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 تی گری کریگافخبرنامه رسمی ای

 3239 فوریه 99، 9211 دی بهمن 32

 

 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(رقت میترجمه و انتشار بدون اجازه آثارش )وی این کار را س -3
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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 | درمانگر نادیدهکتاب  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

 کمک بیشتری نیاز دارید؟  (5)مروری بر مقاالت و فیلمها، ( 4، )خوابیبی( 3، )افسردگی( 2امروز ) جمله (1)

 پیشرفته: -تی افبرای اعضای دوره اوای

، ست از قضاوت کردن برداریدد( 3، )تیافدوره فشرده اوایری بیکر از شبروزرسانی ( 2وبینار بعدی ما، ) (1)

 تمرینییادآوری گروههای ( 5، )جواهراتی از وبینارهای ضبط شده( 4)

~~~~~~~~~~ 

 امروز جمله

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
http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=zK23vIX0X_ttufnQhEXxz-gt9z8EFwNqkoFAjGU7YsAV9y9Ar6KxAAYd6CFdFuV5rqZ88kB8I0V2E3yH1G5mhMgA4SVqqrH3jWst8Tv6OSb7FtlnAglgASO68jG2tXQlWrXVdU9pPgsumBu1UN4HCaZgkG5f4420C6ctPkviJesjHO55fLUZ4FhNQBZBGMMoPD1_NPpwQ1mmtMKCVyYpSC7WQ5Q-3gW_CuSsVay1RW5S0
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 "نم.کام. لذا خیلی از تو تشکر میدارم و رابطه گرانبهایی با درمانگر نادیده پیدا کردهدوره را بسیار دوست می"

 تیافز اعضای دوره اوایا ،بندتا تلیا

~~~~~~~~~~ 

 بینشهای بیشتری از کتاب درمانگر نادیده

 شودسوده میآکیم فیرل از افسردگی شدید 

این در گاهی ندارد. آحرفه پزشکی از علت افسردگی  WebMD.comبنا به گفته وبسایت  :نوشته گری کریگ

ند و دان را نمیآای است. هیچ کسی علت افسردگی بیماری بسیار پیچیده" تنوشته شده اس وبسایت مشهور

 "ید.آممکن است به دالیل گوناگونی پدید 

استفاده از داروهای ضد افسردگی "ن وبسایت آشود. به گفته ن استفاده میآولی اغلب از داروها برای درمان عالئم 

 نبیوتیکها عفونتها را درمانتیآن است. ولی این داروها به همان شکلی که آهای درمان یکی از بهترین شیوه

 "ده کنید.ها استفاآنن که حالتان بهتر شد نیز از آنمایند. احتماال باید حتی پس از کنند عمل نمیمی

نها با هدف گرفتن مسائل احساسی حل نشده موجب آاست که در  ولی کتاب درمانگر نادیده مملو از مثالهایی

مده آن کتاب این طور آ راج  به کیم فیرل در شویم. مثالسودگی از بسیاری از ناخوشیها و از جمله افسردگی میآ

 است...

امکان را داد که امروز صبح با بینش مثبتی درمانگر نادیده برای اولین بار در چند ده سال گذشته به من این "

زندگی از خواب برخیزم. داروها اثر ناچیزی بر افسردگی من گذاشته بودند. افکاری که راج  به خودکشی  بهنسبت 

 "داشتم ناپدید شدند و به کلی از یادم رفته است که افسردگی شدید به چه شکلی است.



 

5 
 

ه اگر قبل ید کآتوانم توصیه پزشکی بنمایم ولی به نظرم با عقل جور درمیهرچند که من پزشک نیستم و لذا نمی

صرف و بتوانید اصال دارو م نتایج بهتری دست یابید شاید به پناه بردن به داروها به سراغ درمانگر نادیده برویداز 

 به نظرم این کار پرداختن به علت و نه به عالمت است. از پزشک معالجتان بپرسید که چه نظری دارد. ننمایید.

~~~~~~~~~~ 

  خوابیالی در مورد بیسو

 ؟استای جواب من تی ضربهافیا ایآگردم. خوابی میبه دنبال درمانی برای بی :سوال

ت. شفتگی احساسی اسنها آآترین لی اصلیخوابی دالیل متعددی دارد وبیهرچند ام که به تجربه دریافته :جواب

 ن هم در درون ما نهفته است. فقط باید بدانید که چگونه به سراغش بروید.آدرمان لذا 

رین خکنم که به سراغ آتو را تشویق میتواند در این مورد بسیار مفید باشد ولی با وجود اینکه ضربه زدن می

گیرد و همان طور که شاید انتظار داشته تی بروی. این روش بعد معنوی را دربرمیافپیشرفت ما یعنی اپتیمال ای

 ود کنی.دانل اینجاتوانی کتاب رایگان درمانگر نادیده را از رود. میاغلب از روشهای ساخته دست بشر فراتر می باشی

~~~~~~~~~~ 

 و فیلمهامروری بر مقاالت 

 های صادقاتجربه غیرممکن کاتلین کوئینلن از روی: شفاهای غیرممکناز مجموعه  -1

  ؟سیاتیک مفید باشدتواند در برطرف ساختن یا درمانگر نادیده میآ: پرسش و پاسخاز مجموعه  -2

  یک درمان نهایی برای همه چیز: اندیشه نویناز مجموعه  -3

~~~~~~~~~~ 

 بیشتری نیاز دارید؟ کمک

http://eft.ir/Service/The-Unseen-Therapist
http://eft.ir/Service/The-Unseen-Therapist
https://www.emofree.com/answers/doing-the-impossible/kathleen-quinlan-s-impossible-lucid-dream-experience.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2-11-21&utm_term=Kathleen&utm_content=Recommended
https://www.emofree.com/answers/doing-the-impossible/kathleen-quinlan-s-impossible-lucid-dream-experience.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2-11-21&utm_term=Kathleen&utm_content=Recommended
https://www.emofree.com/answers/questions-and-answers/can-the-unseen-therapist-help-with-sciatica.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2-11-21&utm_term=Sciatica&utm_content=Recommended
https://www.emofree.com/garythink/episodes-1-50/16-one-ultimate-remedy-for-everything.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2-11-21&utm_term=Ultimate&utm_content=Recommended
https://www.emofree.com/garythink/episodes-1-50/16-one-ultimate-remedy-for-everything.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2-11-21&utm_term=Ultimate&utm_content=Recommended
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 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:افبرای اعضای دوره اپتیمال ای

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

 جزئیات و قیمتهای عضویت

به شود. برگزار می 3239فوریه  91یکشنبه صبح ) به وقت غرب امریکا( روز  92ساعت در  وبینار بعدی ما:

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

 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 از این قرارند...آعناوین 

د داشته است. پادر بحث عمیقی با دکتر گابریل روتن درباره موفقیتی که در کار با یکی از مراجعانش -

 .شدادامه داشت ظرف یک جلسه برطرف  دی که ده سالشدی

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
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
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و مخالفی دارد. دفعه قبلی نظرات موافق  11 گفتگوی بیشتر با گابریل درباره نظری که در مورد کووید -

 سازیم. بسیار موجب سالمتی است.میدریافت کردیم و لذا موضوع را شفافتر 

 سواالت و نظرات اعضا -

 پردازیم. برای همگان باید مفید باشد.در پایان به کمک درمانگر نادیده به کار بر روی دلخوری شدید می -

~~~~~~~~~~ 

  تیافدوره فشرده اوایری بیکر از شبروزرسانی 

 افزار زوم در ششبا استفاده از نرمتی افتوانم اعالم کنم دوره فشرده اوایخوشحالم که می :بیکرنوشته شری 

 شود.برگزار می (به وقت شرق امریکا 12 تا صبح 12از ساعت ) 2221فوریه  22روز شنبه از 

ایم تا بتوانیم بیشترین تعامل را در میان اعضای گروه داشته تعداد نفرات شرکت کننده را محدود ساختههرچند که 

تی فاتوانند به سطح باالتری از درک و کاربرد اوایکنند میکه حس میولی هنوز جا برای چند تن دیگر  باشیم

 برسند وجود دارد.

فوریه به این نشانی برایم  15تی شرکت کنید لطفا تا قبل از دوشنبه افخواهید در این دوره فشرده اوایاگر می

 روه بپیوندید.تا به گ ایمیل بزنید

@gmail.com21sheribaker 

حساب کاربری خود در دوره برای کسب اطالعات بیشتر و اطالع از نظرات شرکت کنندگان کافی است وارد  

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

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

~~~~~~~~~~ 

 از جانب درمانگر نادیده دیگریک پیام 

 دست از قضاوت کردن بردارید

mailto:sheribaker29@gmail.com
https://www.emofree.com/log-in.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2-11-21&utm_term=Logon%20Boot%20Camp&utm_content=Footer
https://www.emofree.com/log-in.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2-11-21&utm_term=Logon%20Boot%20Camp&utm_content=Footer
https://www.emofree.com/log-in.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2-11-21&utm_term=Logon%20Boot%20Camp&utm_content=Footer
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 "رامش شما به این اصالح بستگی دارد.قضاوت کردن درباره دیگران اشتباه بزرگی است و باید اصالح شود. آ"

 ن است که به کلی دست از قضاوت کردن بردارید.آتنها راه قضاوت کردن  :از جانب درمانگر نادیده

 بگذارید بیشتر توضیح دهم.

خواهید در این رویا درواق  اگر میید که باید در بسیاری موارد قضاوت کنید. آدر این دنیای موهومی به نظر می

و  سیاسی ،یم غذاییرژ موزشی،آ ،موفق شوید باید تقریبا در همه موارد به قضاوت بپردازید. باید در موارد مالی

 بپوشید چه لباسهایی را ،چه فیلمهایی را ببینید را بخرید، مذهبی قضاوت کنید. باید قضاوت کنید که کدام خودرو

 پایانی از سایر قضاوتها.فهرست بی و

 "یدرامهارتی که در قضاوت کردن د"متاسفانه ظاهرا باید در مورد ارزش سایر افراد نیز قضاوت کنید. در نتیجه از 

 نمایید.سایر افرادی که کمتر مطلوبند و حتی دشمنان استفاده میدوستان و  تشخیصدر 

رامش شما به این اصالح بستگی دارد. اشتباه بزرگی است و باید اصالح شود. آ انولی قضاوت کردن در مورد دیگر

 پلکان معجزات و همین طور دستیابی مجدد به یگانگی نیز همین طورند.  ازباال رفتن شما 

وارد شوید و در منوی  تیافحساب کاربری خود در دوره اپتیمال ایکافی است به برای مطالعه ادامه این مقاله 

 سمت چپ روی پیامهایی از جانب درمانگر نادیده کلیک کنید.

~~~~~~~~~~ 

 جواهراتی از وبینارهای ضبط شده ما

 124از ) 3محتوای وبینار شماره به عنوان مثال . در اینجا وبینارهای ضبط شده ما مملو از بینشها و نتایج موثرند

 شود.یذکر م (وبینار

 ضعیت مادر ایزابل واگوس و بهبودی موثر او از سکته.مرور کلی و بروزرسانی و 2:22:22

https://www.emofree.com/log-in.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2-11-21&utm_term=Login%20Judgments&utm_content=Footer
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کار بیشتری در این مورد  بروزرسانی نتایج حاصل از کار گروهی که قبال برای قلب هاوارد انجام دادیم. 2:20:22

ای یا با هدف گرفتن شفا برای هاوارد خودشان هم به لحاظ جسمانی بهرهخواهیم که آدهیم و از اعضا میانجام می

 اند یا خیر.برده

 تی برای هاوارد.افدعوت از سایر شرکت کنندگان برای شرح تجربه خودشان از استفاده از اوای 2:14:212

 اراحتی زیرشکم.شفای ن 2:14:32

 میان رفت. ازپس از سالها  "بازهاکتف تنیس"درد  2:15:32

ید. بهبودی قابل توجه در حرکت کتف. آشفا با مشاهده یکی از وبینارهای ضبط شده ما به دست می 2:11:54

 .درمانگر نادیده و غیره ،گاهآناخودسوالی در مورد ذهن 

 سیب عاطفی.آسوالی در مورد معنویت و  2:24:54

 وراکیها و پرخوری احساسی.تی برای اعتیاد به خافسوالی در مورد استفاده از اوای 2:32:12

ن آن که دوباره آتی برای هاوارد برطرف شد. ولی پس از افاضطراب سفر شلی در حین استفاده از اوای 2:33:21

با  یم نوشت که وقتیوی بعدا برا]. پردازیممی "ترس از ترسیدن"زمود پدیدار گشت. سپس به بحثی راج  به را آ

تا به  نآکند. نتایج تی استفاده میافگروه سپس برای پسرش از اوای [کند اضطراب ناچیزی دارد.خودرو سفر می

 ند.امروز نامعلوم

تی دست خودمان را افن به اوایآیا اکنون با نیفزودن ه زدن در فرایند شفا مفید بوده است آاگر ضرب 2:41:22

 ؟بندیمنمی

دهیم با وقتی که به تنهایی انجام جام مین را در گروه انآتی وقتی افیا نرخ موفقیت در استفاده از اوایآ 2:42:12

 ؟هیم فرقی دارددمی
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 ای به دستابل مشاهدهقرد بسیار چالشی. هنوز هیچ نتیجه تی بر روی یک موافاستفاده گروهی از اوای 2:43:22

 شوند.یند حل نمیآبحث مفیدی راج  به طرز برخورد با مسائل چالشی که به نظر مینیامده است. 

ین یا باید برای اآ ؟گیردخواهد به او کمک کند قرار میثیر افکار منفی فردی که مییا درمانگر تحت تاآ 1:22:20

 ؟خدمت از مردم پول گرفت

 ؟چه نقشی در توانایی ما در شفای خودمان و ارتباط با دیگران دارد (یا نگهبان دروازه)نفس  1:21:41

 ؟تی به دست نیاورده است چه کنداف. اگر کسی هیچ موفقیتی با اوایبا ضربه زدن "قلب عاشق"ترکیب  1:15:45

 ؟دهیانجام می فرایندی رامانگر نادیده چه برای دریافت چیزی از در ،گری 1:21:51

 .شود چه کندنظراتی در مورد این که وقتی درمانگر به درد یا سایر مسائل مراج  دچار می 1:21:42

 شوید و در منوی سمت چپ تیافحساب کاربری خود در  دوره اوایبرای دستیابی به این وبینار کافی است وارد 

 کلیک کنید. 3شماره  >15تا  1وبینارهای شماره  >2210وبینارهای قبل از  >روی وبینارهای ضبط  شده

~~~~~~~~~~ 

فا یابید. لطتمرینی ما منظما فرصتهایی برای بهبود مهارتهای خود میدر گروههای  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

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