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 تی رسمیافای

 تی )درمانگر نادیده(افاپتیمال ای

 مطالب جدید و بیشتر –ها فوت و فن –نکات 

 زبان(االختیار گری کریگ در کشورهای فارسی 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 ردی هر دوی این کارها را انجام میمتاسفانه در حال حاضر ف

 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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به طور کامل به فارسی ترجمه شده و به رایگان در دسترس شما                 تی 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 | درمانگر نادیدهکتاب  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. وبسایت رسمی مراکز آموزشی گری کریگلطفا برای کسب اطالعات بیشتر به 

~~~~~~~~~~ 

  برای همگان: -در این شماره

، بخشهایی از کتاب درمانگر نادیده( 3، )خون شفای غیرممکن: مسائل کلیه و فشار( 2) امروز انگیزش (1)

 ( کمک بیشتری نیاز دارید؟ 5)، مروری بر مقاالت و فیلمها( 5ای، )تی ضربهافمکتب قدیمی ای( 4)

 پیشرفته: -تی افبرای اعضای دوره اوای

تونل  (4) ،ورزیگسترش عشق( 3، )فایل ضبط شده وبینار قبلی ما آماده است( 2وبینار بعدی ما، ) (1)

 یادآوری گروههای تمرینی( 5)، مچ دستی

~~~~~~~~~~ 

 امروز انگیزش

  را ببینید. این ویدیوخشی عشق شک دارید اگر به قدرت شفاب

~~~~~~~~~~ 

 یک شفای غیرممکن دیگر

 121/192دهد و فشار خون از نشان میروند بیماری غیرممکن  معکوس شدننارسایی مزمن کلیه عالئمی از 

 یابد.کاهش می 22/124به 

 رود.شفا از حیطه دسترسی روشهای ساخته دست بشر فراتر می تعریف غیرممکن:

 سالم گری،

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.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=384&userid=13949&mailid=47
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=384&userid=13949&mailid=47
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قرار  "شفاهای غیرممکن"کنم در فهرست دهم که فکر می نام من دبی است و قصد دارم ماجرایی را شرح

 دارم.دو مورد مشخص و قابل توجه را در اینجا بیان میگیرد. می

در سپتامبر گذشته به لحاظ احساسی به آخر خط رسیده بودم. برای دریافت کمک به نزد شری بیکر هدایت 

 کردم.او را حس می "پیام"شدم. با وجود اینکه هرگز یکدیگر را ندیده بودیم مدتی بود که 

. ز بعد دوام بیاورمدانستم چطور تا روشری در اولین مالقات وضعیت مرا فهمید. به آخر خط رسیده بودم و نمی

 جوشیدند مشخص و خنثی ساختیم.ولی هنوز در زیر سطح می اندشدهکردم خنثی وقایع گذشته را که فکر می

سال قبل سابقه نداشت.  15یعنی  2115اکتبر فشار خونم تا حد غیرقابل کنترلی باال رفت. این از سال  22در 

 سال ادامه داشته است. 12کلیه هستم و این امر اِی نارسایی مزمن 3همچنین دریافتم که در مرحله 

بنا به دالیلی این مسائل را تا ماه ژانویه به شری نگفتم. با هم احساسات مربوط به وقایع گذشته را مشخص 

تی را بر روی احساساتی که افوقتی تشخیصی را که اخیرا برایم داده بودند برایش شرح دادم اوای .کردیممی

وان تفشار خون باال و نارسایی مزمن کلیه مربوطند هدف گرفتیم. هرچند که به دشواری می کردیم بهفکر می

 عوامل موثر را دقیقا مشخص نمود ولی حداکثر تالشمان را کردیم.

م ادفعه بعدی که به نزد متخصص کلیه رفتم به من گفت که وضعیتی غیرعادی برایم پدید آمده و بیماری کلیه

دکتر گفت که تاکنون شنیده نشده چنین چیزی برای کسی که بهبود یافته است.  2رحله اِی به م3از مرحله 

سال به نارسایی کلیه مبتال بوده است پدید آید. ظاهرا معکوس شدن روند بیماری حتی در مراحل اولیه  12

 ت.آن هم به ندرت ممکن است و برای کسی مثل من که مدت زیادی از آن رنج برده کامال غیرممکن اس

دکتر گفت فقط باید آب بیشتری بنوشم، اندکی از وزنم بکاهم، سعی کنم بیشتر ورزش نمایم و حالم خوب 

اش خواست هرچه زودتر این اخبار خوب را به من بدهد. مشاهده روحیهشود! خیلی به هیجان آمده بود و میمی

هرا دانستم که دلیل این شفای ظاولی میتوانستم این را ثابت کنم برایم تجربه باارزشی بود. هرچند که نمی

 غیرممکن کمکی بود که از شری بیکر و درمانگر نادیده گرفته بودم.
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ید آای که مایلم ذکر کنم به فشار خونم مربوط است. فشار خون باال مشکلی جدی به حساب میدومین مسئله

شگر دانست که به نمایشری داشتم او می ای که باتواند به مسائلی در کلیه منجر شود. در آخرین جلسهچون می

دانست که فردای همان روز دکتر این نتیجه را ساعته همین طور باشم. ولی نمی 24فشار خون متصلم و باید 

 بود. 21و ضربان قلبم  22/124به من داد: فشار خونم به طور متوسط 

برطرف نشده را که موجب  تاحساسا گویم که به نظرم واقعیت این است که شری کمکم کرد برخیباز هم می

شدند هدف بگیرم. او و درمانگر نادیده کار را کال تمام کردند. شری فرد جالبی است و من فشار خون باال می

 بسیار قدردان او هستم. شری، سعادتی بود که به سوی تو و درمانگر نادیده هدایت شدم.

 با عالقمندی فراوان،

 دبی

 :پیگیری از جانب شری بیکر

 سالم گری،

خیلی بد بود. کار  2115پرسیده بودی که آیا فشار خون همان طور مانده بود؟ وضعیت فشار خونش از سال 

که به نزد متخصص کلیه رفت برای اولین بار به او  2121ژانویه  12شروع کردیم و در  2121را در سپتامبر 

اند و هنوز در فشار خونش را اندازه گرفتهگفته شد که فشار خونش خوب است. از آن به بعد نیز چند بار 

کرده ولی تاکنون چنین گوید که سه نوع داروی فشار خون مصرف میمحدوده طبیعی قرار دارد. خودش می

 افتی را در فشار خونش تجربه نکرده بوده است.

تواند یکه پزشک معالجش گفته بود م "وضعیت غیرعادی"همچنین خواسته بودی اطالعات بیشتری درباره 

روند بیماری را معکوس سازد در اختیارت قرار دهم. بنا به اظهار پزشک امکان معکوس ساختن روند بیماری 

اِی بیماری کلیه 3سال( در مرحله  12است. ظاهرا اگر کسی به مدت طوالنی )برای دبی  "غیرعادی"امری 

ه بدتر نشود. ولی پزشک به او گفت اش را حفظ کند و مشکلشعیت فعلیتواند وضباشد در بهترین حالت می
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تواندن این روند را معکوس سازد و از آنجایی که وی معموال چنین چیزی را به کسی بود که احتماال می

چنین  توانستکردیم او نمیکند که اگر ما با هم کار نمیاست. دبی فکر می "غیرعادی"گوید این وضعیت نمی

 نظر او است. اخبار غیرعادی را بشنود. البته این

 شری

~~~~~~~~~~ 

 بخشهایی از کتاب درمانگر نادیده

ها را دور کند و اگر از آن حمایت شود به نحو قابل دستگاه ایمنی بدن به نحوی ساخته شده است که بیماری

دهد. ولی اگر به افکاری از قبیل نفرت، گناه، نگرانی، ترس و غیره اجازه ورود ستایشی این کار را انجام می

از و کنند و به سشود و آنها دستگاه ایمنی را از منابعش تخلیه میدهید بدن مملو از مواد شیمیایی منفی می

 سازند.های جدی وارد میکار ترمیم جسم آسیب

نند. لذا کشناسی برای این پدیده توجیهات معقول پزشکی ارائه میایمنیعصبتحقیقات علمی و از جمله روان

برای اثبات این که احساسات منفی )و مواد شیمیایی منفی که در پی آنها به  ،دلیلی مشکل این نیست که

ای هوجود ندارد. بلکه مشکل این است که موسسات پزشکی در روش ،اصلی بیماری هستند تآیند( علوجود می

 گیرند.درمانی عالئم و نه علل را هدف می

ستگاه تر باشند دهر چه مواد شیمیایی منفی بیشتر و سمج جلوگیری از کار دستگاه ایمنی و موارد دیگر:

شوند. در نتیجه استعداد بیمار شدن بیشتر ایمنی بدن و ساز و کار ترمیم آن با موانع افزونتری روبرو می

یف تان مرتبا تضعدوانند. مثل این است که در حالی که خط دفاعی تیمها در جسم ریشه میگردد و ناخوشیمی

رسد که تیم مقابل هر طور که بخواهد گل ر مسابقات ورزشی شرکت کنید. نهایتا کار به جایی میشود دمی

 زند.می
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که  بینیمگذارند. مثال میهای ظاهری این نوع صدمات آگاهیم چون فورا بر جسم اثر مینسبت به برخی گونه

رتیب احساسات منفی همچون شود. به همین تفوران خشم موجب افزایش فوری ضربان قلب و فشار خون می

گرفتگی گلو  یا سردرد ،مشکالت تنفسی، اضطراب و نگرانی نیز اغلب بالفاصله و به شکل ناخوشی در زیر شکم

 گردند.و قفسه سینه ظاهر می

ها اهمانیم. معموال مخبر میتر بیهای عمیقمتاسفانه اغلب تا وقتی که عالئم جدی پدید نیایند از این آسیب

م ایمنی و ساز و کار ترمی دستگاهکشد تا بار ناشی از مواد شیمیایی منفی ها سال طول میها و حتی دهیا سال

 تری گردد و نهایتا به بیماری )مزمن( منجر شود.را فرسوده سازد و موجب عالئم شدیدتر و بادوام

های ی و سایر روشجراح ،پرتودرمانی ،همان طور که گفته شد در چنین مواردی حرفه پزشکی از داروها

چند  . هرکندبه علل احساسی زیر مشکل توجهی نمی و نمایدتهاجمی به امید جلوگیری از عالئم استفاده می

های ظاهری به بار آورند ولی مواد شمیایی منفی به تالش خود بر های پزشکی برخی موفقیتکه شاید درمان

 دهند.علیه جسم ادامه می

برای  ،شود. این امر قابل درک است چون تاکنون ابزار مناسبیاین کشف مهم میمتاسفانه تاکید اندکی بر 

 های پزشکی به جسمبه پزشکان داده نشده است. آموزش، بار مواد شیمیایی منفیخنثی ساختن اثرات زیان

 دانند.را اغلب متعلق به رشته دیگری می "مسائل ذهنی"گرایش دارند و 

شان قرار هایبه دلیل این که مسائل ذهنی در کانون آموزش ر نادیده:های درمانگگیری از کمکبهره

 ،"تغییر شغل"هایی همچون بدانند و درمان "تنش"اند آنان تمایل دارند که این مشکل را ناشی از نگرفته

را تجویز نمانید. هر چند که مراقبه قطعا گامی در جهت درست است ولی به تنهایی  "مراقبه"یا  "مسافرت"

 های درمانگر نادیده بهره گیرید.گوییم از کمککافی نیست. برای همین هم هست که می

 شرا آموز "مسائل ذهنی"پزشکان و سایر پزشکانی هم که نگریستن به توان برای روانهمین دالیل را می

عالئم را با دارو درمان کنند. در اینجا نیز  ،اند آورد. آنها نیز تمایل دارند که به جای هدف گرفتن علتدیده

 دهد که به ریشه مشکل بپردازند.درمانگر نادیده این امکان را به آنان می
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اده من استف "منفیعلت اصلی = احساسات "تاکنون عده زیادی از پزشکان و پرستاران از فرایندهای  1995از 

کنم این که کل حرفه پزشکی نهایتا این اند. فکر میهای درخشان متعددی را برایم فرستادهو گزارش کرده

ناپذیر در هم آمیزند امری اجتناب ،آوری آنها هستندکه در حال جمع ،علت واقعی را با علوم جسمانی عالی

 باشد.

ترین نتیجه آن این خواهد بود که پزشکانی که شود واضحکشد. ولی وقتی چنین بدیهی است که طول می

 درمانگر نادیده ،های خشنپرتودرمانی و سایر درمان ،اعمال جراحی ،ترند قبل از پناه بردن به داورهاپیشرفته

 را به کار خواهند گرفت.

~~~~~~~~~~ 

 "ایتی ضربهافمکتب قدیمی ای"پرسش و پاسخ درباره 

هستم و مایلم نامم در وبسایت تو بیاید. اشکالی ندارد؟  "ایتی ضربهافقدیمی ای مکتب"من کاربر  پرسش:

تواند بسیار باارزش باشد ولی برخی افراد با ماهیت روحانی آن چندان هرچند که درمانگر نادیده ظاهرا می

 گیرند.ارتباط نمی

 تواند موجب گمراهی دنبال کنندگانکنم و از بابت سوالی که کردی متشکرم. ولی این کار میدرک می پاسخ:

 مان را حفظ کنیم. ما شود چون از ما انتظار دارند که شیوه پیشرفته

 "یاتی ضربهافمکتب قدیمی ای"تی برسی و درمانگر نادیده را با افکنم به درک بهتری از ایتوصیه می

درمانگر نادیده در حین ضربه زدن انجام توانی این کار را به روش نیابتی و با وارد ساختن بنمایی. می ترکیب

کنی تا مستقیما از درمانگر نادیده رسی و مهارت پیدا میدهی. بدین ترتیب به نتایج قویتر و موثرتری می

بخواهی به علل واقعی مسائل اشاراتی بکند و لذا از صرف وقت زیاد برای کارهای کارآگاهی که در مکتب 

 ست اجتناب نمایی.ای الزم اتی ضربهافقدیمی ای
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زنی انجام دهی. از نظر مراجع کارت توانی در پشت صحنه بر روی مراجع و در حالی که ضربه میاین کار را می

 یابید. دقیقا به همان شیوه پیشین است و هردوی شما از قلمروی روحانی نیز به مزایایی دست می

ی و عالی توانی به نتایج کیفده ارتباط بگیرند یا خیر میبه عالوه و صرف نظر از اینکه مراجعانت با درمانگر نادی

 فروشی به مراجعان است.برایشان برسی. به نظرم اینکه درمانگر نادیده را وارد کار نسازی کم

ای و اپتیمال )درمانگر تی ضربهافشود که هر دو روش ایدر نتیجه فهرست کاربران فقط شامل افرادی می

 بلدند. نادیده( را در حد عالی

 کنی، گریمتشکرم که درک می

~~~~~~~~~~ 

 مروری بر مقاالت

  یابدساعت بهبود می 24آسیب شدید زانوی گری ظرف : شفاهای غیرممکناز مجموعه  -1

  با اضطراب مزمن چه کنم؟: رسش و پاسخپاز مجموعه  -2

  لکنت زبان: 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.. کارهای عمیقی انجام میدهممی

کنیم مدرک بگیرید. وارد که در سطح باالیی برگزار می تیافمدرک کامل ایاز طریق برنامه ارائه  .3

 ای و موثر در شفابخشی شوید.ر افراد حرفهگروه برت

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=390&userid=13949&mailid=47
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=392&userid=13949&mailid=47
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=392&userid=13949&mailid=47
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=394&userid=13949&mailid=47
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=394&userid=13949&mailid=47
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 2120 می 22 صبح ) به وقت غرب امریکا( روز یکشنبه 01ساعت در  وبینار بعدی ما:

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

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

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

 کنید.

~~~~~~~~~~ 

 فایل ضبط شده وبینار قبلی ما آماده است

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

شماره  > 135تا  111ره وبینارهای شما >و بعد از آن  2112وبینارهای  >چپ روی وبینارهای ضبط شده 

 تجربیات روحانی، باورها و مسائل خانوادگی کلیک کنید. 112

 عناوین جالب آن از این قرارند:

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

ظر نگوید. شری گری راجع به فوت و فنهای کاستن از بار مسائل خانوادگی، فرهنگی و مذهبی می 1:12:12

 دهد.می

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=410&userid=13949&mailid=47
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مارسی راجع به تجربه روحانی عمیقی که در حین یکی از جلسات گروه تمرینی نصیبش شده بود  1:21:24

 دهند.گوید. گری و شری نظر میمی

 پرسد.اش میلیزا از مارسی در مورد تجربه 1:41:44

 دهد.ظر میگوید. شری نگری راجع به امکان بروز مسائل در رحم و به هنگام تولد می 1:49:21

د. گویکارن راجع به استفاده از درس پیشرفته دهم و یافتن مسائل مربوط به دوران رحم و تولد می 1:52:22

 دهد.گری نظر می

پردازند. باورهای محدود کننده کندوکاو می بودنبرد و پامال به گفتگو با گری درباره درمانگر نادیده  1:59:12

 شوند.می

 کنند. اجع به دستیار درمانگر نادیده شدن گفتگو میجنی و گری ر 11:12:11

 دهد.شری راجع به باورها نظر می 11:12:11

 دهد.دارد. گری نظر میالکساندر یک تجربه منحصر به فرد در رحم را بیان می 11:19:24

 گوید.ای رسید میکارن راجع به گروه تمرینی که مارسی در آن به تجربه 11:22:52

 دهد.پرسد. گری پاسخ میمی "تجربیات داخل رحم"بندی مجدد ریکی راجع به قاب 11:23:51

 دهد.شری باز هم راجع به باورها نظر می 11:22:15

الکس از شکی که در ابتدای کار داشت و نتایج موثری که از کار با درمانگر نادیده بر روی مسائل  11:29:12

 دهد.دهند. گری وبینار را پایان میظر میگوید. گری و شری نپرتنش خانواده گرفت می

~~~~~~~~~~ 

 شودورزی میدرمانگر نادیده موجب گسترش عشق

 ام دوباره زنده شده استمیل جنسی
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  گری عزیز،

ای کردم. در ابتدا از تی ضربهافشروع به استفاده از ای 2112در سال  ای:تی ضربهافتجربیات اولیه با ای

شدت غمی که به خاطر فوت شوهر اولم داشتم بهره گرفتم. واقعا کمکم کرد با شرایط آن برای کاستن از 

 تطبیق یابم و زنده بمانم. سپس آن را به عنوان درمانگر بر روی مراجعانم بکار و نتایج باور نکردنی گرفتم.

ا شدن از بحران بر روی خودم هم بارها از آن استفاده کردم و به مزایای متعددی رسیدم. مهمترین آنها ره

 ام خیلی خوب بود.خشمم بود. این برای خودم و خانواده

قدر  ام که هرام و متوجه شدهام. اکنون مجددا ازدواج نمودهاخیرا هم کار بر روی یک مسئله دیگر را آغاز کرده

ای بر ضربه تیافو هیچ تمایلی به رابطه ندارم. باز هم با ای "ام مرده استمیل جنسی"هم که راحت باشم 

 ها کار کردم.روی بعضی از جنبه

ن تی عضو شدم و در حیاف: دو ماه قبل در دوره اپتیمال ایتجربیاتی که با درمانگر نادیده نصیبم شدند

 ای با درمانگر نادیده گذاشتیم و دو جنبه مهم را کشف کردیم.مالقاتی که با گری داشتم جلسه

اف و وارد ساختن بچه در رحم ویبه من و خواهرم راجع به آییک واقعه خاص که در آن مادربزرگم  .1

آمد که در حین رابطه حس به وسیله چاقو توضیح داد. قبل از جلسه با درمانگر نادیده اغلب پیش می

کردم چاقویی در رحمم قرار گرفته است. این مسئله در آن جلسه به کلی برطرف شد و پس از آن می

 ا حس نکردم.ر "فشار چاقو"دیگر هرگز 

از س)که رابطه جنسی در آنها امری کثیف و مشکلگرفته بودم مسیحیت  -از یهودیت ی کهآموزشهای .2

 شدیدا در ذهنم تغییر یافتند.است( 

باز هم مسائلی دارم که باید بر روی آنها کار کنم )آیا همه ما این طور نیستیم؟(. ولی همان یک جلسه درهای 

 ام اکنون دوباره زنده شده است.میل جنسی .رم( گشودبزرگی را به روی من )و شوه

 دارم و امیدوارم این تاییدیه به دیگران هم کمک کند.این روش را بسیار دوست می
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 متشکرم گری! اگنس

~~~~~~~~~~ 

 کند از جراحی به خاطر تونل مچ دستی اجتناب شوددرمانگر نادیده کمک می

تونل مچ دستی مبتال است و هرچند که باید جراحی شود ولی هیچ  پزشکان به او گفته بودند که به نشانگان

 تضمینی بابت نتیجه وجود ندارد.

تی است و در اینجا مختصرا شرح افلوران سیروا یکی از اعضای دوره اوای توضیح از طرف گری کریگ:

او در فراخوانی دهد که چگونه از درد شدید ناشی از تونل مچ دستی رها شده است. به روش غیرمعمول می

 درمانگر نادیده توجه کنید.

نامم در حالی که هر دو مچ دستهایش سالم گری. من ماساژور هستم و مراجعی که او را راجر می پیام لوران:

کردند به نزدم آمد. پزشکان به او گفته بودند که به نشانگان تونل مچ دستی مبتال است و درد می 11با شدت 

 .شود ولی هیچ تضمینی بابت نتیجه وجود ندارد هرچند که باید جراحی

دردش کاهش یابد. دستم را بر روی یکی از مچهای راجر این بود که از درمانگر نادیده خواستم کمک کند 

 5گذاشتم و از او خواستم چشمانش را ببندد و جایی را که دوست دارد در آن باشد تجسم نماید و به مدت 

 دقیقه ساکت باشد.

رسیده است. این بود که  5پرسیدم که آیا دردش به همان شدت قبل است یا خیر. گفت که به  سپس از او

کنیم و شدت به صفر کاهش یافت. کار مشابهی بر روی مچ دیگر هم انجام دادم و گفتم همان کار را تکرار می

که او را ماساژ دهم مجددا همان طور شد. وی کمردرد بدی هم داشت. همان کار را کردیم. دستم را بدون این

 کرد گذاشتم و درد از بین رفت.بر روی جایی که درد می

 باشد. 1چهار روز بعد که با او تماس گرفتم اظهار داشت که شاید شدت دردش در حد 

 کند.راجر کشاورز و دامدار است و لذا با دستهایش زیاد کار می
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 او از نتایج حاصل بسیار راضی است.

 م و امیدورام نور بر تو ببارد. لورانگری، تو را دوست دار

~~~~~~~~~~ 

. 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.

 به شما عالقه دارم، گری

 گری کریگ ©

 تمامی حقوق محفوظ است

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


