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 تی رسمیافای

 تی )درمانگر نادیده(افاپتیمال ای

 مطالب جدید و بیشتر –ها فوت و فن –نکات 

 فارسی زبان(االختیار گری کریگ در کشورهای 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 ثروتافبرگزاری هرگونه دوره ای -9

 داند(تی میافکار را تحریف ای

 داند(ترجمه و انتشار بدون اجازه آثارش )وی این کار را سرقت می -0

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

 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
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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 

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

( 4، )بینشهای بیشتر( 3، )مزایای متعدد حاصل از درمانگر نادیده( 2) ک به مرگ امروزتجربه نزدی (1)

 ( کمک بیشتری نیاز دارید؟ 5، )مروری بر مقاالت و فیلمها

 پیشرفته: -تی افاوایبرای اعضای دوره 

نظراتی در مورد ( 4، )سفرهایی به یگانگی( 3، )بروزرسانی دوره فشرده شری بیکر( 2وبینار بعدی ما، ) (1)

 یادآوری گروههای تمرینی( 6گوید، )تی سخن میافیکی از اعضای دوره اوای( 5، )عادت بهشتی

~~~~~~~~~~ 

 امروز تجربه نزدیک به مرگ

 گوید. هزارانقه مرده بود ولی برگشت و در این ویدئو از تجربه نزدیک به مرگش میدقی 09شری ایمی برای 

نک لیکنند. نامیم اشاره مین را یگانگی میآکه ما  "قلمروی دیگر"ماجرای شبیه به این وجود دارند که به 

  ویدئو

~~~~~~~~~~ 

 داردنانسی مزایای متعددی از درمانگر نادیده دریافت می

 ،سالم گری

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.youtube.com/watch?v=MJZCjLNhpik
https://www.youtube.com/watch?v=MJZCjLNhpik
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ام و موارد جسمی زیر رامش شخصی را بر روی خودم بکار بردهام. روش آاز نتایج حاصل از این کار هیجان زده

 :امشفا دادهرا 

درصد  59گوید کایروپراکتور می)کتف یخ زده  ،خوابیبی ،شوب معدهآ ،دندان درد ،اختیاریبی ،درد چشم

 .(سریعتر از متوسط بهبود یافته است

شرم و احتماال مسائل دیگری که فراموش  ،گناه ،دلخوری ،نگرانی ،ترس ،هراس ،اضطراب :مسائل احساسی

 نویسم احتماال بیش از اینها هستند.چیزها را نمینجایی که همه آاز ام. کرده

 ،رزوی برکتبا عشق و آ

 کینینانسی مک

 ریزوناآ ،سدونا

~~~~~~~~~~ 

 بینشهای بیشتری از کتاب درمانگر نادیده

 :اندنظرات مهمی که از کتاب درمانگر نادیده برگرفته شده

گیرد. حتی یک نادیده در وجود همه ما هست و هیچ استثنایی نیست. لذا فورا در خدمت شما قرار می درمانگر

 دار، سربازان قدیمی و پزشکانتواند او را فرا بخواند و نتایج عالی از او بگیرد. زندانیان، زنان خانهکودک هم می

فقط باید بتوانید این کتاب را بخوانید. به کند که چقدر درس خوانده باشید. نیز همین طور. فرقی هم نمی

کند که ثروتمند یا فقیر، جوان یا پیر، مرد یا زن، ورزشکار یا معلول باشید. او منتظر و مشتاق عالوه فرقی نمی

 آورد. ارمغانتان به است که شفایی را که بسیار فراتر از توقعات شما است برای

معنوی است و لذا با ترجیحات الهی هیچ کسی تعارض ندارد. او را های او عصاره دوست داشتنی تمامی روش

، اهلل، شعور برتر، روح، ]ص[ های متعددی همچون عشق، خدا، منشا، آرامش، عیسی، بودا، یهوه، محمدبا نام
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شناسند. مراجعه کنندگانی و بسیاری اسامی دیگر می کودشالقدس، یهووا، هادی، شعور درونی، رواخ هاروح

اند او را طبیعت یا امواج اقیانوس بنامند. سایرین او را با خاطره دوست داشتنی دادهام که ترجیح میداشته

 کند که چه نامی بر او بنهید چون نفساند. فرقی نمیدانستهمادربزرگ، حیوان خانگی یا مربی خویش برابر می

 ندارد.

خوانم جنسیت ندارد. او را با ضمیر مونث مینیست چون جسم و در نتیجه  "فرد"به عالوه او در واقع یک 

توانید او را با ضمیر مذکر، خنثی یا تر و دلسوزتر از مردان هستند. ولی اگر بخواهید میچون زنان عموما مالیم

 هد.دابر و نسیم بخوانید. انتخاب با شما است. هر نامی که بر او بگذارید هویتش را تغییر نمیبه نام حتی 

~~~~~~~~~~ 

 مقاالت و فیلمهامروری بر 

  شوددرمانگر نادیده موجب برطرف شدن خونریزی چشم و موارد دیگری می: نتایجاز مجموعه  -1

 قدردانی همیشگی :پلکان معجزاتاز مجموعه  -2

 تجربه معنوی غیرقابل توضیح: تجربیات معنویاز 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

https://emofree.com/answers/results/the-unseen-therapist-eliminates-eye-bleeding-and-more.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=4-8-21&utm_term=Eye&utm_content=Recommended
https://emofree.com/answers/garythink-articles/gratitude-forever.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=4-8-21&utm_term=Gratitude&utm_content=Recommended
https://emofree.com/answers/garythink-articles/gratitude-forever.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=4-8-21&utm_term=Gratitude&utm_content=Recommended
https://emofree.com/answers/spiritual-experiences/xuereb-spiritual.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=4-8-21&utm_term=Spiritual&utm_content=Recommended
https://emofree.com/answers/spiritual-experiences/xuereb-spiritual.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=4-8-21&utm_term=Spiritual&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


 

6 
 

 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 0109 آوریل 05 صبح ) به وقت غرب امریکا( روز یکشنبه 91ساعت در  وبینار بعدی ما:

 کنم.توانم در آن روز وبینار داشته باشم. عذرخواهی میآوریل تداخل دارند و لذا نمی 11هایم در روز برنامه

~~~~~~~~~~ 

 بروزرسانی دوره فشرده شری بیکر

در "تی اخیرا به پایان رسید. شرکت کنندگان از اینکه افای اوایدوره فشرده شش هفتهدومین  :بندیجمع

  ابراز رضایت کردند. "اندموزش دیدهآیک جای زیبا و امن با افراد همفکرشان 

های گوناگونی افزایش یافتند. نگاه عمیقی به اصول بنیادین شفابخشی که نان در زمینهآدرک و مهارت  ،دانش

رامش شخصی بیشترین بهره را گرفتیم. ارتباط آو از روش  نها ساخته شده است انداختیمآتی بر پایه افایاو

اومت مق همیان صدای درمانگر نادیده و صدای نفس تمایز قائل شدیم. بصل شد. جر نادیده حابهتری با درمان

ی بندی مجدد نهایقابسراغ های مجدد مفیدی را تجربه کردیم و به بندیایر چالشهای شفا پرداختیم. قابو س

 . رفتیمیعنی بخشایش 

یکی از مزایای مهم دوره فشرده برای شرکت کنندگان درک بیشتر نسبت به درمانگر نادیده و اعتماد به نفس 

ه پایان اهی ببا وجود اینکه دوره فشرده در زمان نسبتا کوتنی درونی بود. فابخش روحاافزونتر در ارتباط با ش

غاز دوره آزمان کت کنندگان اظهار داشتند که درک و یا اعتماد به نفسشان به نسبت رسید ولی بسیاری از شر

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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 ،0یا  8به  3یا  2از  :ندهایشان را این طور بیان داشتبهبود نمرهچند شرکت کننده سه برابر شده است.  دو یا

 .19یا  0به  5از  ،8یا  7به  3از 

 :نان از این قرارندآبرخی از نظران 

 تر شده است.رایم واضحکار با درمانگر نادیده ب

 موزم. آن میآام و مطالب بسیاری را از به خاطر دوره فشرده خیلی هیجان زده

 ام.ن است یافتهآعمیقتری با نوری که درمانگر نادیده نشانگر اتصال خیلی 

شوند مخم سوت بکشد. به عالوه به چند درک عمیق رسیدم و پیامهایی دریافت داشتم. این چیزها باعث می

 رامش بیشتری هم دارم.آ

 دانم.بندی مجدد را بیشتر میقدر هنر قاب

 ید.آس کردم مقاومتم رو میدر کالس مربوط به مقاومت ح

 خواهم بدانی که دوره فشرده به نظرم خیلی جالب است.فقط می

 رامش بیشتری دارم.ام هستم احساس آنسبت به جایی که اکنون در سفر شفابخشی

 اینکه توانستم بخشی از گروهت باشم و از پلکان معجزات باالتر روم باعث مسرت است.

 ام عوض شود.دوره باعث شد مخم سوت بکشد و جهت زندگی

 ن... ای کاش ادامه داشت.آدر پایان 

 

ستند و ایمیل بفر مای که شاید مایل باشند در دوره فشرده بعدی شرکت کنند لطفا برایشاگردان پیشرفته

ن مشخص کنند. هرگاه جزئیات بیشتری در اختیارم قرار گرفتند به شما خبر آمکان جغرافیایی خود را در 

  )gmail.com20sheribaker@( خواهم داد.

mailto:sheribaker29@gmail.com
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 تیافگلیسی و مدرس دوره فشرده اوایموزشی گری کریگ به زبان انآمدیر مرکز  ،شری بیکر

~~~~~~~~~~ 

 تاکید بر سفرهای ما به سوی یگانگی

 ،گریسالم 

ترس و دلخوری. همه اینها برای سفرهای  ،گناه :دهی تاکید کنممایلم بر استفاده روزانه بر تمرینهایی که می

 ما به سوی یگانگی ضروری اند.

همراه شدن با درمانگر "یا  "عصاره وجودمان را گسترش دهیمخصوصا "نهایت را خیلی دوست دارم. تمری ،گری

 ."نادیده

 از تو متشکرم. "ابزارهای غیرممکن"برای این 

 فرانسواز وش

~~~~~~~~~~ 

  نظراتی در مورد عادت بهشتی

 (یکی از اعضای دورهر کلودیو ساوارین )نوشته دکت

  ،گری عزیز

از  از یکیحدود سه سال قبل کنم این را مایلم راجع به تجربه خودم از عادت بهشتی برایت بگویم. فکر می

 انجام دادم.وبینارهایت گرفتم و 

به ناگهان عصاره  کردم.ای در معجزات را تکرار مییک جمله تاکیدی از دورهرفتم و میراه روزی در خیابان 

 ام.ن بهره بردهآن به بعد در جاهای مختلفی از آمردم را مشاهده نمودم. از روحانی 
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ن تصور کردم که درمانگر نادیده در دروهایم در مراقبهاخیرا تصمیم گرفتم به عادت بهشتی بیشتر توجه کنم. 

ن بالفاصله با یگانگی ارتباط آو در نتیجه این را هم به روش گسترش عصاره وجود افزودم سایر افراد است و 

 گرفتم.

ن زمانها تصور آدوم. در م میسه بار در میدان نزدیک منزل ایکنم. هفتهاستفاده می نآبه هنگام دویدن هم از 

 ،گهاس ،پرندگان ،مردم :باشند متصلمای که در اطرافم مییهای زندهی هستم و با سایر انرژژکنم نوعی انرمی

 درختان و غیره.

مراجعه کننده که با من مهربان نبود مالقات کنم.  ام سه هفته پیش حاصل شد. قرار بود با یکمهمترین تجربه

 این بود کهم که بدین شکل در حال تشدید مشکل هستم. با او را دیدم و دریافت "فیلم مشاجره"در ذهنم 

. هرچه که بیشتر تمرکز درون مراجعه کننده قرار دارد به صورت نور درخشانی درتصور کردم درمانگر نادیده 

ن نور در درون خودم نیز هست و نور خودم هم درخشانتر آن نور شدیدتر شد. سپس متوجه شدم که کردم آ

اگر عشق را در درون دیگران ببینیم در درون  :ه کردمجربدانستم تنچه را که عقال میآبدین ترتیب عمال شد. 

سه در مقایمراجعه کننده نچه که انتظار داشتم پیش رفت. آجلسه ما هم خیلی بهتر از  بینیم.خودمان هم می

 و توانستیم در جلسه بیشتر پیشرفت کنیم. تری از خود نشان دادرفتار خیلی دوست داشتنیبا قبل 

 کلودیو ،رزوی سعادتبا آ

~~~~~~~~~~ 

  گویدتی سخن میافیکی از اعضای دوره اوای

 کتی ریدنظرات 

 سالم گری،
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 ام که این اطالعات را با توموزنده بود. راهنمایی شدهآبه خاطر جلسه اخیر خیلی از تو متشکرم. بسیار جالب و 

کنم. به خاطر تی را برای خودم و دیگران پاالیش میافدر میان بگذارم. هر روز در حال یادگیری هستم و اوای

 کنی خیلی سپاسگزارم.کارهایی که می

لبم م را بر روی قشوم. دستبه هنگام دم و بازدم به مرکز قلبم متصل می :اتصال با خود برتر/ درمانگر نادیده

 "؟یا با خود برترم/ درمانگر نادیده اتصال دارمآ ،قلب من" :گذرانمو این کلمات را از قلبم می گذارممی

واهم خگیرم. در این گفتگو فقط می. اکثرا مثبت است و گاهی اوقات هم جواب منفی میمانممنتظر پاسخ می

گویم که رئیس فقط خود برتر یا درمانگر گاهم میآخود برترم/ درمانگر نادیده ارتباط بگیرم. لذا به ناخودبا 

ید اولین باری که این ارتباط برقرار شد از خود آپرسم. یادم میس از اتصال با او سواالتم را میپنادیده است. 

 !ایم دارد و جواب به وضوح این بود که اعتماد کنیا پیامی بربرترم/ درمانگر نادیده پرسیدم که آ

پوشانند. این بود که تصمیم گرفتم از میای دهانشان را با ماسک ام که عدهاخیرا دیده :درباره ماسک زدن

را  نشابینم که افراد فاصلهروم و اکثرا میچون زیاد به بازار می درمانگر نادیده در این مورد راهنمایی بخواهم

 شود.ترسند. این هر روز بیشتر و بیشتر میکنند و از سایرین میحفظ می

 نان حرف بزن و بگو همان عشقیآپاتی با فقط از طریق قلبت و به صورت تله :این جوابی است که او به من داد

ادامه پیامش هم این بود که باید صادق باشی و دوست بداری. اگر این ا در زندگی نشان دهید. که هستید ر

نان آشود. یعنی درمانگر نادیده پیام تو را به نان ارتباط برقرار میآت و خود برتر طور باشی واقعا بین خود برتر

 کار را کردم و دیدم که با این پیام قلبی رفتار دیگران تغییر یافت. این بود که همین رساند. می

 اش نسبت بهواکنش منفیدادم که از به سخنان یکی از شرکت کنندگان در وبینار گوش می :روش طناب

 .مکردی را حس میهمان انرژ تا وقتی که از روش طناب استفاده کردممن نیز گفت. دیگران در محیط کار می

شی کن روش طناب را به من یاد داد. مثل طنابآکردم و یکی از اعضای تی کار میافبا یک گروه تمرینی اوای

نم در کو فرد دیگر که چالشی نسبت به او حس می بینممیکلفتی ابتدا خودم را در یک سوی طناب است. 
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کنم که چه کشی هستیم. سپس مشخص مینابط. پیدا است که با یکدیگر در حال ن استآسوی دیگر 

کشم. ن را نمیگیرم و دیگر آبعد طناب را شل میمدن هستند. آدارم و چه احساساتی در حال رو  احساسی

گیرم تا نیفتد و به او ام که او را میتاد. ولی اخیرا دیدهاففرد دیگر میکردم و فقط همین کار را میابتدا 

 خواهم تو را سر پا نگه دارم.کشی کنم بلکه میام تا با تو طنابگویم که من به اینجا نیامدهمی

گذارم. بدین ترتیب دیگر هیچ مقابله یا حس حسادتی نسبت نگر نادیده وامیسپس همه احساساتم را به درما

 رسم.رامش میشوم و به آزاد میگذارم. آبینم که طناب را بر زمین میمی راواقعا خودم  به او ندارم.

 ،انمخواند. هر بار که مطالب تو را میی بودند که در سفرم به من واقعا کمک کردهنهایآاینها فقط چند مورد از 

 !رزوی قلبی سعادت برای تو. متشکرمدانم که در مسیر درستی هستم. با آقلبا میم شنوبینم یا میمی

 ات بتابدنور بر زندگی

 کتی رید

~~~~~~~~~~ 

. یابیدمنظما فرصتهایی برای بهبود مهارتهای خود میدر گروههای تمرینی ما  یادآوری گروههای تمرینی:

 لطفا این را در بخش مخصوص اعضای وبسایت ما بررسی نمایید.
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