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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 -4

دهد. گری کریگ از اقدامات فردی هر دوی این کارها را انجام میمتاسفانه در حال حاضر 

 او کامال آگاه و بسیار ناراضی است.
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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

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 شان گرفتهتوجه: اینجانب اجازه ترجمه تمامی آثار گری کریگ را از ای

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 می هایی را که گری کریگ صریحا نهی کرده است برگزاردوره

 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

متاسفانه با آگاهی کامل از عدم  دهد.ای را درس کسی اجازه ندارد بر پایه این مفاهیم دوره

دهند، ادعای استادی علوم عرفانی هم دارند و از رضایت گری کریگ به این کار ادامه می

 زنند..خداپرستی حرف می

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

https://t.me/GaryCraig
https://t.me/GaryCraig
http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
https://t.me/farhadforughmand
https://t.me/GaryCraig


 

3 
 

 تی گری کریگافکانال خبرنامه رسمی ای

 | تیافمدرک کامل ای | تیافعضویت در دوره اپتیمال ای | کتاب درمانگر نادیده های محبوب:لینک

 | تیافکاربران رسمی ای | تی استاندارد طالییافراهنمای ای

~~~~~~~~~~ 

 مراجعه کنید. وبسایت رسمی مراکز آموزشی گری کریگلطفا برای کسب اطالعات بیشتر به 

~~~~~~~~~~ 

  برای همگان: -در این شماره

مقاالت/ ( 5)، الهیهای مکاشفه  (4، )آسودگی از اضطراب( 3، )دوستانهافکار ( 2) امروز تجمال (1)

 کمک بیشتری نیاز دارید؟ ( 6، )ویدئوهایی برای مرور

 پیشرفته: -تی افاعضای دوره اوایبرای 

یادآوری  (4) ،جواهراتی از وبینارهای گذشته ما( 3)، آورلحظات اعجاب( 2وبینار بعدی ما، ) (1)

 های تمرینیگروه

~~~~~~~~~~ 

 امروز تجمال

 اید؟نقل قول بصیرانه از دانشمند آلبرت اینشتین دیدهتی و درمانگر نادیده را در این افآیا اوای

قسمت محدودی در زمان و  یم، اومانمی« جهان» آن راهر انسانی قسمتی از تمام آن چیزی است که »

جور یکاین ـ  کندداند و تجربه میمیمثل هر چیزی جدا از بقیه او خودش، افکار و احساساتش را  فضاست.

 .است از خود شناختیفریب 

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
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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مان نزدیکانعده کمی از و بر کند و آرزوهای شخصی ما را محدود میاست زندان برای ما نوعی بهفریب این 

و پذیرش و دلسوزی  شفقتوظیفه ما رها کردن خودمان از این زندان با گسترش دایره باید گذارد. تأثیر می

طور کامل به آن دست یابد، کس قادر نیست بههیچباشد. در این زیبایی تمامی موجودات زنده و همه جهان 

آلبرت  «درونی است. امنیت و ایمنیای برای پایهرهاسازی و بخشی از خود به آن  رسیدنتالش برای اما 

   اینشتین

~~~~~~~~~~ 

 افکار دوستانه امروز

است. ما  احاطه کردهما را  پیرامون سراسرِکنیم که عشق اوقات در دنیای مشکالتمان فراموش می بعضی

 کنیم. نشینی مییا منطقه امنمان عقببه درون پوسته به خاطر همین و کنیم ها را تصور میبدترین انسان

در ی که انبایستید و به مردم بروید و توانیدمکان شلوغی که می در اما این آزمایش ساده را امتحان کنید:

زمان بسیار کوتاهی شروع خواهید کرد به مشاهده عشق و آن را بیشتر و اطرافتان هستند نگاه کنید. در 

 شتر خواهید دید. بی

خندند و مرد مسنی در را روند میاست، زوجی در حالی که راه می با فرزندشدر حال صحبت مادر جوانی 

 دارد... تری نگاه میبرای مرد قوی

به معنی  بیشتر مشاهده خواهید کرد. عشق ،. هر چه بیشتر نگاه کنیدندهستهای عشق همه جا ـ نشانه

