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 تی رسمیافای

 تی )درمانگر نادیده(افاپتیمال ای

 مطالب جدید و بیشتر –ها فوت و فن –نکات 

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

 توجه توجه توجه

 گری کریگ با این کارها به شدت مخالف است:

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

 داند(تی میافکار را تحریف ای

 داند(ترجمه و انتشار بدون اجازه آثارش )وی این کار را سرقت می -2

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

 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



 

2 
 

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

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

کنند و که ادعای استادی عرفان و معنویت را دارند و کتابهای او را بدون اجازه و ناقص منتشر می

نمایند بهتر است به فکر آخرت خود گری کریگ صریحا نهی کرده است برگزار میهایی را که دوره

 باشند. گری 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.ر پایه این مفاهیم دورهکسی اجازه ندارد ب

  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

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

 مراجعه کنید. وبسایت رسمی مراکز آموزشی گری کریگلطفا برای کسب اطالعات بیشتر به 

~~~~~~~~~~ 

  برای همگان: -در این شماره

 ( کمک بیشتری نیاز دارید؟ 4، )مروری بر مقاالت و فیلمها( 3، )ی بیشتربینشها( 2جمله امروز ) (1)

 پیشرفته: -تی افبرای اعضای دوره اوای

، دوره فشرده دکتر گابریل روتن( 3( فایل ضبط شده وبینار اخیر ما آماده است، )2وبینار بعدی ما، ) (1)

 (6) ،یک پیام پیشرفته از جانب درمانگر نادیده (5) ،تمرین ترس عمیقنتایج تاثیرگذار حاصل از ( 4)

 یادآوری گروههای تمرینی

~~~~~~~~~~ 

 جمله امروز

کردم و به چند تی به تو بگویم. فصل چهار را کار میاففقط خواستم چیزی راجع به دوره اوای ،گریسالم 

یند. شدتها برایم رو به کاهشند و آهایی برایم رو میگیرم و جنبهن میآواقعه پرداختم. واقعا نتایج مثبتی از 

ه ای خودم بلکانگیزه و امید زیادی برای نه فقط شف !به نظرم جالب استدیروز در دیگری به رویم باز شد. 

 !!امپیدا کرده گرانشفای دی

 خدا تو را رحمت کند

 ن باتلرآگریس 

~~~~~~~~~~ 

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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 ر نادیدهی از کتاب درمانگی بیشتربینشها

توانید یو م بینیداند میوردهآکتاب رایگان به دست این ذیال یکی از موفقیتهای متعددی را که افراد به کمک 

ه را تجرب "مورمور عجیب"کن هستند. بدیهی است که همگان دریابید که چه چیزهایی با درمانگر نادیده مم

 توانند برسند.به نتایج مختلفی میولی شاگردانی که پشتکار دارند  .کنندنمی

 کنداش حس میرا در رابطه با شادی درونی "مورمور عجیبی"مراجعه کننده جاگجیت 

ر ای کار کرد و این را دمساله احساسی مراجعه کنندهجاگجیت سینگ الووالیا به کمک درمانگر نادیده بر روی 

 فرایند گزارش کرده است...انجام حین 

پس از کمی گفتگوی ابتدایی از او خواستم چشمانش را ببندد و درمانگر نادیده را دعوت نمودم تا کار را بر "

لبخندی زد و گفت مورمور  عهده گیرد. پس از چند دقیقه )در واقع کمتر از دو دقیقه( وی چشمانش را گشود و

توانست آنچه را که لرزند. نمیکند و پاهایش به خاطر نوعی احساس میعجیبی را در سراسر بدنش حس می

 "گذشت باور کند. به ناگهان تمامی وجودش مملو از شادمانی شده بود.در درونش می

~~~~~~~~~~ 

 بر مقاالت و فیلمها مروری

 غیرممکن چندین واقعه شفای: شفاهای غیرممکناز مجموعه  -1

  درمانگر نادیده و بیماری الیم: رسش و پاسخپاز مجموعه  -2

  نظراتی در مورد پلکان معجزات: پلکان معجزاتاز مجموعه  -3

~~~~~~~~~~ 

 کمک بیشتری نیاز دارید؟

تی فارا بخوانید تا درک بهتری از آخرین پیشرفت ما یعنی اپتیمال ای کتاب رایگان درمانگر نادیده .1

 بیابید.

https://emofree.com/answers/doing-the-impossible/impossible-healing-of-multiple-events.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=3-18-21&utm_term=Multiple&utm_content=Recommended
https://emofree.com/answers/doing-the-impossible/impossible-healing-of-multiple-events.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=3-18-21&utm_term=Multiple&utm_content=Recommended
https://emofree.com/answers/questions-and-answers/the-unseen-therapist-and-lyme-disease.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=3-18-21&utm_term=Lime&utm_content=Recommended
https://emofree.com/answers/questions-and-answers/the-unseen-therapist-and-lyme-disease.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=3-18-21&utm_term=Lime&utm_content=Recommended
https://emofree.com/garythink/episodes-1-50/17-thoughts-on-the-stairway-to-miracles.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=3-18-21&utm_term=Stairway&utm_content=Recommended
https://emofree.com/garythink/episodes-1-50/17-thoughts-on-the-stairway-to-miracles.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=3-18-21&utm_term=Stairway&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
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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 که در سطح باالیی برگزار می تیافمدرک کامل ایق برنامه ارائه از طری .3

 ای و موثر در شفابخشی شوید.گروه برتر افراد حرفه

 تیافکاربران رسمی ایای مدرک ما تماس بگیرید. با یکی از افراد بسیار آموزش دیده و دار -4

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

 تی:افرای اعضای دوره اپتیمال ایب

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

 جزئیات و قیمتهای عضویت

 شود. برگزار می 2229 مارس 28 صبح ) به وقت غرب امریکا( روز یکشنبه 92ساعت در  وبینار بعدی ما:

ی یرد. وگبحث مفصلی هم با یکی از اعضا به نام جن اوانز صورت میاعضا  عالوه بر پاسخگویی به سواالت

 پرسد.گاهی معنوی ما میآرز برخورد با تحول طسوالهای پرمغزی در مورد 

 باید برای همگان مفید باشد.

~~~~~~~~~~ 

 ه استفایل ضبط شده وبینار اخیر ما آماد

شوید و در منوی سمت چپ  تیافحساب کاربری خود در دوره اوایبرای دسترسی به آن کافی است وارد 

 111شماره  >136تا  116وبینارهای شماره  >و بعد از آن 2112وبینارهای  >روی وبینارهای ضبط شده

 کلیک کنید. اعتماد و یک عادت بهشتی

 عناوین جالب آن از این قرارند:

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/log-in.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=3-11-21&utm_term=Login%20Webinar&utm_content=Footer
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 گوید.کند. شری مقدمات را میگری وبینار را آغاز می 1:11:11

 دهد.کند. شری نظر میغاز میآگری مبحث عادت بهشتی را  1:11:45

 دهد.گری راجع به گروههای تمرینی نظر می 1:11:21

کند زند و توصیه میحرف می (نیروش راهنمای تلویزیو) 11گری راجع به درس پیشرفته شماره  1:21:41

تری به عمق بیش "؟تواند اشاره کنداین به چه چیزی می"یا  "؟دهداین چه معنی می"که با طرح سواالتی نظیر 

  برویم.

 دهند.پرسد. گری و شری جواب میها مینتونال راجع به زمان بین کار کردن بر روی جنبهآ 1:24:11

 د.نگویرا می انشری هم نظرشگری و دهد. نتونال جواب میآنورما به سوال  1:21:31

 دهد.نتونال نظر میآفرانچسکا هم راجع به سوال  1:31:31

ن است آگری سوال یکی از اعضا را که در مورد ادامه دادن به دلخوری از کسی به جای کار کردن بر  1:32:12

 دهند.. گری و شری نظر میخواندمی

بینیم دیگران و از جمله اعضای خانواده راجع به وقتی می :خواندگری سوال یکی دیگر از اعضا را می 1:36:15

-بحث مهمی راجع به اعتماد کردن به درمانگر نادیده درمی ؟واکنش نشان دهیمزنند چگونه نفس حرف می

 گیرد.

 دهند.پرسد. گری و شری نظر مییزیونی میکارن راجع به اعتماد کردن و روش راهنمای تلو 1:42:11

 دهد. گری وه بسیار اعتماد دارد نظر میدو اینکه چطور به درمانگر نادیکردن مری راجع به اعتماد  1:53:44

 دهند.ری پاسخ میش

پرسد. گری و شری جواب توجیه رفتار ناشایست کسی دیگر میگوران راجع به عادت بهشتی و  1:12:52

 دهند.می
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 کند.ن شده است اشاره میآکارن به مسئله دیگری که از سخنان شری متوجه  1:21:25

 دهد.گری وبینار را پایان می 1:22:32

~~~~~~~~~~ 

 دوره فشرده دکتر گابریل روتن برای مسائل جسمانی مزمن

 شوند.اند جزئیات دوره فشرده ارائه مین دسته از اعضا که ثبت نام کردهآذیال برای 

 شش وبینار دو ساعته و یک جلسه مشاوره یک ساعته

 جون 22جون و  13 ،می 31 ،می 16 ،می 2 ،وریلآ 11در روزهای 

 صبح به وقت غرب امریکا 11ساعت 

 دالر 511هزینه 

 مدرس دکتر گابریل روتن

د تی و درمانگر نادیده برخوردارنافکسانی است که از دانش کافی نسبت به اپتیمال ایاین دوره فشرده برای 

اند و دوره فشرده شری بیکر را جلسات خودیاری و وبینارها را دیده ،انددرس پیشرفته را تمام کرده 31)

 با گابریل تماس بگیرید. این لینکتوانید از طریق ن هستند. میآاند یا در حال گذراندن گذرانده

~~~~~~~~~~ 

 نتایج تاثیرگذار حاصل از تمرین ترس عمیق

مطرح  112تمرین ترس عمیق اخیرا به بخش سفرهایی به سوی یگانگی اضافه شده است. این در وبینار شماره 

 و مورد بحث واقع شد.

ن گوید. فکر کردم شاید برایتادش میبینید که از تجربه خوذیال نامه یکی از اعضا به نام فرانسواز وش را می

 جالب باشد.
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 ،سالم گری

ایت وردم برآرا که از کار با فیلم ترس عمیق بر روی خودم و دو تن از اعضای گروهم به دست  یاتیتجرب مایلم

 شرح دهم.

ی اروی خودم چه نتیجهبر استفاده کردم فقط کنجکاو بودم که ببینم  نآاولین بار که در حین سمینار از 

را با اعضای گروهم در میان گذاشتم و  نآرامشی را حس کردم. این بود که نور و آ از دو سه باردهد. پس می

 نان را خواستم.آنظر 

و به نتایج تاثیرگذاری رسیدیم. موریل که بر روی ترس از بازگشت سردردهایش فیلم را دو بار نشانشان دادم 

یا شاید هم  1و بعد به  5به  11کرد به بهبودی قابل توجهی دست یافت. در دور اول از کار  (نآثار جانبی آو )

 صفر رسید.

 :پیام را برایم فرستاد و بعد این

 توانمنمایم. مین را تجسم میآباشد و کنم اکنون شفا در دسترسم میبه خاطر کاری که کردیم حس می"

 "دقیقه. 21تا  15ن هم فقط ظرف آن را به درمانگر نادیده بسپارم. آورم و بعد آترس را به وجود 

 ن استفاده کند.ماده است که هر روز از آکه این اثر ماندگار است یا خیر ولی آ داندوی نمی

یار بس ،ن استفاده کنیمآایم از ن بر روی ترسها و حتی مواردی که در گذشته داشتهآکه هر روز از  ،این نظرت

ارها زترسیدم شوهرم در میان بوتهخوب بود. بر روی ترسی که به هنگام حضور در افریقا داشتم کار کردم. می

زه ویی این راه دستیابی به معجگن پاکسازی شده باشد. همان طور که اغلب میآرسد بیش از میبمیرد. به نظر 

 است. به این کار ادامه خواهم داد.

 فرانسواز ،با عشق

~~~~~~~~~~ 

 ادیدهب درمانگر نیک پیام پیشرفته از جان

 توانید پیامهای مرا بشنوید؟در کجا می

 ".نها را دریافت نخواهید کردآدرک اینها به چشم و گوش جسمتان اتکا کنید اگر برای "
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ی رامش دروننها گوش دهید خواهید دید که زیبایی و آآد که به اگر یاد بگیریپیامهای من در همه جا هستند. 

بینند و همه مشکالت را به شکلی حل کنند. ورای تمامی تعارضات بیرونی و دنیوی را میشما را منعکس می

س نفشوند. شنوید چون در هیاهوی نفس گم مینها را میآبه ندرت ولی  ."برنده شوند"نمایند که همگان می

 کنند.را در جهت جنگ هدایت می ن اغلب شماآنتیجه مستقیم باور نادرست به جدایی است و پیامهای 

 این خوب نیست.

چون اینها برای درک  نها را دریافت نخواهید کردآدرک اینها به چشم و گوش جسمتان اتکا کنید اگر برای 

هایتان از حسرسید که فراتر یولی اگر گوش سپردن به مرا تمرین کنید به بصیرتی ماند. جدایی ایجاد شده

سالها در مدارس این دنیا شوید. ور میزیبایی و عشقی که همان واقعیت شماست غوطه ،است و در سرخوشی

ابزارها برای یادگیری تلویزیون و سایر  ،فیلمها ،خوانید و حتی مدت بیشتری را صرف کتابهادرس می

سازند. پس چرا بخشی از وقتتان را تان دور مینمایید. همه اینها شما را از منزل حقیقیپیچیدگیهای دنیا می

 ؟کنیدشود نمیرامش منتهی میاساسی که به آ ن بصیرتآصرف پرورش 

ا تشخیص نها رگویم که پیامهای من در همه جا هستند. در ذهن شما هم هستند ولی به ندرت آباز هم می

تید شنا نیسنان آآو حتی کسانی که چندان با دهید. در ذهن دیگران نیز هستند. از دوستان و دشمنانتان می

 ن تعلق داریم.همگی به آ. اینها بخشی از همان یگانگی اند که یابندتشعشع می

به شما  ؟کند ببینیددانید یا از شما انتقاد میید که زیبایی را در کسی که شرور میآییا به نظر غیرممکن مآ

ن شرارت یا انتقاد هم بخشی از توهم آبلکه اساسی است. چون دهم که این امر نه فقط ممکن اطمینان می

همگان  ت بیابید زیباییبه یگانگی بصیرنسبت وقتی سرانجام جدایی هستند و هر روز برایتان هزینه دارند. 

 شود.و علت ناخوشیهای گوناگونتان ناپدید می شکاربرایتان آ

 ؟مادگی شنیدن داریدایا آ

 وارد شوید و تیافحساب کاربری خود در دوره اوایبرای مطالعه سایر پیامهای درمانگر نادیده کافی است به 

 در منوی سمت چپ روی پیامهای درمانگر نادیده کلیک کنید.

~~~~~~~~~~ 
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. یابیددر گروههای تمرینی ما منظما فرصتهایی برای بهبود مهارتهای خود می یادآوری گروههای تمرینی:

 لطفا 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:


