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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 ثروتافونه دوره ایبرگزاری هرگ -3

 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

 و بسیار ناراضی است.او کامال آگاه 

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 ایرار گرفتهق

 آموزند!!!!و نه از اساتید)؟؟؟( می

@GaryCraig 

www.EFT.ir 

استادی بپرسید که چرا علیرغم اطالع از وجود اینها                                               لطفا از مدعیان

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

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

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

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 | تیافدوره اپتیمال ایعضویت در  | 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

اعتماد ( 4، )( بخشایش یکی از کلیدهای اصلی سالمتی است3مزایای متعدد، )( 2) امروزت جمال (1)

  ( کمک بیشتری نیاز دارید؟5)، مروری بر مقاالت و فیلمها( 5، )کردن به درمانگر نادیده

 پیشرفته: -تی افاعضای دوره اوای برای

 جواهراتی از وبینارهای قبلی ما،( 3، )عادت ماهانه، تب، مسائل کلیه و کمردرد( 2وبینار بعدی ما، ) (1)

 یادآوری گروههای تمرینی( 5)، تفاوتهای روح و نفس (4)

~~~~~~~~~~ 

 امروز تجمال

 سانتیلی هالیز ".ترین رویاهایم را دارممن ارزش عجیب"

آنگاه از اهمیت ترسم هرچه بیشتر کاسته  اندازم استفاده کنمجرات کنم قوی باشم و از قدرتم برای چشم اگر"

 آودری لورد "شودمی

 پم گراوت "افتد.امروز یک اتفاق جالب و عالی برایم می"

~~~~~~~~~~ 

 تی در طول سالیانافتی و اوایافمزایای متعدد حاصل از ای

 اندسال قبل شروع شده 15هستند که از  اینها موارد چشمگیرتری

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


 

4 
 

ینجا برخی کند و در اتی استفاده میافاست. او سالها است که از ای تیافدوره اواین اوانز یکی از اعضای جَ

ه ای هستند )قبل از آن کتی ضربهافنماید. بعضی از اینها حاصل ایاز نتایج مهمی را که گرفته است بیان می

 اند. بدیهی است کهدرمانگر نادیده در دسترس او قرار گیرد( و بقیه موارد از طریق درمانگر نادیده انجام شده

