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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 ساز، انگشتان ثروتتی ثروت: ذهن ثروتافهرگونه دوره ای برگزاری -2

 داند(تی میافکار را تحریف ای

 داند(ترجمه و انتشار بدون اجازه آثارش )وی این کار را سرقت می -1

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

 گاه و بسیار ناراضی است.او کامال آ

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
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   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 

عیان استادی بپرسید که چرا علیرغم اطالع از وجود اینها                                              لطفا از مد

 دهند.هیچ سرنخی به شاگردان خود نمی

ام. هر ترجمه دیگری از هر توجه: اینجانب اجازه ترجمه تمامی آثار گری کریگ را از ایشان گرفته

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

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 هایی را که گری کریگ صریحا نهی کرده است برگزار میدوره

 راد به خوبی مطلع است و به هیچ وجه رضایت ندارد!!!باشند. گری کریگ از اقدامات این اف

تی )درمانگر نادیده( نیست و هیچ افتوجه داشته باشید که هیچ کسی در دنیا استاد اپتیمال ای

 ای را درس دهد.کسی اجازه ندارد بر پایه این مفاهیم دوره

  www.EFT.ir    @FarhadForughmand      @GaryCraig    ترجمه فرهاد فروغمند

 تی گری کریگافکانال خبرنامه رسمی ای

 | تیافمدرک کامل ای | تیافدر دوره اپتیمال ای عضویت | 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

( 5، )مروری بر مقاالت و فیلمها( 4، )سه شفای غیرممکن( 3، )نشانگان نشتی شکم( 2امروز ) مزاح (1)

 کمک بیشتری نیاز دارید؟ 

 پیشرفته: -تی افبرای اعضای دوره اوای

( در ستایش دوره فشرده شری 3فایل ضبط شده وبینار اخیر ما آماده است، )( 2وبینار بعدی ما، ) (1)

( 6گوید، )تی سخن میافیکی از اعضای دوره اوای( 5، )درک در مقایسه با تجربه خدا( 4، )بیکر

 یادآوری گروههای تمرینی

~~~~~~~~~~ 

 امروز مزاح

ترین ویدئوها در همزولی شاید به عنوان یکی از با ثانیه است 11این ویدئو را باید ببینید. با وجود اینکه فقط 

تاریخ بماند. راجع به سگی است که به تماشای رویدادهای ورزشی در تلویزیون عالقه دارد. دو ثانیه آخر آن 

 لینک ویدئوباعث شد که تا چند روز بخندم. 

~~~~~~~~~~ 

 بینشهای بیشتری از کتاب درمانگر نادیده

 شوددکتر دومینیک مونت از نشانگان نشتی شکم آسوده می

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
http://www.youtube.com/watch?v=hSRrbu8YBLI
http://www.youtube.com/watch?v=hSRrbu8YBLI
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دانند چیست و چیز زیادی هم برای درمانش نشانگان نشتی شکم ظاهرا برای حرفه پزشکی یک راز است. نمی

 WebMD.comندارند. به گفته وبسایت 

ر مورد چیز زیادی د"گوید شکی یکپارچه در جانز هاپکینز میدکتر لیندا لی متخصص گوارش و مدیر مرکز پز

انیم دوجود ندارند نمی یدانیم که وجود دارد. از آنجایی که شواهددانیم و فقط می]نشانگان نشتی شکم[ نمی

 ."توان مستقیما به آن پرداختکه این به چه معنی است و با چه درمانهایی می

مرموز بودن آن را نداشت چهار جلسه با درمانگر نادیده کار کرد و از عالئم ولی دکتر دومینیک مونت که طاقت 

 نشانگان نشتی شکم بهبود یافت. وی در کتابم این طور گفته است...

کنم قبل از پناه بردن به داروها و اعمال جراحی اگر فوریت پزشکی وجود نداشته باشد به بیمارانم توصیه می"

 باشد وشکی از درمانگر نادیده یاری جویند. او کارامد، مهربان و بسیار موثر میهای تهاجمی پزیا سایر روش

 "در بهبودی من از نشانگان نشتی شکم نقشی اساسی ایفا کرده است.

~~~~~~~~~~ 

 سه شفای غیرممکن

 توسط کسی که به تازگی با درمانگر نادیده آشنا شده است

به تازگی با درمانگر نادیده آشنا شده است سه شفای غیرممکن را در این ویدئو ببینید که چیترا پرابهاکار که 

 کند:چگونه توصیف می

 درد شدید گردن -

 حساسیت شدید و عفونتهای مزمن گوش سگش -

 درد ناشی از کشیدن دندان شوهرش -

 شود.تعریف غیرممکن: وقتی شفا خارج از حیطه دسترسی روشهای ساخته دست بشر حاصل می

 لینک ویدئو

https://emofree.com/answers/doing-the-impossible/three-impossible-healings-by-an-unseen-therapist-newcomer.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=4-1-21&utm_term=Watch&utm_content=Impossible
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~~~~~~~~~~ 

 مروری بر مقاالت و فیلمها

  شدید شفای غیرممکن جوش و سردردهای: شفاهای غیرممکنمجموعه  از -1

  حیوانات چطور؟: رسش و پاسخپاز مجموعه  -2

  همه ما مسائل مشابهی داریم: اندیشه نویناز 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 ایاز طریق برنامه ارائه  .3

 ای و موثر در شفابخشی شوید.گروه برتر افراد حرفه

 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

 تی:افبرای اعضای دوره اپتیمال ای

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

 جزئیات و قیمتهای عضویت

 شود. برگزار می 1112 آوریل 15 صبح ) به وقت غرب امریکا( روز یکشنبه 21ساعت در  وبینار بعدی ما:

https://emofree.com/answers/doing-the-impossible/impossible-healings-rash-and-headache.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=4-1-21&utm_term=Rash&utm_content=Recommended
https://emofree.com/answers/questions-and-answers/what-about-animals.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=4-1-21&utm_term=Animals&utm_content=Recommended
https://emofree.com/answers/questions-and-answers/what-about-animals.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=4-1-21&utm_term=Animals&utm_content=Recommended
https://emofree.com/garythink/episodes-1-50/18-we-all-have-the-same-issues.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=4-1-21&utm_term=Same&utm_content=Recommended
https://emofree.com/garythink/episodes-1-50/18-we-all-have-the-same-issues.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=4-1-21&utm_term=Same&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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 کنم.داشته باشم. عذرخواهی میتوانم در آن روز وبینار آوریل تداخل دارند و لذا نمی 11هایم در روز برنامه

~~~~~~~~~~ 

 حساب کاربری خود دربرای دسترسی به آن کافی است وارد فایبل ضبط شده وبینار اخیر ما آماده است. 

 >و بعد از آن 2112وبینارهای  >شوید و در منوی سمت چپ روی وبینارهای ضبط شده تیافدوره اوای

 باز هم در مورد عادت بهشتی کلیک کنید.  111شماره  > 135تا  116وبینارهای شماره 

 عناوین جالب آن از این قرارند:

 گوید.کند. شری مقدمات را میمیگری وبینار را آغاز  1:11:11

 کند.سازی میای که در وبینار قبلی مطرح شد شفافدقیقه 15گری درباره سوال تاخیر  1:10:10

 شود.دهد که به بحث راجع به عادت بهشتی منجر میگری ویدئوی یک سگ بامزه را نشان می 1:11:11

 گوید.ی نظرش را میدهد. شرگری تعدادی عادت/فکر بهشتی را شرح می 1:15:21

گوید که در آن نوزادی را در آغوش کسی دید و از آن به عنوان میری تجربه خودش در پاریس را می 1:24:21

 دهد.یک عادت بهشتی استفاده کرد. گری نظر می

 دهند.زند. گری  و شری نظر میکلودیو چند مثال برای عادت بهشتی می 1:35:12

برایمان در حال ظهور است برآییم. توانیم از عهده آگاهی روحانی که ه میپرسد که چگونجن می 1:42:11

 دهند.گری و شری نظر می

 کند.گری خداحافظی می 1:12:21

~~~~~~~~~~ 

 ستایدپریتی روی )یکی از اعضا( دوره فشرده شری را می

 گری عزیز،

https://www.emofree.com/log-in.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=3-18-21&utm_term=Login%20Webinars&utm_content=Footer
https://www.emofree.com/log-in.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=3-18-21&utm_term=Login%20Webinars&utm_content=Footer
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  کوتاهی به او و سایر اعضا بدهم. ام و مایلم بازخوردبه تازگی دوره فشرده شری را به پایان رسانده

به عشق  عشق"همچنین باید به تو بگویم که از ویدئوی توله سگ که در وبینار گذاشتی خیلی خوشم آمد! از 

دهی و خصوصا در وبینار اخیر نشان دادی هم خیلی که مدام نشان می "لذت ناشی از لذت بردن"و  "ورزیدن

 آید.خوشم می

 متشکرم. دوستت دارم

 یتیپر

 

 مروری بر دوره فشرده شری بیکر:

 ای زیبا و قوی برایم بود. شریشرکت در دوره فشرده درمانگر نادیده که توسط شری بیکر برگزار شد تجربه

ای که به ما داد منبعی غنی برای شاگردان این را هم مثل همه کارهای دیگرش خیلی کامل انجام داد. کتابچه

آید. آن کتابچه مملو از آگاهی و راهنمایی و دسترسی به قسمتهای مختلفش ب میتی به حساافو کاربران اوای

 بسیار آسان است.

دهد و این باعث درس می "زنده"شری با شرح ماجراها و مثالهایی از زندگی شخصی و اصول معنوی خیلی 

 ."باشد بندی مجدد عظیمقابکل دوره از آغاز تا پایان یک "شود که می

هر یک از اعضای گروه ارتباط برقرار کند و حضور درمانگر نادیده را در طول جلسات به ما نشان  او توانست با

 دهد.

هر جلسه ابزاری برای ارتباط بیشتر و عمیقتر با درمانگر نادیده بود. به خوبی در مورد عناوین هر کالس 

زات تا بی هیچ زحمتی از پلکان معج اندیشیده شده بود و اینها به نحوی ارائه شدند که همدیگر را تکمیل کنند

 باال رویم.

نم ککنم. حس میشخصا با نور درمانگر نادیده که همان عشق غایی و نور خدا است ارتباط عمیقتری برقرار می

 ام. به درک بیشتری از درمانگر نادیده و چیستی خودمان رسیده
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ه حتی بیش از گذشته دستهای درمانگر نادیده ای تدریجی و در عین حال عمیقتر و قویتر دیدم کلذا به شیوه

 ام.را در زندگی خودم و همین طور در جلسه با دیگران گرفته

 کنم حضور در کنار آنان واند. حس میتا ابد مدیون گری کریگ و شری بیکر هستم که معلم و مربی من بوده

 تی نعمتی برایم بوده است.افعضویت در دوره اوای

تری با درمانگر نادیده برقرار سازند شرکت در دوره فشرده شری خواهند ارتباط گستردها میبه کسانی که واقع

 نمایم.بیکر را قویا توصیه می

 شری، متشکرم و دوستت دارم

 پریتی روی

های فشرده شری بیکر در آینده عالقمند هستید اگر به شرکت در یکی از دوره پانوشت از گری کریگ:

 به او ایمیل بفرستید. اینجاتوانید از می

 

~~~~~~~~~~ 

  خداما از درک در مقایسه با تجربه 

 نگاریهای رنه و گرینامه

تی است و با شوهر اوتیسمی و معتادش مسائلی داشت. افمقدمه گری کریگ: رنه یکی از اعضای دوره اوای

 بینید شاید برایتان مفید باشند.زیر میهایی که در فکر کردم نامه

 

  گری عزیز،

به خاطر اینکه در این هفته وقت برایم گذاشتی تا کمکم کنی از تو متشکرم. واقعا قدردان مهارتها و دلسوزیهایت 

 ترسم اشاره خیلی مفیدی برایم بود.هستم. اینکه گفتی هنوز از خدا می

mailto:sheribaker29@gmail.com
mailto:sheribaker29@gmail.com
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دارای خیلی از ویژگیهایی است که در  ده داشتم دریافتم که شوهرمدر جلساتی که بعد از آن با درمانگر نادی

کند و از سوی دیگر ای پدرانه مراقبت و محافظت میکردم خدا دارد. از یک سو از من به شیوهکودکی فکر می

 گیرد و هیچ حقی برای کسی که با او مخالفت کند قائل نیست. نماید، ایراد میقضاوت می

 موال فاصله زیادی بین درک ما از خدا و تجربه ما از خدا وجود دارد.پاسخ گری کریگ: مع

ر اید. اکثدرک ما از والدین، دوستان، مذاهب، کتابها، فیلمها، تلویزیون و فهرستی طوالنی از موارد دیگر می

نفی لت مشوند و به نظر ما خیلی هم واقعی هستند. متاسفانه درک اغلب حااینها از رویا/توهم جدایی ناشی می

 یرد.گنماید. این امر خصوصا در دوران کودکی شکل میدارد و خدا را قضاوت کننده و انتقام گیرنده ترسیم می

بسیار خوانده و با  1100در مورد تجربه نزدیک به مرگ خودم در  کند.ولی تجربه ما از خدا خیلی فرق می

گی دانم از میان هزاران گزارش اکثریت بزرتا جایی که می ام.گفتگو کردهاند کسانی که تجربیات مشابهی داشته

 اند.از آنها این تجربه را عاشقانه، پر از نعمت و بدون قضاوت یا انتقام دانسته

ی توانم به اندازه کافکند قدردان باشم و هرگز نمیام. باید به خاطر آنچه که او میدر یک دور باطل گیر افتاده

 جبران کنم.

 شود؟ اینکه چگونه باید پاسخ دهی و نه اینکهریگ: آیا این از تربیت والدین/ مذهب تو ناشی نمیپاسخ گری ک

نیم به تواطلبیم میاو را برای دریافت کمک بطلبی؟ وقتی واقعا ببینیم که خودمان و دیگران از او کمک می

 شکل خیلی موثرتری و نه از روی ترس یا خشم پاسخ دهیم.

زیبای کوان یین را که اولین باری که همدیگر را دیدیم به من هدیه داده بود شکست. به عالوه او مجسمه 

ک یته شدن یک قدرت الهی زنانه توسط دانم ولی آن مجسمه همیشه برایم مهم بود. شکسدلیلش را نمی

 جو برایم خیلی بامعنی بود.الهی مردانه و سلطه قدرت

 شاید نوعی طلب کمک باشد.  -ور واکنش تو و همین ط -پاسخ گری کریگ: به نظرم رفتارش 
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وقتی به دنبال راهنمایی بودم حس کردم به من اشاره شد که نموداری از رابطه با خدا بکشم. این یک ابزار 

بهبودی از غم است و شامل کشیدن یک خط افقی به معنی زندگی از زمان تولد تاکنون و بعد کشیدن خطوط 

نشانگر تجربیات منفی و خطوط رو به باال نشانگر تجربیات مثبت هستند.  به پایین عمودی است. خطوط رو

ام را که باعث ایجاد دیدگاه منفی و این روش به من کمک کرده است که بسیاری از تجربیات دروان کودکی

ت مثبت ام تجربیاترسناک نسبت به خدا شده بودند کشف نمایم. فقط در سالهای اخیر بوده است که توانسته

 مهمی هم از خدا داشته باشم. این روش باعث شد چیزهای خیلی بیشتری برای کار کردن داشته باشم. و

تی تجربیات مثبت خیلی بیشتری از خدا وجود دارند. شاید اگر به آنها توجه افپاسخ گری کریگ: در دوره اوای

 دیدگاههای منفی و"یک از آن کنی کفه مثبت ترازو را سنگینتر کند. به عالوه به یاد داشته باش که هر 

 سازد.تواند واقعه خاصی باشد که درمانگر نادیده )خدا( برطرف میمی "ترسناک نسبت به خدا

 کنی خیلی متشکرم.به خاطر کمکی که می

 پاسخ گری کریگ: به خاطر حضورت از تو متشکرم.

 با عشق، رنه

~~~~~~~~~~ 

 گویدتی سخن میافیکی از اعضای دوره اوای

 کانلرات هلن مکنظ

 سالم گری،

ل کردم معطیک روز در فرودگاه سانفرانسیسکو یکی دو ساعت بیش از آنچه که فکر می ایمیلهای ذهنی:

گذشتند برایشان ایمیلهای ذهنی م میشدم. این بود که در بخش شلوغ فرودگاه نشستم. وقتی مردم از برابر
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دانم چه تاثیری بر آن افراد گذاشت ولی بود. نمی "دارم دوستت"فرستادم. هر پیام شامل چیزی شبیه به می

 قطعا برای خودم مفید بود.

دهم این است: کار دیگری که اغلب و خصوصا وقتی در خودرو هستم انجام می ام:من هم این کار را کرده

عجب " گویمبینم که با خودم میکند میپیچد یا کاری را که به نظرم احمقانه است میوقتی کسی جلویم می

. این خیلی موجب "اممن هم این کار را کرده"گویم و غیره. بعد به خودم می "مشکلت چیست؟"یا  "احمقی

 شود.رامشم میآ

دارم خیلی شارات شهودی که دریافت میاام به تی بودهافاز آنجایی که سالها کاربر ای اشارات شهودی:

معموال این اشارات شهودی نوعی راهنمایی از  .گذارمر میان میکنم. همیشه آنها را با مراجعانم داعتماد می

ی خواست که آنها نتیجه بگیرند. ولباال هستند. در اوایل کارم به نتیجه جلسه خیلی وابسته بودم. نفسم می

 سپارم.گیری را به او میاکنون نتیجه

 خودم از قالب رهایی"آن است که  بلکه "آنها را از قالب برهانم"بخشایش این نیست که  درباره بخشایش:

 ."یابم

 شود وجودای که مطرح میام که چیز دیگری در ورای مسئلهدر طول سالیان دریافته درباره خاطرات ناگوار:

کند تا مانع شفا دادن مسائل پوشاند. نفس ما به سختی کار میدارد. خاطره ناگوار، خصوصا، سایر چیزها را می

ر توانم سایداند که اگر آن واقعه را شفا دهم میدارد و میر پشت یک واقعه ناگوار نگه میای شود. ما را دریشه

 مسائل را با وضوح بیشتری ببینم.

هم  برم یک میلیارد قلب است که هماهنگ باتصویر دیگری که برای یگانگی به کار می تصویری از یگانگی:

 تپند.می

حداقل نه به وسیله والدینم. ر کودکی مورد عشق واقع نشده بودم. اخیرا دریافتم که د مورد عشق واقع شدن:

فتم م. روزی که تنها نشستم و با خودم گه بودولی گفتن یا اندیشیدن این غیر قابل قبول بود و لذا منکرش شد
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رفت پیش "گیرم بدانم که الوهیت به من عشق ورزیده استوالدینم به من عشق نورزیدند ولی تصمیم می"

 شد. بزرگی نصیبم

خواهم دیگران بدانند که چقدر کنم انگار میحس می"یکی از مراجعانم به من گفت  پرداختن به امور دیگر:

. این بود که در آن جلسه او را از آن قالب رهانیدم. اکنون به کرات از آن عبارت استفاده "امرنج کشیده

ر توانم به امور دیگام و اکنون میرنج کشیدهخواهم دیگران بدانند که چقدر کنم انگار میحس می"نمایم. می

 . "بپردازم

 کانلبا عشق، هلن مک

~~~~~~~~~~ 

. 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
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