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 تی رسمیافای

 تی )درمانگر نادیده(افاپتیمال ای

 مطالب جدید و بیشتر –ها فوت و فن –نکات 

 فارسی زبان(االختیار گری کریگ در کشورهای 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 -8

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

 آگاه و بسیار ناراضی است. او کامالً

 سفانهأ. متهستندیید گری کریگ أارزش و فاقد تشوند بیکلیه مدارکی که در ایران صادر می

 .دهند که خودشان مدرک ندارند. مراقب باشیدکسانی مدرک می
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و به رایگان در دسترس شما قرار  تی به طور کامل به فارسی ترجمه شدهافمنابع آموزشی ای

-تی را از همین منابع رایگان و نه از اساتید)؟؟؟( میافاند. در همه جای دنیا مردم ایگرفته

 آموزند!!!!

@GaryCraig 

www.EFT.ir 

هیچ سرنخی به شاگردان   رغم اطالع از وجود اینهااز مدعیان استادی بپرسید که چرا علی لطفاً

 دهند.خود نمی

ام. هر ترجمه دیگری از هر توجه: اینجانب اجازه ترجمه تمامی آثار گری کریگ را از ایشان گرفته

آید. کسانی نده به حساب مییک از مطالب ایشان بدون اجازه و نقض حق مالکیت معنوی نویس

کنند های او را بدون اجازه و ناقص منتشر میکه ادعای استادی عرفان و معنویت را دارند و کتاب

ند بهتر است به فکر آخرت کنمینهی کرده است برگزار  هایی را که گری کریگ صریحاًو دوره

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

تی )درمانگر نادیده( نیست و هیچ افتوجه داشته باشید که هیچ کسی در دنیا استاد اپتیمال ای

سفانه با آگاهی کامل از عدم أمت دهد.بای را درس کسی اجازه ندارد بر پایه این مفاهیم دوره

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

 زنند.خداپرستی حرف می

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

 تی گری کریگافکانال خبرنامه رسمی ای

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

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
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 | تیافکاربران رسمی ای | تی استاندارد طالییافراهنمای ای

~~~~~~~~~~ 

 مراجعه کنید. سایت رسمی مراکز آموزشی گری کریگوببرای کسب اطالعات بیشتر به  لطفاً

~~~~~~~~~~ 

  برای همگان: ـ در این شماره

ترس درمانگر نادیده در حال کار: اضطراب و ( 3) وبینار ضبط شده یکشنبه گذشته( 2) امروز تجمال (1)

داشتنی، کار با ای دوست، مسائل جسمی، لحظهجاهای تنگ فوبیایهای شلوغ یا مکانحضور در از 

 کمک بیشتری نیاز دارید؟ ( 5، )ها/ ویدئوها برای مرور کردنمقاله( 4درمانگر نادیده، )

 پیشرفته: ـتی افبرای اعضای دوره اوای

 تیافزودی دوره فشرده اوایبه( 3) ،ماده استآفایل ضبط شده وبینار اخیر ما ( 2وبینار بعدی ما، ) (1)

 های تمرینییادآوری گروه( 5)، گسترش یافته ماتحسین برای خبرنامه دو  (4)

~~~~~~~~~~ 

 امروز جمله

ربان دانید. پس مهنمیباره آن درچیزی است که شما کسی یا کنید در حال نبرد با با هر کسی که مالقات می»

 رابین ویلیامز «.باشید. همیشه

~~~~~~~~~~ 

 اکنون در دسترس استروز یکشنبه هموبینار ضبط شده 

 ام... گذاشتهدر زیر لینک وبینار عمومی یکشنبه گذشته را طور که قول داده بودم، همان

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
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 «چگونه با درمانگر نادیده ارتباط برقرار کنیم؟»

  این مطلب برای همه حیاتی است و ارزش دیدن دارد. 

~~~~~~~~~~   

 درمانگر نادیده در حال کار ـ یک مجموعه 

 بینید(زیر چند مثال در این باره را می)در 

ن است که آفرض بر و در نظر گرفته شده  تیافاعضای دوره اوایاین مجموعه در درجه اول برای  :توجه

با این حال به عنوان حسن نیت آن را برای غیر اعضا است. برخوردار باالیی از درک ویژه و سطح از مخاطب 

برای دهیم. این مجموعه  گسترش و افزایشد آن را برای همگان با امید اینکه مزایا و فوایدهم هم قرار می

      دارد. از آن لذت ببرید. دوستتان دارم. گری. ارزش دیدن همگان 

~~~~~~~~~~ 

 «شروع خوب»و مطالب بیشتر: جلسه کامل  جاهای تنگ فوبیایهای شلوغ و اضطراب، ترس از حضور در مکان

 «کند. فیبود توصآنچه را که اتفاق افتاده کنم که  دایرا پ یکلمات توانمیهنوز نم »

رای ب« شروع خوبی»کنیم تا به توجه کنید من و آندره چگونه با درمانگر نادیده کار می ای از گری:مقدمه

ویدئوی کامل جلسه در زیر آمده است، اما قبل از آن نامه آندره را . برسیمرهایی آندره از مسائل شدیدش 

 خوانید... ای که با هم داشتیم میباره جلسهدر

~~~~~~~~~~              

 سالم گری، 

https://emofree.com/unseen-therapist-at-work-plus-insights/recording-1-50/117-how-to-communicate-with-the-unseen-therapist-2.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Communicate&utm_content=Webinar&utm_campaign=8-19-21
https://emofree.com/optimal-eft-training.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Membership&utm_content=Body&utm_campaign=8-19-21&idU=1
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رش ا گزاتوانم پیشرفت کار ره میخواستم تا آنجا کمی. کنم مدت طوالنی منتظر شدم تا بتوانم شروع به نوشتن

 تواند شروع خوبی باشد. می« عبارت جالب توجه و عالی»زنم دهم. حدس می

توانستم در حالی که همیشه می زیرا کندمرا مجذوب خود می ،ذهن کارکرد :دریا رخاطره ناگوار شکار د

 را واضح آنتوانم آید که میرا در ذهنم به وضوح ببینم گویی فیلمی در سرم به نمایش در می فُکشکار مهلک 

اطر آنچه در به خفیلم . (سیاه و سفید است)توانم فیلم را ببینم، اما دیگر رنگی نیست هنوز هم می .تماشا کنم

را از اول تا آخر  آنو  صحبت کنم اشبارهراحتی درتوانم بهاالن می کننده بود.ناراحتگذشت برایم آن می

 توانستم انجام بدهم. که قبالً هرگز نمیبود کاری  . اینببینم

ن وزنی است. مثل ایتوانم برایش بگذارم حس بیای داشتم که بهترین اسمی که میهمچنین تجربه رهایی:

قبالً  .فکر کنمراجع به آن بدون اینکه بیش از حد  خواهم انجام بدهمهر کاری را که می هستم آزادبود که 

دیدم و در نهایت کاری را می« شود اگرچه می»اغلب خودم را در وضعیت تقریباً هیستریک  واضطرابی داشتم 

 جاهای فوبیایی شلوغ و هاترس از حضور در مکانگونه بود که این کردم.تمام نمی ن بودمآر حال انجام که د

خیلی « آن بیرون» که تر شد تا جایی که به این باور رسیدمو کوچک دنیایم کوچک ودر من آغاز  تنگ

 خطرناک است. 

داشتیم دو جلسه گری! از زمانی که با هم  :«از بین رفت»های شلوغ اضطراب و ترس از حضور در مکان

است، اما قبل از هفته  راهدقیقه  07تا آنجا حدود  .رفتم ردقرار دا ایخانه دوستم که نزدیک دریاچه بهبار 

طوالنی  وپر پیچ و خم  ایجاده ،ویژه اینکه قسمت دوم مسیرالعاده دشوار بود، بهفوقرفتن به آنجا برایم گذشته 

 پنجحدود ) یمدمانهر بار فقط بعد از ظهر را آنجا می دهد.آنجا آنتن نمیدر تلفن همراه  واز میان جنگل است 

نه برای اینکه به آن نیاز داشتم، بلکه به خاطر اینکه با خودم  داشتمبرمیقبل از رفتن قرص لورازپام  ساعت( و

 ،پامکننده لورازنکته جالب این است که همیشه به تقویتبه خاطر این برگردم؟  «شود اگرچه می»گفتم می

ضطراب اکردم. نیاز پیدا می ،خانه داشتم و احساس فرسودگی زای که ابه خاطر فاصلهوقتی بیرون از خانه بودم 

نجا آ یو بتوان یتا نترس ییک قرص بخور که ن استآ داد که االن وقتآمد به من هشدار میکه به سراغم می
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ر حقیقت د. این بار که به دریاچه رفتم حتی یک بار هم پیش نیامد که نیاز پیدا کنم قرص بخورم. یرا ترک کن

به ذهنم هم خطور نکرد که قرص بخورم، چون اصالً احساس اضطراب نکردم که به من سیخ بزند قرصت را 

 موضوع مهم و قابل توجهی است. برایم این بخور... 

ای که با هم داشتیم، کمی احساس خستگی کردم ـ یک کنم که بعد از جلسه اشارهخواهم همچنین می

            و آن را تمام کرده بودم ـ و دراز کشیدم و دو ساعت و نیم خوابیدم. زی کار روی چیخستگی خوب، انگار 

ه فروپاشی کنم تشبیفکر میپیدا کنم که آنچه را که اتفاق افتاده بود توصیف کند. را توانم کلماتی هنوز نمی

  .در حال وقوع استبرایم این اتفاق را درک کردم، چون کامالً مطمئنم  میزهای پایه

، اما دکنباره من صدق میکنم، چون به ندرت دراز آن استفاده می خیلی کمعبارتی است که  «برطرف شدن»

 خودم به کار ببرم.  موردتوانم آن را در کنم االن میفکر می

 خیلی ممنون گری

 آندره 

  د.ویدئو را ببینی

~~~~~~~~~~     

 درمانگر نادیده برای مسائل جسمی

 بتصح را گذرانده است تیافدوره اپتیمال ایکه ای در این ویدئو با نامی اوساکابه، فیزیوتراپیست حرفه

 ها با ما درها و بیماریگر نادیده در درمان آسیبدرمان کاربردهای عملیبه  نگاههایش را با او بینش کنم.می

 گذارد. میان می

https://emofree.com/unseen-therapist-at-work-plus-insights/recording-1-50/anxiety-agoraphobia-more-full-good-start-session.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Anxiety&utm_content=Body&utm_campaign=8-19-21&idU=1
https://emofree.com/optimal-eft-training.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Course&utm_content=Body&utm_campaign=8-19-21&idU=1
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 بسیار درست استهای جسمی دالیل احساسی وجود دارند؟ از آسیب بعضیدانستید پشت برای مثال آیا می

ر عالوه ب این دهیم.زانو نشان می جدیخوردگی مچ پا و آسیب هایی از پیچبررسی نمونهبا و ما این موضوع را 

     هاست.علل احساسی بیماریبرای درمانگر نادیده از استفاده 

 ویدئو را ببینید.

~~~~~~~~~~     

 داشتنیای دوستخواندن لحظه فراسادگیِ 

ادیده فراهم درمانگر ن و فواید مزایامقدماتی را برای استفاده از  ابزاری ،درمانگر نادیدهکتاب الکترونیکی رایگانم، 

 . اینشودآغاز می« تاندر زندگی عاشقانه ایفرا خواندن لحظه»و با این روش آرامش شخصی نامیده  کند.می

ظه لح»کوشند آن را به کنند و میبیش از حد به آن فکر میفرآیند بسیار ساده است، اما بسیاری از مردم 

 شوند. یاند و تسلیم مگیرند که شکست خوردهدر نتیجه برخی نتیجه می. باشکوهی تبدیل کنند« هالیوودی

 گویم، فرآیند بسیار ساده است. این اشتباه است. دو باره می

و راه  سردرگمیکه این گوش بدهید تی( افاپتیمال ای کاربر ماهرگوری )های من و مری مکبه صحبت

  .کنیمرا بررسی میآن های حل

   ویدئو را ببینید.

~~~~~~~~~~      

 کار با درمانگر نادیده مردد هستید؟ موردآیا در 

برند، چون او به آرامی شفای عمیقی را برای مسائل آزاردهنده بسیاری از مردم از کار با درمانگر نادیده لذت می

 آورد. زا به ارمغان میو آسیب

https://emofree.com/unseen-therapist-at-work-plus-insights/recording-1-50/unseen-therapist-for-physical-ailments.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Physical&utm_content=Body&utm_campaign=8-19-21&idU=1
https://emofree.com/unseen-therapist/read-this-first.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Unseen&utm_content=Body&utm_campaign=8-19-21&idU=1
https://emofree.com/unseen-therapist/read-this-first.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Unseen&utm_content=Body&utm_campaign=8-19-21&idU=1
https://www.emofree.com/unseen-therapist-at-work-plus-insights/recording-1-50/simplicity-in-recalling-a-loving-moment.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Simplicity&utm_content=Body&utm_campaign=8-19-21&idU=1
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برایشان جای سئوال است که آیا ای... درصد واقعاً کمی... نگران استفاده از درمانگر نادیده هستند. اما عده

« الیق»کسی فکر کند  اگره کرد؟ استفاد اوفع یا علیه منابه کسی توان از این همه قدرت برای صدمه زدن می

  ؟شوده میچ این کمک معنوی نیست

اسخ پ موارد دیگریها و به این پرسشتی افن بیلیچ، عضو دوره اپتیمال ایمن و دکتر ماریودر ویدئوی زیر 

  .دهیممی

        ویدئو را ببینید.

~~~~~~~~~~        

 ویدئوها/ مقاالت قبلی پیشنهادی برای مرور 

   افزایش شدید انرژی پیدا کرددیده در جلسه درمانگر نا جودی رایاناز مجموعه نتایج ما:  .1

  واقعیبخشش های ما: پلکانی به معجزهمجموعه  .2

    تجربیات معنوی از لهستاناز مجموعه تجربیات معنوی ما:  .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 درس ما که مخصوص افراد حرفه تیافدوره اپتیمال ایعضو  .2

 ثیر قرار دهید.هیم. اعتبار دارد. دنیا را تحت تأددهم. کارهای عمیقی انجام میمی

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 ایو دارای مدرک ما تماس بگیرید.  با یکی از افراد بسیار آموزش دیده .4

https://emofree.com/unseen-therapist-at-work-plus-insights/recording-1-50/hesitant-about-working-with-the-unseen-therapist.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Hesitant&utm_content=Body&utm_campaign=8-19-21&idU=1
https://emofree.com/answers/results/judy-ryan-has-major-energy-surge-during-an-unseen-therapist-session.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Judy&utm_content=Recommended&utm_campaign=8-19-21
https://emofree.com/answers/garythink-articles/true-forgiveness.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Forgiveness&utm_content=Recommended&utm_campaign=8-19-21
https://emofree.com/answers/spiritual-experiences/poland-spiritual.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Spiritual&utm_content=Recommended&utm_campaign=8-19-21
https://emofree.com/answers/spiritual-experiences/poland-spiritual.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Spiritual&utm_content=Recommended&utm_campaign=8-19-21
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
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 .یریدتماس بگ 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

برگزار خواهد  صبح به وقت غرب آمریکا 01آگوست، در ساعت  81روز یکشنبه، در  وبینار بعدی ما:

ه بهرتی و درمانگر نادیده اففرآیند اوای ازدر این وبینار از حمایت مستقیم من برخوردار خواهید بود و شد. 

و بسیار آموزنده است. حضور در آن را به  کنندهسرگرم و های زندهتبادالت و بحث . وبینار شاملخواهید برد

 کنم. شما توصیه می

ا آنها ی در باره سئواالت و نظراتتان برایم بنویسیداست. ها و نظرات شماین فرصتی عالی برای بررسی پرسش

  را در وبینار مطرح کنید. 

~~~~~~~~~~      

اب وارد حسبرای دسترسی به آن کافی است  اکنون در دسترس است:بط شده همکه ضآخرین وبینار ما 

وبینارهای ضبط شده/ وبینار روی چپ و در منوی سمت  تی شویدافکاربری عضویت در دوره اپتیمال ای

 .کلیک کنید ،ـ چگونه با درمانگر نادیده ارتباط برقرار کنید 111#/ 135ـ  171به بعد/ وبینارهای  2710

 ایم: را آورده عناوین جالبدر اینجا 

 . هددارائه میکند. شری مقدمات را گری وبینار را آغاز می 7:77:77

 کند... ارتباط با درمانگر نادیده. موضوع اصلی امروز را مطرح میگری  7:75:10

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
https://www.emofree.com/gary.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Contact&utm_content=Members&utm_campaign=8-19-21
https://www.emofree.com/gary.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Contact&utm_content=Members&utm_campaign=8-19-21
https://www.emofree.com/log-in.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Login&utm_content=Members&utm_campaign=8-19-21
https://www.emofree.com/log-in.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Login&utm_content=Members&utm_campaign=8-19-21
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ی تجربه عالی و قابل توجهی از ارتباط با درمانگر فردکه در آن کند صحبت میگری راجع به ایمیلی  7:71:35

 را توصیف کرده بود.  نادیده

کند. معرفی میکند اش از ارتباط با درمانگر نادیده را توصیف میالعادهکه تجربه فوقگری شارون را  7:79:27

 بسیار انگیزشی. 

 کند. اش با درمانگر نادیده بحث میهای ارتباطیگری در باره راه 7:37:17

 فراواناطاتی های ارتبراهو متعدد  ماجراهای ها ومثالماریون، مری، آنه، نامی، شری و گری در باره  7:34:53

 رساند ومیبه ما هایش را پیام اینهادرمانگر نادیده از طریق  که در آنها کنندصحبت میبا درمانگر نادیده 

 .آنها گوش بدهیمبه درستی توانیم بهمی

     دهد. . شری نظر میکندتمام میتعدادی جمله فلسفی و مهم وبینار را گری با  1:28:32

~~~~~~~~~~    

   تی شری بیکرافدوره فشرده اوایزودی به

برید. تی باالتر بافرسیده است که درکتان را از اوایفرا شاید زمان آن  تی هستید؟افکاربر پیشرفته اوایآیا 

ا بکند. این کارگاه آغاز می ارتباط با درمانگر نادیده راجدید و آنالین ، شری بیکر دوره فشرده 11/9روز شنبه، 

ا در ر کلی خود هایخواهند مهارتکه میاست ای برای کاربران پیشرفتهتأکید بر ارتباط با شفادهنده معنوی 

کا( در شش هفته متوالی از ساعت ده صبح تا ظهر )به وقت شرق آمری برایها کالسارتقا دهند. تی افاوای

 اند.ریزی شدهبرنامه 11/17و  9/17، 2/17 ،25/9، 18/9، 11/9روزهای 

 نیاز ورود به دوره فشردهبنیادی و پیش آموزشیشود می ارائهتی افاعضای دوره اوای رایفقط ب که این کارگاه

 گابریل روتن درس خواهد داد. مسائل مزمن جسمی است که 
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کنندگان، لطفاً دالر است. برای اطالعات بیشتر و مشاهده نظرات شرکت 577ای شهریه این دوره شش هفته

 اعضا قرار دارد محتوایمنوی سمت چپ بخش  که در قسمت پشتیبانی درتی افدوره فشرده اوایلینک  روی

 کنید. کلیک

 gmail.com29sheribaker@نام کنید، لطفاً با شری از طریق ایمیل خواهید ثبتاگر سئوالی دارید یا می

 تماس بگیرید.

   ی. تافدوره فشرده اوای درسو متی گری کریگ )انگلیسی زبان( افمدیر مرکز آموزش رسمی ای ،شری بیکر

~~~~~~~~~~     

  یکی از اعضا به اسم جسیکا لیونگ خبرنامه منتشر شده ما را تحسین کرد

  «سرشار از بینش و کشف غیرمنتظره... یهایفقط آنچه نیاز داشتم و لحظه»

ام. امید داشتم را اضافه کرده« درمانگر نادیده در حال کار»های اخیر بخش در خبرنامه ای از گری:مقدمه

زیادی « تشکر»های ام. پیامگذرد آشنا شوید و ظاهراً موفق هم شدهتی میافآنچه در دوره اوایبیشتر با 

    ام.در زیر آوردهام دریافت کردهاز طرف جسیکا لیونگ که کنم که یکی از آنها را دریافت می

~~~~~~~~~~      

 گری عزیز، 

در اختیار ما قرار از تو و ابزاری که برای استفاده همگان در همه جای دنیا اول از همه مایلم بگویم چقدر 

 توانم به اندازه کافی به خاطر آن از تو تشکر کنم...!قدردان و سپاسگزارم! نمی ایداده

فه و آموزنده بودند، اما حاال با اضا کنم. آنها قبالً عالیکنی تحسین میهایی را که منتشر میدوم اینکه خبرنامه

به روشی فشرده و آسان و قابل و  روشنگر ،خشان، بسیار مفیددر« درمانگر نادیده در حال کار»کردن بخش 

 هستند.  دسترس برای همگان

mailto:sheribaker29@gmail.com
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 ام(، امامانده 17ها و جلسات خودیاری همراه باشم )هنوز در شماره نتوانستم با دوره، گذشتهشش هفته در 

 همچنینم. محتوای آنها واقعاً عالی و ارزشمند است! اهها گذاشتتمرکزم را روی پیگیری مطالب جذاب خبرنامه

انداختم... یمکار با درمانگر نادیده را خیلی به تعویق تازگی پیشرفت بزرگی داشته باشم. به من کمک کرد که به

چرا »و « اینکه باید این کار را درست انجام دهم)»نداشتن اعتماد به نفس بود  بود زمان وهم کمش علت

 .. عدم اعتماد هم دلیل دیگری بود.البته  .«(توانم با این کار موفق شوممی

ن آر د رمنتظرهیو کشف غ نشیسرشار از ب ییهاو لحظههمان چیزی بود که نیاز داشتم  تیافای انجمنارائه 

نحوه ارائه آن طوری  طور نبود...(، اماوجود داشته باشد )واقعاً این« یجدید»نه اینکه چیز  .مدندآبرایم پدید 

 . بگیرمپی ببرم و در مسیر درست قرار  مواردبود که باعث شد به برخی 

سرشار از  ییهالحظهآنجا هم دیدم و  کردی توصیهتر را که در خبرنامه جدیدت همچنین وبینارهای قدیمی

ه زدن را هم اضافضربه  آرام شدنبه عنوان مثال یکی بود که در آن برای داشتم.  رمنتظرهیو کشف غ نشیب

 انگیز و بسیار مفید بود!  صدای درمانگر نادیده را بهتر بشنوید. شگفت تا« راه را هموار کنید»کردید تا 

 گویم: متشکرم، متشکرم، متشکرم!بنابراین دو باره می

 با عشق، جسیکا 

~~~~~~~~~~    

 مانبرای خبرنامه منتشر شدهتحسین دیگری 

 سالم گری، 

خوبی جلسات کار با درمانگر . بهدانمجالب و مفید می العادهفوقآنها را و ام همه ویدئوهای جدیدت را دیده

  جالب و مفید است.   بسیار برایم این موضوع  و کنیمیکننده کار و با مراجعهنادیده را هدایت 
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متوجه کنم! این بار ـ کار می ا شدن استعطای در حال اهدیهکه همچنان  جلسات خودیاری ـ بابه عالوه هنوز 

، جدید خوبهای ، بسیار مفید بود و فرصت(امبه خاطر حالت احساسی جدید )و بهبودیافتهبابی جلسه با شدم 

     ام فراهم کرد.  و فراوانی را برای سالمتی

 شارون کلِگ

~~~~~~~~~~ 

د. یابیهای خود میهایی برای بهبود مهارتفرصت های تمرینی ما منظماًدر گروه تمرینی:های یادآوری گروه

 .کنیدسایت ما بررسی این را در بخش مخصوص اعضای وب لطفاً

 به شما عالقه دارم، گری

 

 گری کریگ ©

 تمامی حقوق محفوظ است

 .کنیددر تمامی موارد درمانی با پزشکان مشورت  لطفاً توجه:

 