 جام دهد.توانست با درمانگر نادیده انهمه موارد را می

~~~~~~~~~~ 

 

 سالم گری،

 ام که شرح برخی از موفقیتهایم را برایت بنویسم و باالخره این کار را کردم. مدتی است به این فکر افتاده

 اند.سال قبل آغاز شده 15اینها موارد چشمگیرتری هستند که از 

 ان کن. پرچین حیاط را تی را آموختم مدرس گفت آن را بر روی هر چیزی امتحافاولین بار که ای

متر طول داشت به سختی کوتاه کرده بودم و کتفم درد گرفته بود. در حیاط ایستادم و  08که حدود 

 با خودم گفتم او گفت بر روی هر چیزی امتحانش کن. این بود که امتحانش کردم. درد ناپدید شد.

 انرژی را باور نداشت. از اینکه شوهرش  پانزده دقیقه بر روی مادر یکی از شاگردانم کار کردم. او کار با

اش چه کند. جزئیاتش را اکنون به یاد دانست با زندگیبتواند کاری پیدا کند نومید شده بود و نمی

ورم. فقط گفتم چیزی بلدم که شاید برایت مفید باشد. پانزده دقیقه وقت گذاشتیم و بر روی آنمی

از چند دور بلند شد و گفت همین است! کیک درست  دانم چه کنم و امثال آن ضربه زدیم. پسنمی

 که چطور این کار را انجام دهد. مدهبرم و به شوهرم نشان میها را به خانه میکنم، بچهمی

  ظرف یک سال بعد به شوهرش سه شغل پیشنهاد شد. به اسکاتلند مهاجرت کرده بودند. مدتی را در

هیه خواست را تد. )او فهرست دقیقی از چیزهایی که مییک چادر زندگی کردند تا منزل مناسبی بیابن

 کرده بود و به آنها رسید(. نتیجه!

  با گروهی از دوستانم به موزه رفتیم و تصمیم گرفتیم از یک معدن زغال سنگ هم دیدن کنیم. یکی

ای ن جاز آنها با وجود اینکه به ترس مرضی از جاهای تنگ مبتال بود ولی تا وقتی در زیرزمین و در آ

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=428&userid=13949&mailid=52
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نین زدم چحرفی از این بابت نزد. دستش را گرفتم و در حالی که بر رویش ضربه می تنگ قرار گرفت

ترسم ولی حالم خوب است... و حالش خوب شد. وقتی او به چیزهایی بر زبان راندم: خیلی می

 تی پرداخت.افهندوستان بازگشت در اینترنت به جستجوی ای

 د و کمک خواست. برای پای آسیب دیده پدرشوهرش به صورت نیابتی ضربه بانویی از اسکاتلند زنگ ز

 ام که موردی با این سرعت بهبود یابد. یک موفقیت دیگر.زدم. جراح گفت که تاکنون ندیده

 ای شنا کند. یک هفته به موعد مانده بود یکی از دوستانم به دوست پسرش قول داده بود در دریاچه

دقیقه وقت داشتم بر روی او کار کنم. توانست لباس شنا بخرد و به  45بود.  و هنوز لباس شنا نخریده

دریاچه برود. نقاط ضربه زدن را به او آموختم تا اگر عصبی شد یا ترسید بر خودش ضربه بزند. بر 

خودش ضربه زد، طول دریاچه را شنا کرد و سپس با دوست پسرش به تعطیالت رفت. دو سال بعد 

ن ترس مرضی از جاهای تنگی مثل دیسکو و چادر به سراغم آمد. اینها هم از میان برای برطرف ساخت

 رفتند.

  و کنم اتی نواختن پیانو را مجددا شروع کرد. فکر میافای پس از یک جلسه کوتاه ایساله 08بانوی

 تی را بیازماید! افدانست ولی پزشک معالجش به او گفته بود که ایباز میمرا حقه

  دقیقه ضربه زدیم و خاطرات مربوط به فوت مادربزرگش به یادش  48از کارش ناراضی بود. آقایی

آمدند. وقتی چشمهایش سنگین شدند جلسه را پایان دادیم. به او گفتم که اگر کمکی الزم شد به 

من زنگ بزند. همان شب حالش بد شد. مریض بود و از حال رفت. نتوانسته بودند مرا پیدا کنند و 

ر فکپیامی برایم گذاشته بودند. به محض این که برگشتم زنگ زدم. جواب ندادند. ای وای! فقط 

 کنم تا دو سال با من حرف نزدند.می

  این مورد به خاطر کمکی بود که آن رایان برای دلخوری به من کرد. از مقدار عظیم دلخوریهایی که

ی پیکان کشیدم و سعی کردم بفهمم از کجا ام داشتم حیرت کردم. نموداری با تعداد زیاداز خانواده

اند، درصدهایشان چطورند، چه کسی باعث شدت گرفتن آنها است و پیکان به چه کسی شروع شده

 خورد. تمرین بسیار جالبی بود.می
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  در طول جلسه بعضی از اعضای خانواده دست از آن برداشتند و برخی دیگر به آن چسبیدند. درمانگر

توانی انتخاب کنی. هیچ قضاوت یا فشاری وجود می"تن تمرکز کرد و به او گفت  نادیده بر روی یک

حس کردم همه چیز بهتر شد. شش هفته بعد  "ندارد. اینجا هستم تا در صورت لزوم کمکت کنم.

یک تصمیم مهم گرفت.  "آهان"تغییر شدیدی در زندگی آن فرد پدید آمد چون به خاطر آن لحظه 

 ا را کنار گذاشت و راهی برای شفا پیدا کرد. قابل توجه بود.از آن پس او دلخوریه

  چند سال بعد بانویی که در مورد آبهای عمیق بر رویش کار کرده بودم برای ترس از پرواز به نزدم

آمد. باز هم فقط یک جلسه داشتیم. یک هفته مانده بود تا برای مالقات با کسی پرواز کند. اما به 

قاد داشت که بسیار دیر به سراغ انجامش آمده بود! درمانگر نادیده باز هم کارش تی اعتافقدری به ای

 را کرد! یک نتیجه سریع دیگر. واقعا قابل توجه.

تی بر روی سایرین و همچنین بر روی کودکان استفاده افای و اپتیمال ایتی ضربهافدر این مدت از ای

 ط چند مثال از تغییرات بزرگی بودند که پدید آمده بودند.ام. اینها فقام و به موفقیتهایی رسیدهکرده

 افتم. به خاطر این هدیه از تو متشکرم.کنم به حیرت میهر بار که از آن استفاده می

 جن

~~~~~~~~~~ 

 بخشایش یکی از کلیدهای اصلی سالمتی است 

 فرسا و درازمدت منجر شود.تواند به بیماریهای طاقتحفظ احساسات منفی می

 ScienceTimes.comبرگرفته از وبسایت 

واند تدر چه جاهایی می در این خالصه مقاله علمی ببینید درمانگر نادیده یک نکته از طرف گری کریگ:

  جویی در وقتتان شود. از ریچارد وارد به خاطر ارسال آن متشکرم.موجب صرفه

آنچه که  از. اما این احساسات بیش شوندهمگان گهگاه به احساسات منفی دچار می احساسات و سالمتی:

وید یا شاندیشید، دلخور میهایتان میکنید بر سالمتی شما اثر دارند. هر بار که به پشیمانیشاید فکر می
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حفظ احساسات برد. برای همین است که آیند جسمتان هم به اندازه ذهنتان رنج میخاطرات بد به ذهنتان می

 فرسا و درازمدت منجر شود.اقتتواند به بیماریهای طمنفی می

ولی یک راه حل ساده وجود دارد: بخشایش. مشکل این است که در فرهنگ ما بخشایش  بخشایش= راه حل:

یک  ود.شاند دشوارتر می. لذا بخشیدن کسانی که به شما ضرر زدهشودنشانه ضعف، تسلیم یا هردو تلقی می

بخشند از سالمتی ی از آن است که افرادی که میپژوهش که در مجله پزشکی رفتاری منتشر شده حاک

 جسمانی و روانی بیشتری برخوردارند. 

 ز داروها، کیفیت بهتر خواب، خستگیدر پژوهشهای دیگر، بخشایش را به بهبود عالئم جسمی، استفاده کمتر ا

  اند.کمتر و ناراحتیهای جسمی کمتر مربوط دانسته

شود. پژوهشی که در مجله کاردیولوژی منتشر شده بعالوه موجب محافظت از قلب هم می محافظت از قلب:

ت لدهد که خشم و سایر احساسات منفی اثر کاردیوتاکسیک دارند ولی بخشایش بیشتر حااست نشان می

حفاظت از قلب را دارد. پژوهشگران نتیجه گرفتند که مداخالتی که موجب کاهش خشم و در عین حال افزایش 

 شوند شاید اثر بالینی داشته باشند.بخشایش می

مرد را به  33زن و  35پژوهشگران دانشکده روانشناسی هوپ برای سنجش اثرات احساسات منفی وضعیت 

رفتند بررسی کردند. فشار خون، ضربان قلب، تنش عضالت صورت شان میارندههنگامی که به سراغ خاطرات آز

و فعالیت غدد عرق را مورد توجه قرار دادند. سپس از شرکت کنندگان خواستند تصور کنند که افرادی را که 

اختیار  بخشیدن موجبفکر اند ببخشند. تعجبی نداشت که پژوهشگران دریافتند در زندگی واقعی آزارشان داده

 شوند.بیشتر و واکنشهای فیزیولوژیکی به نسبت کمتری می

 شوند و بخشایش فشارتر احساسات منفی باعث افزایش واکنشهای ناشی از تنش و تعرق میبه عبارت ساده

واکنشهای "گردد. آنان به عالوه اظهار داشتند که آورد و موجب راحتی عضالت صورت میخون را پایین می

 "شود.ز عدم بخشایش شاید از سالمتی افراد بکاهد ولی بخشایش موجب بهبود سالمتی میمزمن ناشی ا
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به گفته دکتر استیون استندیفورد، رئیس مرکز جراحی سرطان امریکا، عدم  عدم بخشایش = بیماری:

. وی اصرار دارد که عدم دکننبندی میبخشایش را در کتابهای پزشکی در زیر عنوان نوعی بیماری طبقه

 شود.و حفظ بیماری ما میاند موجب بیماری بخشایش کسانی که ما را آزار داده

به گفته استنیفورد باید زخمها یا اختالالت احساسی را درمان نمود چون اینها، حتی  جلوگیری از سرطان:

 وبت به ترسناکترینگیرند. وقتی ناگر فرد بخواهد درمان را ادامه دهد، واقعا جلوی واکنش افراد به درمان را می

بینیم که بخشایش در جلوگیری از آن هم نقش دارد. دکتر مایکل رسد میبیماری قرن اخیر یعنی سرطان می

درصد از بیماران سرطانی مسئله عدم بخشایش  31زند که تخمین می "بخشایشپروژه "بری، نویسنده کتاب 

توان می "شود.فرت موجب اضطراب مزمن میحفظ این احساسات منفی نظیر خشم و ن"گوید دارند. وی می

ی شود و اینها هم از تولید سلولهایبینی نمود که اضطراب مزمن هم باعث افزایش آدرنالین و کورتیزول میپیش

ورزند و در نتیجه بدن دیگر سربازی برای مقابله با انعت میکه به صورت طبیعی قاتل بیماری هستند مم

 سرطان ندارد.

