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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 -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  ستایشی از جانب( 4، )مقاالت و فیلمهامروری بر ( 3، )راهنمایی برای دردها( 2) امروز جمله (1)

 ( کمک بیشتری نیاز دارید؟ 6، )بخشهایی از کتاب( 5، )مبتدی

 پیشرفته: -تی افبرای اعضای دوره اوای

خود  لطفا مرا به گروههای تمرینی( 3، )رفته دهمصل از درس پیشمزایای حا( 2وبینار بعدی ما، ) (1)

 یادآوری گروههای تمرینی( 5)( جواهراتی از وبینارهای قبلی ما، 4) ،دعوت کنید

~~~~~~~~~~ 

 امروز جمله

روشهای ساخته دست بشر فراتر  در درونمان داریم که از (درمانگر نادیده)قدرت شفابخشی عظیمی همه ما "

ره شاگردان دون را نیاموخته بودیم. آزادسازی آدانیم ولی تاکنون راه است. اکثر ما این را به صورت شهودی می

گری  "موزش همین کارند.آدر حال  ،غاز پلکان معجزات هستندآبا وجود اینکه هنوز در  ،تیافاپتیمال ای

  کریگ

~~~~~~~~~~ 

 شعر -راهنمایی برای دردها 

 وقتی درد دارید انگار که در زنجیر هستید

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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 ن را ندانیدآولی شاید علت 

 ب موجب تسکین هستندخورید اغلصهایی که میقر

 ؟لی قوانین واقعی شفا چیستندو

 

 رهایی در اینجا است ،به من گوش کنید

 فقط به یک بوسه شفابخشی نیاز دارید

 یدآدرون شما است و از درون شما می او در

  درمانگر نادیده شما

 

 پیامش واضح است ،باید گوش بسپارید

 تواند درد را بهبود بخشدرامش میآ

 موزدآبه شما میرا اکنون بخشایش 

 ردوآو عشق او برایتان مزایایی را به بار می

 

 یابندبا راهنمایی او دردهایتان کاهش می

 رامش برسیدوقتی به آ

 زنیدشود و با سرخوشی حرف میعشقتان فراگیر می

 ایدزاد شدهآباالخره 
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 گری کریگ

~~~~~~~~~~ 

 مروری بر مقاالت

  تی گرفتافماده ایآهای نا گارسیا از نسخهآنتایج بسیار منفی که : نتایجاز مجموعه  -1

 غول چراغ جادوی شارون: لکان معجزاتپاز مجموعه  -2

 ندنصیب سوزان پرویا شدکه دو بیداری روحانی : تجربیات معنویاز مجموعه  -3

~~~~~~~~~~ 

 ستایشی از جانب یک مبتدی

مه ن را تقریبا به رایگان در اختیار هآز تو به خاطر این برنامه باور نکردنی بسیار متشکرم. این که بخش اعظم ا

تی را گرفتم و به یکی از کارگاههایی افکتاب راهنمای ایچند سال قبل ی نیز باور کردنی نیست. ما گذاشت

 رفتم.کردی برگزار میدر سانتا روزای کالیفرنیا که 

م اچند سال گذشتههای موختهآو با توجه به تجربیات  تی برخورد نمودم از هوش رفتم.افاخیرا هم که به اوای

 تی را فرا گرفتمافام و وقتی اوایشخصا ارتباطهایی با قلمروی معنوی داشتهن را واقعا درک کردم. آدرستی 

 هم فهمیده بودم.همان طوری بودند که قبال دقیقا  هاهمه چیز

این قدرت غایی  هام و اکنون با تمام توانم سعی دارم بمدتهای طوالنی به ناخوشیهای متعددی مبتال بوده

یا ه دننچه که بآکنم. قوی و تکان دهنده است. به خاطر حضور درمانگر نادیده را حس میروحانی متصل شوم. 

منظورم این است که این همیشه بوده است و در زمانهای مختلف به شکلهای دادی از تو بسیار متشکرم. 

 ن را برای همگان زنده ساختی.آولی تو شده است. ن حرف زده میآمختلفی راجع به 

https://www.emofree.com/answers/results/anna-s-serious-negative-results-using-eft-scripts.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=4-22-21&utm_term=Anna&utm_content=Recommended
https://www.emofree.com/answers/garythink-articles/sharon-s-magic-genie.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=4-22-21&utm_term=Sharon&utm_content=Recommended
https://www.emofree.com/answers/garythink-articles/sharon-s-magic-genie.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=4-22-21&utm_term=Sharon&utm_content=Recommended
https://www.emofree.com/answers/spiritual-experiences/proia-awakenings.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=4-22-21&utm_term=Susan&utm_content=Recommemded
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 کسالوم هنکا

~~~~~~~~~~ 

 درمانگر نادیده بخشهایی از کتاب

پیشرفت حاضر را به عنوان فردی که  شود:به شما معرفی می –یک مهندس  –به وسیله یک غریبه 

التحصیل مهندسی از دانشگاه استنفورد هستم و هیچ کنم. من فارغخارج از حرفه شفابخشی است ارائه می

هایی داشته باشم نوآوریتوانم ام. در نتیجه آزادانه میآموزش رسمی در زمینه پزشکی، درمان و امثالهم ندیده

ام. هر چند که پزشکی قطعا نشده دفن ،که در حرفه شفابخشی به وفور موجودند ،در زیر باورهای دیگرانچون 

در مقایسه با آنچه که ممکن است از درون  ،هاهای تاثیرگذار داشته است ولی آن پیشرفتبرخی نوآوری

 آیند.کوچک به حساب می ،سرچشمه بگیرد

 های اصلی تفکیکنگریم، آنها را به تکهتمایل دارند امور را ساده سازند. فرایندهای پیچیده را میمهندسان 

 آوریم. نتیجه اینگذاریم و بعد آن را به صورت فرایندی ساده درمیهای غیرضروری را کنار میکنیم، بخشمی

 ز است.کار در این مورد درمانگر نادیده و یگانه درمان طبیعی او برای همه چی

های مشابهی همچون دعا و شفای از راه دور استفاده ها از روشولی گری، مگر مردم سال"شاید بگویید 

 "اند؟کردهنمی

یک  اماند که کمک کردند در این مسیر گام بردارم. آنچه که افزودهبله، البته. همان نتایج خیره کننده بوده

تان را بر روی رامش شخصی( است که به شکل منحصر به فردی ذهنفرایند شفابخشی در کنار آن )روش آ

شود که دهد و موجب میسازد. این تمرکز قدرت بیشتری به دعاهای شفابخشی میتان متمرکز میمسائل

 تر شوند.قابلیت اتکا، عمق و تاثیرشان افزون

 . این امرندانداز شفابخشی ان چشمفرایند همراه آن در حال تغییر داد وبرای همین است که درمانگر نادیده 

زی انگیهای شگفتآید( که شامل مثال)بعدا در همین کتاب می "های شمابا نگاهی به فرصت"به سادگی و 
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ا ترس تگرفته دی از سکته بوای از بهها گسترهزمایی است. این مثالآاز این ترکیب در عمل است قابل راستی

 گردند.ن، معجزات بیمارستانی و غیره را شامل میهای خو، ناپدید شدن لختهاز سگ

 عاتوضوتوانید بدون ورود به مدهد که چگونه میان میشاین یک کتاب کاربردی است و ن کتاب کاربردی:

رزید ومند شوید. لذا در حالی که از حدسیات مربوط به الهیات اجتناب میبحث برانگیز الهیات از این مزایا بهره

ای هتوانید به ورای روشیابید. بدین ترتیب میتان دارید اتصال میشفابخشی عظیمی که در روحبا نیروی 

 علت اصلی ناخوشی خویش را آشکار سازید.جاری بنگرید و 

 و آن علت ذهنی است. احساسی است نه جسمانی.

 ،و مزایایی به شفای نهاییتوانید بر پلی قدم بگذارید که گردد و میبدین ترتیب تمامی رشته سالمتی ساده می

اندازهای شود. درهای جدید، چشممنتهی می ،کنندهای ساخته دست بشر حتی تصورش را هم نمیکه درمان

 ثیرگذار در انتظارتان هستند.اجدید و مزایای ت

~~~~~~~~~~ 

 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 ایبرنامه ارائه از طریق  .3

 ای و موثر در شفابخشی شوید.گروه برتر افراد حرفه

 تیافکاربران رسمی ایمدرک ما تماس بگیرید.  با یکی از افراد بسیار آموزش دیده و دارای -4

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

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
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 تی:افی اعضای دوره اپتیمال ایبرا

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

 جزئیات و قیمتهای عضویت

 شود. برگزار می 2120 آوریل 25 صبح ) به وقت غرب امریکا( روز یکشنبه 01ساعت در  وبینار بعدی ما:

های شخصی و هر خودیاری، موارد چالشی، استفادهه سواالت و نظرات اعضا درباره دروس پیشرفته، جلسات ب

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

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

 کنید.

. گویمدهم و چند نکته را هم درباره گروههای تمرینی میمختصری راجع به درس پیشرفته دهم توضیح می

 یابد.بقیه وقت به سواالت و نظرات شما اختصاص می

~~~~~~~~~~ 

  رفته دهمصل از درس پیشمزایای حا

 گویدکارن کلی راجع به روش راهنمایی توسط کانال تلویزیون و ارزش گروههای تمرینی می

  ،سالم گری

ع/ اشارات/ وقایپس از یکی از وبینارهای اخیر در دو تجربه جداگانه با روش راهنمایی توسط کانال تلویزیون 

م واقعه یا جنبه رسید 11نها به هنگام مشاهده درس پیشرفته دهم بود. به هایی نصیبم شدند. یکی از آجنبه

 شدند. رشکاواقعه یا جنبه دیگر برایم آ 11نها بپردازم. در حین کار با گروه تمرینی هم آبعدا به تا 

در مورد سوالی که بر روی صفحه ام هم دیدگاهها و بینشهای منحصر به فردی همه اعضای گروه تمرینی

 به من ارائه دادند.تلویزیون نوشته بودم 

http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=N9_in_o5cWRY2vLUVUW--YRHLSnMlAcq-wPThFN5ETAx3AxfUuIoJ6tTWvgOVhFiyuGqrTjP985cPED-2CMQUFEorlp2zVndaOgUr3mDM-Hk9x8RwN39Ctu-r2VKWiadeqzsuZmUPoNziMhbgbpy4yyewzqcesYXlTEdDSY04XWw1rGSWZ2mqRpcG43v5YJZgBDSW5TQBhRxOQOFLtDQm3hI6k2oXBblyhmzwEcPRk-1osxSyTNFbe1MRvdIz4yDot45cOpPH7Mt9MPddcTyhww1
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کار  ید چون در مقایسه با اینکه به تنهاییآا گروه یا حداقل با یک نفر دیگر کار کنم بسیار خوشم میاز اینکه ب

و وردی از تان تشکیل گروههای تمرینی را فراهم آکرسم. به خاطر اینکه امکنم به نتایج خیلی بهتری می

ای هتاثیر راهنماییمشاهده فیلمهای دروس و جلسات خودیاری هم ماند. تولید معجزه می همتشکرم. به دستگا

 نماید.دریافت شده را چند برابر می

 کارن ،رزوی سعادت برای توآقدردانی و  ،با عشق

~~~~~~~~~~ 

  خود دعوت کنید لطفا مرا به گروههای تمرینی

توانید نها نه فقط میآاند. در به سکوی مستحکمی برای پرتاب دروس پیشرفته تبدیل شدهگروههای تمرینی 

 کاوید.ب قادر خواهید شد ابزارهای ما را به شکل عمیقتریبا کار کردن بر روی مسائل یکدیگر بیاموزید بلکه 

فهمم بتوانم اشاراتی بنمایم و ماده و حتی مشتاقم که گهگاه در گروههای شما حضور یابم. بدین ترتیب میآمن 

هم دبرای پاالیش فرایند انجام میتالشهایی که  درکه در چه مواردی شاید موفق شوید یا شکست بخورید. این 

 بسیار مفید است.

ن آای را که پس از کیم نیوال و مارشا پینو بودند حضور یافتم. نامه ،ن جن اوانزآاخیرا در یک گروه که اعضای 

 .بینیدمی زیراند در برایم نوشته

 گری ،به شما عالقه دارم

 

 ،سالم گری

 م.یری از تو بسیار متشکاز اینکه دیروز به ما پیوست

 ،ن بهتر این بود که تو فعاالنه در گفتگوهای ما شرکت کردیآحضور بنیانگذار روش برای ما افتخار است. اما از 

 پرسیدی و پاسخ دادی.
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هتر تی بافاز اوایه ما نشان دادی که چگونه از اینکه با مالیمت بموزش است. متشکریم. آاین بهترین روش 

 استفاده کنیم بسیار لذت بردیم. 

 دروس و فیلمهای خودیاری خواهیم رفت. قطعا از این پس کاملتر و عمیقتر کار خواهیم کرد و باز هم به سراغ

وریم تو را باخبر خواهیم آمان به دست میاز پیشرفتهایی که در درس دهم و همین طور بر روی مسائل بینایی

 ساخت.

 کیم و مارشا ،جنتا دفعه بعدی... 

~~~~~~~~~~ 

 جواهراتی از وبینارهای قبلی ما

نجا آوارد شوید و روی وبینارهای ضبط شده کلیک کنید. در  تیافحساب کاربری خود در دوره اوای به

  یافت.خواهید روش پیشرفته درمانگر نادیده را بینشها و مثالههای مربوط به  ای ازگنجینه

 :شوندارائه می (وبینار موجود 111از ) 1ذیال عناوین جالب وبینار شماره 

 غازآ 1:11:11

 به خاطر بازخورد در مورد زمانهای شفابخشی در وبینارهای ضبط شده تشکر  -

 سیب دیدگیتی برای آافشکرگزاری به خاطر امکان برقراری ارتباط به این شکل. استفاده از ای -

شکل افراد دلسوز در استفاده از سیب دیدگی گری و نظر سونیا نووینسکی. اشتباه گری در مورد مآ -

 تیافروش اوای

 حلهای ممکن.گفتگو درباره راه -

 درخواست طرح سواالت و نظرات 1:23:33

و چند شفابخشی گروهی بر روی وقایع خاص. سایر جلسه مفصل با شلی. پیگیری جلسه قبلی  1:33:36

زمایش کاری که در وبینار قبلی آتربیت فرزندان.  راههای انجام روش. گفتگو درباره احساس گناه و مسائل

 شفابخشی گروهی بر روی سه واقعه خاص. ایم.کرده

https://www.emofree.com/log-in.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=4-22-21&utm_term=Login&utm_content=Footer
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 سواالت و نظرات 1:31:54

تواند عشق را دریافت کند. مسائل مشابهی هم در جلسه با شلی گوید که اکنون میسوزان کوپر می 1:32:22

 ها.مدند. گفتگو درباره تغییر جنبهآرو 

ئل چالش برانگیزی هستند. در ساپرسد. اینها برایش ملیندا کار راجع به نگهبان دروازه و جدایی می 1:31:11

دیگر فقط یک مشکل یعنی باور به جدایی وجود دارد. در جلسه با شلی وی حس کرد که قلبش همه مشکالت 

 شد.ن داخل میآوی از کپسول سعادتش خارج و به به روی مادرش گشوده شد. 

رمانگر نادیده برای برطرف د ازپرسد اگر مشکل ما فقط باور به جدایی است پس چرا ماریسا می 1:43:11

 ؟ساختن این باور استفاده نکنیم

ار قبلی وبین در اثرش رو بیایند. وی گوید که جلسه با شلی باعث شد مسائل مشابه خودکاتلین می 1:51:21

 اش رسیده است.به عشق و دلسوزی زیادی نسبت به خانواده

رحمی نسبت به کنش دلسوزی که در مواقع مشاهده بیتواند از واپرسد که چگونه میروبی می 1:54:11

 دهد رها شود.حیوانات نشان می

توانیم به سوی یک فرد بدرفتار عشق بفرستیم و موجب تغییر رفتارش یا میپرسد آوینود جوشی می 1:56:46

 ؟نها را برطرف سازیمبه سوی باورهای محدود کننده آ (دیدهدرمانگر نا)نیم با ارسال عشق توایا میو آ ؟شویم

 ؟یا او پلید استخواهد راجع به نگهبان دروازه بداند. آکریستین می 2:11:13

نها احساس آزند که به سراغ خاطرات ناگوار اوایل عمر برویم که در سوزان راجع به این حرف می 2:16:35

 ایم.ناامنی کرده

 گوید.بیند میرحمی نسبت به حیوانات را میشلی از احساس دلسوزی خودش وقتی بی 2:11:31

 شفابخشی گروهی 2:12:13

~~~~~~~~~~ 

. 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.
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 به شما عالقه دارم، گری

 گری کریگ ©

 تمامی حقوق محفوظ است

 لطفا در تمامی موارد درمانی با پزشکان مشورت نمایید. توجه:


