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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 ثروتافی هرگونه دوره ایبرگزار -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 متاسفانه در حال حاضر فردی هر دوی این کارها را انجام می

 آگاه و بسیار ناراضی است.او کامال 

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 

دعیان استادی بپرسید که چرا علیرغم اطالع از وجود اینها                                              لطفا از م

 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 ض حق مالکیت معنوی نویسنده به حساب مییک از مطالب ایشان بدون اجازه و نق

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

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

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

  rwww.EFT.i    @FarhadForughmand      @GaryCraig    ترجمه فرهاد فروغمند

 تی گری کریگافکانال خبرنامه رسمی ای

 | تیافمدرک کامل ای | تیافت در دوره اپتیمال ایعضوی | 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

پلی به سوی واقعیت ( 3، )اگر نتوانم به احساساتم دسترسی بیابم چه کنم؟( 2) امروز لحظات عاشقانه (1)

( 6)، یلمهامروری بر مقاالت و ف( 5( چطور از به تعویق انداختن کارها جلوگیری کنیم؟، )4غایی، )

 کمک بیشتری نیاز دارید؟ 

 پیشرفته: -تی افبرای اعضای دوره اوای

رفتار  (4) ،گلوتن، لبنیات و تاندونیت( 3، )فایل ضبط شده وبینار قبلی آماده است( 2وبینار بعدی ما، ) (1)

ت ( یک عاد6گیریها، )ه برای همه تصمیمداستفاده از درمانگر نادی( 5)، کندشوهر شدیدا تغییر می

 یادآوری گروههای تمرینی( 7بهشتی، )

~~~~~~~~~~ 

 امروز لحظات عاشقانه

های توانیم درسبینید. میای فراموش نشدنی از ابراز عشق بی قید و شرط توسط سگها را میدر اینجا مجموعه

 لینک فیلم متعددی در زمینه عشق از دوستان پشمالوی خود بگیریم.

 م.کنتشکر می ناز گابریل روتن به خاطر ارسال آ

 ~~~~~~~~~~ 

 اگر نتوانم به احساساتم دست یابم چه کنم؟

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://youtu.be/_goxZ5Bn_18
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 مهم ام. گفتی اگر احساسی ندارم، و با وجود اینکه خاطرات زیادی دارم،تی شدهافبسیار مجذوب اوای سوال:

 شود.نیست و در دوره به این مسئله پرداخته می

تم و شاید ام هسام که در زندگی به پیش بروم و گذشته را پشت سر بگذارم. ولی نگران وضع سالمتیاد گرفتهی

 مشکالت نهانی موجب آن باشند.

هزینه دوره برای یک مستمری بگیر زیاد است و لذا باید بدانم که آیا بدون اینکه بتوانم به احساساتم دست 

 یان برسانم یا خیر.توانم دوره را به پابیابم آیا می

ای یا چیزهای احتماال مسائل و خاطرات ناگوار نهان و حل نشده متعددی داری. آنها را سرکوب کرده جواب:

( تاکنون 1گویم که )ای تا خودآگاهانه موجب آزارت نشوند. این را بدین دلیل میدیگری را بر رویشان گذاشته

 دهد.ناسب سالمتی به خوبی این را نشان میم( وضعیت نا2د و )ام که چنین مسائلی نداشته باشکسی را ندیده

توانی وضعیت قبل و بعد را به کمک آنها بسنجی. ولی حتی اگر دستیابی به احساسات مفید است چون می

ات رو متوجه آنها خواهی شد چون آرامش شخصی و مشکالت جسمانینتایج را فورا نسنجی هم به مرور زمان 

 ند.روبه بهبودی می

اند که توانایی آنها در دسترسی به احساسات، به مرور که در دوره پیش به عالوه بسیاری از شاگردانم دریافته

 یابد.روند، بسیار افزایش میمی

ید یا خیر این است که با توجه به تضمین سی روزه آبه کارت می تیافدوره اوایبهترین راه برای اینکه ببینی 