واند به سادگی این باشد که دست از خاطرات آزارنده برداریم و به یاد داشته باشیم که کسی که تبخشایش می

ما را آزرده نیز انسان است. ولی قبل از این کار باید خودتان را ببخشید که بار این دلخوری را به مدت طوالنی 

 شوید.تر و سبکتر از قبل اید. دست از گذشته بردارید تا حتی سالمنگه داشته

~~~~~~~~~~ 

 مروری بر مقاالت

  رویمآن رایان: من و درمانگر نادیده به سوی توانگری می: نتایجاز مجموعه  -1

  علم یا حسهای ما؟: لکان معجزاتپاز مجموعه  -2

  انددم مرا به آنچه که باید شبیه به بهشت باشد راه دادهفکر کر: تجربیات روحانیاز مجموعه  -3

~~~~~~~~~~ 

 کمک بیشتری نیاز دارید؟

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=430&userid=13949&mailid=52
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=432&userid=13949&mailid=52
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=432&userid=13949&mailid=52
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=434&userid=13949&mailid=52
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تی فای از آخرین پیشرفت ما یعنی اپتیمال ایرا بخوانید تا درک بهتر 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

 در شفابخشی شوید.ای و موثر 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 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 0103 می 01 صبح ) به وقت غرب امریکا( روز یکشنبه 31ساعت در  ینار بعدی ما:وب

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.

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

 کنید.

 عناوین آن از این قرارند:

  تی و مسائل احساسیافمن راجع به علم سخت و علم نرم و ارتباط آنها با ایتوضیحات . 

  برای  "داخل رحم"گفتگوی ریسا و من درباره مسائل متعدد و چالشی او و چگونگی پرداختن به وقایع

  شود.دستیابی به آسودگی. به سواالت پرمغز متعددی جواب داده می

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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  انی بودنذهنیت قرب"گفتگوی کارن و من درباره" 

 خواهید پیش بکشید.سایر سواالت و موضوعاتی که شما می 

~~~~~~~~~~ 

 عادت ماهانه، تب، مسائل کلیه و کمردرد 

 اند.اش برطرف شدهزنیم. چون آن درد و بسیاری مسائل دیگر زندگیعمال دیگر حرفی از درد کلیه نمی

ی است به خاطر ارسال این نتایج مفید که از کار تافالگشیتز که یکی از اعضای دوره اوای -از کارمن گروهس

  بر روی دوستان، مراجعان و اقوامش گرفته است متشکرم. 

شد. حتی داروها خانم ب به هنگام عادت ماهانه به دردهای شدیدی دچار می مسائل مربوط به عادت ماهانه:

آنجایی که آمادگی رفتن به عمق را نداشت کردند. از راه دور و تلفنی با هم کار کردیم. از هم کمکی به او نمی

رسید و در روزهای بعد به دارو نیازی  5و بعد به  0به  18فقط بر روی عالئم کار کردیم. شدت دردش از 

 نداشت. حتی در ماه بعد هم دارو مصرف نکرد.

جز  او به چیزی و مادرش خیلی نگران بود.ام به تب نسبتا شدیدی دچار شده نوه کار نیابتی بر روی تب:

پزشکی رایج و پزشکان اعتقاد ندارد. لذا در این مورد به صورت نیابتی کار کردم. روز بعد او دیگر تب نداشت 

 و کامال سالم بود. چند هزار کیلومتر با هم فاصله داریم.

فتم که اهایش تقریبا همیشه درد داشتند. در حین گفتگو دریخانم سی به نزدم آمد چون کلیه مسائل کلیه:

ه توانست بگوید کگرفتند و با این وجود مراقب هم بودند و او میاش هرگز یکدیگر را در آغوش نمیدر خانواده

از در آغوش  0ورزی جسمی در خانواده وی با شدت دوران کودکی شادی داشته است. ولی به خاطر عدم عشق

 ترسید.گرفتن یا نزدیک شدن به افراد می

نامم( وی توانست در آغوش کار کردیم. پس از مراقبه با درمانگر نادیده )که او را عشق میبر روی این احساس 

در آن آخر هایش نیز کمتر شد. کاهش یافت. درد دائمی کلیه 3گرفتن را تجسم کند و شدت مقاومتش تا 
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بطه خیلی خوبی با خواست بتواند پدرش و خصوصا مادرش را، که رااش برود. میهفته قرار بود به نزد خانواده

آمد. به او تکلیف دادم که در منزل به این این برایش هدف بزرگی به حساب می او داشت، در آغوش بکشد.

آید تا آرامش یابد. این تمرین برای این بود که خانم سی شکل مراقبه کند که دخترکی گریان به نزدش می

 بتواند دخترک را از صمیم قلب در آغوش بکشد.

وباره به نزدم آمد لبخندی بر لب داشت و گفت پدرش را در آغوش کشیده است. با وجود این که وقتی سی د

او از این بابت شدیدا غافلگیر شده بود ولی آن را پذیرفته بود. چند بار هم مادرش را در آغوش کشیده بود. 

 مردان دارد. وی به وقتی به سراغ احساسات عمیقترش رفتیم متوجه شدیم مشکالت جدی در زمینه تماس با

ای تشکیل دهد. اولین احساسش این بود خواست با کسی آشنا شود و خانوادهکرد ولی میتنهایی زندگی می

که مردها از گونه دیگری و بسیار متفاوت از زنها هستند. این را بدون اینکه توجیه کنیم و در حالی که با شدت 

کاهش یافت. واقعا خیلی سریع  3ردیم. پس از مراقبه شدتش تا نمود به درمانگر نادیده سپبرایش درست می 9

 بود!

آنان برایش سپس حس کرد که قبال به مورد بدرفتاری واقع شدن از طرف مردان عادت کرده بوده است و 

کرد باید چیزهایی را تحمل کند تا به او عشق بورزند. این بود که خودانگاری اند. فکر میارزش قائل نبوده

اش سرخ کرد کسی او را دوست ندارد. وقتی صحبت از مالقات با یک آقا شد چهرهیفی داشت و حس میضع

بندی مجدد کردیم و به درمانگر نادیده بود. این را قاب 0دانست چه باید بکند. شدت این هم حدود شد و نمی

دش دارد. شدت این سپردیم. پس از آن حس کرد خیلی سبکتر شده است و اطمینان بیشتری نسب به خو

 اش سرخ نشد.در روزهای بعد هم اصال چهرهمشکل برایش به صفر رسید. 

با  اند. اواش برطرف شدهزنیم. چون آن درد و بسیاری مسائل دیگر زندگیعمال دیگر حرفی از درد کلیه نمی

 خندان است! اش برداشت و اکنون یک کارآفرین جوان، مطمئن وفقط چند جلسه قدمهای بزرگی در زندگی

آمد. درد شدیدی در کمر و کتفهایش داشت. علتش خانم دی تابستان گذشته برای کمک به نزدم  :کمردرد

اش تشکیل شود. در چند جلسه مشکل را پرسیدم و دریافتم که قرار است دادگاهی برای یکی از اعضای خانواده
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ت و نتیجه مثبتی هم در دادگاه حاصل شد. را به درمانگر نادیده سپردیم و در پایان دیگر هیچ دردی نداش

 هردوی ما بسیار راضی، آسوده و قدردان بودیم.

 الگشیتز –کارمن گروهس 

~~~~~~~~~~ 

 جواهراتی از وبینارهای قبلی ما

وارد شوید و بر روی وبینارهای ضبط شده کلیک کنید. در آنجا  تیافحساب کاربری خود در دوره اوایبه 

 بینید.ای از بینشها و مثالهایی از روش پیشرفته درمانگر نادیده را میگنجینه

 شوند:ذیال عناوین جالب وبینار دهم ذکر می

 توضیحاتی درباره 8:88:88

  اندقبلی بنیانها را بنا نهادهوبینارهای  

 دو شنونده 

 چطور عشق را وارد فرایند سازیم و آن را به اشتراک بگذاریم 

 تواند مسائل دیگری را برای کارکردن رو بیاورد.شود و میکار گروهی موجب مزایایی می 

 پردازند.تغییراتی در مقاله شفای واقعی که به عجله داشتن می 

 دهد موثرتر و عمیقتر هم را انجام میای تی ضربهافهمه کارهای ای اینکهه بر تی عالوافاپتیمال ای

 هست.

 رفی کلودیامع 8:12:83

ند. یافتن عصاره وجود زنمیجدیدی از فرایند تشعشع عشق حرف گری و کلودیا راجع به شکل  8:15:40

 شود.وهی هم انجام میفردی دیگر. کار گر

 دهد.راجع به نگهبان دروازه نظر می کارین 8:53:12

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=450&userid=13949&mailid=52
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اش گوید شوهرش را برای کار برگزیده است ولی به جای عصاره وجود بر دردهای جسمیبورلی می 8:50:32

 ؟یا این همان نگهبان دروازه استگفتگو درباره موانع. آتمرکز کرده است. 

ورزد و خورشید دیگری را در خودش دیده است. نانسی خورشیدی را در کسی که به او عشق می 1:81:55

 شده است. نظراتی راجع به نگهبان دروازه.تجربه روحانی عمیقی نصیبش 

 بیند.تی و مراقبه به سبک بودائیان میافپامال تشابهاتی میان اپتیمال ای 1:88:39

 دجینیا دخترش را برای کار برگزید و متوجه شد که هیچ مانعی بر سر راه گسترش عصاره وجوروی 1:18:28

 ن به کجا برویم.آس از او ندارد. بحث راجع به این مفهوم و اینکه پ

ا حدی ت تثنایی نصیبش شد.استجربه روحانی یک و تبدیل  [عپاندورا گفت که عشقش به عیسی ] 1:15:51

 ن به کجا برویم.نچه که ویرجینیا گفت. گفتگو درباره این مفهوم و اینکه پس از آآشبیه به 

ن به کجا گفتگو درباره این مفهوم و اینکه پس از آجرالدین عصاره عشق را در قلبش حس کرد.  1:10:48

 برویم.

 گوید که پیشرفت زیادی کرده است. گفتگو درباره پیشرفت باز هم بیشتر.شلی می 1:21:53

 بندی.دهد. جمعکلودیا نظر می 1:23:53

~~~~~~~~~~ 

 تفاوتهای میان روح و نفس

وانید تببینید چند انعکاس از درمانگر نادیده را می الیزه سانتیلی به قلماین مقاله زیبا در  :مقدمه گری کریگ

  .بیابید

 ام وقتی بود که فرق میان روح و نفس را دریافتم.ترین لحظات زندگییکی از متحول کننده

 :ن مدت زیادی وقت گذاشتم و روحم را بسیار کاویدم و به این درک رسیدمآبرای 
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 :نفس شما

 تصویری است که از خودتان دارید 

 ن طور ببینندآاع شما را زنید تا در اجتمکه بر چهره می نقابی 

  (گروهیهم ،همکار ،دوست خواهر، برادر، دختر،)عناوین و نقشهای شما 

 :گیردمی ت. وقتی نفس اختیار کار را به دستوانید روش تشخیص دادن نفستان را بیاموزیدمی

 افتیدتان گیر میاغلب در افکار تکراری 

 (نومیدی و خشم، زردگیآ خصوصاکنند )احساسات بر شما غلبه می 

 ی به اندازه کاف)و انتقاد از خود است  تردیدها ،ترسها ،تان بیشتر حول محور اضطرابهاگفتگوی ذهنی

 ،مدر این زمینه بد هست ،امکامال گیر کرده ،توانم این کار را انجام دهمنمی ،زیبا نیستم ،خوب نیستم

 (ام مفهومی نداردزندگی

  تعداد زیادی  ،لباس خواب زیبا ،شغل عالی ،یا شریکآ)ارزش شما به چیزهای بیرونی وابسته است

 (؟دارید دوست

 نومیدانه به دنبال تایید از جانب دیگران هستید 

 ا ی نمایندشما را طرد می ،کنندمردم مطابق توقعتان عمل نمی ،وقتی اوضاع بر وفق مرادتان نیست

 شویدزرده میآسانی به آ زنندحرفهای درشتی به شما می

 .ن گوش دهید یا حرفهایش را باور نماییدن زندگی کنید ولی لزومی ندارد که به آآنفس چیزی است که باید با 

 ن را زیادی جدی نگیرید.آسعی کنید 

 ادامه مقاله را بخوانید :روح شما

  

~~~~~~~~~~ 

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=452&userid=13949&mailid=52
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=452&userid=13949&mailid=52
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. 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

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


