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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 -6

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

 آگاه و بسیار ناراضی است. او کامالً
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سفانه أ. متهستندیید گری کریگ أارزش و فاقد تشوند بیکلیه مدارکی که در ایران صادر می

 .دهند که خودشان مدرک ندارند. مراقب باشیدکسانی مدرک می

و به رایگان در دسترس شما قرار  تی به طور کامل به فارسی ترجمه شدهافمنابع آموزشی ای

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

 آموزند!!!!

@GaryCraig 

www.EFT.ir 

رغم اطالع از وجود اینها هیچ سرنخی به شاگردان از 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 ده به حساب مییک از مطالب ایشان بدون اجازه و نقض حق مالکیت معنوی نویسن

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

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

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

وم عرفانی هم دارند و از دهند، ادعای استادی علرضایت 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. سایت رسمی مراکز آموزشی گری کریگوببرای کسب اطالعات بیشتر به  لطفاً

~~~~~~~~~~ 

  :گاندر این شماره ـ برای هم 

، شنیدن صدای درمانگر نادیده، درد پشت ،ر نادیده در حال کار: بازی سرزنش( درمانگ2تحسین، ) (1)

( کمک بیشتری 4ها/ ویدئوهایی برای مرور کردن، )مقاله( 3علت ترس و وحشت و مسائل قلبی، )

 نیاز دارید؟

 تی ـ پیشرفته: افبرای اعضای دوره اوای

در قفسه و گرفتگی احساس فشار هایی از ( درس3( دوره فشرده شری بیکر، )2وبینار بعدی ما، ) (1)

  های تمرینی( یادآوری گروه5( جواهراتی از وبینارهای پیشین، )4سینه، )

~~~~~~~~~~   

  نچسکا آرمنداریسااز فر یتحسین

دهی ابراز کنم. ویدئوهایی که در یوتیوب قرار می به خاطرام را خواهم مراتب قدردانیسالم گری، فقط می

 بندم. با درمانگر نادیده به کار می کار گیرم و آنها را در تجربه شخصیزیادی از آنها یاد می چیزهای

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
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هایی که دارم ویژگیم روش درمانگر نادیده به اهام، اما متوجه شدرا انجام دادهتمرینات معنوی دیگری 

ام و حقیقتاً است. نتایج عالی و متعددی از کار با درمانگر نادیده کسب کرده ترتر و برایم بسیار مفیدنزدیک

 شقش هستم و آن را ادامه خواهم داد. اع

 فرانچسکا

~~~~~~~~~~   

  کار ـ یک مجموعه درمانگر نادیده در حال

 )چند مثال در زیر(

فرض بر آن است  در نظر گرفته شده و تیافایاواعضای دوره این مجموعه در درجه اول برای  یادداشت:

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

این مجموعه برای  .و افزایش دهیمگسترش  گانبرای همرا فواید آن مزایا و که ایندهم با امید هم قرار می

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

~~~~~~~~~~   

 بردآرامش درونی ما را به یغما می «بازی سرزنش»

آن را  قدریدالیل درونی برای سرزنش داریم؟ در حقیقت به (ما ههم ،دانستید همه ما )درست استآیا می

در زندگی سرزنش طور که همان به این ترتیبشویم. حتی متوجه آن میندرت دهیم که بهانجام میمرتب 

های دزدد و در بروز بیماریمی وفرساید میبا ظرافت آرامش شخصی ما را شود، مان آشکار میروزمره

آرامش است و ما سرزنش غارتگر اصلی برداریم. کردن نیاز داریم دست از سرزنش پس جسمی مؤثر است. 

دهیم و بارها و بارها آن گیریم... سئوال اینجاست که چرا به سرزنش کردن ادامه میبیشتر در باره آن یاد می

https://emofree.com/optimal-eft-training.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Membership&utm_content=Body&utm_campaign=8-26-21&idU=1
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ای برای آن باشیم. با تشکر  از نامی اوساکابه، یکی از کسانی که ... بهتر است به فکر چاره؟دهیمرا انجام می

 کند. در این بحث مهم مرا همراهی می و را گذرانده استتی افدوره اپتیمال ای

  ویدئو را ببینید.

~~~~~~~~~~    

 شنویم؟درمانگر نادیده را می« صدای»چگونه بفهمیم 

 «به رویتان گشوده خواهند شد جدیدفراوان و اندازهای چشم ازدرهایی »

ها در کار با درمانگر نادیده اغلب در تمایز و تشخیص بین گفتگوی درونی خودشان با صدای مبتدی

تر تمرین این تفاوت واضحقدری با این حال با خورند. داشتنی و اصیل درمانگر نادیده به مشکل برمیدوست

صدای درمانگر نادیده  تان را ازتوانید با سهولت بیشتری صدای گفتگوی درونیمیدر نهایت  وشود می

البته ممکن است همیشه مایل به شنیدن صدای این راهنما  تشخیص دهید و بین آنها تمایز قایل شوید.

 اندازهای فراوان و زیادیچشم ازدر این صورت درهایی زودی از حکمت آن مطلع خواهید شد. نباشید، اما به

 د شد. نبه رویتان گشوده خواه

راجع  را ها و نکات زیادیتی، راهنماییافای دوره اپتیمال ایاریون بیلیچ، کاربر حرفهدر ویدئوی زیر دکتر م

 ای عالی نهفته است. های او تجربهدر پس اندیشههایش را گوش بدهید. دهد. صحبتبه این موضوع ارائه می

    ببینید.ویدئو را 

      ~~~~~~~~~~    

 شفای چشمگیر و با تأخیر پشت درد آدریان دی: 

 .«افتداتفاقی نمی»نباید فرض کنیم  گیریمنمیفقط به خاطر اینکه نتیجه سریعی »

https://emofree.com/unseen-therapist-at-work-plus-insights/recording-1-50/the-blame-game-that-robs-our-personal-peace.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Blame&utm_content=Body&utm_campaign=8-26-21&idU=1
https://emofree.com/unseen-therapist-at-work-plus-insights/recording-1-50/how-to-know-if-you-are-hearing-unseen-therapist-s-voice.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Voice&utm_content=Body&utm_campaign=8-26-21&idU=1
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درد مانند مورد پشتافتد. بریم و ظاهراً اتفاقی نمیبعضی اوقات درمانگر نادیده را برای مسائلمان به کار می

کنم در حالی که ها را امتحان میتی نیابتی و سایر راهافخواهید دید که اوایآدریان دی. در این ویدئو 

 به هر حال نتیجه داد و آدریان انرژی قابل توجهی را احساس کرد. کند. درد آدریان تغییری نمیپشت

به طور قابل توجهی بهبود یافته است و دردش ایمیل کوتاهی برایم فرستاد و گفت پشتآدریان  بعد از آن

 گرفته بودیم از بین رفته است. در واقع او راضی بود. آن را هدف ناش که مستقیماً افسردگی

اما ، ردبستگی دااین به درمانگر نادیده دهند. ها و شفاها با تأخیر رخ میدانیم چرا بعضی مواقع بهبودینمی

 .افتدینم یاتفاق میفرض کن دینبا گیریمنمی یعیسر جهینت نکهیفقط به خاطر ا

  ویدئو را ببینید.

~~~~~~~~~~   

 کشف علت ترس و وحشت و مسائل قلبی و موارد دیگر 

 «.رویمپیش میبه جلسه بسیار مفید کار با درمانگر نادیده  و گمانتدریج از حدس به»... 

 انگیز خواهید یافت. شگفت مورد رابرید این اگر از معماها لذت می

مان بپیوندم و به یکی از اعضا به اسم تیافهای تمرینی اپتیمال ایاز من خواسته شده بود به یکی از گروه

 با مسائل قلبی و معده کمک کنم. هاو ارتباط آنترس وی غیر قابل توضیح وحشت و های جِی در واکنش

کرد و  اشارات زیادیبه من )که  ادیدهدرمانگر نکمک در ابتدا سرنخی در باره علت این مسائل نداشتیم، اما با 

در  داشتیم. با درمانگر نادیده یحدس و گمان جلسه بسیار مفید جایتدریج بهزد( به تلنگرهای زیادی

 . مشاهده خواهید کردرا  ظریف یآشکار شدن فرآیندویدئوی زیر مثالی عالی از چگونگی 

     ببینید.  را  ویدئو

https://emofree.com/unseen-therapist-at-work-plus-insights/recording-1-50/adrian-d-s-back-pain-impressive-delayed-healing.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Adrian&utm_content=Body&utm_campaign=8-26-21&idU=1
https://emofree.com/unseen-therapist-at-work-plus-insights/recording-1-50/exploring-the-cause-of-fear-panic-heart-issues-and-more.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Cause&utm_content=Body&utm_campaign=8-26-21&idU=1
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~~~~~~~~~~  

 برای مرور پیشنهادی  قبلیها/ ویدئوهای مقاله

  دور از دسترسو « غیرممکن» مزایایما: « غیرممکن»از مجموعه شفاهای  .1

کند تم که با سرطان دست و پنجه نرم میتوانید به دوسآیا میهای ما: از مجموعه پرسش و پاسخ .2

  کمک کنید؟

  تی ـ از مبتدی تا پیشرفتهافاپتیمال ایاز مجموعه تفکر نوین ما:  .3

 ~~~~~~~~~~  

 کمک بیشتری نیاز دارید؟

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

 .پیدا کنید

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

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

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

 در شفابخشی شوید. تأثیرگذارای و گروه برتر افراد حرفه

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

 ماس بگیرید.ت تی گری کریگافمراکز آموزشی رسمی ایبرای کسب اطالعات بیشتر لطفاً با  .5

~~~~~~~~~~    

 ***پیشرفته*** 

 تی:افبرای اعضای دوره اپتیمال ای

https://emofree.com/answers/doing-the-impossible/far-reaching-impossible-benefits.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Far&utm_content=Recommended&utm_campaign=8-26-21
https://emofree.com/answers/questions-and-answers/can-you-help-my-friend-with-cancer.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Friend&utm_content=Recommended&utm_campaign=8-26-21
https://emofree.com/answers/questions-and-answers/can-you-help-my-friend-with-cancer.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Friend&utm_content=Recommended&utm_campaign=8-26-21
https://emofree.com/garythink/episodes-1-50/27-optimal-eft-from-simple-to-advanced.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Simple&utm_content=Recommended&utm_campaign=8-26-21
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
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 عضویتجزئیات و قیمت

این . شودمیبرگزار  صبح به وقت غرب آمریکا 11در ساعت  ،آگوست 22روز یکشنبه، در  وبینار بعدی ما:

های پیشرفته، جلسات خودیاری، موارد درس ها و نظرات اعضا در بارهبه پرسشدهیم میجلسه را اختصاص 

 . ها باال برویمکنند از پلکان معجزهچالش برانگیز، کاربردهای شخصی یا موارد دیگری که به ما کمک می

یا آنها را در وبینار  در باره آنها برایم بنویسیداین وبینار فرصت مهمی برای بررسی سئواالت و نظراتتان است. 

  مطرح کنید. 

~~~~~~~~~~    

 شود کر آغاز میتی شری بیافزودی دوره فشرده اوایبه

تی باالتر ببرید. افتی هستید؟ شاید زمان آن فرا رسیده است که درکتان را از اوایافآیا کاربر پیشرفته اوای

تی راجع به برقراری ارتباط با درمانگر نادیده افاوایآنالین و  جدید، شری بیکر دوره فشرده 11/2روز شنبه 

است که  یاشرفتهیکاربران پ یبرا یبر ارتباط با شفادهنده معنو دیکارگاه با تأک نیا کند.را شروع می

از ساعت ده  یشش هفته متوال یها براارتقا دهند. کالس یتافیخود را در اوا یکل یهامهارت خواهندیم

 یزیرامهبرن 11/11و  2/11، 2/11، 25/2، 11/2، 11/2 ی( در روزهاکایصبح تا ظهر )به وقت شرق آمر

  اند.شده

نیاز ورود به دوره آموزشی بنیادی و پیش ،شودتی ارائه میافکه فقط برای اعضای دوره اوای ،این کارگاه

 فشرده مسائل مزمن جسمی است که گابریل روتن درس خواهد داد. 

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=8-26-21
https://www.emofree.com/gary.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Contact&utm_content=Members&utm_campaign=8-26-21
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کنندگان، لطفاً دالر است. برای اطالعات بیشتر و مشاهده نظرات شرکت 511ای شهریه این دوره شش هفته

تی که در قسمت پشتیبانی در منوی سمت چپ بخش محتوای اعضا قرار دارد افوره فشرده اوایاز لینک د

 بازدید کنید.

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

 ید.تماس بگیر

 تی.   افتی گری کریگ )انگلیسی زبان( و مدرس دوره فشرده اوایافشری بیکر، مدیر مرکز آموزش رسمی ای

~~~~~~~~~~     

 احساس فشار در قفسه سینه  هایی ازدرس

طالیی رنگی از هاله داشتم در حالی که با برمی گامخودم را مثل شمایلی از نور دیدم که در جاده زندگی »

. همچنین تشعشعات این هاله به هر چیزی که در اطرافم بود شدممحافظت میکه مرا در بر گرفته بود نور 

   «تابید.می

 گری عزیز، 

جایی بودم که در آنجا از درمانگر نادیده دعوت  .م آغاز کردمدهانجام می معموالًامروز را با مراقبه کوتاهی که 

این کار را با کنم. قصدم برای گوش دادن به او تشکر می وکنم یا بهتر بگویم از او برای حضورش در آنجا می

 دهم. انجام می تی(اف)ای خود با ضربه زدن تسکو« افزایش»و سپس  هعاشقانای یادآوری لحظه

، هایم داشتم رها شومای که در قفسه سینه و ریهانجام دادم تا از احساس فشار و گرفتگیمراقبه را برای این 

 ام داشتم. امروز صبح وقتی از خواب بیدار شدم حالتی شبیه سرماخوردگی فقط در اعماق قفسه سینهچون 

بعد درمانگر نادیده در ذهنم تداعی شد. « مقاومت»ای را احساس کردم و فوراً کلمه عاشقانهنسیم شفابخش 

... اگر به او ها را کنار بگذارمچگونه همه مقاومتتا دارم و مرا راهنمایی کرد به من گفت مقاومت را نگه می

mailto:sheribaker29@gmail.com
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خودم را  «.زندتصور کن چیزی به تو آسیب نمی» د؟شسپردم چه میبه او میخودم را کردم و اعتماد می

از نور که مرا  یرنگ ییکه با هاله طال یدر حال داشتمیگام برم یکه در جاده زندگ دمیاز نور د یلیمثل شما

 .دیتابیکه در اطرافم بود م یزیهاله به هر چ نیتشعشعات ا نی. همچنشدمیدر بر گرفته بود محافظت م

 تجربه زیبایی بود. 

روی او و  .م(ختشنااش را می)موقعیت و ناامیدی نداو در ذهنم ظاهر شد هایناراحتیسپس همکار سابقم و 

ناراحتی همکار سابقم به صورت اش را از بین بردم. با درمانگر نادیده ناراحتی اش تمرکز کردم ومسئله

 محوبه آرامی با نسیم خنکی از جانب من و درمانگر نادیده  ونمایان  اشای در قفسه سینهارتعاش ناخواسته

  شد.

کلی کنم. متوجه شدم به بررسیام را و ریه در قفسه سینهبعد از آن هدایت شدم به اینکه احساس فشردگی 

 انگیز بود!از بین رفته است. شگفت

با این حال مسئله گرفتگی در قفسه هایم عالی بودند. کردم. قفسه سینه و ریه بررسیسه ساعت بعد دو باره 

  حرکت کرده بود و حاال گرفتگی بینی داشتم.از بدنم هایم به جای دیگری سینه و ریه

درصد  11ای روی گرفتگی بینی انجام دادم و آن هم حدود العاده کوتاه حداکثر دو دقیقهفوراً یک جلسه فوق

 تصمیم گرفتم یک مقدار به آن وقت بدهم. رفع شد. 

تحریک خفیفی در گلویم احساس کردم. صد رفع شد، اما اعت و نیم بعد گرفتگی بینی صد دریک س یایک 

که العاده کوتاه دیگری هم برای برطرف کردن این مسئله انجام دادم. یک ساعت بعد بنابراین جلسه فوق

چند ساعت بعد از آن جلسات کار با  بود! حاال در غروب امروزشده صد خوب کردم گلویم صد در بررسی

  د.اندرمانگر نادیده تمامی عالئم کامالً برطرف شده

چیزهایی که بروز گویم این معجزه نیست... فقط خوشحالم که از سرماخوردگی راحت شدم، اما اکنون می

 ...ا هستندکردند و برایم متفاوت بود، اینه
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دهد. همه چیز به میزان شده اهمیتی نمی سپریدرمانگر نادیده به زمان شده اهمیتی ندارد.  سپریزمان 

تمایل قداست نیست بلکه  مهمعامل  آمادگی ما بستگی دارد. ممکن است به زمان بیشتری نیاز داشته باشیم.

نیستید برای هم مجبور مجبور نیستید در جلسه با درمانگر نادیده چیز خاصی را احساس کنید. ) است شما

درمانگر  (.کلمات مناسبی را بگوییداحساس کنید یا چیز خاصی را درمانگر نادیده  میز ازآدعوت موفقیت

 ام!اینها را دریافته !کندراهنمایی میما را  کامالً ،استمسئله چقدر بزرگ  بدون توجه به اینکه ،نادیده

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

                 با عشق، جسیکا لیونگ 

~~~~~~~~~~                     

 جواهراتی از وبینارهای گذشته ما 

در آنجا و روی وبینارهای ضبط شده کلیک کنید.  تی شویدافدر اوایوارد حساب کاربری عضویت 

 فرآیند سطح باالی کار با درمانگر نادیده خواهید یافت.  هایی ازها و مثالای از بینشگنجینه

 ایم. را آورده 61 شماره موضوعات مورد عالقه وبیناردر اینجا به عنوان نمونه 

دوره به صورت کلی صحبت و . او پیرامون ای در معجزاتدوره ایمعرفی شری بیکر کاربر حرفه 1:11:11

 کند. ای را بیان میمقدمه

تی را برای غلبه بر افسال پیش برخی از اصول اپتیمال ای 21که بیش از  رسلِمعرفی هلن برِ 1:13:20

 .دهددرمانگر نادیده را شرح میاو تجربیات معنوی خود و چگونگی سئوال کردن از اس به کار برد. بیماری ام

 انگیزی بود. و بحث شگفت . داستانآمده بود کمک بهدر مورد او، عیسی)ع( 

پرسد. همچنین گری و سئواالتی از هلن میکند اس کار میبا بیماران مبتال به امکه گابریل روتن  1:32:20

 پیوندند. پر تحرک و آموزنده گابریل و هلن میشری به بحث 

https://www.emofree.com/log-in.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Login%20Gems&utm_content=Members&utm_campaign=8-26-21
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تی صحبت افهایش در کار با اپتیمال ایاس و موفقیتهای درمان امباره روشدکتر ایزابل رِیز در 1:53:35

 کنند. هایشان را بیان میکند. گری، هلن و شری اندیشهمی

افزاید. کند. گری نظراتش را میواضحی که داشت توصیف میروش خود را از دعوت دوروتی  1:14:42

 دهد. پرسد و گری پاسخ میباره کار نیابتی برای دیگران میهمچنین دوروتی در

مشکالت خواب او و تی برای اضطراب پسرش افکاربرد نیابتی اپتیمال ای از موفقیتش در تای 1:12:53

 د. وشخوبی شنیده میاو نشان داده نشد، اما صدایش به کند. یادداشت: ویدئویصحبت می

 کنند. بحث می ای در معجزاتها و تجدید نظرهایی از دورهگابریل، شری و گری پیرامون نسخه 1:11:35

 دهد. چند مطلب برای خواندن پیشنهاد میشریل  1:22:42

 زند.رف میبرد حاز شفا که آن را به کار می الگوییدوروتی راجع به  1:20:51

یکی »دهد و سئوالی در باره را پیشنهاد می ای در معجزاتاستفاده از نسخه صوتی دوره ایروین 1:22:22

که هویت فردی ما از بین رفته است؟ گری و شری نظر دین معناست باین آیا  که پرسدمی« شدن همه

 دهند. می

اسخ . گری پکندمیتی سئوال افرحمان کان در باره ایجاد تشبیهات در خالل فرآیند اپتیمال ای 1:30:11

« با خدا گفتگو»های همچنین رحمان در باره مجموعه کتابکند. ها بحث میدهد و در باره ارزش تمرینمی

 دهد. پرسد و شری جواب میمی

 دهد. پرسد. گری پاسخ میهایش میرای بیماریتی بافباره اپتیمال ایدایان در 1:44:24

به  احتمال دستیابی پیرامونا را به کار برد و نتایج خوبی گرفت. او از گری شویدئوهای مارهِنک  1:42:14

از افراد بیشتری گری خواهد پرسد و میمی (از آنجا که در بُعد معنوی زمان وجود نداردو )بیشتر نتایج 

 دهد. گری جواب میدسترسی پیدا کنند.  اویدئوهد به آن بخواه
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~~~~~~~~~~       

های خود هایی برای بهبود مهارتفرصت های تمرینی ما منظماًدر گروه های تمرینی:یادآوری گروه

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

~~~~~~~~~~       

 به شما عالقه دارم، گری

 غیره، تیافنتایج اپتیمال ای، هاپرسش، ارائه بازخورد

 گری کریگ ©

 تمامی حقوق محفوظ است

 .کنیددر تمامی موارد درمانی با پزشکان مشورت  لطفاً توجه:
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