
 

1 
 

 

 تی گری کریگافخبرنامه رسمی ای

 0206 فوریه 4، 6911 دی بهمن 61

 

 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

 کارها به شدت مخالف است: گری کریگ با این

ساز و غیره )وی این کار ساز، انگشتان ثروتتی ثروت: ذهن ثروتافبرگزاری هرگونه دوره ای -6

 داند(تی میافرا تحریف ای

 داند(ترجمه و انتشار بدون اجازه آثارش )وی این کار را سرقت می -0
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. گری کریگ از اقدامات او دهدمتاسفانه 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 

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

ایگان در دسترس شما                 تی به طور کامل به فارسی ترجمه شده و به رافمنابع 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 یکتوجه: اینجانب اجازه ترجمه تمامی آثار گری کریگ را از ایشان گرفته

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

 اشند. گرینمایند بهتر است به فکر آخرت خود بکه گری کریگ صریحا نهی کرده است برگزار می

 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.کسی اجازه ندارد بر پایه این مفاهیم دوره

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

 تی گری کریگافکانال خبرنامه رسمی ای

 | 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

( افکار و احساسات چگونه بر سالمتی 4بینشهای بیشتر، )( 3، )یک شفای غیرممکن( 2امروز ) سرگرمی (1)

 کمک بیشتری نیاز دارید؟  (6)مروری بر مقاالت و فیلمها، ( 5گذارند، )اثر می

 پیشرفته: -تی افای دوره اوایبرای اعض

یک پیام ( 4، )تیافدوره فشرده اوای( 3، )فایل ضبط شده وبینار اخیر ما آماده است( 2وبینار بعدی ما، ) (1)

 تمرینییادآوری گروههای ( 6، )( بهبودی درد لگن5پیشرفته از جانب درمانگر نادیده، )

~~~~~~~~~~ 

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://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
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 امروز سرگرمی

کنند. شین لیم، که قبال برنده مسابقه استعدادیابی بازی مرا مجذوب خود میبدههنرهای واقعی و از جمله شع

 آور است.بینید. حیرتمی این فیلمامریکا شده است را به همراه بانوی همکارش در 

~~~~~~~~~~ 

 یک شفای غیرممکن

 ام ندیده بودماین در حرفه پزشکیهرگز چیزی شبیه به 

والدینش او را به تقریبا همه بیمارستانهای یونان برده و حتی پرونده درمان او را به چند مرکز پزشکی بریتانیا هم "

 "ای نگرفته بودند.فرستاده و هیچ نتیجه

است. وی در اینجا بهبودی  تیافدکتر جورج آسیتیاناکیس در یونان جراح مغز و اعصاب و یکی از اعضای دوره اوای

دهد. در طول فرایند درمانگر نادیده مسئله ساله را از تشنج ناگهانی و غیره شرح می 12غیرممکن یک دختر 

آموزید. با دقت حساسیت به سرب را رو آورد و موجب شفای پدر آن دختر هم شد. مطالب بسیاری از آن می

 بخوانید.

 آید.از حیطه روشهای ساخته دست بشر به دست میوقتی شفا در خارج  تعریف غیرممکن:

 سالم گری،

ام ای انجافتوانم برایت بازگو کنم ولی فعال فقط به ذکر یک مورد که اخیرا با اوایهرچند که موارد زیادی را می

 نمایم.ام بسنده میداده

انحراف چشمها  و غیره مبتال شد. )احتماال صرع(، کج شدن دهان،  به تشنجها 2222ای از سپتامبر ساله 12دختر 

اه شد. گهگمیرفت و ناگهان هم خشمگین میبه آسم شروع شدند. در خواب راه  خس سینه شبیهمسائل او با خس

 گشت.شناخت و به حمالت هراس دچار میهم والدینش را نمی

https://www.youtube.com/watch?v=ZzB97hzNCq8
https://www.youtube.com/watch?v=ZzB97hzNCq8
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م را به چند مرکز پزشکی بریتانیا ه والدینش او را به تقریبا همه بیمارستانهای یونان برده و حتی پرونده درمان او

ی اکرد و دچار مسائل پیچیدهمصرف میدخترک داروهای زیادی برای صرع  ای نگرفته بودند.فرستاده و هیچ نتیجه

 های بینایی، شنوایی، سردرد و غیره شد.در زمینه

کنند(. این اطالعات را تلفنی دیگری زندگی میاز کارهای من خبردار شدند و با نومیدی تماس گرفتند )در شهر 

 از والدینش دریافت داشتم:

. کرده استخواسته است او را باردار شود. نگران نگهداری از کودک بوده و از این بابت احساس گناه میمادرش نمی

 حمالت پس از استفاده از ماسک و بوئیدن مدادی که حاوی ذرات سرب بوده است شروع شده بودند.

یک گروه تمرینی با دو عضو دیگر یعنی ولیسالوا استویچوا از بلغارستان و اال نوواک از لهستان تشکیل دادم. سه 

نفری به صورت غیابی و با کمک گرفتن از درمانگر نادیده بر روی دختر جوان کار کردیم. در این مرحله عمدتا 

 عالئم را هدف گرفتیم.

خوابید حاوی سرب است من زنگ زد و گفت پتوی برقی که دخترک با آن میجالب این بود که پدرش روز بعد به 

ور بود. آاز نظر برخی افراد این تصادفی باشد ولی زمان و کیفیت این توصیه حیرتو پرسید چه باید بکند. شاید 

 احتمال تصادفی بودنش کمتر از یک در میلیون است.

ر کنند. روز بعد وی اطالع داد که بهبودی قابل توجهی حاصل شده این بود که به پدرش گفتم فورا پتو را از او دو

 شد.خس سینه ناپدید شده بود ولی باز هم به حمالت هراس دچار میاست. خس

تی نیابتی بر روی او انجام دادم. ولیسالوا توصیه کرد که باید بر روی مادرش هم کار کنم و افسپس به تنهایی ای

ای و اپتیمال را بر روی مادر و دخترش بکار تی ضربهافبود که از طریق اسکایپ ای من نیز موافقت نمودم. این

 کنم.اش میو لذا خالصه داردگرفتم. جزئیات زیادی 

 مادر ظرف فقط یک جلسه بسیار آرامتر شد. 

 کاری تیروئید استفاده نکرد.روز بعد به ناگهان فکری به ذهن پدر رسید و دیگر از دارو برای کم 
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 شود و دخترک دیگر خشمگین نمی اند.پس از سه روز پدرش زنگ زد و گفت: حمالت کال متوقف شده

 شناسد. والدینش را می

 کنم از اینها به گردد. حس میخواهد به مدرسه برود دچار حمالت هراس میدخترک باز هم وقتی که می

 میان بروند. بینم که اینها نیز ازکند. خوشخاطر مسائل مادرش استفاده می

 توانم چیزی بگویم.اند. بیش از این نمیآورند ولی معجزهدانم این نتایج چقدر دوام میگری، نمی

 بسیار متشکرم!!

 جورج

~~~~~~~~~~ 

 بینشهای بیشتری از کتاب درمانگر نادیده

 باشد.وی برای این که کارش را انجام دهد فقط نیازمند آمادگی شما و دعوتی درخور می

تان را افزایش دهید و به شکل مناسبی از او مادگیآموزید که چگونه آدر این صفحات می روش قابل انجام:یک 

پذیر است که موجب مزایای تاثیرگذاری، حتی در حین دعوت به عمل آورید. این کار مستلزم فرایندی کامال انجام

 ازد.ستان است که شما را محدود میو فقط انگیزهتوانید تا هر جایی که بخواهید پیش بروید شود. مییادگیری، می

ی که برای هر ناخوش ،توانداید که میبیشتری برسید انگار که عصایی جادویی را به دست گرفتهتسلط اگر به 

گرفته  تا هر مساله  احساسی که  مزایایی به بار آورد. این شامل همه چیز از سردرد معمولی ،تصورش را بکنید

های متداول اغلب در که ظاهرا امیدی در برابر آنها نیست و روش ،هاییگردد و به بیمارید میرا بکنیفکرش 

 رسد.نیز می ،شوندرویارویی با آنها با شکست مواجه می

 دهشمربله، این شامل ناخوشی خودتان، حتی اگر عجیب، نادر یا غیرممکن  شود:شامل ناخوشیهای شما هم می

 گردد. شده باشد نیز می
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~~~~~~~~~~ 

 گذارندافکار و احساسات چگونه بر سالمتی اثر می

 برگرفته از وبسایت دانشگاه مینسوتا

گذارند. احساساتی که آزادانه تجربه و بدون قضاوت یا وابستگی نشان تان اثر میافکار و احساساتتان بر سالمتی

گر، احساسات سرکوب شده )خصوصا موارد شوند معموال سیالند و اثری بر سالمتی ندارند. از سوی دیداده می

توانند موجب تخلیه انرژی ذهنی شوند، تاثیر منفی بر جسم بگذارند و به مشکالتی در زمینه ترسناک و منفی( می

 سالمتی منجر شوند.

. فتداام که این امر بسیار بیشتر از آنچه که در اینجا ذکر شده است اتفاق میبه تجربه دریافته نظر گری کریگ:

 باشند.درواقع انواع احساسات منفی عامل اصلی، اگر نگوییم تنها عامل، ناخوشیهای جسمی ما می

روی  ان بلکه برباید افکار و احساساتمان را تشخیص دهیم و مراقب اثرات آنها باشیم. اینها نه فقط بر روی دیگر

 جسم، رفتار و روابط ما اثر دارند.

توانند باعث ایجاد تنش شوند و آن هم به نوبه خود تعادل گی و نومیدی میرفتارهای منفی و احساسات درماند

کند و به دستگاه ایمنی صدمه زند، مغز را از مواد شیمیایی الزم برای شادی تخلیه میهورمونهای بدن را بر هم می

رها یا درپوشهای تواند موجب کاهش عمر ما شود. )علم ثابت کرده است که تنش تلومزند. تنش مزمن عمال میمی

 گردد.(کند و این باعث پیری زودرس میای را کوتاه میانهای دیانتهای رشته

تواند باعث مشکالت سالمتی از قبیل فشار خون، خشم نیز اگر به درستی مدیریت نشود یا سرکوب گردد می

 بیماریهای قلبی، اختالالت گوارشی و عفونتها شود.
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رانی، شک و سایر احساسات منفی نیز همین طورند. همه اینها موجب عدم ترس، گناه، نگ نظر گری کریگ:

 شوند.تعادلهای شیمیایی و لذا ناخوشی می

~~~~~~~~~~ 

 مروری بر مقاالت و فیلمها

 گویدن رایان از آرامش عمیقتر با درمانگر نادیده میآ: نتایجاز مجموعه  -1

  مصاحبه با خدا: لکان معجزاتپاز مجموعه  -2

  حرکت ماندهمه چیز تغییر کرد و زمان بی: تجربیات روحانیاز مجموعه  -3

~~~~~~~~~~ 

 کمک بیشتری نیاز دارید؟

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

باانگیزه است شوید. خودم درس  ای و شاگردانما 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 می که در سطح باالیی برگزار تیافمدرک کامل ایاز طریق برنامه ارائه  .3

 ای و موثر در شفابخشی شوید.برتر افراد حرفه

 تیافکاربران رسمی ایبا یکی از افراد بسیار آموزش دیده و دارای مدرک ما تماس بگیرید.  -4

 تماس بگیرید. تی گری کریگافمراکز آموزشی رسمی ایالعات بیشتر لطفا با برای کسب اط -5

 تی:افبرای اعضای دوره اپتیمال ای

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

https://www.emofree.com/answers/results/anne-ryan-on-the-unseen-therapist-s-deeper-state-of-peace.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2-4-21&utm_term=Anne&utm_content=Recommended
https://www.emofree.com/answers/results/anne-ryan-on-the-unseen-therapist-s-deeper-state-of-peace.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2-4-21&utm_term=Anne&utm_content=Recommended
https://www.emofree.com/answers/garythink-articles/an-interview-with-god.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2-4-21&utm_term=Interview&utm_content=Recommended
https://www.emofree.com/answers/garythink-articles/an-interview-with-god.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2-4-21&utm_term=Interview&utm_content=Recommended
https://www.emofree.com/answers/spiritual-experiences/time-stood-still-joyce.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2-4-21&utm_term=Changed&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
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 جزئیات و قیمتهای عضویت

به شود. برگزار می 0206فوریه  64صبح ) به وقت غرب امریکا( روز یکشنبه  62ساعت در  وبینار بعدی ما:

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

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

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

 کنید.

~~~~~~~~~~ 

 فایل ضبط شده وبینار اخیر ما آماده است

شوید و در منوی سمت چپ  تیافایوحساب کاربری خود در دوره ابرای دسترسی به آن کافی  است وارد  سالم

تیروئید،  125شماره  <125تا  26وبینارهای شماره  <و بعد از آن 2212وبینارهای  <روی وبینارهای ضبط شده

 کووید و پرسش و پاسخ کلیک کنید.

 عناوین مهم آن از این قرارند:

 گوید.کند. شری مقدمات را میگری وبینار را آغاز می 2:22:22

ر از شفا فرات"دهد. دهیم ارائه میدیگر برای تشریح کاری که انجام می "سخنرانی آسانسوری"گری یک  2:22:14

 "روشهای ساخته دست بشر.

رده قرار است یک دوره فشگوید. وی از موفقیت در درمان بیماری گریوز )تیروئید( می دکتر گابریل روتن 2:28:22

 دهند.تی برای مسائل جسمانی برگزار کند. گری و شری نظر میافاوای

 دهند.پرسد. دکتر روتن، گری و شری نظر میمبتال شده است می 11جی راجع به شوهرش که به کووید  2:32:55

 دهد.یاند. گابریل نظر مش کار کردهگوید که در گروه تمرینی با موفقیت بر روی درد استخوان لگنبِرَد می 2:42:28

http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=N9_in_o5cWRY2vLUVUW--YRHLSnMlAcq-wPThFN5ETAx3AxfUuIoJ6tTWvgOVhFiyuGqrTjP985cPED-2CMQUFEorlp2zVndaOgUr3mDM-Hk9x8RwN39Ctu-r2VKWiadeqzsuZmUPoNziMhbgbpy4yyewzqcesYXlTEdDSY04XWw1rGSWZ2mqRpcG43v5YJZgBDSW5TQBhRxOQOFLtDQm3hI6k2oXBblyhmzwEcPRk-1osxSyTNFbe1MRvdIz4yDot45cOpPH7Mt9MPddcTyhww1
https://www.emofree.com/gary.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=1-7-20&utm_term=Write&utm_content=Footer
https://www.emofree.com/gary.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=1-7-20&utm_term=Write&utm_content=Footer
https://www.emofree.com/log-in.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2-4-21&utm_term=Login%20Webinar&utm_content=Footer
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 دهد.مارسی راجع به تجربه لگن برد نظر می 2:51:35

ارش خ گوید. دیگر احساسکارن که یکی از اعضای گروه تمرینی برد بوده است تجربه خودش را از آن می 1:23:22

 نکرد.

ی در مسئله خستگی کریستین که او هم یکی از اعضای گروه برد بوده است به بهبودی قابل توجه 1:28:22

 مزمنش دست یافت.

 دهند.پرسد. شری و گابریل نظر میتی بر روی مراجعان میافامبر در مورد نحوه استفاده از اوای 1:14:25

 بخشد.دهد و گری وبینار را پایان میری نظر میشکنند. گفتگو می 11گری و گابریل راجع به کووید  1:25:45

~~~~~~~~~~ 

 تی شری بیکرافرای دوره فشرده اوایآخرین فراخوان ب

 نوشته شری بیکر

. تی استافوقت آن رسیده است که دومین دوره فشرده را برگزار کنیم. این مخصوص شاگردان پیشرفته اوای

تی دست یابیم، مهارتهایمان را در زمینه ارتباط با درمانگر افخواهیم به درک عمیقتری از اصول بنیادی اوایمی

-م که چگونه میان صداهای درمانگر نادیده و نفس تمایز بگذاریم، بهتر بتوانیم قابیم، یاد بگیریده ارتقا بخشنادی

 بندی مجدد بنماییم تا به تغییرات شناختی برسیم و خیلی چیزهای دیگر.

ل روتن ابرینیاز کارگاه جدیدی است که به زودی توسط دکتر گشود و پیشتی ارائه میاففقط به اعضای دوره اوای

 گردد.و با تمرکز بر شفای مسائل جسمانی برگزار می

فوریه  11یا  18صبح به وقت شرق امریکا در شش جمعه یا شنبه و از  12فعال قصد دارم این دوره را در ساعت 

 برگزار نمایم. 2221

ید ایمیلی تواناید مینکرده بودید. اگر تاکنون چنین ه ابراز تمایل کردهاین دوره فشردبسیاری از شما به شرکت در 

 برایم بفرستید تا اطالعات اضافی را برایتان ارسال دارم و به پرسشهای شما پاسخ دهم.
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وارد شوید و در منوی  تیافحساب کاربری خود در دوره اوایبرای کسب اطالعات بیشتر و از جمله هزینه آن به 

 تی کلیک کنید.افسمت چپ روی دوره فشرده اوای

 نظرات شرکت کنندگان:

وزش عالی از تو متشکرم. از آغاز تا پایان بسیار عالی بود. با توضیحاتی که دادی اکنون مطالب شری، برای این آم"

 "فهمم. اطالعات را به طور کامل ارائه دادی. متشکرم و نعمت خدا بر تو باد.را به صورت عمیقتری می

یند آتا چه حد عجیب به نظر  دهداز تو یاد گرفتم که به درمانگر نادیده و صرف نظر از اینکه اطالعاتی که می"

خواهم معموال فوری انگر نادیده جوابی میرمگوش دهم. چیز دیگری که برایم عجیب است این است که وقتی از د

ام. ظاهرا همگان پس رسم. حتی گاهی اوقات شده است که هنوز سوال را به پایان نرسانده جواب گرفتهبه آن می

 "ای.د پس حتما مطالب درستی را آموزش دادهاناز طی دوره فشرده پیشرفت کرده

از دروس دوره فشرده بسیار خوشم آمد. هر کالس نقش منحصر به فرد و مهمی در آمادگی من در جذب اطالعات "

 رومداشت. مایلم صمیمانه از تو به خاطر همه آموزشهایی که دادی تشکر کنم. وقتی از پلکان معجزات باال می

 "شوند!می نعمتهای بیشتری نصیبم

 تیافدوره فشرده اوای مدرس شری بیکر، مدیر مرکز آموزش رسمی گری کریگ )به زبان انگلیسی( و

~~~~~~~~~~ 

 یک پیام پیشرفته از جانب درمانگر نادیده

 چگونه واقعا ببینیم

 " .رودکنید دارید از میان میهر مشکلی که فکر میتان ببینید اگر بیاموزید که با چشم روحانی"

دهند که در دنیای موهومی، که فکر بینند. آنها در واقع اتفاقاتی را گزارش میچشمهای جسمتان درواقع نمی

 افتند.کنید خانه شما است، میمی

mailto:sheribaker29@gmail.com
https://www.emofree.com/log-in.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2-4-21&utm_term=Login%20Sheri&utm_content=Footer
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تان یگانگی است و با همه موجودات زنده در آن ساکنید. ولی چشمانتان خانه واقعی با این تعریف شما نابینا هستید.

بینند که حتی توسط دانشمندان ثابت شده که غیرممکن است. پس در عوض آن جدایی را می بینند.این را نمی

 وظیفه دارید از این خواب بیدار شوید و بیاموزید که واقعا ببینید.

 این باید بیشتر توضیح داده شود.

شوید و در منوی سمت چپ روی  تیافوارد حساب کاربری خود در دوره اوایبرای مطالعه ادامه مقاله کافی است 

 پیامهای درمانگر نادیده کلیک کنید.

 

~~~~~~~~~~ 

 شوددرد لگن او میگروه تمرینی برد تامسون موجب بهبودی بیشتر 

 ،سالم گری

نفره ما در هفته گذشته به تو بدهم. پنج نفری از طریق زوم با هم تماس  5خواهم بازخوردی از تجربه گروه می

اش ذیریپجلسه گذاشتیم و تصمیم گرفتیم بر لگن راست من و به قصد کاهش درد و ناراحتی آن و افزایش انعطاف

 تمرکز کنیم.

نبه شتا پنجقرار شد شنبه شب داشتیم که به بهبودی اندکی منجر شد. سپس ای در پنجدقیقه 12یک جلسه 

جلسه برگزار  6. همه اعضا توانستند در طول هفته ن کار کندآدقیقه بر روی  5هر روز هر یک از اعضا بعدی 

 نمایند.

شاید به یاد داشته باشی که چند ماه قبل که رفتم )کیلومتر راه می 2بهبودی کامال قبال توجه بود. خودم هر روز 

اید به گشتم بو وقتی به خانه برمی توانستم چهارصد متر راه برومبا هم از درمانگر نادیده کمک گرفتیم فقط می

 (دادم.دقیقه به لگنم استراحت می 12مدت 

https://www.emofree.com/log-in.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2-4-21&utm_term=Login%20Read&utm_content=Footer
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م الزم گشتن که به خانه برمیپس از اینکه گروه به مدت یک هفته کار کرد توانستم بیشتر راه بروم و پس از آ

روی و هم در عدم نیاز به استراحت بهبودیهایی نبود به لگنم استراحت دهم. به عبارت دیگر هم در میزان پیاده

اکنون در حال کار بر روی یکی دیگر از اعضا که به خستگی مبتال است هستیم. این چیزها را خیلی حاصل شد. 

 !!!دوست دارم

 برد ،گیرمغوش میآتو را در 

~~~~~~~~~~ 

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

 این را در بخش مخصوص اعضای وبسایت ما بررسی نمایید.

 به شما عالقه دارم، گری

 گری کریگ ©

 تمامی حقوق محفوظ است

 کان مشورت نمایید.لطفا در تمامی موارد درمانی با پزش توجه:

 

 


