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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 -3

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.بر پایه این مفاهیم دورهکسی اجازه ندارد 

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

 تی گری کریگافکانال خبرنامه رسمی ای

 | تیافمدرک کامل ای | تیافعضویت در دوره اپتیمال ای | انگر نادیدهکتاب درم 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://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. کز آموزشی گری کریگوبسایت رسمی مرالطفا برای کسب اطالعات بیشتر به 

~~~~~~~~~~ 

  برای همگان: -در این شماره

( 5)، مروری بر مقاالت و فیلمها( 4، )بینشهای بیشتر( 3، )؟تیافشتیاق به اوایا( 2) امروزسرگرمی  (1)

 کمک بیشتری نیاز دارید؟ 

 پیشرفته: -تی افبرای اعضای دوره اوای

خوشیهای دلیل نا (4) ،عادت بهشتی( 3، )فایل ضبط شده وبینار قبلی آماده است( 2وبینار بعدی ما، ) (1)

 یادآوری گروههای تمرینی( 6) ،روش راهنمایی توسط کانال تلویزیون به وسیلهغافلگیری ( 5)، جسمی

~~~~~~~~~~ 

 امروز سرگرمی

 لینک ویدئوخواند گوش بسپارید. را می "مشوهرچه پیرتر می"لن جکسون که آ به موسیقی و درایت

  ن متشکرم.آاز ریچارد وارد به خاطر ارائه 

~~~~~~~~~~ 

 خواهد خبرش را پخش کندمیکارن  – تیافاوایشتیاق به ا

 "امبر علل زیرین ناخوشیهای متعددی تمرکز کرده"

 ،سالم گری

http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=zK23vIX0X_ttufnQhEXxz-gt9z8EFwNqkoFAjGU7YsAV9y9Ar6KxAAYd6CFdFuV5rqZ88kB8I0V2E3yH1G5mhMgA4SVqqrH3jWst8Tv6OSb7FtlnAglgASO68jG2tXQlWrXVdU9pPgsumBu1UN4HCaZgkG5f4420C6ctPkviJesjHO55fLUZ4FhNQBZBGMMoPD1_NPpwQ1mmtMKCVyYpSC7WQ5Q-3gW_CuSsVay1RW5S0
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=304&userid=13949&mailid=42
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=304&userid=13949&mailid=42
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مرا در سفر به سوی  بیش از هر چیز دیگریاین روش تی بسیار عالقه دارم. افدانی به اوایهمان طور که می

 بر علل زیرینگیرم های خیلی دقیقی که از درمانگر نادیده میبا راهنماییاست.  بسیار همراهی کردهشفا 

 ام.ناخوشیهای متعددی تمرکز کرده

خواهم خبرش پخش شود و همه مردم ولی این ابزار به قدری باارزش و در دنیای امروز مورد نیاز است که می

ای دانم برنمیتی مطلع شوند. من مدرک بازاریابی یا خبرنگاری ندارم. کشیش هم نیستم. افاز موهبت اوای

  انتشار این خبر از کجا باید شروع کنم.

توانند این خبرهای خوب را به عده بیشتری اند چگونه میمیزی داشتهآتجربیات موفقیتوره که اعضای د

 ؟دی را هم وارد دوره کنندبرسانند و در عین حال اعضای جدی

انند ددانستم که چنین معجزاتی ممکن هستند. اکنون هم عده زیادی از مردم اصال نمیسالها پیش اصال نمی

 ؟توانیم انجام دهیمیند. چه کاری میآهایی پدید میو مدام موفقیت نان قرار دارندآسترس که این چیزها در د

  ؟توانیم کمک کنیمچگونه می

 تیافیکی از عالقمندان اوای ،کارن ،با عشق

 از اشتیاقت بسیار مشعوف شدم.متشکرم کارن.  :پاسخ گری کریگ

ای اجتماعی هانهبه دوستان و کسانی که در رس درمانگر نادیدهبا انتشار تجربیاتت و ارسال لینک کتاب رایگان 

 ی از خواننندگانام که کتاب با عده زیاددریافتهتوانی این خبر را منتشر کنی. می نان در تماس هستیآبا 

  .گشاید. این لینک کتاب استاندازهای جدید میگوید و به خوبی درها را به روی این چشمسخن می

https://www.emofree.com/unseen-therapist/read-this-first.html  

  

 گری ،با عشق

