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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 ثروتافهرگونه دوره ایبرگزاری  -0

 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 متاسفانه در حال حاضر فردی هر دوی این کارها را انجام می

 اه و بسیار ناراضی است.او کامال آگ

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 

یان استادی بپرسید که چرا علیرغم اطالع از وجود اینها                                              لطفا از مدع

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

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

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

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

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

 تی گری کریگافکانال خبرنامه رسمی ای

 | تیافمدرک کامل ای | تیافدر دوره اپتیمال ایعضویت  | 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

مروری بر مقاالت ( 4، )شوددرد پا و لگن کمتر می( 3، )علت واقعی = احساسات منفی( 2) امروز جمله (1)

 ( کمک بیشتری نیاز دارید؟ 5)، و فیلمها

 پیشرفته: -تی افبرای اعضای دوره اوای

آیا درمانگر نادیده بیش از ( 3، )مزایای حاصل از راهنمایی توسط کانال تلویزیون( 2نار بعدی ما، )وبی (1)

-مدرک اواینظراتی در مورد ( 5)، پارک تفریحینظراتی در مورد خودروهای  (4) ،حد ساده است؟

 یادآوری گروههای تمرینی( 6)، تیاف

~~~~~~~~~~ 

 امروز جمله

  ای در معجزاتدوره"همان هستید.  فقط عشق را بیاموزید چون"

~~~~~~~~~~ 

 بخشهایی از کتاب درمانگر نادیده

= احساسات منفی: علت واقعی دوماندیشه نوین   

 های گوناگون ما چیست؟پس علت بیماری

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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شم، ، خها تجلی ترستر بر این که بیماریرود و به طور مشخصاندیشه نوین ما به ذهن و نه به جسم اشاره می

ائل ورزد. مسایم، تاکید میو سایر احساسات منفی هستند، که در طول عمرمان بر روی هم انباشته ساخته گناه

ا هشود. بدین ترتیب علل اصلی بیماریتان را حل نمایید. روش این کار در همین کتاب شرح داده میاحساسی

یابند. فکری ساده و به طور کلی را برطرف خواهید ساخت. اگر آن علل نباشند عالئم بیماری هم کاهش می

 درست است.

توانیم سنگینی احساس گناه، دغدغه ناشی از دانیم که این حرف درست است. اغلب میبه صورت شهودی می

مان حس کنیم. پزشکان دستگاهی برای سنجش شدت ترس و امثال آن ندارند ترس و انفجار خشم را در جسم

توانیم آن را در درون از آن را اندازه بگیرند. ما هم همین طور. ولی می توانند میزان صدمات ناشیو لذا نمی

 ربایند.سالمتی ما را می -یا راهزنان سعادت  -دانیم که این احساسات وجودمان حس کنیم و لذا می

 حقیقاتاند. تجالب این است که محققان پزشکی قبال از این دروازه گذشته دانند:محققان پزشکی این را می

 هایروند که احساسات منفی نقش مهمی در بیماریاند قویا به این واقعیت اشاره میمتعددی که انجام داده

-یمنیاعصبکند. رشته جدیدی به نام روانما دارند. بدیهی است که این نکته محتوای این کتاب را تایید می

د انروشنگر متعددی که انجام شدهباشد که محور آن همین کشف است.  تحقیقات شناسی در حال ظهور می

 دهند. ولی متاسفانه تا به امروز چیز زیادی از این تحقیقات در نیامده است.گیری را نشان میهمین جهت

ید را پد  "مواد شیمیایی منفی"ای از )به قول من( تحقیقات مزبور این مساله را که احساسات منفی مجموعه

شود و در درازمدت ممکن است به فهرستی طوالنی بدن از آن مواد آکنده می دهد.آورند مورد تایید قرار میمی

 های جدی منجر گردد.از بیماری

~~~~~~~~~~ 

 شودشدت درد پا و لگن در اثر کار بر روی مسائل احساسی کمتر می

 سواری لذت ببردروی و دوچرخهتواند هر روز بیرون برود و از پیادهاکنون او می
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 اش متشکرم.الگشیتز به خاطر کار اصولی ازکارمن گروهس

کیلومتر با من  555کنند. محل سکونتش ی در پیامی برایم شرح داد که پای چپ و لگنش درد میخانم اِ

 ر شود.تفاصله دارد. تلفنی با هم تماس گرفتیم و با درمانگر نادیده کار کردیم. از عالئم آغاز نمودیم تا او راحت

دقیقه  35تر راه برود. رسید و لذا توانست دوباره برخیزد و خیلی راحت 5و  4به  8 شدت درد پا و لگنش از

 طول کشید تا به این نتیجه رسیدیم.

سواری کند. ولی هنوز درد توانست بیرون برود و دوچرخهصبح روز بعد به او زنگ زدم تا حالش را بپرسم. می

زمینه هستند کار کردیم. در دوران کودکی برادرش پسداشت. این بود که همان شب بر روی احساساتی که در 

د. شکرده است. این مسئله هنوز هم باعث خشم او میبه او حسودی و با گستاخی با او و دوستانش رفتار می

 بود. بر روی آنها کار کردیم و بعد راجع به دردهای پا و لگنش پرسیدم. ناپدید شده بودند. 6شدت این مسائل 

ببینیم وضعیت مفاصلش چگونه است. هیچ له اشعه ایکس یآیند. به نزدم آمد تا به وسرو می گهگاه باز هم

سال  55سواری بپردازد. او روی و دوچرخهتواند هر روز بیرون برود و به پیادهمسئله منفی نداشت. اکنون می

 دارد. 

ری که کار بیشتر و کاملتدهد فقط به ما نشان می و بازگشت مسئله چیزی غیرمعمولی نیست گری کریگ:

 دانند.تی این را به خوبی میافباید انجام دهیم. کاربران ورزیده ای

 کارمن گروهس الگشیتز

~~~~~~~~~~ 

 مروری بر مقاالت

   دهدکاترین ماجرای وحشتناکش را برای درمانگر نادیده شرح می: نتایجاز مجموعه  -1

  ای به سوی یگانگیسفر شاعرانه: لکان معجزاتپاز مجموعه  -2

  تجربه روحانی لیلی بنت: تجربیات روحانیاز مجموعه  -3

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=348&userid=13949&mailid=51
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=348&userid=13949&mailid=51
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=350&userid=13949&mailid=51
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=352&userid=13949&mailid=51
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=352&userid=13949&mailid=51
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~~~~~~~~~~ 

 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 افراد حرفه ما که مخصوص 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

 تیافمی ایکاربران رسبا 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 0300 می 00 صبح ) به وقت غرب امریکا( روز یکشنبه 03ساعت در  وبینار بعدی ما:

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

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

ح یا در حین وبینار مطر برایم بنویسیداین فرصتی عالی برای طرح سواالت و نظرات شما است. راجع به آنها 

 کنید.

 آن از این قرارند:عناوین 

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
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
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 ِشدند و پامال درباره درمانگر نادیده رَگفتگو با ب . 

  گفتگو با الکس که شک او به فرایند ما در حال تبدیل به مجذوب شدن است. نتایج مهمی هم در

 اند. اش پدید آمدهخانواده

 سواالت و نظرات شما 

~~~~~~~~~~ 

 راهنمایی توسط کانال تلویزیون: مزایای بیشتر

قیما تدهد که مسروش راهنمایی توسط کانال تلویزیون به ما این امکان را می ای از جانب گری کریگ:هنکت

از درمانگر نادیده بخواهیم اشاراتی به وقایع خاص )علل( باعث مسائلمان به ما بنماید. بدین ترتیب در وقتی 

ودمان( تواند به تنهایی )توسط خکار می کنیم. اینجویی میگذاریم بسیار صرفهکه برای برطرف ساختن آنها می

 یا همان طور که ویرجینیا ذیال نشان داده است در گروه انجام شود.

ام متشکرم چون با استفاده از روش راهنمایی توسط کانال از حمایتهای گروه تمرینی نوشته ویرجینیا:

 ام را برطرف سازم. ایتلویزیون کمکم کردند یکی از مسائل ریشه

 رسیدند. در "سگ"دو عضو گروه به  "چه چیزی در ورای این است؟"ز آنکه از درمانگر نادیده پرسیدیم پس ا

ای با یک سگ داشتم و هرگز آن واقعه ابتدا آن را نادیده گرفتم ولی پس از بررسی مجدد دریافتم که واقعه

 به حساب نیاورده بودم.را خاص 

روی رفته بودم و آن سگ به دنبال ما افتاد. طولی نکشید که با سگ سالم بود. با یکی از دوستانم به پیاده 22

ال ای دارم که قبدیگری دعوا کرد و چیزی نمانده بود که او را بکشد. در نتیجه دریافتم باورهای محدود کننده

ردم و رد کار ک. در ادامه هفته بر روی این موا"داننددیگران بهتر می"و  "ناتوانم"به آنها فکر نکرده بودم. مثال 

 ، که از آنها آگاه نبودم، برطرف سازم.را توانستم الیه دیگری از احساسات و باورهای منفی
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را ذکر کرد. بالفاصله به یادم آمد که در کالس باله لباسی  "رقاص باله" ی گروهدر همان جلسه یکی از اعضا

واقعه  . بر روی این"اندازه کافی خوب نیستم به"و  "به آنجا تعلق ندارم"را به اشتباه پوشیده بودم. حس کردم 

خاص هم کار نکرده بودم چون از یادم رفته بود. به کمک اعضای گروه توانستم از شدت احساساتم بکاهم و 

 ای را هم برطرف سازم.این مسئله ریشه

ینده ابد. در آاین تجربه باعث شد اعتماد به نفسم در کار با روش راهنمایی توسط کانال تلویزیون افزایش ی

 بیشتر و بهتر از آن استفاده خواهم نمود.

 سریواستاوا -متشکرم، ویجینیا کاستل

~~~~~~~~~~ 

 پرسش و پاسخ

 آیا درمانگر نادیده بیش از حد ساده است؟

کنم این روش به نظر آنان بیش از ام که وقتی بر روی دیگران با درمانگر نادیده کار میمتوجه شده پرسش:

 ای بتواند از عهده مسائل درازمدتی که دارند برآید.آید و شک دارند که چنین روش سادهحد ساده می

بینم. احتماال چون قبل از کار با درمانگر نادیده وقت من چنین واکنشی را از جانب مراجعان نمی پاسخ:

درمانگر نادیده به  پردازم و به عنوان دستیارگذارم و راجع به جزئیات مسائلشان با آنان به گفتگو میمی

 برد. پردازم. بدین ترتیب مراجع به اهمیت این موارد پی میبندی مجدد وقایع خاص میقاب

کنیم و بدین ترتیب مراجع به چهارچوبی هایی استفاده میسپس در حین انجام روش آرامش شخصی از تشبیه

ند. کدیگر بروز نمی "خیلی ساده استاین که "یابد. لذا واکنش برای درک آنچه که در جریان است دست می

   توانی ببینی.وری در جلسات خودیاری میاینها را عمال در حین غوطه

~~~~~~~~~~ 

 نظراتی درباره عادت بهشتی خودروهای پارک تفریحی
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 دیلنوشته دکتر چارلز اسمیت

 گری،

ذت بردم. خودم را در وضعیت سازی خودروهای پارک تفریحی و مشاهده آن از سمت دیگر پل بسیار لاز شبیه

ا وصل نیست. این مرا به یاد همشابهی تجسم کردم و در حین آن حس کردم که فرمان خودروی من به چرخ

 یکی از روسای جمهور پیشین ایاالت متحده انداخت.

اند وی مکررا از دمای داخل هواپیمای مخصوص رئیس به گفته کسانی که به لیندون جانسون نزدیک بوده

نشست یا خیلی زیاد و یا خیلی کم کرده است. دمای بخشی از هواپیما که وی در آن میور شکایت میجمه

 بود.

برای اینکه جانسون دیگر به خلبانها و مهماندارها دستور ندهد که دمای آن بخش را تنظیم کنند یک مهندس 

مشکل حل شد و شکایتها پایان ترموستاتی را در کنار صندلی جانسون گذاشت تا دما مطابق میل او باشد. 

 گرفتند. 

ولی هیچ کسی به جانسون نگفت که آن ترموستات هرگز به هیچ یک از سیستمهای گرمایشی و سرمایشی 

کرد احساس کند اختیار امور را به دست هواپیما وصل نشده بود. تغییر تنظیمات به رئیس جمهور کمک می

  شد.واپیما ایجاد نمیدارد. ولی عمال هیچ تغییری در دمای داخل ه

شان را دارند. ولی برای بسیاری کنند که اختیار زندگیهای پارک تفریحی هم شاید حس میروخود گانرانند

دهند آن فرمان هیچ کاری شان ادامه میهدف به زندگیاز آنان فرمان خودرو به چرخها وصل نیست و وقتی بی

ای که اختیار همه امور به دست تماد کنند، عشق بورزند و به یگانهآموزند اعکه می کند. خوشا به حال آناننمی

 اوست بپیوندند.

 دیلرامش، دکتر چارلز اسمیتآبا ارزوی سعادت و 

~~~~~~~~~~ 
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 تی افنظراتی در مورد مدرک اوای

 ستایداش، شری بیکر، را میمربی عالی "پریتی روی"

 "آسا بودندهتی با شری فراتر از باور و معجزافجلسات اوای"

ی تی است. وی در اینجا برخافجدیدترین کاربر مورد تایید اوای "پریتی روی" ای از جانب گری کریگ:نکته

دهد. بدیهی است که دلگرم کننده اند شرح میمواردی را که در حین آموزشهای پیشرفته برایش پدید آمدهاز 

 ته شده است.است و من و شری قدردان این عشقی هستیم که به اشتراک گذاش

 نامه پریتی:

 گری عزیز،

 تی هستم!!افسالم!! من جدیدترین کاربر مورد تایید اوای

 ای تشکر نمایم.مایلم صمیمانه از تو به خاطر همه کارهایی که برای من و دنیا کرده

حاظ لقبال چند روش شفابخشی مبتنی بر انرژی را فرا گرفته و تمرین کرده بودم. ولی هیچ یک از آنها به 

نم استفاده کرسند. احساس میتی، اگر به درستی به کار گرفته شود، نمیافاثربخشی و قابلیت اتکا به پای ای

 تی به سبک تو سعادتی است که نصیبم شده است.افاز ای

 ردهم حداکثر تالشم را در معرفی تو و درمانگتی رسمی موجب افتخار من هستند و قول میافارتباط با تو و ای

 نادیده به کار بندم.

مه مرا آورم. این برناای را که برای برنامه یک ساله اعطای مدرک توسط شری بیکر نوشتم در اینجا میتاییدیه

بسیار متحول کرد. شاید بدین ترتیب دیگران هم اندکی دریابند که این تاییدیه و آموزش با شری چه موهبتی 

 است.

 متشکرم، دوستت دارم، پریتی
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 تیافبه شری بیکر: تاییدیه برای مدرک ایخطاب 

ترین سال زندگی مرا رقم زد. او بهترین و زیباترین مدرس، مشاور و از شری بسیار متشکرم که متحول کننده

ام روبرو و شدیدا به دنبال کمک بودم به سراغ شری راهنما است. اولین بار وقتی با شرایط دشواری در زندگی

 ر آسانی برایم نیست و این کار را به دلیل شدت نومیدی انجام دادم.رفتم. درخواست کمک کا

خواهد  تیافشود از طریق ایدانستم کمکی که نصیبم میتی آشنا بودم و لذا میافپانزده سال بود که با ای

 بود.

 تی در وبسایت گری یافتم.افنام شری را در فهرست اسامی کاربران برجسته ای

 ای بیابم.میل من جواب داد و همین باعث شد امید دوبارهشری به سرعت به ای

از درد  درصد 55آسا بودند. در همان جلسه اول حداقل از تی با شری فراتر از باور و معجزهافجلسات اوای

 و بعد بهتر و بهتر شد. سوده شدمآعاطفی و خاطرات ناگوارم 

 شد. حیرت کرده بودم.باورم نمی

ت باید ای استی ضربهافتر از ایتی پیشرفتهافگوید اپتیمال ایدانم که وقتی او میو میبه گری اعتماد دارم 

 همین طور باشد.

 کردم که ممکن باشد.ولی تغییر تا حد معجزه؟ اصال فکر نمی

تی را افحسابی توجه مرا به خودش جلب کرده بود. این بود که درخواست شرکت در دوره اخذ مدرک ای

آسا و دقیق و همراه با عشق و به کمک درمانگر نادیده انجام تی را در این حد معجزهافه بتوانم ایدادم. اینک

 انگیز بود!دهم و موجب آسودگی دیگران از درد و بدبختی شوم برایم هیجان

 یک شغل طوالنی درهای زندگی به آخر خط رسیده بودم. آخر یک رابطه خیلی طوالنی و در بسیاری از زمینه

 صنعت هوانوردی.
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 وقت آن بود که شروعی مجدد و قدرتمندانه داشته باشم.

ن، تریمرا در دوره اخذ مدرک پذیرفتند و افتخار حضور در کالسهای خصوصی نصیبم شد. شری بیکر الهی

قویترین و زیباترین است و به نظرم هیچ چیزی از درمانگر نادیده کم ندارد و فقط در قالب یک انسان حضور 

 ته است.یاف

دند. شدانش، آگاهی، مهربانی، درک و شهود بسیار تیز شری همیشه با عشق، دلسوزی و مالیمت بسیار ارائه می

های هتوان او را فریب داد. تسلطش بر آموزاندازد و حتی برای یک لحظه هم نمیاو هیچ چیزی را از قلم نمی

 شاگرد آن دوره هستم. ای در معجزات برایم بسیار مفید بود چون خودم همدوره

کرد آنها را با شرح ماجراهایی از شری در حالی که ساختار، استانداردها و جزئیات کارهای گری را حفظ می

 ساخت.بندیهای مجدد به صورت زنده برایم نمایان میها و قابزندگی خودش و همراه با تشبیه

حال ابزارهایی عالی برای آموزش هستند. به ماجراهای شری اغلب دنیوی و بسیار سرگرم کننده و در عین 

 سازد.ترین عناوین را روشن و درخشان میبرانگیزی دارد و تیرهطبعی تحسینعالوه او حس شوخ

شنوم که در جلساتی که با من و دیگران دارد با صدای درمانگر نادیده در بسیاری مواقع صدای شری را می

 درهم آمیخته است.

نظیرند. بر همه چیز احاطه دارد و این موجب خرسندی من است چون اکنون که در شُرُف های او بیراهنمایی

اند حقیقتا آماده دانم که با رعایت استانداردهای باالیی که گری و شری وضع کردهدریافت مدرک هستم می

 ای و اپتیمال برای شفای هر روحی که آماده باشد هستم.تی ضربهافبکارگیری ای

ای بر اساس آنچه که در استاندارد طالیی آمده است و به عنوان دستیار کامال مطیع درمانگر تی ضربهافاز ای

 کنم.نادیده در تمامی جلساتم استفاده می
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م. افتهرگاند فرا ام و روشهای شفابخشی زیادی را که بر اساس معنویت بنا شدههای متعددی را گذراندهدوره

زشند ولی نظرات درخشان گری در این دوره ویژه یک ساله شاگردان را به سطوحی هرچند که آنها بسیار باار

 رسانند.اند میکه قبال تجربه نکرده

مایلم این را هم بگویم که بهای این دوره آموزشی یک ساله خیلی کم است. ارزشی فراتر از پولی که بابت آن 

 پردازید دارد.می

طبعی خیلی خوبی ون سواالتش خیلی بامزه بودند! شری حس شوخخندیدم چدر حین آزمون پایان دوره می

 دارد و همیشه سرگرم بازیگوشی است.

به نظرم تنها ایراد آن این است که این یک سال باالخره به پایان رسید. همین االن هم دلم برای شری تنگ 

 شده است.

م است. زندگی افراد را به شکلی که تصور تی تاکید کنم باز هم کافکه بر ارزش دوره اخذ مدرک ایهر قدر 

سازد و این تغییرات در جهت نور، آزادی، عشق و یگانگی هستند. شری گفته بود که کنند متحول میهم نمی

کنم که در این یک و همین طور هم بود. حس می شودمیو لذا در دیگران این یک سال موجب تحول در من 

 ام.و محدودیتهایم را کنار گذاشته هاسال به اندازه چند عمر برنامه

 یم.یکپارچه سازتی را باید تمرین کنیم تا این دنیای بهم ریخته را با شفابخشی ذهنهای بهم ریخته افای

عمیقا از شری متشکرم که در تمامی این یک سال مرا تحمل کرد. کاری که او کرد فراتر از انتظارم بود. سعادتی 

 و دوستت دارم. نصیبم شده است. متشکرم

از گری هم تا ابد متشکرم. به خاطر وجودش و اینکه آموزش مرا به شری و درمانگر نادیده سپرد و این دوره 

 اخذ مدرک را ایجاد کرد. متشکرم و دوستت دارم.

 پریتی روی

~~~~~~~~~~ 
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. یابیدخود می در گروههای تمرینی ما منظما فرصتهایی برای بهبود مهارتهای 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:


