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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 ثروتافگونه دوره ایبرگزاری هر -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 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 ایقرار گرفته

 آموزند!!!!و نه از اساتید)؟؟؟( می

@GaryCraig 

www.EFT.ir 

ن استادی بپرسید که چرا علیرغم اطالع از وجود اینها                                              لطفا از مدعیا

 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 می یک 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

د، ادعای استادی علوم عرفانی هم دارند و از دهنرضایت 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

دستهای   (4، )تیافای جمنارائه توسط گری در ان( 3، )انجام دادن؟ "درست"( 2) تخریب ماکوال (1)

 کمک بیشتری نیاز دارید؟ ( 6، )مقاالت/ ویدئوهایی برای مرور( 5دردناک، )

 پیشرفته: -تی افبرای اعضای دوره اوای

یادآوری  (4) ،جواهراتی از وبینارهای قبلی ما( 3)، باز هم درباره عادت بهشتی( 2وبینار بعدی ما، ) (1)

 های تمرینیگروه

~~~~~~~~~~ 

 ده در حال کاردرمانگر نادی

 تخریب ماکوال

 جلسه آغازین برای کشف علل آن

-که برای کشف علل احساسی تخریب ماکوال است چه می جلسه آغازیندر در این ویدیو ببینید من و بانی 

 کنیم. این یک شروع خوب است.

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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  وارد زیر توجه نمایید:به م

  و به نتایج اندکی در غلبه بر سال در جلسات درمانی شرکت کرده  44وی قبل از جلسه به مدت

 کودکی مملو از طرد شدنهایش دست یافته بود.

 کار و فقط به کمک کتاب مقدماتی من یعنی درمانگر نادیده شدت واقعه خاصی را به عنوان یک تازه

 که در زمانی که او در گهواره بوده اتفاق افتاده بود از میان برد.

 اش از گریان به کرد چهرهاص شدید دیگر را خنثی میدر حالی که درمانگر نادیده یک واقعه خ

 خندان تغییر نمود.

  هرچند که همیشه کار بیشتری برای انجام دادن وجود دارد ولی درمانگر نادیده موجب آرامش درون

 بینیم.اش نیز کاهش یافتند. این را به کرات میبانی شد و عالئم جسمی

 ددی در این جلسه وجود دارند.بندیهای مجدد متعبینشها، مفاهیم و قاب 

توانید کیفیت کاری را که در جلسه انجام شده کیفیت اتصال بانی با اینترنت خوب نبود. با این وجود می

 است دریابید.

 لینک ویدیو

~~~~~~~~~~ 

 درمانگر نادیده در حال کار

  دهم؟انجامش می "درست"از کجا بدانم که 

اند وجود دارد. تی )درمانگر نادیده( آشنا شدهافاین سوال اغلب در ذهن کسانی که به تازگی با اپتیمال ای

 داخته شده است.ام به آن پرای دارد که در گفتگویی که با آن رایان داشتهجواب ساده

  لینک ویدیو

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=655&userid=13949&mailid=58
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=657&userid=13949&mailid=58
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~~~~~~~~~ 

 درمانگر نادیده در حال کار

 تیافارائه گری در انجمن ای

تی را در آن ارائه افمن دعوت نمود که به صورت زنده اپتیمال ایتی، از افگوینت ماس، بنیانگذار انجمن ای

. ویدیو به صورت کامل و پس از یک ندکنم. تاریخچه، چند مثال و پرسش و پاسخ در این ویدیو آمده ا

 آید.می معرفی کوتاه توسط آن رایان

 عناوین جالب آن از این قرارند:

 مقدمه 4:44:44

( تجربه روحانی او که 2تی، )اف( تاریخچه اوای1کند: )ن موارد را آغاز میگری گفتگو درباره ای 4:41:10

( فیزیک 4ای بدون درمانگر نادیده شروع شد، )تی ضربهاف( چرا ای3تی شد، )افباعث پدید آمدن اوای

 ( درخواست از درمانگر نادیده به جای انجام کارهای کارآگاهی به5کوانتوم و غیرممکن بودن جدایی، )

 ( پدیده اختیار.0ای، )تی مکالمهاف( ای6صورت گسترده، )

 دهد.پرسد. گری جواب میسجوال درباره پیامهای روحانی خودش می 4:34:44

 دهد.تی برای همه چیز استفاده کرد. گری جواب میافتوان از اوایپرسد که آیا میکریس می 4:30:46

را به جوامع مسلمان معرفی  نآگر نادیده مهم است و چگونه پرسد که آیا جنسیت درمانامینه می 4:42:22

 دهد.کند. گری جواب می

دهد و پرسد. گری جواب میروند میتی و تشبیهاتی که در آن بکار میافآندرئا راجع به روش اوای 4:48:50

 دارد.با درمانگر نادیده بیان می "اتصال"نظراتش را درباره 

 دهد. تی که با گری داشته است اطالعات جدیدی میافسه اوایکاتلینا درباره جل 4:58:42
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 دهد.پرسد. گری جواب میای میتی ضربهافآلیس راجع به ای 1:42:54

پرسد. گری و تمایز آن با سایر روشهای معنوی می تیافایزابل راجع به بخشهای کلیدی روش اوای 1:46:34

  دارد.را بیان می "انقالب در دعا"دهد و جواب می

-پرسد. گری جواب میاند از گری میگوینت چند سوال را که حضار به صورت مکتوب به او داده 1:11:45

 دهد.

 کنند.گوینت و گری خداحافظی می 1:10:30

 لینک ویدیو

~~~~~~~~~~ 

 درمانگر نادیده در حال کار

 دستهای دردناک آملیا

طریق روش درمانی جمجمه خاجی با مراجعانش کار شود بیشتر از  تیافه اوایوردآملیا قبل از اینکه عضو 

 تر شدند.کرد. ولی از وقتی که آن را با درمانگر نادیده ترکیب کرد مراجعانش خیلی راحتمی

شد این را در توانست وقتی مراجع از طریق روش جمجمه خاجی آسوده میجالب این است که آملیا می

یی به قدری شدت یافت که هارمانگر نادیده ترکیب نمود ردستانش حس کند. اما از وقتی که آن را با د

دستهایش درد گرفتند. آملیا و من پس از گفتگو در این باره در دو جلسه از درمانگر نادیده دعوت به عمل 

 آوردیم تا او بتواند حساسیت دستهایش را بدون اینکه درد بگیرند حفظ کند.

 لینک ویدیونتایج جالبی حاصل شدند. 

 

~~~~~~~~~~ 

 مقاالت/ ویدئوهای توصیه شده برای مرور

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=659&userid=13949&mailid=58
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=661&userid=13949&mailid=58
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=663&userid=13949&mailid=58
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=663&userid=13949&mailid=58
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 حسیشفای غیرممکن از آسم و بی: شفاهای غیرممکناز مجموعه  .1

اده از درمانگر نادیده ممکن است ناخوشیهایم مجددا آیا پس از استف: رسش و پاسخاز مجموعه پ .2

 پدید آیند؟

 گستاخی حسهای 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 کریگافمراکز آموزشی رسمی ایبا  برای کسب اطالعات بیشتر لطفاً .5

 پیشرفته 

 تی:افبرای اعضای دوره اپتیمال ای

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

 های عضویتجزئیات و قیمت

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=666&userid=13949&mailid=58
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=668&userid=13949&mailid=58
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=668&userid=13949&mailid=58
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=670&userid=13949&mailid=58
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=670&userid=13949&mailid=58
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
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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شود. برگزار می 4140 جوالی 01 صبح ) به وقت غرب امریکا( روز یکشنبه 01ساعت  وبینار بعدی ما:

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

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

-پردازیم. بقیه وقت به سواالت شما اختصاص میباز هم به یک عادت بهشتی خودورهای پارک تفریحی می

 یابد.

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

~~~~~~~~~~ 

 توضیحات بیشتری درباره ایجاد یک عادت بهشتی

  نوشته آندرئا پارتریج

ها کلیک کنید تا به ایجاد وارد شوید و بر روی نکات و راهنمایی تیافحساب کاربری خود در دوره اوایه ب

ئا پارتریج است. روشته آندیک عادت بهشتی برسید. آخرین مقاله در آنجا یک مجموعه هفت قسمتی مفید ن

 شود...این طور شروع می

با مشاهده نور و عشق خالص درون کسانی که دوستشان دارید شروع کنید. افرادی را برگزینید که  .1

مشاهده درمانگر نادیده  این کار برای تقویت توانایی عادت بهشتیِفعال از آنان هیچ دلخوری ندارید. 

توانید به سوی آنان عشق و نور بفرستید و همان . همچنین میو عشق و نور خالص درون افراد است

-طور که گری در جلسه دوم خودیاری مائیته شرح داده است تجسم کنید که اسفنج عشق او پر می

 شود.

سعی کنید این نور و عشق را در درون خودتان ببینید. اگر این کار برایتان دشوار است به یاد داشته  .2

ایم پوشانده دیده هایم ولی اینها با آسیبهایی کین نور و عشق کامل به دنیا آمدهباشید که همه ما با ا

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=686&userid=13949&mailid=58
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درخشد. تمرین عادت بهشتی به شما در رسیدن به اند. اگر آنها را شفا دهیم نورشان دوباره میشده

 کند.آنجا کمک می

 برای مطالعه ادامه مقاله بر روی لینک فوق کلیک کنید.

~~~~~~~~~~ 

 وبینارهای قبلی ما جواهراتی از

تی شوید و بر روی وبینارهای ضبط شده کلیک کنید. در آنجا افوارد حساب کاربری خود در دوره اوای

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

 آیند:می 14ذیال عناوین جالب وبینار شماره 

اش که ساله 84تی برای کمک به مادر افه استفاده از اپتیمال ایایزابل اطالعات جدیدی دربار 4:44:44

دهد. بهبودی پس از چند ماه هنوز ادامه تقریبا به طور کامل از یک سکته خطرناک بهبود یافته است می

آید تی به دست میافکه در اثر اپتیمال ای "حالت سعادت"دارد. ایزابل همچنین راجع به وارد شدن به یک 

 گوید.شود میبهبودی وضعیت پدرش که دیالیز می ازدهد و بعد ح میتوضی

دهد. او هنوز هم به آن وارد و از آن خودش می "حالت سعادت"لیندا کار اطالعات جدیدی درباره  4:45:53

شود و دریافته است که این همان حالت واقعی و طبیعی او است. گری اهمیت این درس را با ذکر خارج می

 دهد.زئیات شرح میج

پت که پرستار است راجع به کارکرد کلیه پدر ایزابل و اینکه پزشکان بهبودیها را چگونه مری 4:14:25

 دهد.کنند توضیح میارزیابی می

ها و غیره و همین طور امکان تی برای راندن حشرات، مورچهافگفتگو درباره نحوه استفاده از اوای 4:15:53

 تاثیر گذاشتن بر اشیاء. بکارگیری آن برای
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تی در گروههای تمرینی. راجع به راندن افنظر افراد مختلف درباره نحوه استفاده از اپتیمال ای 4:24:23

 دهند.ها هم نظر میحشرات و مورچه

تی. بسیار افیک تمرین مهم برای کمک به ایجاد حالت عاشقانه عمیقتر در فرایند اپتیمال ای 4:39:16

 آن همراهی کنید.مفید. با 

 تی.افپرسش و پاسخ درباره اپتیمال ایشروع  1:48:10

پرسد. گری نظرش تی وقتی که خشمگین است میافشریل راجع به ساکت شدن برای انجام اوای 1:49:49

 گوید.را می

ن را باور ندارند آتی ممکن است تحت تاثیر کسانی که افیا نتایج حاصل از اوایآپرسد که شلی می 1:12:43

نیافته است. گری نظراتش را  بهبودسمش هنوز کنند قرار گیرد. وی همچنین نگران است که آو تحقیر می

 گوید.اش و همین طور یک تجربه خوشایند با پروانه میشلی راجع به تجربیات روحانیگوید. می

درواقع انعکاسی از مسائل درونی  هادوروتیا بحثی را راجع به مشاهده مسائل دیگران و اینکه این 12ک1:21

 درک این امر سخت است ولی اهمیت دارد. کند.غاز میآما هستند 

 شوند.گوید که مسائلشان حتی قبل از شروع جلسه برطرف میلیزا راجع به کسانی می 1:24:23

فرصت دارند شفا گوید که هم درمانگر و هم مراجع کند. گری میکارین نظرات لیزا را تاکید می 1:20:26

 یابند.

و حاضر نیست سایر  "داندهمین االن هم همه چیز را می"راجع به نحوه کار با مراجعی که  لیلیان 1:29:42

 پرسد.راههای شفا را بیازماید می

پرسد. بر روی کسانی که به خدا اعتقاد ندارند میتی افاپتیمال ای استفاده ازلیندا کار راجع به  1:36:58

 دهد.گری جواب می

 هایی دارد.توصیه "ورود به اصل مطلب"نانسی برای  1:41:44
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ن طور آیا  "درمانی حضورِ"پت راجع به و مریورزد. گری پت بر نظرات لیزا و کارین تاکید میمری 1:42:50

 زنند.حرف می "لذت حضور شما"گوید که گری می

 دهد.گوید. گری نظرش را شرح میتی میافجید راجع به نقش قصد در روش اپتیمال ای 1:44:59

 کند.بندی میگری جمع 1:48:45

 

~~~~~~~~~~ 

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

 .کنیدبررسی سایت ما 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:


