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 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  -0

دهد. گری کریگ از اقدامات او متاسفانه در حال حاضر فردی هر دوی این کارها را انجام می

 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 

 .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!!!

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

https://t.me/GaryCraig
http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
https://t.me/farhadforughmand
https://t.me/GaryCraig
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 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

سوکت بهبودی عفونت  (4)مروری بر مقاالت و فیلمها، ( 3، )درد ستون فقرات برطرف شد( 2امروز ) جمله (1)

  دندان

 پیشرفته: -تی افبرای اعضای دوره اوای

، کنید محدود هستیدر میفکشما ( 3، )ماده استآفایل ضبط شده وبینار اخیر ما ( 2وبینار بعدی ما، ) (1)

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

~~~~~~~~~~ 

 امروز جمله

ام. به خاطر اینکه تا این اندازه به عجب کردهای تن انجام دادهآحجم کاری که برای  ام و ازجدیدا به دوره پیوسته"

 لیندسی پنی ".امترین کاری است که به عمرم انجام دادهاین بامعنیکنم. کارت تعهد داری از تو تشکر می

~~~~~~~~~~ 

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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 بینشهای بیشتری از کتاب درمانگر نادیده

 به سیگار از بین رفتگویه در انتهای ستون فقراتش داشت و همین طور اعتیادش -کامیل واشکه درد شدیدی 

مین انتان و هبه اطالع دوست اند. لطفا این رامدهآکه در کتاب درمانگر نادیده  این یکی از مثالهالی متعددی است

 ها شود.تواند موجب کاهش شدید رنجها و هزینهچون می طور پزشکان برسانید

ستون فقراتم درد و ناراحتی  های شدیدا آسیب دیده انتهایپس از چند جلسه کار با درمانگر نادیده بر روی مهره"

ناشی از آن به کلی از میان رفته است. یک سال است که از آنها خبری نیست. همچنین اعتیادی که بیش از بیست 

پس از سه جلسه کار با درمانگر نادیده در سه ماه قبل برطرف شده است. از آن سال به سیگار داشتم نیز انگار که 

 کامیل "ام.زمان تاکنون حتی یک نخ سیگار هم نخواسته

~~~~~~~~~~ 

 مروری بر مقاالت و فیلمها

 گویدتی داشته است میافای که با اییک پزشک از تجربه: نتایجاز مجموعه  -1

  ه عشقژر: لکان معجزاتپاز مجموعه  -2

  رامش بدهخدایا لطفا به من آ: تجربیات روحانیاز مجموعه  -3

~~~~~~~~~~ 

 شودشبه برطرف می عفونت شدید دندان یک

 "ون چنین چیزی ندیده بودم.و تاکن درمان هستمکار پنجاه سال است که در "

 ،سالم گری

https://emofree.com/answers/results/an-md-shares-his-eft-journey.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2-18-21&utm_term=Journey&utm_content=Recommended
https://emofree.com/answers/results/an-md-shares-his-eft-journey.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2-18-21&utm_term=Journey&utm_content=Recommended
https://emofree.com/answers/garythink-articles/the-peace-parade.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2-18-21&utm_term=Parade&utm_content=Recommended
https://emofree.com/answers/spiritual-experiences/terry-oneness.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2-18-21&utm_term=Please%20God&utm_content=Recommended


 

4 
 

به من زنگ زد و  (2221انویه ژ 11)شنبه شب یکی از دوستانم که همسرش بزرگترین مطب شهر ما را دارد پنج

ن ایمپلنت گذاشته شده عفونت کرده است و شاید الزم آکه دندانپزشک به او گفته که سوکت دندانی که در  گفت

به صورت غیابی همان شب عفونت کمک خواست.  نآورند و مجددا ایمپلنت بگذارند. از من برای آن را درآباشد 

د شاگرد جدی)دیو باوز  :صبح روز بعد این ایمیل را از او دریافت کردمدرخواست کمک نمودم و گر نادیده از درمان

 (تیافدوره اوای

 0309انویه ژنوزدهم  7:19

ه در پنجاه سال است ک !ای که دیروز متورم و ملتهب بود اکنون تقریبا طبیعی استناحیه !عجب تغییری

 !ن را قبال دیده بودیآای کاش وضعیت  ون چنین چیزی ندیده بودم.و تاکن درمان هستمکار 

 (پرستار)جودی  .هیچ درد یا تورمی ندارم

~~~~~~~~~~ 

 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.. کارهای عمیقی انجام میدهممی

کنیم مدرک بگیرید. وارد گروه که در سطح باالیی برگزار می تیافمدرک کامل ایاز طریق برنامه ارائه  .3

 ای و موثر در شفابخشی شوید.ر افراد حرفهبرت

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

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

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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 تی:افبرای اعضای دوره اپتیمال ای

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

 جزئیات و قیمتهای عضویت

به شود. برگزار می 0309فوریه  08صبح ) به وقت غرب امریکا( روز یکشنبه  93ساعت 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.

