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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 -0

 داند(تی میافکار را تحریف ای

 داند(ترجمه و انتشار بدون اجازه آثارش )وی این کار را سرقت می -5

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 5، )مروری بر مقاالت و فیلمها (4) ،بینشهای بیشتر( 3، )؟دانستیدیا میآ( 2جمله امروز ) (1)

 بیشتری نیاز دارید؟ 

 پیشرفته: -تی افبرای اعضای دوره اوای

جواهراتی از وبینارهای  (4) ،پیشرفت شارون با درمانگر نادیده (3) ،سه ایده مهم( 2وبینار بعدی ما، ) (1)

 یادآوری گروههای تمرینی( 5، )قبلی ما

~~~~~~~~~~ 

 جمله امروز

 تی و درمانگر نادیدهافایعاشق  دهی از تو تشکر کنم.نچه که به دنیا ارائه میآخاطر به خواهم می جدا"

 ".هستم

 تیافدوره اواییکی از اعضای  ،اگنس پوپر

~~~~~~~~~~ 

 ؟دانستیدیا میآ

و نشانگر قدرت شفابخشی بسیار ن شما او در درو و در اتر شناور نیست. "ن بیرونآ"جایی در  درمانگر نادیده

 ،ریدلخو ،ولی متاسفانه برای اغلب افراد در زیر خشم فراتر از دسترسی همه روشهای ساخته دست بشر است.

 ."ماندمی مخفی"گناه و باورهای بیشمار نفس 

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
https://www.emofree.com/optimal-eft-training.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=3-25-21&utm_term=Membership&utm_content=Quote
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 ؟چه کنیم

مواد مخدر و سایر  ،از مراقبه ورند.آگاهش بیرون اند او را از مخفیانسانها هزاران سال است که سعی کرده

 اند به شکل مداومی موفق شوند.روشها استفاده نموده و با این وجود به ندرت توانسته

 "ونرشفابخش روحانی د"موثر با  ورتتوانیم به صن میآتی روش بسیار مفیدی است که با افاما اپتیمال ای

نیاز  (اندیشه نوین)ولی این امر به طرز فکر جدیدی ارتباط و از او راهنمایی و شفا بگیریم.  (درمانگر نادیده)

 طوالنی یا مواد مخدر هم الزم نیستند.های ن برسند. مراقبهآتوانند به و همگان با تمرین می دارد

 ؟رسانیداین رحمت را به کسی می

~~~~~~~~~~ 

 بینشهای بیشتری از کتاب درمانگر نادیده

 داندنی نمیکارول اسمیت دیگر خودش را قربا

ری ول هم مثل بسیاام. کاروردهآمیزی است که در کتاب رایگان درمانگر نادیده آاین یکی از صدها مورد موفقیت

کرد قربانی بوده است و در حین یک همایش از من درخواست جلسه نمود. هرچند که افراد مدام حس می

کشد ولی درمانگر نادیده این کار را در فقط یک جلسه برطرف ساختن این بار معموال چندین جلسه طول می

 گوید...انجام داد. کارول می

که در اثر آنها خودم را  ،جلسه با گری و درمانگر نادیده دیگر در زیر فشار افکار دوران کودکیپس از یک "

 "نیستم. ،پنداشتمقربانی می

-که برای روشهای درمانی رایج ماهها یا سالها طول مین دسته مسائلی است آزادی واقعی و از این یعنی آ

 کشد.

~~~~~~~~~~ 
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 قاالت و فیلمهامروری بر م

 ور برای عالئمآنتایج حیرت: نتایجاز مجموعه  -1

  ه عشقژر: پلکان معجزاتاز مجموعه  -2

  گویداش مینیتا موزارد از تجربه روحانیآ: تجربیات روحانیاز 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.

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 ایئه از طریق برنامه ارا .3

 ای و موثر در شفابخشی شوید.گروه برتر افراد حرفه

 تیافکاربران رسمی ایماس بگیرید. با یکی از افراد بسیار آموزش دیده و دارای مدرک ما ت -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

 شود. برگزار می 5150 مارس 52 صبح ) به وقت غرب امریکا( روز یکشنبه 01ساعت در  وبینار بعدی ما:

https://emofree.com/answers/results/astonishing-results-on-symptoms.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=3-25-21&utm_term=Results&utm_content=Recommended
https://emofree.com/answers/results/astonishing-results-on-symptoms.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=3-25-21&utm_term=Results&utm_content=Recommended
https://emofree.com/answers/garythink-articles/the-peace-parade.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=3-25-21&utm_term=Peace&utm_content=Recommended
https://emofree.com/answers/spiritual-experiences/muzard-spiritual.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=3-25-21&utm_term=Anita&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
http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=N9_in_o5cWRY2vLUVUW--YRHLSnMlAcq-wPThFN5ETAx3AxfUuIoJ6tTWvgOVhFiyuGqrTjP985cPED-2CMQUFEorlp2zVndaOgUr3mDM-Hk9x8RwN39Ctu-r2VKWiadeqzsuZmUPoNziMhbgbpy4yyewzqcesYXlTEdDSY04XWw1rGSWZ2mqRpcG43v5YJZgBDSW5TQBhRxOQOFLtDQm3hI6k2oXBblyhmzwEcPRk-1osxSyTNFbe1MRvdIz4yDot45cOpPH7Mt9MPddcTyhww1
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این بار با نظراتی راجع به عادت بهشتی و چند درس بامزه و در عین حال  ،عالوه بر پاسخگویی به سواالت اعضا

رد او سواالتی در مو پردازم.کنیم. سپس به گفتگوی عمیقی با جن اوانز میغاز میآپرمغز از یک سگ مشتاق 

 .پرسدگاهی روحانی میآطرز برخورد با تحول 

 برای همگان باید خیلی مفید باشد.

~~~~~~~~~~ 

 (تیافیکی از اعضای دوره اوای) لیندا برامتسه ایده مهم 

کارن کلی راجع به اعتماد کردن به اطالعاتی که از روش  :ی تلویزیونیاستفاده از روش راهنما .1

ورید پرسیده بود. تجربه من این است که باید مراقب باشید که چه آراهنمای تلویزیونی به دست می

این روش را با یکی از دوستانم برای خنثی سازی چند واقعه خاص انجام گذارید. چیزهایی را کنار می

 دادم.

ت سپس هف بود. "خانه"دادم اولین فکری که به ذهنم رسید کلمه وقتی به درمانگر نادیده گوش می

اردم خانه را کنار گذتوصیه دیگر به من نمود. وقتی اینها را با دوستم بررسی کردم اولین مورد یعنی 

فکر "ستم گفتم وبه د "خانه"با اشاره به کلمه مدند. سپس آچون چند مورد دیگر به نظر مفیدتر می

که در خانه ن کلمه انواع وقایع دوران کودکی را آکردم. کامال اشتباه می ."کنم این مهم باشدنمی

 یدیم.ن رسآن تمرین به آ احتماال مهمترین چیزی بود که دراین . وردآرو ی اتفاق افتاده بودند نتابستا

اخیرا سعی کردم چیزی در مورد ید. آاز ایده عادت بهشتی خیلی خوشم می :ایده عادت بهشتی .2

زی مثال تنها چیزنند بیابم. این کار در اغلب موارد سخت است. رامشم را برهم میآکسی یا کسانی که 

ا همسرش ی یا لباس زیبایی پوشیده بود ،رفتکه در مورد یک کسی یافتم این بود که او به کلیسا می

سعی داشتم نور خدا را در مردم رد. کن بودم حمایت میآیا از چیزی که من حامی  فرد خوبی بود

ببینم ولی این کار دشواری بود. ولی ساختار عادت بهشتی شاید با کمی تمرین همان شود که به 

 ام.دنبالش بوده
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ستم توانکنم. قبال از اینکه نمیای یک بار با چند خانم گلف بازی میهفته :بندی مجدد گلفقاب .3

ام مثل یویو نوسان داشت. بارها دلم برای خودم کیفیت بازیشدم. یک دور خوب بازی کنم ناراحت می

 وردم و غیره.آبهانه می ،سوختمی

این بود که چند هفته قبل تصمیم گرفتم نگرشم را نسبت به بازی تغییر دهم. گلف باید کاری 

رامش و عشق بکنیم. آشاد باشیم و احساس  ،خواهد که همه ما لذت ببریمبخش باشد. خداوند میلذت

ن چهار کلمه توجه آاکنون به هنگام بازی به  ؟را در حین بازی گلف نداشته باشم هاپس چرا این

گیرم. خودم و دنیا هدف می ،کنندسایر کسانی که بازی می ،هایمبازینها را به سوی همآکنم. می

 .نمایمن کلمات جایگزین میآگذارم و با یکی از ن را کنار میآ رسدهرگاه فکری منفی به ذهنم می

 اند.. امتیازاتم هم پنج نمره بهبود یافتهام و رفتارم بهتر شده استسه بار این کار را کرده

 !ن وبینار عالی از تو متشکرمآه خاطر ب

 لیندا ،با عشق