~~~~~~~~~~ 

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=10&userid=13949&mailid=42
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 بخشهایی از کتاب درمانگر نادیده

دانیممان را نمیهای: علت واقعی ناخوشیاندیشه نوین اول  

فهمیدیم این کتاب دیگر مان را میهایشود. اگر علت واقعی ناخوشیشروع می اندیشه نویناینجا است که 

شکی زیله حرفه پدانیم و همان طور که به زودی خواهید دید این امر به خوبی به وسضرورتی نداشت. ولی نمی

 ل واقع شده است.بومورد ق

زشکی احترام زیادی قائلم و با بسیاری از آنان دوست هستم. طاقت آوردن در دانشکده پبرای شاغالن حرفه 

 پزشکی و گذراندن دوره انترنی مستلزم عالقه زیادی است و برآورده ساختن نیازهای پیچیده بیماران عالقه

 طلبد.بیشتری را می

 شانها از چشمانشوند چون علت اصلی بیماریپزشکان و پرستاران اغلب ناامید می علت واقعی چیست؟

پزشکان عالقمند تا حد  ،زمینه تحقیقات پزشکی های زیاد دردور مانده است. با وجود صرف وقت و هزینه

ی هایهای ما را مدیریت کنند. کشف علت حتی در مورد اکثر بیماریزیادی مجبورند که فقط عالئم بیماری

 آید.شان آرزو به حساب میکه ماهیت جسمی دارند هنوز برای

ی تمایل دارند در جای نادرستدلیلش آن است که محققان پزشکی  گردند:در جای نادرستی به دنبالش می

ادل شیمیایی عدم تع هروند که افسردگی بقات پزشکی به این واقعیت اشاره میبه دنبال علت بگردند. مثال تحقی

کنند و بیمار هم احساس وارد بدن میرا در بدن ربط دارد. در نتیجه یک ماده شیمیایی متعادل کننده )دارو( 

 ردند.گشان برمیبیماران باید باز هم دارو مصرف کنند و در غیر این صورت عالئمکند بهتر شده است. ولی می

س عدم تعادل شیمیایی نباید علت اصلی پپوشاند. کند. بلکه موقتا عالئم آن را میلذا دارو مشکل را حل نمی

زی باید چی یابیم که آن هم صرفا یک عالمت است. نهایتاافسردگی باشد چون اگر به خوبی درک شود درمی

 شویم.تر میرا پیدا کنیم که باعث عدم تعادل شده است. در این صورت به علت واقعی نزدیک
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رسد انجام داد. مثال با وجود این که در درمان توان برای هر بیماری که به فکرمان میهمین استدالل را می

زشکان پ شان نیست.ها از کار اصلیسلولگیرند ولی این بیماری به دلیل انحراف سرطان رفتار سلول را هدف می

های مهاجم را از طریق پرتودرمانی یا توانند سلولگاهی اوقات می ،اندکه خودشان را وقف کارشان کرده ،ما

شیمی درمانی بکشند و غده سرطانی را با جراحی درآورند. با وجود این که این فرایندها ممکن است تا حدی 

ردازند. پشان شده بوده است نمیها از وظیفهآنچه که در ابتدا موجب انحراف سلول آمیز باشند ولی بهموفقیت

ی نشینی موقتشوند و در مواردی سرطان پس از یک عقبشکست روبرو می بار اغلب بوهای مزبنابراین روش

 گردد.برمی

ا های مختلف روشییک روز صبح دو ساعت وقت گذاشتم تا علل ناخ دانند:قبول دارند که علت آن را نمی

باشد بیابم. های پزشکی موجود میکه یکی از بزرگترین و معتبرترین سایت WebMD.comدر سایت 

ها باشد پیدا کنم. درواقع به وضوح قبول نتوانستم هیچ چیزی را که شبیه به علت واقعی هیچ یک از بیماری

دهند که تا چه اندازه این عدم آگاهی را می توانند علت واقعی را درک کنند. موارد زیر نشاندارند که نمی

 قبول دارند )تاکیدها از من هستند(.

محیط  ،. اما اطالعات جالبی حاکی از این هستند که ژنتیکدانندپزشکان هنوز علت ام اس را نمی"ام اس: 

 "زندگی فرد و حتی شاید نوعی ویروس نقشی در این قضیه داشته باشند.

ها به آن مبتال  . برخی خانوادهمتخصصان اطمینان ندارند که علت میگرن چیست"سردردهای میگرنی: 

اند که با ژنتیک ارتباط دارد. ولی آشکار نیست که چرا بعضی به میگرن مبتال شوند و متخصصان دریافتهمی

 "شوند.شوند و دیگران نمیمی

دانیم که آسم نوعی بیماری التهابی است که . فقط میداند علت آسم چیستدر واقع هیچ کسی نمی"آسم: 

 "گذارد.اثر می تنفسبر مجرای 

ی . ولاس( شناخته نیستبیپذیر )آیعلت دقیق نشانگان روده تحریک"پذیر: نشانگان روده تحریک

 "متخصصان سالمتی اعتقاد دارند ارتباط معیوب میان مغز و مسیر روده یکی از دالیل عالئم آن است.
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بی از . شاید ترکیشوددانند چه چیزی باعث آرتریت روماتوئید میپزشکان دقیقا نمی"آرتریت روماتوئید: 

واند منجر تکنند نوعی عفونت باکتریایی یا ویروسی میعوامل ژنتیکی و محیطی باشد. برخی محققان فکر می

 یگری که چنین کاری بکند شناختهبه تحریک بیماری در بعضی افراد شود. ولی تا به حال ویروس یا موجود د

 "نشده است.

امند. اغلب ناین بیماری را اسکولیوز ایدیوپاتیک می. در اکثر موارد علت اسکولیوز شناخته نیست"اسکولیوز: 

نتیک مربوط باشد چون اغلب ژرسد که به چند چیز و از جمله آید و به نظر میدر کودکان و نوجوانان پدید می

 شایع است.ها در خانواده

هایی داشته باشید که از این بابت شما را با . شاید ژندانندپزشکان علت دقیق آن را نمی"بیماری شوگرن: 

 "تواند بیماری را تحریک کند.مخاطره روبرو نمایند. عفونت ناشی از باکتری یا ویروس هم می

ولی  .شوددی میاچدیباعث ای داند که چه چیزیهیچ کسی دقیقا نمی"فعالی کمبود توجه: اختالل بیش

 "دانند که برخی چیزها در آن نقش دارند.می

. ها شایع است. احتماال نوعی اختالل ارثی است چون در خانوادهعلت نارساخوانی آشکار نیست" نارساخوانی:

که در خواندن و زبان  ،افراد مبتال به نارساخوانی هایی از مغزعملکرد قسمتاند ها نشان دادهبرخی پژوهش

 غیرطبیعی است. نقش دارند،

-های اضطرابی همچون سایر ناخوشی. ولی اختاللمعلوم نیست یاضطراب هایعلت دقیق اختالل"اضطراب: 

. در اثر تحقیقات دانشمندان بر روی ندهای ذهنی ناشی از ضعف یا نقص شخصیت یا تربیت ناصحیح نیست

که بسیاری از این اختالالت ناشی از چند عامل و از جمله تغییراتی در های ذهنی آشکار شده است ناخوشی

 "باشند.های محیطی میمغز و تنش

رند که شاید ناشی از عدم تعادل مواد . بر این باوعلت دقیق اختالل هراس آشکار نیست"اختالل هراس: 

 "گردد )ژنتیکی(.تقل میها منهای عصبی( در مغز باشد. همچنین در خانوادهشیمیایی )انتقال دهنده
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به ترس مرضی مبتال  تان. اگر یکی از اعضای خانوادههای مرضی معلوم نیستعلت ترس"های مرضی: ترس

 "است بیشتر احتمال دارد که شما هم دچار شوید.

 ".علت دقیق اندومتریوز معلوم نیست": اندومتریوز

 توانند. ولی برخی چیزها میآیدبه وجود میدانند سرطان خون به چه علتی متخصصان نمی"سرطان خون: 

 "میزان مخاطره بعضی از انواع سرطان خون را افزایش دهند.

 های اخیر درک. ولی در سالاندپزشکان علل اختالل دوقطبی را به طور کامل درک نکرده"اختالل دوقطبی: 

همچنین حاالت گوناگون که شامل اوج شیدایی و حضیض افسردگی شدید است و  ،بهتری از طیف دوقطبی

 "اند.بین این دو را یافته

. عالئم آن در بسیاری افراد دانندپزشکان علت نشانگان خستگی مزمن را نمی"نشانگان خستگی مزمن: 

رسد که پس از یک آسیب شدید جسمانی آیند. در برخی موارد به نظر میپس از یک ناخوشی ویروسی پدید می

 "شود. هیچ علت واحدی برای آن شناخته نیست.سمی ایجاد می یا احساسی یا تماس با مواد

یت اتوپیک درمات -ترین نوع اگزما . متداولشوددانند که چه چیزی باعث اگزما میپزشکان دقیقا نمی"اگزما: 

به نوعی حساسیت شباهت دارد. ولی ناراحتی پوستی که در کودکان بیش ازبزرگساالن شایع است نوعی  –

 "واکنش حساسیتی نیست.

غم ردهد. لذا علیانداز ناامید کننده است و متاسفانه فقط حدود یک درصد از کل فهرست را نشان میاین چشم

اند پزشکان ما هنوز باید به دنبال علت واقعی گستره ها صرف شدههای هنگفتی که برای یافتن درمانهزینه

ایی هکنیم و هر چند که گاهی اوقات به موفقیتها بگردند. با این وجود به پزشکان اتکا میوسیعی از بیماری

هند دمان میتشخیص نادرست برای ،گیریمجراحی غیر ضروری قرار میاعمال یابیم ولی اغلب تحت دست می

چه شاهدی از این بهتر که محققان پزشکی هدف  شویم.نبی داروهای تجویز شده دچار میو به اثرات جا
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گردند. به جستجوی طال در وان در جایی که علل وجود ندارند به دنبال آنها می اند؟نادرستی را نشانه رفته

 ماند. آنجا نیست.حمام می

یا هر وبسایت پزشکی دیگری بروید و به  WebMD.comتان بکنید. به وبسایت این کار را برای ناخوشی

را به ی در جستجوی خود چنین موارددنبال علت واقعی بگردید. اگر چیزی یافتید به من هم خبر دهید. 

احتمال  مبتالیان به دیابت بیشتر"یا  "آید ریشه ژنتیکی دارد...به نظر می"عنوان تعریف علت واقعی نپذیرید: 

احتمال تاثیرات دست دوم و عوامل  ."عوامل مخاطره عبارتند از..."یا  "شوند... دارد که به این بیماری دچار

ای بزنند و سعی کنند های حساب شدهدهند که حدسمخاطره علت نیستند. اینها فقط پزشکان را یاری می

 که از این طریق آنچه را که در حال وقوع است توجیه کنند.

~~~~~~~~~~ 

 مروری بر مقاالت

  مدیریت غیرممکن خشم در یک جلسه: غیرممکنشفاهای از مجموعه  -1

  ؟سوده سازیمآتوانیم کسی را که ناخوشی روانی دارد یا میآ: سش و پاسخرپاز مجموعه  -2

  ایتی ضربهافیبا اتی افاپتیمال ایمقایسه : 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

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=307&userid=13949&mailid=42
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=307&userid=13949&mailid=42
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=310&userid=13949&mailid=42
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=312&userid=13949&mailid=42
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
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 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 3130 می 32 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

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

رح طیا در حین وبینار م برایم بنویسیداین فرصتی عالی برای طرح سواالت و نظرات شما است. راجع به آنها 

 کنید.

~~~~~~~~~~ 

  فایل ضبط شده وبینار اخیر ما آماده است

شوید و در منوی سمت  تیافحساب کاربری خود در دوره اپتیمال ایبرای دسترسی به آن کافی است وارد 

شماره  > 135تا  116وبینارهای شماره  <و بعد از آن  2112وبینارهای  < چپ روی وبینارهای ضبط شده

 . موضوعات خانوادگی ،نشانگان تونل مچ دستی ،مسائل مربوط به دادگاه ،افسردگی: 111

 عناوین جالب آن از این قرارند:

 گوید.کند. شری مقدمات را میغاز میآگری وبینار را  1:11:11

 دهد.کند. شری نظر میرا به عنوان نوعی عادت بهشتی مطرح می "خودروهای پارک تفریحی"گری  1:12:14

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
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=326&userid=13949&mailid=42
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=326&userid=13949&mailid=42
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=328&userid=13949&mailid=42
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تجربیات خودش در کار با روش راهنمایی توسط  (1) :گویدکارن نظراتش را راجع به این موارد می 1:12:33

ساله به  41پادرد بهبودی اساسی شوهرش از  (3) ،افسردگی و کاهش مصرف داروهایش (2) ،کانال تلویزیون

 دهد.عنوان یک اثر جانبی کار کارن بر روی خودش. شری نظر می

توانیم برای کار بر روی وقایع خاص اکنون به شدتی برسیم چه دهد که وقتی نمیگری توضیح می 1:31:52

 دهد.کنیم. شری نظر می

لورنت تجربه کار بر روی درد انگشت و نتایج حاصل از کار بر روی نشانگان تونل مچ دستی یکی از  1:41:55

 گوید.را میمراجعانش 

در اثر یک دعوای حقوقی رام ساختن خودش و همسر سابقش که سارا از تالشهای متعددی که برای آ 1:51:55

 د.دهنشری و رافائل نظر می ،ن است. گریآبینشهای متعددی در گوید. مده بودند میآطوالنی مدت به وجود 

 و"دزنناین خانواده حرف نمی"یا موضوعاتی نظیر  "احساسات نسلها"جنی راجع به نحوه پرداختن به  1:21:21

 دهند.و شری نظر می پرسد. گریمی "خطر نیستانجام این کار بی"

 دهد.گری وبینار را پایان می 1:36:45

~~~~~~~~~~ 

 یک عادت بهشتی دیگر

 یحیخودروهای پارک تفر

ی تافتوانید با ورود به حساب کاربری خود در دوره اوای. اینها را میهم یکی دیگر از عادات بهشتی است این

 ها بیابید.و در بخش راهنمایی

 های پارک تفریحیخودرو – نوشته گری کریگ
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را مجزا با عالئق مختلفی ها است که جسمهای ظاهن نشانگر دنیای جداییآپلی را تجسم کنید. یک سمت 

ار دارد. من رامش غایی درمانگر نادیده قرسعی دارند راهشان را در این دنیا باز کنند و در سمت دیگر پل آ

به حماقتهای ناشی رامش به سمت دیگر پل و ن جایگاه آآم تا از دهخودم را در سمت درمانگر نادیده قرار می

 از جدایی بنگرم.

کنند. چنین اند و مدام با هم تصادف میدمهای مجزا سوار خودروهایی شدهکنم که آسپس تجسم می

ن خودروها یک جسم مجزا است که آتوانید ببینید. هر یک از خودروسواریهایی را در پارکهای تفریحی می

 شود.رام که از نیاز به رقابت با سایر خودروها حیرت کرده است رانده مییک روح زیبا و آتوسط 

گیرند و در عین حال سعی دارند مورد تهاجم دیگران واقع نها مدام حالت تهاجمی به خود میآبا این وجود 

شود. بعضی خودروها که عالئق مشترکی دارند با هم معنی برای بقا تبدیل مینشوند. این به نوعی تمرین بی

 یند به رقابت بپردازند.آویی که به نظر متفاوت میتا با سایر گروههای خودرشوند جمع می

توانم هیچ قضاوتی نکنم و دلخور نشوم و در ر این هیاهوی غیرضروری شرکت دارم و مین سمت پل دآمن از 

برای اینکه این را به یک عادت بهشتی تبدیل سازم عمدا این را وقتی در رام بمانم. آعین حال درک کنم و 

در فرودگاه یا هر جای دیگری که مردم تجمع  ،در صف صندوق سوپرمارکت هستم ،کنمترافیک گیر می

نیز  شودزارم میآه باعث کیا در برابر هر کسی توانم در هر موقعیتی کنم. این کار را مینمایند تجسم میمی

 ه راه خوبی.چگرایی... وچپرامش به جای انجام دهم. آ

~~~~~~~~~~ 

 دلیل ناخوشیهای جسمی

ند اام و به دنبال وقایع خاصی که باعث ناخوشیهای جسمانی شدهبه تازگی درس هشتم را تمام کرده :سوال

 گردم.می
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س لوئی ؟کنیجه میشوند توهایی که بر اساس محل ناخوشی در بدن مییا به راهنماییسوالم این است که آ

 هی کارهای زیادی در این زمینه انجام داده است.

 یا قبل از اینکه این مشکل شروع شود در زندگیتوانم بپرسم که آپشتم داشته باشم میمثال اگر مشکلی در 

 چون پشت به منزله ساختار حمایتی بدن است. ؟اممورد حمایت واقع نشده

ام. به نظرم راهنمای ی دارم انجام دادهطب انرژجعانی که در زمینه برخی از مرارا بر روی خودم و کار این 

 خواستم نظر تو را در این باره بدانم.مفیدی است و لذا می

نواع لل ااسی به عنوان یکی از عاصلی لوئیس هی در رشته شفابخشی تاکید بر مسائل احس نقش :جواب

ن ارتباطهای متعددی میان مسائل آناخوشیهای جسمانی بود. دیگران و از جمله خود لوئیس هی پس از 

 دانی. خوب است.نها را مفید میآاند. ظاهرا تو هم فتهناخوشیهای جسمانی یااحساسی و 

خطا داشته باشند. به جای تکیه بر  (گاهی اوقات خیلی) ولی اینها فرضیات انسانها هستند و لذا ممکن است

کانال  توسطراهنمایی  –ه دهم فرضیات انسانها بهتر است مستقیما از درمانگر نادیده بپرسی. درس پیشرفت

 نتی طول بکشد ولی هرگاه بر آدهد. شاید کسب این مهارت مدروش را به خوبی شرح میاین  –تلویزیون 

  رسی.نچه که اکنون داری میآتسلط بیابی به درکی بسیار فراتر از 

~~~~~~~~~~ 

  روش راهنمایی توسط کانال تلویزیون به وسیلهغافلگیری 

 ".برای برخی از سواالتی که دهها سال بود داشتم جواب گرفتم"

 دهدجودی ویتکرافت یکی از اعضای دوره است و در اینجا ماجرای جالبی را شرح می :گری کریگ توضیح

شته است. توجه داشته باشید که این کار به ن درمانگر نادیده اشاره عمیقی به یک مسئله پنهانی داآکه در 

ت جالبی برایتان ن شرکت دارد انجام شده است. با گذر از این درها اتفاقاآکمک گروه تمرینی که او در 

 بخوانید.ادامه را افتند. می
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درس )تی از اعضا خواستم روش راهنمایی توسط کانال تلویزیون افدر گروه تمرینی اوای :ماجرای جودی

 کنم.طلبم احساس گناه میرا انجام دهند و بپرسند چرا وقتی کمک می (پیشرفته دهم

پنج دقیقه سکوت کردیم و سه نفری هرچه را که به فکرمان رسید یعنی کلمات و تصاویر و غیره را نوشتیم. 

مواردی را که دو نفر ها را از هیچ فیلتری نگذراندیم. سپس همه آنها نکردیم و هیچ قضاوتی در مورد نوشته

 دیگر به نیابت از من نوشته بودند یادداشت کردم.

خه دیده بود. قویا به این بینش رسیده بودکه هر اتفاقی که افتاده چرسهای را بر روی یک سو دختر سه ساله

ر کند که او به دردسحس می"وه هم گفت ن کودک را نسبت به خودش تغییر داده بود. عضو سوم گرآبود نظر 

  ."افتاده است

دار است چون یکی ام. ولی این خندهچرخه بودهسهن سوار بر آاند که در ماجرایی را برایم تعریف کرده"گفتم 

 این باشد و به دردسر هم نیفتادم. تواندام بوده است. پس نمیاز بهترین لحظات زندگی

خندیدم لی که مین را برایش شرح دادم. در حاآسو پرسید ماجرای من چه بوده است و من هم با شادمانی 

 نجا تعطیل بود گاهی اوقاتشدم و شبها که آار پدرم در دادگستری میچرخه وارد دفتر کبا سه گفتم که اغلب

چرخه بودم . ولی یک روز که سوار بر سه(ورمآاین را به خوبی به یاد می)راندم در سرسرا و اتاقهای دادگاه می

اش را از اینجا چرخهن دختربچه و سهآ ،بیلیف"قاضی گفت ن حضور داشتند. آای در قی شدم که عدهوارد اتا

 "؟کنده حسی میسه ساله چ ن کودکآولی "گفت  وخندیدم سدر حالی که می "بیرون ببر.

دهم هرگز به این فکر نیفتاده بودم. بالفاصله دریافتم که تی انجام میافسالی که ای 15حیرت کردم چون در 

های متعددی به ذهنم رسیدند. یک ن کودک چه احساسی کرده است و جنبهآبسیار سردرگم شده بودم و 

ن آپشت میز بزرگی نشسته بود. همه   "چکش"با یک پوشیده بود مرد درشت هیکل که لباس عجیبی هم 

مد و او را با آکردند. دستور داد او را از اتاق بیرون ببرند. مرد درشت هیکلی به سویش دخترک را نگاه می

 اش از اتاق بیرون و به دفتر کار بابا برد.چرخهسه
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با وجود هراسان و مضطرب بودند حس کرده بود.  ،نجا خشمگینآمه کسانی را که در ی اتاق دادگاه و هژاو انر

ن را حس کرده بود. او به صورت حسی دریافته آنداشت ولی او جودی کوچولو ی هیچ ربطی به ژن انرآاینکه 

 ن شخصآدانست که دخترک سه ساله نمی "کسی کار بدی کرده و اکنون به دردسر افتاده است"ود که ب

 خودش نبوده است.

من کار بدی کردم و به دردسر "حس هیچ کسی با او بدرفتاری نکرده بود. به دردسر هم نیفتاده بود. ولی 

 شد. منجرنادرستی در مورد خودش  هایبه باور "افتادم

نکه مگر ای ودمده است. دوست نداشتم به من توجه شآام از چیزهای غافلگیر کننده خوشم نمیدر تمام زندگی

دانم چه کار اشتباهی نمی"ام نها گفتهآام که در به دستم باشد. در تمام عمرم تجربیاتی داشتهیار امور اخت

 ."ام بنویسید احمقروی پیشانی"یا  "ام که اوضاع این قدر خراب شده استانجام داده

 ن رهاآسردرگمی و جزئیات دیگر  ترس، خاطره ناگوار، ،ن شوکآاز ام سالهخود سهکمک کرد رمانگر نادیده د

 زادیهایی برایم خواهد شد.مدن چه آآدانم این کار باعث پدید ود. نمیش

 روش راهنمایی توسط کانال تلویزیون این راه را به من نشان داد.

 "نمکطلبم احساس گناه میچرا وقتی کمک می"به سوالی که از درمانگر نادیده پرسیدم یعنی  اکنون اگر

 دانم که به برخی از سواالتی کهفقط می ؟ن جواب داده شده استآیا به رسید که آبنگرید شاید از خودتان بپ

 داند.میشه میام جواب داده شده است. پس به درمانگر نادیده اعتماد کنید چون او هدهها سال داشته

  به خاطر وجود این روش بسیار شکرگزارم. جودی ویتکرافت

~~~~~~~~~~ 

. 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.

 عالقه دارم، گریبه شما 
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