~~~~~~~~~~ 

  ماده استآفایل ضبط شده وبینار اخیر ما 

شوید و در منوی سمت چپ روی  تیافکاربری خود در دوره اوایحساب ن کافی است وارد آبرای دسترسی به 

 .کلیک کنید 11بحثی درباره کووید  121شماره  >135تا  121وبینارهای  >وبینارهای ضبط شده

 :ن از این قرارندآعناوین جالب 

 گوید.کند. شری مقدمات را میغاز میآگری وبینار را  2:22:22

 گوید.می "من احمقم"گری راجع به بهبودی یکی از اعضا از مسئله  2:21:41

 دهد.گوید. گری نظر میاند میمدهآورا از تجربیات گوناگونی که به دلیل دوره ما در زندگی برایش پدید دب 2:12:55

ه است پادرد شبانه شدیدش ن مراجع انتظار داشتآدر دهد که دکتر گابریل روتن مورد جالبی را شرح می 2:32:22

 دهد.ادامه یابد. پس از کار بر روی انتظارش درد هم در یک جلسه برطرف شد. گری نظر می

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=2-18-21&utm_term=Login%20Webinar&utm_content=Footer
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نچه که در آپردازند تا اعضا دیدگاهی به جز به گفتگو می 11گابریل و گری راجع به وجه دیگر کووید  2:45:25

 نند.دگاهی را که مایلند برگزیتوانند هر دیشود و اعضا میای نمیدر اینجا هیچ توصیهشود بیابند. ها مطرح میرسانه

 دهد.پرسد. گابریل جواب میمیری سوالی درباره دیدگاه گابریل می 1:11:22

دهد. این یکی برای پرداختن به دلخوری عمیق گری یک فایل ضبط شده دیگر از درمانگر نادیده ارائه می 1:21:32

 است.

~~~~~~~~~~ 

 یک پیام دیگر از جانب درمانگر نادیده

 کنید محدود هستیدفکر میشما 

 پذیرفتید و در نتیجهایم مین خلق شدهآن یگانگی را که در آدانستید که چقدر شما را دوست دارم فورا اگر می

 شدند.کنید دارید ناپدید میمحدودیتهایی که فکر می

نشان "ما اید. این جسم به شولی در خیالتان خودتان را به جسمی که محدودیتهای فراوانی دارد محدود ساخته

ودتان را از قدرت یگانگی که واقعیت شما است جدا خمه چیزهای دیگر جدا هستید و لذا از هکه  "دهدمی

 سازید.می

اش دور ب که از خانههمچون یک قطره آرا قدرت واقعی شما به عظمت اقیانوس است. ولی در عوض خودتان 

 هکنید باید برای منابع و بقا با سایر قطرات بجنگید. در نتیجاید. در این حالت فکر میکردهافتاده است محدود 

 .دهیداز دست میپایان و همین طور در نزد بخشنده عمر بیرا در اقیانوس  دجایگاه خو

 این معامله خوبی نیست.

نهایی را در انزوا ین عشق گردید. ولی ابه دنبال عشق در همه جای اقیانوس می ابدبه عنوان یک قطره تنها تا 

ند که ن چیزی هستآن بسازید ولی اینها تنها بخش کوچکی از آنخواهید یافت. شاید بتوانید جایگزینهایی برای 

 واقعا به دنبالش هستید.
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وقتی سرانجام به خانه بازگردید با سرخوشی بر امواج و جریانهایی که تا ابد در اختیار شما خواهند بود سوار 

نجا هر چه که بخواهید به وفور مهیا است و نه فقط عظمت اقیانوس بلکه سایر قطراتی که در این آشوید. در می

 کوه با شما شریکند نیز مراقب شما هستند.ش

ا ان کنم ورای انزوایتان را ببینید تمن اینجا هستم تا راهنمای شما باشم. بیاموزید که به من گوش دهید تا کمکت

 رسید.بتوانید به عظمت بیشتری ب

 ماده شوید.آکنم تا شما صبر می

 ؟خواهید شروع کنیدچه وقت می

حساب کاربری خود در دوره مطالعه سایر پیامهای درمانگر نادیده کافی است به برای  پانوشت از گری کریگ:

 مت چپ روی پیامهای درمانگر نادیده کلیک کنید.وارد شوید و در منوی س تیافاوای

~~~~~~~~~~ 

 جواهراتی از دروس پیشرفته ما

های واقعه خاص که برای اکثر امل جنبهتی مهم است. شافبه لحاظ درک فرایند اوای 3درس پیشرفته شماره 

توانند گاه نشوید میآنها آشود. این موارد پنهانی به سه شکل هستند و تا وقتی که از می پنهانندتی افکاربران ای

 تی بسیار متداول است.افدنیای ایدر فریب دهند. این  با نتایج موقتی شما را

 "تکانی احساسیخانه"دهد که میشود و به شما این امکان را می ینها باعث دستیابی به نتایج عمیقترآدرک 

یال ام ذوردهآباشد. خالصه مهمی از این را که از درس سوم بدیهی است که تمرین ضروری می تری بنمایید.اساسی

 بینید...می

 

د. بعید است ها تسلط یابیتا در کار بر روی جنبه بدیهی است که باید تمرین کنید نکته مهم برای تسلط یافتن:

 ."دریابید"که به صرف خواندن این دستورالعملها این را به طور کامل 

https://www.emofree.com/log-in.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2-18-21&utm_term=Login%20Message&utm_content=Footer
https://www.emofree.com/log-in.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2-18-21&utm_term=Login%20Message&utm_content=Footer
https://www.emofree.com/log-in.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2-18-21&utm_term=Login%20Message&utm_content=Footer
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گیرند. ولی چون مسائل انسانی اغلب شبیه اهداف متحرک هستند و به خوبی در چهارچوبهای مورد نظر جا نمی

وانید تترین مسائل را هم رام نماییم. با تمرین میتوانیم چالشیها را درک کنیم میاگر مفاهیم وقایع خاص و جنبه

 به مثالهایی برای خودتان برسید و به صورت زنده روش ما را در عمل ببینید.

~~~~~~~~~~ 

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

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

 


