتوانست فهرستی از نها به قدری زیاد بود که وی بدون اینکه شدیدا ناراحت شود حتی نمیآمتاسفانه شدت 

 دشاندکی در یک واقعه وارد میذهنا توانستم به کار گیرم چون هر بار که رامش شخصی را نمیوش آتهیه کند. ر

 گردید.شفته میآبسیار 

 ؟انستم بکنمتوپس چه می

نها را به یاد بیاورد و از درمانگر نادیده آکاستیم تا او حداقل بتواند که باید از این شدتهای زیاد می بدیهی بود

 ردمکمارلین را در یک جلسه با درمانگر نادیده به صورت کلی راهنمایی این بود که نها را برطرف سازد. آبخواهد 

ای را هم مشخص نکردیم. بدین ترتیب او توانست با راحتی ن به هیچ مورد خاصی نپرداختیم و هیچ واقعهآو در 

د و شوی تیافحساب کاربری خود در دوره اوایبرای مطالعه بقیه این مقاله وارد بیشتری در جلسه شرکت کند. 

 سیبهای شدید کلیک کنید.آاز شدت  نکاست >هاروی نکات و راهنماییی سمت چپ در منو

~~~~~~~~~~ 

  نآیکی از اعضا و پاسخ به  پرسش
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ال گویم ککنم. در برخی مواقع با خودم میاین روزها بیشتر بر روی خنثی کردن احساس گناهم کار می پرسش:

 گویم لیاقت چیزهای بد را داری.شوم و میتقصیر تو بود و بعد از دست خودم خشمگین می

هرگز انتظار نداشتم این طور با خودم حرف بزنم و این  ؟یا دو جنبه متفاوت است ؟احساس گناه استیا این فقط آ

 اس.برایم کامال جدید است. اس. 

رای بیند. آهای متعددی رو میالیه و خصوصا اگر با بدرفتاریهای شدیدی روبرو شده باشی به مرور زمان :پاسخ

تقریبا قطعی است که چنین حرفهایی به خودش بزند. خوشبختانه کودکی که مورد بدرفتاری قرار گرفته است 

 نها را تشخیص دهی.آتوانی می

استفاده  نآرامش شخصی بر روی گویی یک واقعه خاص در نظر بگیر و از روش آهر چیزی را که به خودت می

 نمایند.زنی احتماال فروکش میکن. احساس گناه و حرفی که به خودت می

~~~~~~~~~~ 

فا یابید. لطدر گروههای تمرینی ما منظما فرصتهایی برای بهبود مهارتهای خود می یادآوری گروههای تمرینی:

 این را در بخش مخصوص اعضای وبسایت ما بررسی نمایید.

 به شما عالقه دارم، گری

 گری کریگ ©

 تمامی حقوق محفوظ است

 لطفا در تمامی موارد درمانی با پزشکان مشورت نمایید. توجه:

 

 