~~~~~~~~~~ 

 دیدهپیشرفت شارون با درمانگر نا

تواند الگویی برای کارهای عمیق و دستیابی به تی است و به نظرم میافشارون کلگ یکی از اعضای دوره اوای

که در  که از کسی. پشتکار شارون باعث شده است باشدر نادیده ممکن است اتفاق بیفتد نچه که با درمانگآ

 واقع (ای تا چهل و چند سالگیو از جمله خاطرات سرکوب شده)های شدید جنسی استفاده ءکودکی مورد سو

 یابد تبدیل شود.رامش بیشتری دست میبه آبه کسی که هر روز  شده بود

در یکی از وبینارهای قبلی شارون از زیرزمین حرف زد. وی به  برخی از شما شاید به یاد داشته باشید که

 ن مسئله بهآبینید همان طور که ذیال می طول انجامید دچار شد.افسردگی شدیدی که حدود یک هفته به 

 کنید.مشاهده می ی را که اخیرا برایم نوشته استا. بخشهایی از نامهکلی ناپدید شد

 

 ،سالم گری
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گناه و ترس را هم  ،وم. تمرینهای دلخوریررامش طوفان میرامش به سراغ تمرین آکسب آهنوز هم برای 

 دهم.نها را انجام میآبسیار دوست دارم و منظما 

این بود که سه بار تمرین ترس را انجام دادم. در نتیجه امروز راحت  .ترسممتوجه شدم که شدیدا میدیروز 

 ام.ترسم. هیجان زدهن بابت نمیآو دیگر از  هستم

 هدرمانگر نادیده بولی خواستم به تو پیام دهم و بخواهم که تمرینی هم برای خشم در سکوت تهیه کنی. می

ن بنویس و بگذار بر روی کلمه خشم را در وسط آ ،ابر قرمزی بساز :من گفت که خودم این کار را انجام دهم

ن خشم به من گفت. بدیهی است آاو هم دیدگاه خودش را نسبت به کردم و  را. دقیقا همان کار ن کار کنمآ

این چیزها غیر قابل یش خواهم نمود و اگر دوام داشته باشد به تو خواهم گفت. زمان را آآکه با گذشت زمان 

 !!یدآباور هستند. خیلی از اینها خوشم می

نم. خواهم از این بابت هم از تو تشکر کهمچنین مایلم به تو بگویم که مسئله زیرزمین بازنگشته است. لذا می

 ترسیدم. به خاطر اینن میآن بگریزم و مدام از آام. هرگز نتوانسته بودم از این مسئله روبرو بودهتمام عمر با 

 .ی از تو بسیار متشکرمسودگآ

 شارون ،با عشق

 

~~~~~~~~~~ 

 جواهراتی از وبینارهای قبلی ما

وریهایی هستند آیند. شامل بینشهای مفید و یادآمی (وبینار 101یکی از ) 5ذیال عناوین جالب وبینار شماره 

  نها را بازبینی کنند.آو همه اعضا باید 

و مالیمت. نظراتی در مورد افراد  شروع. چگونه به درمانگر نادیده دسترسی بیابیم. تعریف عشق 0:00:00

 طرز مقابله با کالفگی در حین فرایند. دلسوز.
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 ،ور شدن در یگانگیغوطه ،حالت روحانی ،های شدیدگفتگو درباره نتایج لیندا کار. کاهش سرفه 0:01:15

 مزایای حاصل از مشاهده و شرکت در وبینارها. ،مانظراتی درباره تغییر وضعیت 

ک که در ی "من دوست داشتنی نیستم"سودگی قابل توجه از گفتگو درباره نتایج شارون دوول. آ 0:11:01

 لحظه برایش اتفاق افتاد و هنوز هم ادامه دارد.

تمرین تشعشع عشق برای گسترش دادن توانایی وارد ساختن فهرست پنج واقعه خاص شما.  مرور 0:22:24

 عشق.

 دهیم که همه گروه را دربر گیرد.ن قدر گسترش میآعشق را ن آتمرین تشعشع عشق که در  0:32:42

د در حین فراینتجربه رنه. بهبودی چشمها که چند هفته قبل نصیبش شده بودند هنوز دوام دارند.  0:31:11

 مد و بعد تخفیف یافت. وقایع خاصش خیلی بهتر شدند.آسم رو آ

تجربه فدرا. عشق در ابتدا محدود بود ولی با تمرین خیلی گسترش یافت. احساس مورمور در صورت.  0:42:54

 رسید. 2به  10از ، ن توجه هم نکرده بودآکه حتی به  ،شدت یک واقعه خاص

تجربه اولگا. درد سینه مانع توانایی او در ایجاد عشق بود. کار گروهی بر روی درد سینه او که در  0:41:11

کار گروهی  مد. آرو  "لیاقت شفا را ندارم"و بعد به گلو رفت. احساس کاهش  یافت  4داشت. به  1ابتدا شدت 

 بر روی گلو و مسئله لیاقت داشتن. بهبودی قابل توجه در هر دو مسئله.

وید. گن پرداخته است میآتجربه شانون. وی از احساس دلسوزی نسبت به اولگا و اینکه چگونه به  1:03:52

 ید.آرو می برای یکی از وقایع خاصش مسئله بخشیدن

د و کره زمین را دی تجربه ایزابل. وی به هنگام تشعشع عشق حس کرد که انگار بدنش را ترک کرده 1:02:25

و یک سال هم ادامه پیدا سالگی اتفاق افتاده  21نی خودش را که در است. تجربه روحا که از عشق لبریز شده

 ن را دوباره حس کرد و هنوز هم همان طور است.آدهد. در حین فرایند کرده بود شرح می
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وتاهی حضور خدا را حس کرده تجربه شلی. وی نتوانسته بود مثالی از عشق بیابد. فقط به مدت ک 1:11:01

 .اندپسرش حاصل شدهرابطه با دیهای قابل توجهی در مورد دست مادرش کمتر عصبانی است. بهبوبود. از 

در حین دادن عشق به کهکشانها رفت. شدت همه وقایع خاصش بهبود یافتند و بعضی لی. تجربه بور 1:11:13

 ن بیازماید. آتواند اینها را در به صفر رسیدند. امروز یک دورهمی خانوادگی دارد و می 10نها از آاز 

 تجربه جین. درد سینه به هنگام مشاهده وبینارهای قبلی ناپدید شد. 1:20:54

توان وقایع خاص که به دشواری می ،اشتی برای دختر سه سالهافسوال ویوک. چگونه از اپتیمال ای 1:25:02

 استفاده کند. ،او را مشخص نمود

های مهمی دهد. جنبهشرح می دمده بودنآین امروز برایش پیش رنا. موارد خاصی را که در تمتجربه آ 1:30:00

 مده بودند.برایش رو آ

 مسئله برایش ناپدید شدند و وی به درمانگر نادیده تبدیل شد. 11تجربه مریلین.  1:34:32

~~~~~~~~~~ 

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