   ریچارد روهرایم. واقعی کلمه همه جا هست. ما با عشق احاطه شده

   ارسال شده توسط دیو باس 

~~~~~~~~~~ 

 ؟وجود داردبرای آسودگی از اضطراب روشی بدون دارو آیا 
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با آن درگیر است... گاهی تقریباً هر کسی در یک سطحی ترین بیماری مزمن بشری است. اضطراب رایج

 مزمن و گاهی موقتی است. 

ند. ادهنده موقتیتسکینو  دارند دنبالاغلب عوارض جانبی به  داروهاتواند کمک کند، اما البته که دارو می

ای دارد و العادهکه اغلب نتایج خارقتی با رویکرد بدون داروست افتی/ اپتیمال ایافاین ویدئو در باره ای

 . گیردمی هدفاضطراب را  عاملپوشاند که عالئم را میبرخالف دارو 

  ویدئو را ببینید

~~~~~~~~~~ 

  الهیهای مکاشفه

در واکنشی احساسی  کرد و دو بارهم را پر میوجود من غرق در عشقی بودم که سلول سلول»

 «.اندازه بودو فراتر از حد لذتی بروز کرد که ها قالب اشک

دهد بدانیم لطف الهی )درمانگر نادیده( با ما در این داستان زیبا از جودی ریگ به ما اجازه میمقدمه گری: 

 شود. است... حتی حیوانات خانگی ما را هم شامل میهمراه سطوح بسیاری 

. من چیزی برای گفتن دارم و فرستم ناراحت نشویداز اینکه ایمیل میصادقانه امیدوارم  داستان جودی:

 کرد.دانم شما درک خواهید می

پیشنهاد داده بودم به یک پناهگاه محلی حیوانات  یک ارتباط گیرنده با حیوانات هستم.که کنم اشاره می

شود. امروز در حال کار با سگی به اسم پرنسس بودم. در این پناهگاه هیچ کشتاری انجام نمیخدمات بدهم. 

 در پناهگاه است.  ی هست کهاین سگ تقریباً یک سال

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=554&userid=13949&mailid=55


 

6 
 

ای به اینکه به عنوان حیوان خانگی پذیرفته شود ندارد. او غمگین است و عالقه بسیار، اما او خیلی شیرین

از صاحبش خداحافظی نکرده بود و هنوز منتظر بود  واز صاحبش جدا شده بدون اینکه علتش را بداند 

 ببرد. با خود گردد و او را ازصاحبش ب

ام اینجا نیست. بنابراین از فرشتهاست که در صاحب سگ مدت زیادی متوجه شدم ام از منابع معنوی

شود. ما پرنسس را به پل ببرم خیلی خوب می« درما»توانستم پرنسس را برای دیدن میپرسیدم اگر 

 آنجا منتظر بود.  مادرکمان بردیم و رنگین

و دو باره  کردیم را پر موجود بودم که سلول سلول یغرق در عشقیک بار دیگر از حضور خالق متبرک شدم. 

این زمانی اتفاق افتاد که در  .فراتر از حد و اندازه بود یها بروز کرد که لذتدر قالب اشک یاحساس یواکنش

 ای داشتند و از همدیگر خداحافظی کردند.. آنها مکالمهبودم مادرآغوش در حال تماشای پرنسس 

 نداشتند تعاملیچنین خالق  انرژی، اما هرگز با به سایر حیواناتی که منتظر بودند کمانپل رنگین روی

 . هایی ارسال کردمپیام

غیر قابل توصیف بود. و  بود و با خالق بود. زیبایی آن دیدار گذشتهدرمعتقدم آن اتفاق افتاد، چون مادرش 

 گیری بود. بله گری، آن زمان غیر قابل اندازه

نگران بود و تعاملم در آن لحظه توانستم بگویم او در باره توانست آنچه را که آنجا بود ببیند. میمی همسگ 

 مدتی در زمان موازی قرار داشتم.هایم تا مرا به خودم بیاورد. عزیزم. باال آمد و شروع کرد به لیسیدن دست

را  ایبارقهکه  هر جا .بودطالیی رنگ  هایبارقهپر شده از با نور سفید زیبایی  ،اولین تعاملم بعد از مدیتیشن

دومین شد. نشست تا وقتی که همه آن طالیی رنگ رویم میبه آرامی بود که خالق انرژی کرد لمس می

هر چیزی را توانستید بود که از میان آن می شفاف و خالصقدری تعاملم نوری طالیی رنگ بود. این نور به

قدری قوی بود که هر سلول از عشق و لذت حضور پر خالق به انرژیرا طالی زندگی نامیدم.  ببینید. من آن



 

7 
 

روز در  33از  شیب یموس یکه موها ستیتعجب ن یجا»پس از فکر کردن با خودم به خاطر آوردم، شد. می

 چه فکر باشکوهی!  «.بود دیحضور سف نیا

 ممنون برای اینکه خواندید... 

 گوارای وجودتان.عشق و نور 

                جودی ریگ 

~~~~~~~~~~ 

 مقاالت/ ویدئوهای توصیه شده برای مرور

 مننژیت باکتریاییشفای غیر ممکن ما: « غیر ممکن»از مجموعه شفاهای  .1

 آیا درمانی برای دیابت نوع یک هست؟های ما: از مجموعه پرسش و پاسخ .2

 وهم استتجهان ما:  اندیشه نویناز مجموعه  .3

~~~~~~~~~~ 

 کمک بیشتری نیاز دارید؟

تی افرا بخوانید تا درک بهتری از آخرین پیشرفت ما یعنی اپتیمال ای کتاب رایگان درمانگر نادیده .1

 بیابید.

ای و شاگردان باانگیزه است شوید. خودم ما که مخصوص افراد حرفه تیافدوره اپتیمال ایعضو  .2

 ثیر قرار دهید.أدهیم. اعتبار دارد. دنیا را تحت تدهم. کارهای عمیقی انجام میدرس می

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

 ثر در شفابخشی شوید.ؤای و مگروه برتر افراد حرفه

 تیافکاربران رسمی ایبا یکی از افراد بسیار آموزش دیده و دارای مدرک ما تماس بگیرید.  .4

 تماس بگیرید. تی گری کریگافی رسمی ایمراکز آموزشبا  برای کسب اطالعات بیشتر لطفاً .5

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=556&userid=13949&mailid=55
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=558&userid=13949&mailid=55
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=558&userid=13949&mailid=55
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=560&userid=13949&mailid=55
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
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 پیشرفته 

 تی:افبرای اعضای دوره اپتیمال ای

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

 های عضویتجزئیات و قیمت

 شود. برگزار می 4140 جوالی 0 صبح ) به وقت غرب امریکا( روز یکشنبه 01ساعت  وبینار بعدی ما:

در زمان بعدی لینک گذاشته باز نیست ) مان، همچنان برای هیچ عضویپیام وسیع در وبینار آیندهبه خاطر 

 (خواهد شد

~~~~~~~~~~ 

  تیافعضو جدید اوای آورلحظات اعجاب

 «.ه استاز بین رفت گونهاینتوانست باور کند درد و رنجی که ده سال با او همراه بود او نمی»

 سالم گری،

 بیشتر هستم. آوراعجابلحظات تی شما با افجدید دوره اواییکون، شاگرد چدو باره جنی 

ای )این تجربه در طول جلسه ست:اتی خودم افهای شفابخشی اوایگویم یکی از تجربهآنچه می

 کردم.(کردید دنبال میچشمش کار میکه روی  که ویدئوی شما را با گری دبلیواتفاق افتاد 

انقباض گلویم/  روی .ور شدمغوطهدر خودم کردم هایتان را دنبال میهمچنان که تک تک دستورالعمل

خشم احساسات / عصبانیتاز  ایهای باقی ماندهکردم. این درد الیهآن کار میگردن و گرفتگی پشت سفتی 

 .کردفاش میبود  «شنیده نشدن»و « فریاد خاموش»مشکلم را که بود که ی و رنجش

 ثابت ماند و تغییری نکرد.  9ـ  8رسید و بعد در همین  9ـ  8به  4ـ  3یک لحظه شدت درد از 

http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=N9_in_o5cWRY2vLUVUW--YRHLSnMlAcq-wPThFN5ETAx3AxfUuIoJ6tTWvgOVhFiyuGqrTjP985cPED-2CMQUFEorlp2zVndaOgUr3mDM-Hk9x8RwN39Ctu-r2VKWiadeqzsuZmUPoNziMhbgbpy4yyewzqcesYXlTEdDSY04XWw1rGSWZ2mqRpcG43v5YJZgBDSW5TQBhRxOQOFLtDQm3hI6k2oXBblyhmzwEcPRk-1osxSyTNFbe1MRvdIz4yDot45cOpPH7Mt9MPddcTyhww1
http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=N9_in_o5cWRY2vLUVUW--YRHLSnMlAcq-wPThFN5ETAx3AxfUuIoJ6tTWvgOVhFiyuGqrTjP985cPED-2CMQUFEorlp2zVndaOgUr3mDM-Hk9x8RwN39Ctu-r2VKWiadeqzsuZmUPoNziMhbgbpy4yyewzqcesYXlTEdDSY04XWw1rGSWZ2mqRpcG43v5YJZgBDSW5TQBhRxOQOFLtDQm3hI6k2oXBblyhmzwEcPRk-1osxSyTNFbe1MRvdIz4yDot45cOpPH7Mt9MPddcTyhww1
http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=N9_in_o5cWRY2vLUVUW--YRHLSnMlAcq-wPThFN5ETAx3AxfUuIoJ6tTWvgOVhFiyuGqrTjP985cPED-2CMQUFEorlp2zVndaOgUr3mDM-Hk9x8RwN39Ctu-r2VKWiadeqzsuZmUPoNziMhbgbpy4yyewzqcesYXlTEdDSY04XWw1rGSWZ2mqRpcG43v5YJZgBDSW5TQBhRxOQOFLtDQm3hI6k2oXBblyhmzwEcPRk-1osxSyTNFbe1MRvdIz4yDot45cOpPH7Mt9MPddcTyhww1
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ها را حلبینش و راهانتظار چنین چیزی را نداشتم و درمانگر نادیده را دعوت کردم تا کار را ادامه بدهد و 

 کرد. د یا تغییر نمیمآنمی رو چیزی هیچ و فراهم کند، اما برای چند دقیقه ذهنم خالی بود

آزاد دیگر از خواهم اجازه بدهم این برود، من من نمی»گفت: سپس ناگهان صدایم را در ذهنم شنیدم که می

 «دهم؛ صدایم را قفل خواهم کرد.کنم. چرا این همه آزار و اذیت؟ امروز قول میصدایم امتناع می کردن

بار بود که آن را احساس  نین اولیدانستم ممکن بود در گذشته قولی داده باشم، اما امیانگیز بود! شگفت

ای معنوی از گذشته آن را لحظهکردم. مثل یک لحظه واقعی بود، با وجودی که واقعه خاصی نبود. من می

 دانم.می

هم و گردن سفتی و گرفتگی هم  بعد. کردم آسودگیفوراً احساس ام پس از تشخیص مقاومت درونی

 در کمتر از سه دقیقه از بین رفتند. همگی  یمدردها

 ( با مراجعین آورده شده است:ایتی )بدون هیچ ضربهافاوای های دیگردر زیر تعدادی از تجربه

ای تی ضربهافقبالً ای. کردمکار تی افبا خانمی که دردی در پای چپش داشت فقط یک جلسه اوای .1

احساساتش را از واقعه قدیمی خاصی  تیافنیفتاده بود. اوایرا کار کرده بودم، اما رهایی کامالً اتفاق 

تجربه خود آور و رها شدن احساساتش درد از بین رفت. او ای شوکبالفاصله رو آورد. پس از لحظه

توانست باور کند ، اما هنوز کمی شک داشت، چون نمیانگیز توصیف کردرا قابل توجه و حیرت

روز او  23بعد از گذشت یعنی تا حاال گونه از بین رفته باشد. د ایندردی که ده سال با او همراه بو

 گزارشی از بازگشت درد نداده است. 

دچار خشکی و گرفتگی شدید در شانه چپ تی من بود( افکننده ایکننده دیگر )البته مراجعهمراجعه .2

 ود. ای نگرفته بنتیجه، اما را هم انجام دادهو درد بازو داشت. همه جور درمان بود 

روی دو واقعه خاص پیشم آمد.  کنندهبا پد گرمتی افدر اولین جلسه اوایقدری بود که شدت دردش به

های او شده امواجی از خشم، رنجش، ترس و ضعف که موجب گرفتگی و سختی در شانه خنثی کردنو 
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رسید و  2به  8اش از درد شانهشدت رسید و  2به  13ـ  9درد بازوی او از شدت بودند کار کردیم. 

 حرکت کرد. قدریحرکت شده بود اش که به خاطر سفتی و گرفتگی شدید کامالً بیشانه

 .افزایش یافت 6ر پایان آن جلسه شدت درد بازو به د

که در جلسه اول از همان واقعه خاصی را در طول جلسه بعدی روی درد بازو کار کردیم و جنبه جدیدی 

خودش را  ،الیه جدیدی از ترس ،رنجش و خشم بیشتر اثر کردنبیرو آمده بود کشف کردیم. پس از 

همچنین توجه او به سفری که به زودی در پیش داشت و هدفش در زندگی در سطح عمیق نشان داد. 

 2ـ  1بود به  یشو که در شانه چپ و بازوجلب شد. پس از خنثی کردن ترس، شدت هر دو درد ا روحی

  انجام دهد. یشتریب ناتیاز اتمام وقت الزم است تمر مقابله با ترسِ یبرارسید. او تشخیص داد 

 کنم.می مشاهده و بررسیهای بعدی و شرایط کلی جسمی او را در هفتهدهم کار کردن با او ادامه میبه 

کننده جِی برای مراجعهامو عالئم تی مشکل تنفس، درد فکتی برای کار روی افاز اوایهمچنین  .3

 دیگری استفاده کردم و نتایج چشمگیری به دست آمد. 

. بسیار مفتخرم در انجمن شما در جهان هاانسانو کمک به  کنیی که میگری، خیلی ممنون برای کار

را هدفم روم و ردم بیرون میکنم و برای کمک به مهایتان را دریافت میطور مستقیم راهنماییهستم و به

 . کنممیمحقق 

 های بیشتری ارائه خواهم کرد. به آنها معتقدم و گزارشاین معجزات را باور دارم و 

 ! متی هستافعاشق اوای

        به گرمی، جنی  

~~~~~~~~~~ 

 جواهراتی از وبینارهای قبلی ما
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وارد شوید و بر روی وبینارهای ضبط شده کلیک کنید. در آنجا  تیافحساب کاربری خود در دوره اوایه ب

  رفته درمانگر نادیده را خواهید دید.هایی از روش پیشها و مثالای از بینشگنجینه

 شوند:ذکر می 13در اینجا عناوین جالب وبینار شماره 

 کند.دهند صحبت میهای گروه و کارهایی که انجام میویژگی برخی از. لیز هارت در باره قدمهم 3:33:33

 کند.دیانا در باره نتایجش از گروه بحث می 3:31:46

  داشت.او تجربه نفیس و مطبوعی 

  کندمیتمرین تأکید لزوم بر و بحث  «ماهیت»تجربه گری در باره اهمیت . 

  تی است. افمؤثرتر از ضربه زدن در ایتی افپتیمال ایاین بود که امثال مهمی که بحث شد 

  :کنم.در عمق وجودم احساس آرامش می»دیانا گفت»  

  .بحث روی بازسازی هم انجام شد 

که در آن ماهیت کسی را که دوستش کند تی در گروهی بحث میافب در باره انجام اپتیمال ایدِ 3:14:29

 گیرد.در همراهی با ریشه یگانگی صورت میسازی ما زهایی از ما هستند. بانداشت دید. دیگران آینه

ظریف و  تأثیراتدر باره مویش از دوست داشتن به دوست نداشتن تغییر کرد. الیزابت نگرش  3:19:50

 بیفزاید.  تأثیراتتواند به این افتند. کار گروهی میتی اتفاق میافحین اپتیمال ای دقیقی

تی را با ضربه زدن در افمال ایتیقضاوت کند. او اپرا خودش شروع کرد به اینکه کمتر لیز  3:24:28

بعضی اوقات  تی است.افاز ایتر نرم تر وتر، سبک، دقیقترظریفتی افکند... اپتیمال ایتی مقایسه میافای

 تی رااففواید اپتیمال ایکار گروهی نیاز دارد.  یگیرد و به خاطرات و وقایع خاص کمترکمتر وقت می

 بخشد. گری تجربه مفیدی را برای گروه مطرح کرد. کند و به کار سرعت بیشتری میمی آشکار بیشتر

دار در درمان جهتتی افای اشاره کرد که اپتیمال اینمونهکاتا بر مزایای کار گروهی تأکید و به  3:36:52

 دهد. جسمی موفق عمل کرد. گری نظر می

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=536&userid=13949&mailid=54
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 کند.و لذت صحبت می ، شادیموری در باره تجربه مبسوطش از خوشبختی 3:42:46

دهند و گری نظراتی را مطرح انجام می شان رایعمل تمریناز اینجا تا آخر، گروه  1:13:59تا  3:46:23

           های دیگری داشت و مجبور بود مالقات را کوتاه کند.  کند. گری برنامهمی

~~~~~~~~~~ 

های برای بهبود مهارترا هایی منظم فرصتطور بههای تمرینی ما در گروه های تمرینی:یادآوری گروه

 .کنیدسایت ما بررسی این را در بخش مخصوص اعضای وب یابید. لطفاًخود می

~~~~~~~~~~ 

 به شما عالقه دارم، گری

 گری کریگ ©

 تمامی حقوق محفوظ است

 .کنیددر تمامی موارد درمانی با پزشکان مشورت  لطفاً توجه:


