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ایافتی رسمی
اپتیمال ایافتی (درمانگر نادیده)
نکات – فوت و فنها – مطالب جدید و بیشتر
توجه توجه توجه
گری کریگ با این کارها به شدت مخالف است:
 -9برگزاری هرگونه دوره ایافتی ثروت :ذهن ثروتساز ،انگشتان ثروتساز و غیره (وی این
کار را تحریف ایافتی میداند)
 -2ترجمه و انتشار بدون اجازه آثارش (وی این کار را سرقت میداند)
متاسفانه در حال حاضر فردی هر دوی این کارها را انجام میدهد .گری کریگ از اقدامات
او 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.
منابع آموزشی ایافتی به طور کامل به فارسی ترجمه شده و به رایگان در دسترس شما
قرار گرفتهاند .در همه جای دنیا مردم ایافتی را از همین منابع رایگان
و نه از اساتید(؟؟؟) میآموزند!!!!
@GaryCraig
www.EFT.ir
لطفا از مدعیان استادی بپرسید که چرا علیرغم اطالع از وجود اینها
هیچ سرنخی به شاگردان خود نمیدهند.
توجه :اینجانب اجازه ترجمه تمامی آثار گری کریگ را از ایشان گرفتهام .هر ترجمه دیگری از هر
یک از مطالب ایشان بدون اجازه و نقض حق مالکیت معنوی نویسنده به حساب میآید .کسانی
که ادعای استادی عرفان و معنویت را دارند و کتابهای او را بدون اجازه و ناقص منتشر میکنند و
دورههایی را که گری کریگ صریحا نهی کرده است برگزار مینمایند بهتر است به فکر آخرت خود
باشند .گری کریگ از اقدامات این افراد به خوبی مطلع است و به هیچ وجه رضایت ندارد!!!
توجه داشته باشید که هیچ کسی در دنیا استاد اپتیمال ایافتی (درمانگر نادیده) نیست و هیچ
کسی اجازه ندارد بر پایه این مفاهیم دورهای را درس دهد.
ترجمه فرهاد فروغمند @FarhadForughmand www.EFT.ir
کانال خبرنامه رسمی ایافتی گری کریگ
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@GaryCraig

لینکهای محبوب :کتاب درمانگر نادیده | عضویت در دوره اپتیمال ایافتی | مدرک کامل ایافتی |
راهنمای ایافتی استاندارد طالیی | کاربران رسمی ایافتی |
~~~~~~~~~~
لطفا برای کسب اطالعات بیشتر به وبسایت رسمی مراکز آموزشی گری کریگ مراجعه کنید.

در این شماره -برای همگان:
( )1جمله امروز ( )2اپتیمال ایافتی چیست؟ )3( ،مروری بر مقاالت و فیلمها )4( ،سوالی در مورد
نسخههای آماده ایافتی )5( ،کمک بیشتری نیاز دارید؟

برای اعضای دوره اوایافتی  -پیشرفته:
( )1وبینار بعدی ما )2( ،بهبود نحوه ارائه مطالب دوره اوایافتی )3( ،تبریک به کاترینا وگمن )4( ،یادآوری
گروههای تمرینی.
جمله امروز از کتاب من ،درمانگر نادیده
اینجا است که غیرممکن عادی میشود .درمان نهایی شما در اینجا قرار دارد و اگر بر آن تسلط یابید دیدگاهی
که به تمامی رشتههای شفابخشی دارید تغییر میکند .نیازتان به داروها و جراحیها به حداقل یا صفر میرسد.
اثرات جانبی به تقریبا هیچ میگرایند و از هرینههای سنگین تا حد زیادی کاسته میشود .به جای آنها امکانات
خالقانهای پدید میآیند که موجب میگردند به سطوح جدیدی از شفابخشی برسید.
اندیشه نوین – قسمت 22
اپتیمال ایافتی چیست؟
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نکته :در مجموعه اندیشه نوین فرض بر این است که کتاب رایگان من یعنی درمانگر نادیده را خواندهاید.
نوشته گری کریگ :خواهید دید که اپتیمال ایافتی مثل ایافتی ضربهای است و فقط ضربات مکانیکی با
قدرت شفابخشی برتر بُعد روحانی (درمانگر نادیده) جایگزین شده است .در اینجا به معنی واقعی کلمه میتوانید
از درمانگر نادیده بپرسید و اگر آموزش کافی دیده باشید به پاسخهای عمیقی که از دانش گسترده او (که
بسیار فراتر از دانش ما است) میآیند دست یابید .لینک فیلم
مروری بر مقاالت و فیلمها
 .1از مجموعه نتایج :رفالکس معده پس از  25سال ناپدید میشود
 .2از مجموعه پلکان معجزات :باالترین مهارت
 .3از مجموعه تجربیات روحانی :تجربه روحانی جین هاچینسون

سوالی در مورد نسخههای آماده ایافتی
سوال :آیا حرفی از بخشایش در نسخههای آماده ایافتی زده شده است؟
با احترام ،اعظم
جواب :اعظم ،لطفا توجه داشته باش که من هیچ کاری با نسخههای آماده ایافتی ندارم .اینها را برخی
مدعیان روشهایی که از ایافتی مشتق شدهاند و ایافتی را به درستی ارائه نمیدهند ارائه میکنند.
برای مزید اطالعت میگویم که بخشایش یکی از ویژگیهای اصلی جدیدترین پیشرفت ما یعنی اپتیمال ای-
افتی ،که بعد معنوی (درمانگر نادیده) را دربرمیگیرد ،است .لینک کتاب رایگان
با آرزوی بهترینها ،گری

کمک بیشتری نیاز دارید؟
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 .1کتاب رایگان درمانگر نادیده را بخوانید تا درک بهتری از آخرین پیشرفت ما یعنی اپتیمال ایافتی
بیابید.
 .2عضو دوره اپتیمال ایافتی ما که مخصوص افراد حرفهای و شاگردان باانگیزه است شوید .خودم درس
میدهم .کارهای عمیقی انجام میدهیم .اعتبار دارد .دنیا را تحت تاثیر قرار دهید.
 .3از طریق برنامه ارائه مدرک کامل ایافتی که در سطح باالیی برگزار میکنیم مدرک بگیرید .وارد
گروه برتر افراد حرفهای و موثر در شفابخشی شوید.
 .4با یکی از افراد بسیار آموزش دیده و دارای مدرک ما تماس بگیرید .کاربران رسمی ایافتی.
 .5برای کسب اطالعات بیشتر لطفا با مراکز آموزشی رسمی ایافتی گری کریگ تماس بگیرید
برای اعضای دوره اپتیمال ایافتی:
(فرصتی غیر رایگان برای افراد حرفهای و شاگردان باانگیزه)
جزئیات و قیمتهای عضویت
وبینار بعدی ما :در ساعت  92صبح ( به وقت غرب امریکا) روز یکشنبه  22سپتامبر  2222برگزار
میشود.
به سواالت و نظرات اعضا در مورد دروس پیشرفته ،جلسات خودیاری ،موارد چالشی ،کاربردهای شخصی یا هر
چیز دیگری که به ما کمک کند از پلکان معجزات باال رویم اختصاص دارد.
در اینجا مستقیما از جانب من پشتیبانی میشوید و خودتان را در روش اوایافتی و درمانگر نادیده غوطهور
میسازید .تبادالت زنده ،سرگرم کننده ،حاوی اطالعات فراوان و مخصوص شما.
عناوین آن از این قرارند:
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 .1جودی ویتکرافت از برخی تجربیات خارقالعادهای که داشته است میگوید که در آنها درمانگر نادیده
باعث شده است کسانی که در جلسه مستقیما درگیر نبودهاند دیگر کابوس نبینند.
 .2ویرجینیا نظرات و سواالت متعددی را راجع به مزایای گروههای تمرینی و بهبود هرچه بیشتر آنها
بیان میدارد.
 .3مارسیا راجع به "میانبرهای روشنبینی" میپرسد.

بهبود نحوه ارائه مطالب دوره اوایافتی
بازخوردهای شما باعث شدند نحوه ارائه دستورالعملهای دوره را بهبود دهم .مقاله مهم "ابتدا این را بخوانید –
طرز فراگیری این دوره" به همان شیوه قبلی و شامل همان دستورالعملها است ولی اکنون به بخشهای قابل
انجامی تقسیم شده است .بدین ترتیب راحتتر میتوانید دوره را بگذرانید .لطفا وارد حساب کاربری خود در
دوره اوایافتی شوید و نگاهی به آن بیاندازید.
تبریک به کاترینا وگمن
جدیدترین فارغالتحصیل دوره کامل و مورد تایید شری بیکر مدیر بخش آموزش به زبان انگلیسی
سالم گری،
افتخار دارم به اطالعت برسانم که کاترینا وگمن جدیدترین فارغالتحصیل مرکز آموزش ایافتی (به زبان
انگلیسی) است!
کاترینا دوره یک ساله اخذ تاییدیه (درمانگر نادیده ،اپتیمال ایافتی و استاندارد طالیی ایافتی ضربهای) را
به طور کامل گذرانده است.
همان طور که میدانی برای اینکه کسی به یکی از برترین کاربران ایافتی در دنیا تبدیل شود باید به اصول
ایافتی که توسط تو ،بنیانگذار آن ،پدید آمدهاند مسلط باشد .کاربر ورزیده همچنین باید اطالعات گستردهای
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از جدیدترین نوآوری در زمینه ایافتی – اپتیمال ایافتی و درمانگر نادیده – داشته باشد و عمال آنها را به
کار گیرد .به عالوه از شاگردانم میخواهم که در آزمون نهایی که به صورت کتبی گرفته میشود شرکت کنند
و نمره حداقل  09درصد را بگیرند .کاترینا از این معیارها در حد عالی برخوردار و در آزمون نمره  00درصد را
آورده است که دستاورد مهمی به حساب میآید.
شخصا کاترینا را در استفاده از این روش خیلی شهودی و کوشا میدانم .وی مدام قصد دارد دانش خود در
رشته شفابخشی را گسترش دهد .وی به زبانهای آلمانی ،آلمانیِ سوئیسی و انگلیسی مسلط است .اشتیاق و
انگیزه فراوانی برای کمک به دیگران در زمینه دستیابی به باالترین و بهترین نیتهایشان دارد و کارش را با
حس شوخطبعی خوشایندی درهم میآمیزد.
لطفا همراه با من به کاترینا تبریک بگو!
به تو عالقه دارم ،شری
نکته :آن دسته از اعضا که مایلند این گام بلند را بردارند کافی است به حساب کاربری خود در دوره اوایافتی
وارد شوند و در منوی سمت چپ روی تاییدیه کامل کلیک کنند.

یادآوری گروههای تمرینی :در گروههای تمرینی ما منظما فرصتهایی برای بهبود مهارتهای خود مییابید.
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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