بازگشت وجه به آن بپیوندی. ثبت نام کن و به میل خودت در آن پیش برو. اگر تا قبل از سی روز مطابق 

و کنی هم قطعا به مزایایی غن را لغو کنی. هیچ ریسکی هم ندارد. حتی اگر آن را لتوانی آانتظارت نبود می

 دست خواهی یافت.

~~~~~~~~~~ 

 بخشهایی از کتاب درمانگر نادیده

https://www.emofree.com/optimal-eft-training.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=4-29-21&utm_term=OEFT&utm_content=Body
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 پلی به سوی درمان نهایی

 خبریم.مان که در سمت دیگر پل قرار دارد بیهایایم و از درمان نهایی ناخوشیدر یک سمت پلی ایستاده

ه اند، منحرف شدهای شفابخشی ریشه دواندهمان، به وسیله باورهای متداولی که در حرفهبریم چون توجهخبی

کنیم آنها را های متعددی که فکر میکنیم تا هزاران دارو برای بیماریهای هنگفتی خرج میاست. لذا پول

 یلش را خواهید دید.اند. دلفایدهایم بسازیم. بخش بزرگی از اینها غیرضروری و بیشناخته

های دنیا با دقت روی بدن انسان، از سلول گرفته تا به عالوه محققان برجسته پزشکی در معتبرترین دانشگاه

-های پیچیده مستلزم آموزشکنند. صرف بکارگیری این درمانهای عصبی و فراتر از آن، کار میانتقال دهنده

اشد. بدیهی است که هزینه اینها برای بیمار بسیار زیاد میهای گسترده پزشکی و اخذ مجوزهای الزم است. ب

 ای را با یک هفته بستری شدن در بیمارستان هزینه نمود.به راحتی ممکن است درآمد چندماهه

ت آورند و ممکن است مشکالشوند یا نتایج موقتی به بار میها اغلب با شکست روبرو میبا این همه این تالش

 د آورند. پیدا است که این شیوه مشکل دارد.بزرگتری را نیز پدی

-ذاریگهای او به کلی با آنچه که تاکنون برایش سرمایهاز سوی دیگر پل در انتظار درمانگر نادیده است. روش

هایش مالیم، آرام و قابل بکارگیری بر روی همه چیزند و محدودیتی ایم تفاوت دارد. روشهای هنگفتی کرده

 باشند.خاصی هم الزم ندارند و رایگان میندارند. هیچ آموزش 

گردند. فعال همین قدر بدانید که او به شود. جزئیات بیشتر در ادامه ذکر میاو در سراسر این کتاب معرفی می

تان است و او بر نگرد تا راه آسودگی را بیابد چون علت واقعی در آنجا نیست. بلکه در ذهنتان نمیجسم

ید. برای همین هم هست که تا این اندازه موثر است. به جای این که منابع عظیمی را نماجا تمرکز میهمان

ابید یگیرد. اگر به خوبی درک کنید درمیتان را هدف میبرای تخفیف عالئم صرف کند علت اصلی ناخوشی

 تر هستند.تان، از سکسکه گرفته تا سرطان، صرفا عالئم این مساله عمیقهایکه تمامی بیماری
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ها و کبد یکی از اعضای بدن است. ها، ریهگویم منظورم فقط مغز نیست. مغز همچون کلیهوقتی از ذهن می

 توانند آن را در ظرفیولی ذهن ناملموس است و لذا محققان پزشکی به هنگام تحقیقات علمی به دشواری می

همان جا هستند. قدرتش را از بعد روحانی  تان نیز درنگه دارند. بنیان آن در روح قرار دارد و باورها و احساسات

 گیرد.شما یا از آن سوی پل می

های در اینجا هدف شما این است که به آن طرف پل و به سوی مراتب عشق و آرامش، که باعث شفابخشی

 ردد.گتر میتان نیز عمیقشوند، بروید. بدیهی است که هر چه بیشتر بروید شفابخشیسطح باالتری می

~~~~~~~~~~ 

 چطور از به تعویق انداختن کارها جلوگیری کنیم؟

مایلم بدانم چگونه بر روی به تعویق انداختن کارها، انگیزه گرفتن و کال بهبود وضع فهرست اولویتها  سوال:

 کنی؟کار می

 ستندزیانهایی ه"جواب: به نظرم یکی از علل اصلی به تعویق انداختن کارها و مسائل انگیزشی مرتبط با آن 

ایع توانی به وقدر صورت دستیابی به آنها خواهیم داشت. اگر آن زیانها را مشخص کنی می "کنیمکه فکر می

د ولی آیخاصی برسی و آنها را مثل سایر موارد خنثی نمایی. هرچند که یافتن این زیانها چالشی به حساب می

 گویم:چند راهکار برای شروع در اینجا می

ن/ خواهر و برادر/ دوستان و غیره فراتر خواهم رفت و آنها دیگر مرا دوست اگر پیش بروم از والدی -

 نخواهند داشت.

اگر پیش بروم شاید به خوبی والدین/ خواهر و برادر/ دوستان و غیره نشوم و در آن صورت حس  -

 ام.کنم شکست خوردهمی

 اگر پیش بروم انتظارات بیشتری از من خواهند داشت. -

 کنند.حسادت و از من انتقاد می اگر پیش بروم دیگران -
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 یابی.اینها باورهای متداولی هستند و اگر کنارشان بگذاری به آزادی خیلی بیشتری دست می

~~~~~~~~~~ 

 مروری بر مقاالت

  آرتریت روماتوئید، فیبرومیالژی و غیره: شفاهای غیرممکناز مجموعه  -1

  تی چیستند؟افمزایای اوای: رسش و پاسخپاز مجموعه  -2

  تی چیست؟افاپتیمال ای: 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.

اانگیزه است شوید. خودم درس ای و شاگردان بما 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 یکه در سطح باالیی برگزار م 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 ایعات بیشتر لطفا با برای کسب اطال -5

 تی:افبرای اعضای دوره اپتیمال ای

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

 جزئیات و قیمتهای عضویت

https://emofree.com/answers/doing-the-impossible/impossible-healings-rheumatoid-arthritis-fibromyalgia-and-more.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=4-29-21&utm_term=Impossible&utm_content=Recommended
https://emofree.com/answers/doing-the-impossible/impossible-healings-rheumatoid-arthritis-fibromyalgia-and-more.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=4-29-21&utm_term=Impossible&utm_content=Recommended
https://emofree.com/answers/questions-and-answers/oeft-advantages.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=4-29-21&utm_term=Benefits&utm_content=Recommended
https://emofree.com/garythink/episodes-1-50/20-what-is-optimal-eft.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=4-29-21&utm_term=Optimal&utm_content=Recommended
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 شود. برگزار می 2120 می 9 صبح ) به وقت غرب امریکا( روز یکشنبه 01ساعت در  وبینار بعدی ما:

های شخصی و هر ه سواالت و نظرات اعضا درباره دروس پیشرفته، جلسات خودیاری، موارد چالشی، استفادهب

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

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

 کنید.

~~~~~~~~~~ 

  فایل ضبط شده وبینار اخیر ما آماده است

تی شوید و در منوی سمت افبرای دسترسی به آن کافی است وارد حساب کاربری خود در دوره اپتیمال ای

شماره  > 135تا  116وبینارهای شماره  <و بعد از آن  2117وبینارهای  < چپ روی وبینارهای ضبط شده

 . یک مادر بدرفتار کلیک کنیدخاطرات : شفای غیرممکن از 111

 عناوین جالب آن از این قرارند:

 گوید.کند. شری مقدمات را میگری وبینار را شروع می 1:11:11

( بر درس پیشرفته دهم 2خواهد نتایجشان را بنویسند، )( از اعضا می1گوید: )گری این نکات را می 1:17:18

 کند.بندی مجدد تاکید می( بر گروههای تمرینی و قاب3ورزد، )تاکید می

 یتوان از درمانگر نادیده برای خلق چیزهایی در زندگی استفاده کرد. گرپرسد که چطور میآالنا می 1:11:51

 دهند.و شری جواب می

گوید. گری و شری جواب ط کانال تلویزیون میسستفاده عمیقش از روش راهنمایی توجودی از ا 1:29:38

 دهند.می

 هد.دپرسد. گری جواب میکنند میآنجیل درباره استفاده از درمانگر نادیده وقتی چند نفر مجادله می 1:42:21
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گوید. او مسائل بسیاری در مورد بدرفتاریهای از درمانگر نادیده می مردیت از شفای غیرممکن حاصل 1:51:51

 دهد.مادرش داشته است. بینشهای متعددی در اینجا هستند. گری جواب می

~~~~~~~~~~ 

 گلوتن، لبنیات و تاندونیت

 "شفابخشی در عصر ما است باین اگر به درستی درک شود بزرگترین انقال"

دهد که چگونه از سه مسئله مهم جسمی تی است و در اینجا شرح میافاوای کارن کلی یکی از اعضای دوره

 ایشآسوده شده است. توجه داشته باشید که وی روش را بر مسائل احساسی زیرین که عمدتا شامل بخش

ه آنها توانست اند و وی پس از برطرف شدناند هدف گرفته است. اینها علل واقعی مشکالت )عالئم( بودهبوده

 ت.تی و درمانگر نادیده اسافست به آرامش شخصی بیشتری دست یابد. این باالترین هدف در استفاده از اوایا

کارن هم مثل عده زیادی از افراد در حال یادگیری نحوه رهاسازی قدرت شفابخشی درونی است. این اگر به 

 بینید:را در زیر می . پیام مهم اوشفابخشی در عصر ما است بدرستی درک شود بزرگترین انقال

یعنی یک سال پس از اینکه مادرم  2116سالم گری، اولین بار در سال  حساسیت به گلوتن از بین رفت:

ای وی دوره نقاهت جراحی قلب را گذراند به حساسیت به گلوتن دچار شدم. در پایان آن دوره پنج هفته

ن دوره کار کردم، سایرین و خودم را بخشیدم. های آدرگذشت. در طول این سالیان بر روی بسیاری از جنبه

شدیدا مشکوک بودم که حساسیت به گلوتن به خاطر آن دوران پرتنش و خصوصا اینکه مادرم هم به آن 

حساسیت داشت بود. یکی از وقایع این بود که در بیرون از بیمارستان یک وعده غذای گلوتن دار خورده بودم 

 عیت او بسیار بدتر شده بود و همین باعث احساس گناه در من شد.و وقتی به بیمارستان برگشتم وض

اخیرا که در دوره فشرده شری شرکت کرده بودم به جنبه دیگری از همین رسیدم. شری از ما خواست روی 

رفت بخشیدم که تصمیم گصفحه تلویزیون بنویسیم بیش از همه چه کسی را باید ببخشم؟ باید مادرم را می

و در آنجا اتفاقات بدی برایش افتادند. وی به جای اینکه  در بیمارستان خاصی انجام دهدعمل جراحی را 
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بیمارستان معتبری را که قبال هم در آن جراحی شده بود برگزیند این بیمارستان جدید را انتخاب کرد. اعتقاد 

ه خاطر این تصمیم نادرستش دارم با این کارش ناآگاهانه خودش را در معرض خطر قرار داد. این بود که او را ب

لی نکشید که وقتی اندکی گلوتن خوردم دریافتم که واکنشی نسبت به آن ندارم. بارها این را وبخشیدم. ط

 آزمودم و از این بابت بسیار خرسندم. 

اندکی پس از این موفقیت دریافتم که به لبنیات نیز حساسیت دارم.  حساسیت به لبنیات از بین رفت:

ه بودم. دمیلوتن این را نفهگبه خاطر مسئله مهمتر حساسیت به  ام ولیه قبال هم این طور بودهمتوجه شدم ک

بود  آوردم. اینمطمئن نیستم که حساسیت به لبنیات از چه هنگام شروع شده بود. واقعه خاصی را به یاد نمی

 ینای باعث اپرسیدم چه واقعه که از روش راهنمایی توسط کانال تلویزیون استفاده کردم و از درمانگر نادیده

 حساسیت شده است. 

نی که مرا به فرزندی قبول کرد و در آن زمان برایم غریبه بود مرا بغل زوقتی سه روزه بودم و "جواب این بود: 

کنم او هرگز مرا دوست و اکنون خشمگینم چون حس می "ام جدا نمودکرد و برای همیشه از مادر اصلی

 شت از شیر مادرم بخورم.اذنداشت و دیگر نگ

 خواسته و فقط قصدکردم که او واقعا مرا نمیاز درمانگر نادیده خواستم که این خشم را برطرف سازد. فکر می

داشته است به یکی از اعضای خانواده که دچار مشکل بود کمکی بنماید. درمانگر نادیده گفت مادری که مرا 

ن عشق بورزد. این برایم تازگی داشت چون در تمام عمرم به دلیل خواست به مبه فرزندی قبول کرده بود می

ید آهرچند که این شاید منطقی به نظر ام جدا کرده بود نسبت به او خشمگین بودم. اینکه مرا از مادر اصلی

 هخواسته است بولی تا قبل از آن به این منطق نرسیده بودم و درمانگر نادیده این هدیه را به من داد. او می

من عشق بورزد. عجب بینش جدیدی. توانستم او را که مرا از مادرم جدا کرده بود ببخشم. این بار هم از 

 ای که به خوردن مربوط بود ناشی شده بود. واقعه
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این بود که خوردن لبنیات را آزمودم. ابتدا با مقادیر اندک شروع کردم و هیچ واکنش گوارشی نداشتم. سپس 

گذرد هیچ واکنشی ندارم. شتم. اکنون هم که یک هفته میدم و باز هم هیچ واکنشی ندامقادیر بیشتری خور

 دو معجزه!

همچنین بر این باورم که چیز دیگری هم به این فرایند کمک کرده است. به قدری به غذاها حساسیت داشتم 

وردن گلوتن را دوباره به کردم هیچ چیزی نمانده است که بتوانم بخورم. از خدا خواستم توانایی خکه حس می

تر شود. این اندکی قبل از دوره فشرده شری و طرح آن سوال بود. بخشمن بدهد تا زندگی برایم آسانتر و لذت

پیش از آن که سوال را بر صفحه تلویزیون بنویسم حس کردم که بسیار مایلم بتوانم لبنیات بخورم. خداوند 

 اهید؟ درخواست کنید. معجزات منتظر شما هستند.خوگیرد. چه میمی یدرخواستهای ما را جد

ه کردم. نتوانستم بمسئله دیگری که در همه اینها وجود داشت این بود که من قدرتم را به دیگران واگذار می

انستم به توکردم. ولی میمادرم کمک کنم که بیمارستان مناسبی را برگزیند چون در ایالت دیگری زندگی می

تصمیمش تاثیر بگذارم. به عنوان یک فرد بالغ این قدرت را دارم و باید از آن استفاده کنم.  او زنگ بزنم و بر

 ت بخشیدم در حل شدن مسائل نقشی داشت. دررسد اینکه خودم را به خاطر عدم استفاده از این قبه نظر می

 امیدوارم این مطالب برای کسانی که به خوراکیهای مختلف حساسیت دارند مفید باشد.

امروز صبح که از خواب برخاستم دریافتم که تاندونیت شدید پای چپم از بین رفته  تاندونیت از بین رفت:

و در چهار هفته اخیر هرگز از میان نرفته بود. چند دور از روش راهنمایی رسیده  8است. شدت دردش به 

م. ین بود که خسته شدم و به بستر رفتتوسط کانال تلویزیون استفاده کردم تا همه مسائل زیرین را بیابم. ا

 که بیدار شدم دیگر دردی نداشتم.وقتی 

نم کتی نه فقط به احساساتی که در مورد رفتار دیگران دارم توجه میافاز این به بعد به هنگام استفاده از اوای

 بخشم.روم و خودم را هم میبلکه به سراغ نقش خودم در وقایع هم می
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دهد! در اثر گفتگویی که درباره ذهنیت قربانی بودن با تو و با یکی از اعضای که نتیجه میرسد به نظر می

گروهم داشتم به این بینش رسیدم. وی توصیه کرد نگاهی هم به مسئولیتهایی که خودم در قبال مسائلم دارم 

 بیاندازم. 

 هایی که کردی از تو متشکرم، کارنبه خاطر راهنمایی

~~~~~~~~~~ 

 کندشوهر شدیدا تغییر می رفتار

 او با من خیلی مهربانتر شده است

تی است. وی در حالی که به صورت نیابتی بر روی افنها مهتا یکی از اعضای دوره اوای توضیح گری کریگ:

اند نیز دادهکرد از درمانگر نادیده خواست وقایع خاص دوران کودکی او را که آزارش میخشم شوهرش کار می

 انگیزی تغییر کرد. نها این طور شرح داده است:اید. در نتیجه رفتار شوهرش به شکل حیرتخنثی نم

تی انجام دادم. ظرف یک هفته خشمش فروکش کرد و یک اثر جانبی افبر روی خشمش هم اوای نوشته نها:

 جالب هم پدید آمد.

ا ین طور نبود چون او خیلی درونگررفتارش بسیار تغییر کرده است. با من خیلی مهربانتر شده است. قبال ا"

 گذاشت.است و به ندرت افکارش را با من در میان می

ند. در کیند صحبت میآبرانگیزی راجع به مسائلی که در محیط کار برایش پیش میاکنون به شکل تعجب

برایم کامال  ایم هرگز این طور نبوده است و گاهی اوقات اینهاافزون بر بیست سالی که با هم ازدواج کرده

برم. ما هنوز هم با یکدیگر اختالف نظر ولی باید بگویم که جداً از این رفتار جدید او لذت میاند. غیرمنتظره

 "توانیم آنها را مدیریت نماییم.رامش خیلی بیشتری میآام که اکنون با داریم ولی دریافته

~~~~~~~~~~ 

 کننداستفاده میگیریها از درمانگر نادیده اعضا برای همه تصمیم
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 کنیم. از لباس خریدن گرفتهگیریم از درمانگر نادیده استفاده میمن و دخترم برای همه تصمیمهایی که می"

تا رزرو هتل برای تعطیالت یا زدن واکسن کووید. خوشبختانه ظرف دو سال گذشته درمانگر نادیده هرگز و 

 "د.دهما نداده اشتباه نکرده است. واقعا عالی نتیجه می ایم بهحتی در مواردی که جوابی را که انتظار داشته

 ماریا کوسیس

~~~~~~~~~~ 

 یک پیام پیشرفته از جانب درمانگر نادیده

 یک عادت بهشتی

 بهشت در همه جا هست ولی تا وقتی که عادت جدیدی را پرورش ندهید به آن نخواهید رسید.

 پلکان معجزات باال روید.از  ا سعادتاین راهی برای شما است تا ب

توانید فراتر از رویای جدایی و واقعیت یگانگی را ببینید. آن را برگزینید. تمرین کنید. به آن با این روش می

عادت نمایید. بدین ترتیب خواهید توانست هماهنگی بهشتی را در همه جا درک کنید. این شامل کسانی که 

 شود.تان هستند میوجب دلخوریدوستشان دارید و همین طور آنهایی که م

 بیایید این کار بهشت در همه جا هست ولی تا وقتی که عادت جدیدی را پرورش ندهید به آن نخواهید رسید.

 ...را با هم انجام دهیم

وارد شوید و دذر منوی سمت  تیافحساب کاربری خود در دوره اوایبرای مطالعه ادامه متن کافی است به 

 .کنید کلیک بهشتی عادت یک <روی پیامهای درمانگر نادیده چپ 

~~~~~~~~~~ 

. یابیدخود میدر گروههای تمرینی ما منظما فرصتهایی برای بهبود مهارتهای  یادآوری گروههای تمرینی:

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

https://www.emofree.com/log-in.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=4-29-21&utm_term=Login&utm_content=Footer
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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:


