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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 -7

 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 
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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

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

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

، ادعای استادی علوم عرفانی هم دارند و از دهندرضایت 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
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 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/   (4، )درمانگر نادیده راهنمایی موثر( 3، )از سزارین "غیرممکن"( اجتناب 2) امروز تجمال (1)

 کمک بیشتری نیاز دارید؟ ( 5، )ویدئوهایی برای مرور

 پیشرفته: -تی افبرای اعضای دوره اوای

آلیسون بروک جدیدترین کاربر ( 3)، فایل ضبط شده وبینار قبلی ما آماده است( 2وبینار بعدی ما، ) (1)

( وقتی مراجع 5شود، )ینشهای جدیدی میگروه تمرینی موجب ب (4) ،تی استافمورد تایید اوای

 های تمرینییادآوری گروه( 6برای یک واقعه خاص هیچ شدتی ندارد، )

~~~~~~~~~~ 

 امروز تجمال

، ارسال توسط دکتر ناشناس "اینکه زیاد فکر کنید مهم نیست بلکه اینکه زیاد عشق بورزید مهم است."

 گابریل روتن

 اوشا "ریزی کنید.امهبین باشید و برای معجزه برنواقع"

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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 رالف والدو امرسون "تنها کسی که قرار است بشوید همانی است که تصمیم دارید بشوید."

~~~~~~~~~~ 

تی بود. به دلیل اهمیت آن از همگان برای افاین مقاله محور وبینار اخیر اعضای دوره اواینکته مهم: 

 لینک فایل ضبط شده آن. شرکت در وبینار دعوت به عمل آمد

 از سزارین "غیرممکن"اجتناب 

 کردم که این سفر بسیار فراتر از توقعاتم باشد اصال فکر نمی

 ند.ترین و دشوارترین زمان کمکم کو در غیرمنتظره

 وقتی شفا فراتر از حیطه روشهای ساخته دست بشر به دست آید. تعریف غیرممکن:

طلبد چون به متن زیر که توسط نامی اوساکابه نوشته شده است توجه شما را می توضیح گری کریگ:

دوره کند قدر قدرت عظیم و عاشقانه درمانگر نادیده را دریابیم. نامی یکی از اعضای جدی همه ما کمک می

، اجتناب از سزارین و همین ازدواجاست و یاد گرفته است که برای رهایی از افسردگی، مشکالت  تیافاوای

 ی که به نشانگان داون مبتال است به درمانگر نادیده گوش دهد. طور ایجاد رابطه عاشقانه با فرزند

 سالم گری! نوشته نامی:

امیدوارم حالت خوب باشد! بارها خواستم برایت یک ایمیل طوالنی بفرستم و مثالهای متعددی از کار با 

 درمانگر نادیده بزنم.

کنم. برای کاهش نادیده شروع میاز همان آغاز کار با درمانگر  با افسردگی پس از زایمان شروع شد:

تی پیوستم. فکر کردم بدین ترتیب کمتر دچار افاضطراب و غلبه بر افسردگی پس از زایمان به دوره اوای

کردم که این سفر اصال فکر نمیکنم. های افسردگی جلوگیری میشوم و از پدید آمدن دورهاضطراب می

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=610&userid=13949&mailid=56
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=610&userid=13949&mailid=56
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=612&userid=13949&mailid=56
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=612&userid=13949&mailid=56
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=612&userid=13949&mailid=56
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مرتبا با درمانگر نادیده  ترین و دشوارترین زمان کمکم کند.رهبسیار فراتر از توقعاتم باشد و در غیرمنتظ

ترین تجربیاتم را از کار با گروه افزودم. ولی همیشه مفیدترین و باور نکردنیکردم و به فهرستم میتمرین می

بار آوردم. نهایتا به جای یک بار در هفته پنج بار در هفته در گروه شرکت کردم و دو سه تمرینی به دست می

در هفته هم جلسات یک به یک با بعضی اعضای گروه داشتم. چقدر این روش برای گذراندن هفته عالی 

 است!

کردم آرامتر شدم و دریافتم که به به تدریج که بر روی فهرستم کار می سومین فرزندم را باردار شدم:

دومم بسییار کالفه شده )پس از فرزندم  یفتمببه فکر یک فرزند دیگر توانم میقدری آرامش ذهنی دارم که 

دانستم خواستم باردار شوم(. درمانگر نادیده قطعا در این شفا مرا یاری داد چون اصال نمیبودم و دیگر نمی

شوم. وقتی زندگی خیلی تجربیات زندگی موهبتی برایم خواهند بود و از این دنیای موهومی بیدارتر می

قتر پرداخت و بیشتر بیدار شد. درمانگر نادیده مرا در این شود بهتر است به کارهای معنوی عمیدردناک می

ر نادیده در کنارم فرایند یاری داد و برای سومین دفعه باردار شدم. شادمان و مطمئن بودم اکنون که درمانگ

 است مجددا به افسردگی پس از زایمان دچار نخواهم شد. 

دریافتم که شوهرم سالها است که با زن دیگری وقتی سه ماهه باردار بودم  ام به هم ریخت:بعد زندگی

ام و در ریزی کرده بودم به هم ریخت و حس کردم نابود شدهارتباط دارد. آن زندگی زیبا که برایش برنامه

مردند تا ام و همه توهمات همراه با آن باید میآن خود قدیمیحال مرگ هستم. به نوعی هم همین طور بود. 

پاشید تا با وضوح بیشتری ببینم که توهم بوده ام باید از هم میر شوم. توهم قدیمیبه دیدن حقیقت نزدیکت

است. این بود که با کمک اعضای گروه و همین طور درمانگر نادیده کارم را آغاز کردم. شبانه روز. از آنجایی 

 دادم.توانستم بخوابم عمیقترین کارهای معنوی را در آن هنگام انجام میکه شبها نمی

حقایق هرچه بیشتری را دیدم و به عشق و قدردانی افزونتری رسیدم.  توهمم به آهستگی به هم ریخت:

شدم ولی دریافتم که اینها فرصتی برای کار عمیقتر بر روی خودم هستند. دیگر هرچند که مدام تحریک می

م. هرچند که هنوز کارهای توانستم دنیای بیرونی را مقصر بدانم و خودم را عمیقتر و عمیقتر شفا دادنمی
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بیشتری داشتم که انجام دهم ولی اندکی از هدف از این تجربه را دریافتم و به سوی قدردانی بیشتر حرکت 

 کردم. در همین هنگام بود که فرزندم تصمیم گرفت زودتر به دنیا بیاید!!

م تسلیم درمانگر نادیده ان با وقتی بود که واقعا داشتماین تقریبا همز هفتگی کیسه آبم ترکید: 40در 

کردم. این بود که از او خواستم مرا در حین زایمان یاری دهد تا آن را شدم. هر روز چند بار او را صدا میمی

به من در کنارم بود.  بگذرانم. او نیر همراه با فرشتگان، اجداد و راهنماهای معنوی بدون استفاده از دارو

داند که چه باید بکند. هر بار هم از من خواست ا کنم چون جسمم میگفت که جسمم را تسلیم انقباضهمی

 که ترسهایم را به او بسپارم.

کشیدم و مجرای زایمان شش هفت سانتیمتر گشوده شانزده ساعت بود که درد می سزارین اورژانسی؟:

ربان ضبا هر انقباض از شده بود. در این زمان پرستار از من پرسید که آیا مایلم برای سزارین آماده شوم چون 

 خواستم سزارین شوم.رفت. نمیشد و دوران درد کشیدن خوب پیش نمیقلب بچه کاسته می

این بود که از درمانگر نادیده راهنمایی خواستم. او هم  کند:درمانگر نادیده از سزارین جلوگیری می

حس کردم که بچه افتاد. این بود گفت که وضعیتم را به حالت چهار دست و پا تغییر دهم. چند لحظه بعد 

آید. به ناگهان گروه پزشکی در صدا زدم و او هم با حیرت دریافت که بچه به زودی به دنیا می راکه پرستار 

گفتند که چه باید بکنم. من هم آنان را رفتند و به من میاتاق حاضر شدند. به این طرف و آن طرف می

 گرفتم. نادیده می

کاری  نگفت آرام باشم، فشار ندهم، تسلیم شوم و بگذارم بدنم آدادم که میادیده گوش میفقط به درمانگر ن

گفت که بچه داند انجام دهد. ترسهایم را کنار بگذارم، نفس بکشم و نگران نباشم. مدام به من میرا که می

جفت بیرون آمد.  در حالی که هنوز در کیسه بود همراه باخودش به دنیا خواهد آمد. همین طور هم شد! 

 آید. پزشک اظهار داشت که چنین چیزی به ندرت پیش می
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از آنجایی که نارس بود فورا او را برای بررسی بردند و وقتی او را به نزدم بازگرداندند به من  نشانگان داون:

ک عظیمی گفتند که همه عالئم نشانگان داون را دارد و لذا آزمایش ژنتیک بر رویش انجام خواهند داد. شو

تصمیم گرفتم تسلیم درمانگر نادیده شوم. مملو از عشق شدم و قبل از اینکه نوزاد را از نزدم ببرند بود. 

نوزادان بود و در این مدت هر روز  هژمراقبتهای ویروز در بخش  25اندکی او را در آغوش گرفتم. او به مدت 

 از درمانگر نادیده خواستم که در کنار ما باشد.

ام. ولی باز هم هر ایم و از متخصصان متعددی برای نوزاد وقت گرفتهون به خانه بازگشتهاکن یک موهبت:

باید باشند. مدام دانم که همه امور همان طوری هستند که زنم و میروز چند بار با درمانگر نادیده حرف می

دانم که این درست اشد. میبگویند که این نوزادی که نشانگان داون دارد درواقع موهبتی برایم میبه من می

ها و ترسهایی دارم کنم هنوز هم نگرانیدانم آینده چه چیزی را برایش رقم خواهد زد. فکر میاست. ولی نمی

 و باید بر روی آنها هم کار کنم.

خواستم بگویم که هرگز لحظات بیداری معنوی عظیمی که در آنها برای می ابزارها در اختیارم هستند:

اند که اند. ولی مواقع زیادی بودهبینی را تجربه کنم نصیبم نشدهی هم که شده یگانگی و روشنمدتی کوتاه

ام. سپس بالفاصله و تا اتصال بعدی به ام و یگانگی و عشق را حس کردهدر آنها به درمانگر نادیده متصل شده

را از رویم برداشته است. در اثر کنم بار زیادی ام. حس میام. باز هم متصل شدهاین زندگی و نفسم برگشته

وم توانم صدای درمانگر نادیده را بشناکنون واقعا میام در گروهها داشته جلساتی که هر روز با درمانگر نادیده

توانم پیامها سواالتم به او متصل شوم. هنوز هم در برخی مواقع که حال خوشی ندارم به دشواری میو برای 

 . ولی ابزارهای الزم را دارم تا همیشه به آن آرامش بازگردم. و پاسخهای او را بشنوم

این ماجرای من از کار روزانه و اتصال بود. به آهستگی ولی قطعا در حال باال  باال رفتن از پلکان معجزات:

و کمک به اتصال هرچه لکان معجزات هستم. از تو به خاطر آشنا ساختن من با درمانگر نادیده رفتن از پ

بیشتر با او بسیار متشکرم. بسیار ممنونم که امکان عضویت در گروهها را برایم فراهم ساختی. در گروهها 
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اند. واقعا زندگی و دیدگاه جدیدم را قلبی را ببینم و آنها در زندگی خیلی کمکم کردهتوانم مردمان خوشمی

 ی شما را بسیار دوست دارم.دانم. همگمدیون تو و همه اعضای گروهها می

 فرستم.قدردانی و عشق فراوانی را به سویت می

 نامی

~~~~~~~~~ 

 راهنمایی موثر درمانگر نادیده

 "توانست عشق را دریافت کند. بار اش خیلی باال رفت و برای اولینسطح انرژی"

و در حال آموختن روش  تیافدوره اوایلوگشیتز یکی از اعضای کارمن گروهس  مقدمه گری کریگ:

گیرند چون افکار این مهارت مهمی است که اکثرا آن را نادیده می راهنمایی گرفتن از درمانگر نادیده است.

 دهد.تگوی ذهنی مدام با نفس هستند. کارمن ذیال چند تجربه موثر را شرح میگف گیرما در

کنم افتخار ام و لذا حس میهای متعدد و خوشایندی از طرف درمانگر نادیده داشتهراهنمایی نوشته کارمن:

 زنم:یادگیری این مهارت نصیبم شده است. در اینجا دو مثال می

 بود که درمانگر نادیده را بر روی آن هدف گرفتم و تقریبا  خانم الف مشکالت تنفسی داشت. این

بالفاصله آسوده شد. در جریان این کار همچنین راجع به بارداری دخترش و اینکه پزشک نگران بود 

که یک ویروس سالمت بچه را به خطر بیاندازد حرف زدیم. پیامی از درمانگر نادیده گرفتم که نه 

آید. معلوم نگران ویروس باشند چون درواقع تهدیدی به حساب نمیخانم الف و نه دخترش نباید 

کردند ای که قبال فکر میشد حق با درمانگر نادیده بود و پزشک بعدا تایید کرد که خطر به اندازه

 نیست. این موجب آسودگی همه شد.

 ه عاشقانهسطح انرژی خانم ب خیلی پایین بود. در جریان درخواست کمک از درمانگر نادیده خاطر-

ای به یادش آمد. او هم مثل بسیاری از ما این طور تربیت شده بود که عشق را دریافت نکند و لذا 

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=614&userid=13949&mailid=56
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بار اش خیلی باال رفت و برای اولین سطح انرژیپیدا کردن یک لحظه عاشقانه برایش دشوار بود. 

 العاده.یک تجربه خارق توانست عشق را دریافت کند.

  همراه با عشق، کارمن

~~~~~~~~~~ 

 مقاالت/ ویدئوهای توصیه شده برای مرور

  پردازددرمانگر نادیده در اطراف گردن مراجع به جستجو می: نتایجاز مجموعه  .1

 پلکانی به سوی معجزات: معجزاتلکان از مجموعه پ .2

 شهود کیتی گاالگر: تجربیات معنویاز مجموعه  .3

~~~~~~~~~~ 

 کمک بیشتری نیاز دارید؟

تی افدرک بهتری از آخرین پیشرفت ما یعنی اپتیمال ای را بخوانید تا 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 تانجام می دهم. کارهای عمیقیدرس می

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

 ثر در شفابخشی شوید.ؤی و ماگروه 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 ایبا  برای کسب اطالعات بیشتر لطفاً .5

 پیشرفته 

 تی:افبرای اعضای دوره اپتیمال ای

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=616&userid=13949&mailid=56
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=618&userid=13949&mailid=56
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=618&userid=13949&mailid=56
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=620&userid=13949&mailid=56
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=620&userid=13949&mailid=56
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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 ای و شاگردان باانگیزه()فرصتی غیر رایگان برای افراد حرفه

 های عضویتو قیمتجزئیات 

شود. برگزار می 0107 جوالی 78 صبح ) به وقت غرب امریکا( روز یکشنبه 71ساعت  وبینار بعدی ما:

های شخصی یا هر به سواالت و نظرات اعضا درباره دروس پیشرفته، جلسات خودیاری، موارد چالشی، استفاده

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

 یا در حین وبینار مطرح سازید. بنویسیداین فرصتی عالی برای طرح سواالت و نظرات شما است. آنها را برایم 

~~~~~~~~~~ 

  بط شده وبینار اخیر ما آماده استفایل ض

شوید و در منوی سمت چپ  تیافحساب کاربری خود در دوره اوایبرایب دسترسی به آن کافی است وارد 

 114شماره  >135تا  116وبینارهای شماره  >آنو بعد از  2112وبینارهای  >ارهای ضبط شدهروی وبین

 کلیک کنید. "اتصال با درمانگر نادیده –نامی "

  عناوین جالب آن از این قرارند:

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

 گوید.تواند به شکلهای گوناگونی درآید سخن مینادیده می : گری راجع به کلیات و اینکه درمانگر1:15:52

ای و شفای تقریبا آنی مچ پای تی مکالمهافماریون از ارتباط خودش با درمانگر نادیده و یک ای 1:13:52

 گوید.اش میآسیب دیده

 دهد.که با درمانگر نادیده داشته است را شرح می "جادویی"شری برخی از تجربیات  1:20:20

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=634&userid=13949&mailid=56
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=634&userid=13949&mailid=56
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=636&userid=13949&mailid=56
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( رهایی 1دارد. از جمله )ای را که با درمانگر نادیده داشته است بیان میالعادهنامی ارتباطات خارق 1:35:26

( کمک 4( اجتناب از سزارین و )3( کمک به بهبود یک ازدواج رو به فروپاشی، )2از آسودگی بعد از زایمان، )

 چالشهای ناشی از فرزندی که نشانگان داون دارد.  به

 دهد.: آن رایان برخی از ارتباطاتی را  که با درمانگر نادیده داشته است شرح می1:11:12

 کند.نامی ما را با فرزندش جیس آشنا می 1:16:13 

 دهد.: مری برخی از ارتباطاتی را که با درمانگر نادیده داشته است شرح می1:12:10

 دهد.ه داشته است شرح مینورما برخی از ارتباطاتی را که با درمانگر نادید 1:21:25

 دهد.گوید. گری وبینار را پایان می: شری سخنان پایانی را می1:26:56

~~~~~~~~~~ 

 تی استافآلیسون بروک جدیدترین کاربر مورد تایید اوای

 نوشته شری بیکر، مدیر مرکز آموزش کاربران مورد تایید

 سالم گری،

التحصیل شده تی گری کریگ فارغافموزش رسمی ایآاز مرکز بسیار خشنودم که اطالع دهم آلیسون بروک 

  . است

استاندارد  ،درمانگر نادیده ،تیافاپتیمال ای)تی افلیسون همه ملزومات دوره یک ساله اخذ تاییدیه ایآ

موزشی همچنین شامل کارهای پیوسته برای رشد آاین دوره  ورده است.آرا بر (ایتی ضربهافطالیی ای

برای  معنویاتدیدگاه کلی نسبت به  ،جلسات تمرینی ،شوند "ایشفادهنده شفایافته"شخصی برای اینکه 

لیسون مجموعه آباشد. و سایر مواردی که مخصوص هر یک از شاگردان است می بندی مجدداستفاده در قاب

 است. به پایان رساندهباشد التحصیالن میهم که یکی از ملزومات برای همه فارغموزش را آوری در غوطه
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خواهم تی در جهان قرار گیرد از او میافدانی برای اینکه کسی در میان برترین کاربران ایمی همان طور که

ای به گرفت که دستاورد برجسته 00لیسون نمره آدرصد بگیرد.  01ای باالتر از کتبی نمره زمونآکه در 

 ید.آحساب می

کالت در واست. همچنین به  سالمتی و مدیتیشن ،تی مربی یوگاافه ایلیسون عالوه بر اخذ تاییدیآ

 ولز و نیویروک اشتغال دارد. انگلیس، ،کنگهنگ استرالیای غربی،

-های زندگیتی بلکه در تمامی جنبهافیورد انه فقط در مو همچنین مشاهده تعهد مدام او لیسون آکار با 

خصوصا در سال  گزیندموزشی را برمیآکسی که چنین  موجب سربلندی و افتخار بوده است. مبرایاش 

لیسون با آ. گذاردترین شرایط به نمایش میهایش را در سختتوانایی گذشته که قرنطینه وجود داشته است

 العاده را به انجام رساند.حفظ تعادل در میان همه این امور کاری خارق

تی را با شعور افتی بسیار موفق خواهد شد. وی مهارتهای سطح باالی ایافلیسون در کار با ایمطمئنم که آ

 رساند.فواید زیادی میید آهر کسی که به نزدش میبه بدین ترتیب د و میزآدرونی عمیقش درهم می

 !لیسون با من همراه شوآدر تبریک گفتن به لطفا 

 شری

~~~~~~~~~~ 

 شودگروه تمرینی موجب بینشهای جدیدی می

 عشق وقتی بهتر است که به اشتراک گذاشته شود

عا کنند واقبینم مشاهده میام را که خودم نمییابند و بخشی از گذشتهدیگران احساسات مرا درمیوقتی "

 "فهمم.ن هستیم میآن یگانگی را که ما هم قسمتی از آ

 "ام.ام دست یافتهرامشی که تاکنون شناختهآام که به عمیقترین شانس بودهخوش"
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موجودند و به اعضا امکان تمرین و بهبود  تیافدوره اوایگروههای تمرینی در  :مقدمه گری کریگ

های درمانگر نادیده هم ییاین شامل مشاهده غیابی مسائل دیگران از طریق راهنماد. ندهمهارتهایشان را می

 هد.دشود. کارن کلی یکی از این تجربیات را ذیال شرح میمی

 این را باید به تو بگویم. ،گری :نوشته کارن

ام و از بینشهایی که شود به پایان بردههمین االن جلسه گروه تمرینی را که صبحهای دوشنبه برگزار می

نگر نادیده در ارتباط ام. این گروه خیلی خاص و با درمااند حیرت کردهم به من دادهاعضای گروه راجع به تولد

 است.

اند. برای لوران و نادیا به تازگی به ما پیوسته ،گینت ،کیت ،یتهئما شلی، –شناسی اعضای گروه را می

ای نرسیده بودم. از حدود ن کار کرده و به نتیجهآروی جدیدترین مشکلم یعنی وزوز گوش کمک خواستم. 

 ام.صدای درمانگر نادیده را کمتر شنیدهن دچار شدم آپیش که به دو ماه 

 شنیدم. بعد همه چیزقبال منظما و خصوصا از طریق روش راهنمایی توسط کانال تلویزیون صدای او را می

خواهم خرین باری که درخواست راهنمایی کردم فقط به این رسیدم که چیزی وجود دارد که نمیآخشکید. 

ن واقعه آببینم. این بود که امروز چند دور بر روی تولدم کار کردیم. شلی به خوبی بر روی ن را بشنوم و آ

 دانستم. 0 . من هم شدت اضطرابم را حدودتمرکز کرد

مرا در ، نجا حضور داشتآام در شناختین مراقبه دریافتم این بود که پدر زیستآتنها چیزی که در جریان 

 غوش گرفت و به من عشق داد.آ

ولی از سایر اعضای گروه دریافتم که وضعیت سالمتی مادرم خوب نبوده و او به هنگام زایمان ناراحتیهای 

درمانگر کردم. یهای فراوانی وجود داشت و من احساس امنیت نمزیادی داشته است. سروصدا و سردرگمی

نجا آمن خوشامد گفت. دیگران هم برای خوشامدگویی به من در  ورد و بهآنادیده برایم امنیت به ارمغان 

و در  به صفر رسیدپس از چند دور مشابهی را شرح دادند. شدت اضطرابم  یته و نادیا هم ماجراهایئمابودند. 

 رامش کردیم.پایان همگی احساس آ

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=638&userid=13949&mailid=56
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شوند نها عضو هستم و بینشهایی که در این زمانهای باارزش نصیبم میآبه خاطر هر دو گروه تمرینی که در 

بینم مشاهده ام را که خودم نمییابند و بخشی از گذشتهدیگران احساسات مرا درمیوقتی  قدردانم.بسیار 

به خاطر این عجب موهبتی است.  فهمم.ن هستیم میآن یگانگی را که ما هم قسمتی از آعا کنند واقمی

توانستم به و دستیابی به پیشرفتهایی که به تنهایی نمیای فراهم کردهبا دیگران موقعیتهایی که برای تمرین 

 من تنها نیستم.نها برسم از تو متشکرم. آ

 کارن ،با عشق و نور

نچه که شاید به هنگام تولدم اتفاق افتاده آن تجربه من هم به دیدگاههای مشابهی درباره آپس از  :پانوشت

ام که به عمیقترین شانس بودهخوشام و ی را بر روی این مسئله بکار بستهرامش شخصآباشد رسیدم. روش 

 ام.ام دست یافتهرامشی که تاکنون شناختهآ

ها داشتم به این نتیجه رسیدم. امروز هم که باید ای که برای کار بر روی یکی از جنبهدیروز و پس از جلسه

کردم به جای احساس تنش و اضطرابی که معموال در این وار میسشنا و بزرگ شوهرم را از یک فرودگاه ناآ

رام بودم. تا وقتی هم که شوهرم پشت فرمان نشست همان طور بودم. او از یک مسیر آگونه مواقع داشتم 

  ا به مقصد رساند.مرزادراههای متعددی هم دارد شنا و در شهری بزرگ که آناآ

خوانم تا به مسیر نگاه نکنم شود. در چنان مواقعی کتاب میمعموال اضطرابی که او دارد به من هم منتقل می

رام بودم. بسیار مایلم بدانم در کامال آ ن مضطرب نشوم. ولی امروز  به هنگام مشاهده مسیرآو بیش از 

شوند. برای این فرایند خیلی از تو ممنونم. به سوی همه ام ناپدید میینده کدام عالئم جسمیروزهای آ

 فرستم.خوانند عشق میکسانی که این را می

 کارن

~~~~~~~~~~ 

 کندعه خاص گذشته حس نمیوقتی مراجع هیچ شدتی نسبت به یک واق
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 راههای دیگری برای سنجش شدت

تی افموزش رسمی ایآمدیر مرکز  (انتینژراهل آ)دوست خوبم دکتر کلودیو ساوارین  مقدمه گری کریگ:

وی بینشهای مفیدی را برای کار با مراجعانی که خاطرات ناگوارشان را به قدری به زبان اسپانیولی است. 

 دهد.نها حس کنند شرح میآتوانند هیچ شدتی را در مورد اند که فعال نمیسرکوب کرده

با وجود اینکه این خاطرات ناگوار اکنون هیچ شدتی ندارند ولی در زیر سطح فعالند و موجب محدودیتهایی 

توانیم باز هم میمده است ولی آاینکه مانعی بر سر راه سنجش شدت پدید  علیرغمشوند. برای این افراد می

 رسد.کند و به صفر میاز صفر شروع می (یا خودتان)در این موارد مراجع . از درمانگر نادیده کمک بگیریم

 :ندلذا کلودیو دو راه برای سنجش نتایج بدون استفاده از مقیاس صفر تا ده ابداع کرده است. اینها از این قرار

هم  س جسمی یا ناراحتیاحسا ،درددچار رود یا وقتی به سراغ واقعه خاص میآاز مراجع بپرسید که  (1)

 کنند.درمانگر نادیده چطور تغییر می ببینید اینها قبل و بعد از جلسه با شود. اگر چنین استمی

ببینید که د صحنه چقدر برایش واضح است. رواز مراجع بپرسید که وقتی سراغ واقعه خاص می (2)

 کنند.ر نادیده چطور تغییر میشفافیت و غیره قبل و بعد از جلسه با درمانگ ،رنگها

 :کنممن هم راه سومی را مطرح میو نهایتا 

وضوح و غیره ، رود بپرسید. ببینید بلندیاز مراجع راجع به صداها وقتی به سراغ واقعه خاص می (3)

 کنند.انگر نادیده چطور تغییر مینها قبل و بعد از جلسه با درمآ

 گری ،امیدوارم برایتان مفید باشند

~~~~~~~~~~ 

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

 .کنیدسایت ما بررسی باین را در بخش مخصوص اعضای و یابید. لطفاًخود می

~~~~~~~~~~ 
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