
 

 2120آوریل  01، 0011فروردین  26

 

 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 -0

 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 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

یک مبتال به  (4) ،تیافای با اوایتی ضربهافمقایسه ای( 3، )بینشهای بیشتر( 2) انگیزش امروز (1)

 ( کمک بیشتری نیاز دارید؟ 6، )مروری بر مقاالت و فیلمها (5) ،شودسوده مین آآکووید از 

 پیشرفته: -تی افرای اعضای دوره اوایب

تی افیکی از اعضای دوره اوای (3، )دهدها را نشان میچمداننادیده  درمانگر( 2وبینار بعدی ما، ) (1)

 یادآوری گروههای تمرینی( 5) ،جواهراتی از وبینارهای قبلی ما (4) گوید،سخن می

~~~~~~~~~~ 

 امروز انگیزش

  لینک ویدئو. خواندچطور هاللویا را همراه با دخترش ویرجینیا میندرئا بوچلی آخواننده نابینا ببینید 

 از دایان وان در واید برای ارسال این ویدئو متشکرم.

~~~~~~~~~~ 

 بینشهای بیشتری از کتاب درمانگر نادیده

 شنا شویدبا درمانگر نادیده آ

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

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=iIiqxyIuMJk
https://www.youtube.com/watch?v=iIiqxyIuMJk


 

4 
 

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

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 

~~~~~~~~~~ 

 (درمانگر نادیده)تی افای با اپتیمال ایتی ضربهافمقایسه ای

ید آوقایع خاص به بار میرامشی که برای شود ولی میزان آخاص کار میدر هر دو روش بر روی وقایع  .1

ود شضربه زدن بر نقاط مریدینها انجام می قی این کار از طریاتی ضربهافدر ایکند. خیلی فرق می

رود. یک روش ساخته می (درمانگر نادیده)تی یکراست به سراغ قلمروی معنوی افولی اپتیمال ای

وان تربه زدن و دیگری شامل وارد ساختن خدا در کار است. در اینجا واقعا نمیدست بشر و مبتنی بر ض

 ای انجام داد.مقایسه

گاهی برای یافتن علل زیرین مسائل چالشی است. آای اغلب نیازمند کارهای دقیق کارتی ضربهافای .2

 نتوانید علت واقعی را پیدا نمایید. ولیشاید گیر باشد و حتی سرانجام هم تواند خیلی وقتاین کار می



 

5 
 

بپرسید و لذا در  (ر نادیدهدرمانگ)از شعور غایی مستقیما دهد که تی به شما اجازه میافاپتیمال ای

 مدت کوتاهی به علت واقعی برسید.

ن همراه با کس دیگری ضربه آای روشی به نام وامگیری مزایا وجود دارد که در تی ضربهافدر ای .3

به میقا عدهد که ما زنید تا به نتایجی مشابه او دست یابید. این روش مشهور به مبتدیان نشان میمی

 . عالی است.همدیگر متصلیم 

بتنی ن مآروش شفابخشی  سازد وتی مدام واقعیت یگانگی را منعکس میافاز سوی دیگر اپتیمال ای

م برای مبتدیان انجا وامگیری مزایاکاری که از ور سازد. لذا ن یگانگی غوطهآشما را در بر این است که 

 توان در کارهای پیشرفته نیابتی هم دید.چنین چیزی را اغلب میرود. دهد فراتر میمی

ن را با درمانگر نادیده ترکیب کنید بسیار آای به تنهایی خوب است. ولی اگر تی ضربهافروش ای .4

 شود.موثرتر می

~~~~~~~~~~ 

 شودسوده مین آآیک مبتال به کووید از 

 "شود حس کردم.ی حاصل میژن سرخوشی غایی را که به هنگام تماس با این انرآگشودم را چشمانم وقتی "

 ،سالم گری

و ماه در دبه دلیل ابتال به کووید ن را با تو در میان بگذارم. یکی از دوستانم آتجربه جالبی داشتم و مایلم 

اش خانواده"ن خونش کاهش پیدا کرده بود و به او گفته بودند که ژیافت. اکسیو بهبود نمی یو بستری بودسییآ

 ."ماده سازدآرا 

ازمایم. در را بی (امبر درمانگر نادیده گذاشتهمن که است نامی این )صمیم گرفتم استفاده از شفابخش جهانی ت

ا خواست بکیلومتر از او دور بودم تصور کردم که در کنار او در بیمارستان هستم. ولی او نمی 0888حالی که 

شفا یافتن را من حرف بزند. برایش عشق فرستادم. دو بار دیگر هم سعی کردم و او باز هم حتی نخواست 

 ود و امیدش را از دست داده بود. و مرا از خودش دور ساخت. بسار افسرده و تنها ب امتحان کند
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ای از عشق الهی را بدون هیچ توقعی برایش فرستادم. حس کردم باید یک بار دیگر هم تالش کنم و ابتدا بسته

ایش بر ام.ن متصل است ایستادهژو در حالی که به دستگاه اکسیدر بیمارستان تصور کردم که در کنار او 

ن را به شکل رودی از نور که در هردوی ما جریان دارد آسرخوشی فرستادم. به سراغ درمانگر نادیده رفتم و 

ا هخندیدیم و مثل بچهخندید. وقتی این کار تمام شد هر دو می و بعد ام گرفت. او هم لبخندی زددیدم. خنده

حاصل  یژن سرخوشی غایی را که به هنگام تماس با این انرآگشودم را چشمانم وقتی پریدیم. باال و پایین می

 شود حس کردم.می

 فتن است.روز بعد یکی از دوستانم زنگ زد و گفت که او به ناگهان چشمانش را گشوده و در حال بهبود یا

 و من هم ترجیح دادم چیزی نگویم.دوستم اصال از ماجرای من خبر نداشت 

 استارلیا مورنینگآ ،با عشق

~~~~~~~~~~ 

 مروری بر مقاالت

  رام شدن کودکانی که نیازهای خاصی دارندآ: شفاهای غیرممکناز مجموعه  -1

 تیافافسانه راه حل سریع ای: رسش و پاسخپاز مجموعه  -2

  ؟یا برای دریافت کمک از درمانگر نادیده باید فردی معنوی باشمآ: 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

https://www.emofree.com/answers/doing-the-impossible/impossible-calming-of-special-needs-children.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=4-15-21&utm_term=Calming&utm_content=Recommended
https://www.emofree.com/answers/questions-and-answers/the-quick-fix-myth-of-eft.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=4-15-21&utm_term=Quick&utm_content=Recommended
https://www.emofree.com/garythink/episodes-1-50/19-do-i-need-to-be-spiritual-for-unseen-therapist-s-help.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=4-15-21&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
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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 2120 آوریل 21 صبح ) به وقت غرب امریکا( روز یکشنبه 01ساعت در  وبینار بعدی ما:

های شخصی و هر استفاده موارد چالشی، جلسات خودیاری، ،دروس پیشرفته ه سواالت و نظرات اعضا دربارهب

  چیز دیگری که به ما در باال رفتن از پلکان معجزات کمک کند اختصاص دارد.

نها برایم بنویسید یا در حین وبینار مطرح آاین فرصتی عالی برای طرح سواالت و نظرات شما است. راجع به 

 کنید.

~~~~~~~~~~ 

 دهدرا نشان می هاچمداندرمانگر نادیده 

 استفاده از روش راهنمایی توسط کانال تلویزیون

ی برا (18درس پیشرفته شماره )کینی از روش راهنمایی توسط کانال تلویزیون یکی از اعضا به نام نانسی مک

-یک کاربرد هوشمندانه. موجب صرفهاش مسئله داشت استفاده نمود. در رابطهکی از دوستانش که کمک به ی

 گاهانه شد.آجویی بسیار در کارهای کار

~~~~~~~~~~ 

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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 ،سالم گری

کرد و خواست بر روی مسئله فشار خونش کار شود. یکی از چیزهایی که اخیرا او را تحریک میمارسی می

ن سفرها شوهرش آبرد سفرهای تفریحی همراه با شوهرش و به وسیله خودرو بود. در فشار خونش را باال می

برد. کار به از سفر لذت نمیشد و شفته میمارسی هم آنمود. کرد با او مشاجره میدر حالی که رانندگی می

 د ولیبردنخواست با شوهرش به سفر رود. قبال همیشه از سفر با هم لذت میجایی رسیده بود که او دیگر نمی

 رفت.و فشار خونش هم باال می رایش خوشایند نبوداکنون دیگر ب

تی بر روی این مسئله کار کنم. توصیه کردم که از درمانگر افمارسی از من خواست که با استفاده از اوای

 او خواستم صفحه تلویزیون نادیده بخواهیم چیزی را به ما نشان دهد که در حل این مسئله به ما کمک کند. از

ورد. او هم قبول کرد و چشمانش آن به نمایش درآبزرگی را تجسم نماید تا درمانگر نادیده اطالعاتی را بر روی 

 اش پرسیدماز او راجع به خندهوقتی  مهایش را گشود.شو بعد چ اش گرفتچند دقیقه بعد خندهرا بست. 

اند تجسم کرده کردهگفت که خودش و شوهرش را در حالی که در صحرا و در خودروی روبازی حرکت می

است. چمدانهایشان روی صندلی عقب بودند. او سرش را به عقب برگرداند و چمدانها را از خودرو به بیرون 

 اش گرفته بود.دید به هنگام سفر چنان کاری کرده است خندهاز اینکه میپرت کرد. 

ید آتواند در وضعیتی که با شوهرش پیش میبرد و این میوی دریافت که به هنگام سفر بارهایی را با خود می

ر وجود داشت که باید در برابر شوهرش محکمتر بایستد و به او نقش داشته باشد. در یکی از چمدانها این نظ

دیگری هم در چمدانها  (وقایع) یدانست که چیزهاوی مین او شده است. بگوید که رفتارش موجب فشار خو

 هستند.

ف حرن با او راجع به رفتارش آاخیرا به من اظهار داشت که باز هم با شوهرش به سفر رفته است. ولی قبل از 

ش یای برااین بار فشار خونش چندان مسئلهزده و از واکنشهای احساسی و جسمانی خودش به او گفته است. 

اعث ب رها را با خودش به سفر نبرداش بود. همین که باواسش به رفتار منفیحایجاد نکرد و شوهرش هم بیشتر 

 که نظرش درباره سفرهای بعدی با شوهرش تغییر کند. شده بود
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 کینینانسی مک به تو عالقه دارم،

~~~~~~~~~~ 

 تیافنظرات یکی از اعضای دوره اوای

 دهدمیری فروین دو نظر می

 ،گریسالم 

و هر بار  کنمتوانم نسبت به کسی عشقی را بیابم این کار را میوقتی به دشواری می :در مورد عادت بهشتی

اوی اعتماد و کنجک بینم. مملو از امید،دهد. او را به شکل نوزادی که تازه متولد شده است میهم برایم نتیجه می

 ن گذاشته است.آع زندگی جدیدی در این دنیایی است که تازه پا به ماده شروآو 

یش در پنچه که آبه  وقتیتعجبی ندارد که عشق زیادی را نسبت به این معجزه کوچک حس کنم و شاید هم 

این موجود کوچک با چه "کنم که می کرسپس به این فاندیشم موجی از دلسوزی مرا فرا بگیرد. است می

و حوادث ناگواری او را به وضعیت  هانومیدی، هادو چه در اش ممکن است روبرو شودهایی در زندگیسختی

 "؟اندوردهآکنونی در

 ماند...ولی عشق باقی می

یح گویم و ترجرا به عده زیادی نمیاینکه زندگی فقط یک رویا است و واقعیت ندارد  درباره عادت بهشتی:

م بازی گزینیقشی را که برمییم و نماند. همه ما روی صحنه هستدهم بگویم که زندگی به صحنه تئاتر میمی

وقوع اتفاقات مختلف چیزهایی را از خودمان در طول مسیر و با مثل تئاتر این اجازه را داریم که کنیم. می

. یممتفاوتی داشته باشها را تکرار و سعی کنیم واکنش توانیم برخی صحنههی اوقات میهمچنین گابسازیم. 

ه این وریم کآبه یاد ن هستیم ولی برخی مواقع هم نباید فراموش کنیم که قدمی به عقب برداریم و آکامال در 

 فقط یک ... تئاتر ... است.

 ،با عشق

 میری

~~~~~~~~~~ 
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  قبلی ماجواهراتی از وبینارهای 

نجا آید و بر روی وبینارهای ضبط شده کلیک کنید. در شو تیافحساب کاربری خود در دوره اوایوارد 

  یابید.ای از بینشها و مثالهای مربوط به روش پیشرفته درمانگر نادیده را میگنجینه

 :شوندذکر می( وبینار موجود 181از ) 6برای مثال در اینجا عناوین جالب وبینار شماره 

 ایم.شروع. تشکر به خاطر بازخوردها. پیشرفتی که تاکنون داشته 8:88:88

 نب و زماآ ،گفتگو با لیندا کار راجع به کپسول سعادت و تجربه او با غذا 8:83:18

 یادداشتی از جودی ویتکرفت درباره ارزش تماشای وبینارهای ضبط شده 8:14:32

 و غیره "دوست داشتنی نیستم"و  "ارزش هستمبی"جلسه با شلی درباره  8:11:52

 گفتگو درباره دلسوزی برای شلی :الگا 1:11:53

 این رویا هستیم درو زندگی در این دنیا و اینکه اصال چرا  "یکی بودن"ی درباره سواالت جن: 1:28:51

یا ممکن است به صورت گروهی بر روی مادر شلی نجایی که زمان و مکان وجود ندارند آآاز  :مالنی 1:26:52

گاهی از علت پزشکی آیا همچنین آ ؟کار کنیم و هم برای شلی و هم برای مادرش به مزایایی دست یابیم

 ؟مسئله نفعی دارد

 گفتگو درباره مسائل سمجی که در مورد سوزنها دارد. مسائل پنهان یا سرکوب شده. :ایروین 1:33:56

 گفتگو درباره روشی برای افراد دلسوز. قرار است او نظراتش را بنویسد. :ویکی 1:31:31

 ؟اگر تجسم برایم سخت باشد چه کنم :دارلین 1:48:81

 شفابخشی گروهی.بندی و جمع :1:40:15

https://www.emofree.com/log-in.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=4-15-21&utm_term=Login&utm_content=Footer
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~~~~~~~~~~ 

. یابیدبهبود مهارتهای خود میدر گروههای تمرینی ما منظما فرصتهایی برای  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:


