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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 -1

 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 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 نویسنده به حساب مییک از مطالب ایشان بدون اجازه و نقض حق مالکیت معنوی 

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

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

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

دی علوم عرفانی هم دارند و از دهند، ادعای استارضایت 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 

، های فراوان ارتباط برقرار کردن با درمانگر نادیدهراهر نادیده در حال کار: ( درمانگ2، )امروز هجمل (1)

مقاالت/ ( 3)بینانه از درمانگر نادیده، انتظارات واقعتی، افبه اوپتیمال ایای ضربه تیافایگذار از 

 ؟بیشتری نیاز دارید کمک( 4ویدئوهایی برای مرور کردن، )

 تی ـ پیشرفته: افرای اعضای دوره اوایب

( 4، )جواهراتی از وبینارهای پیشین ما( 3، )برای آندره« اضافیمزایای »( 2وبینار بعدی ما، ) (1)

  های تمرینییادآوری گروه

~~~~~~~~~~   

توضیحی کافی نیست و برای کسانی که باور دارند هیچ برای کسانی که باور ندارند » جمالت امروز:

  گمنام «توضیحی الزم نیست.

~~~~~~~~~~   

  درمانگر نادیده در حال کار ـ یک مجموعه

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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 )چند مثال در زیر(

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

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

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

~~~~~~~~~~    

 ارتباط برقرار کردن با درمانگر نادیده  فراوانهای راه

    «شود.او نادیده گرفته میپایان بیحکمت خرد و یاموزیم نتا گوش فرا دادن را »

همیشگی  یدری را به روی حکمتچون  کنم زمان زیادی(،زمان زیادی را با این یکی بگذرانید )تأکید می

کند، اما درستی ما را راهنمایی میبه درمانگر نادیده. تغییر دهد تان رازندگی همهتواند خواهد گشود که می

  .شودیگرفته م دهیاو ناد پایانبیحکمت خرد و  میاموزینرا دادن را فتا گوش 

. گذارندهایشان، نحوه انجام کار، نکات و... را با ما در میان میمان هستم که داستانایقدردان کاربران حرفه

رایان از ایرلند، دکتر ماریون بیلیچ از نیویورک و مری  ئو: نامی اوساکابه از کانادا، آنهمراهانم در این وید

 از فرانسه.  گروریمک

  ویدئو را ببینید.

~~~~~~~~~~       

 تی )درمانگر نادیده(افای به اوایتی ضربهافچگونگی گذار از ای

  «این موضوع. ازکشف عمیقی »... 

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
https://emofree.com/unseen-therapist-at-work-plus-insights/recording-1-50/many-ways-to-communicate-with-unseen-therapist.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Listen&utm_content=Body&utm_campaign=9-9-21&idU=1
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به این ترتیب گذار از . خواهید بودای العادهشفاهای فوقشاهد  شودانجام درستی ای بهتی ضربهافوقتی ای

هایی همراه اغلب با چالش (درمانگر نادیده)تی افای به سطح باالتر آن یعنی اوپتیمال ایتی ضربهافای

    این موضوع بپیوندید.  ازبه من و شری بیکر در کشف عمیقی  است.

 ویدئو را ببینید.

      ~~~~~~~~~~    

 بینانه از درمانگر نادیده چه هستند؟انتظارات واقع

  «.است گم شدهاغلب برای کسانی که خواهان آن هستند تی واقعی افای»... 

« هاینسخه»شوند، زیرا تی و درمانگر نادیده گمراه و سردرگم میافتی، اوایافبسیاری از مردم در باره ای

به خاطر  و اندبه تصویر کشیده شده اندتی مشتق شدهافهایی که از ایروشو ها تی در کتاباففراوانی از ای

کاربرانی که در حال  بارها. هستند گم شده استبرای کسانی که خواهان آن  تی واقعیافایاغلب  هاهمین

های سریع و جادویی فریب ها و سایر نسخه، متن«اییک دقیقهمعجزه »هایی مثل یادگیری هستند با وعده

گم شده تر های سبکجاری نسخهت. در نتیجه قدرت واقعی نهفته در این فرآیند در میان اشتیاق اندخورده

 . است

در حال یادگیری بحث  آگاه  کاربران  پیش رویواقعی و احتماالت معضل در باره این  با آن رایاندر این ویدئو 

 کنیم. می

      ویدئو را ببینید.

~~~~~~~~~~     

 ها/ ویدئوهای قبلی پیشنهادی برای مرور:مقاله

 ئیتهو متعدد ما« غیرممکن»شفاهای ما: « ممکنغیر»از مجموعه شفاهای  .1

https://emofree.com/unseen-therapist-at-work-plus-insights/recording-1-50/how-to-transition-from-eft-tapping-to-oeft-unseen-therapist.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Transition&utm_content=Body&utm_campaign=9-9-21&idU=1
https://emofree.com/unseen-therapist-at-work-plus-insights/recording-1-50/what-are-the-realistic-expectations-of-the-unseen-therapist.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Misled&utm_content=Body&utm_campaign=9-9-21&idU=1
https://emofree.com/answers/doing-the-impossible/maite-s-multiple-impossible-healings.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Maite&utm_content=Recommended&utm_campaign=9-9-21
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 کمک کنید؟  «امحالت عصبی»در رفع  توانیدآیا میهای ما: پاسخ از مجموعه پرسش و .2

   در زندان هستیم؟ آیا همگیاز مجموعه اندیشه نوین ما:   .3

~~~~~~~~~~  

 مک بیشتری نیاز دارید؟ک

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 ایبرنامه ارائه از طریق  .3

 در شفابخشی شوید. تأثیرگذارای و گروه برتر افراد حرفه

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

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

~~~~~~~~~~    

 ** ***پیشرفته*

 تی:افبرای اعضای دوره اپتیمال ای

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

  های عضویتجزئیات و قیمت

برگزار  صبح به وقت غرب آمریکا 11در ساعت  ،سپتامبر 10شنبه، یکروز در  وبینار بعدی ما:

 . شودمی

https://emofree.com/answers/questions-and-answers/can-you-help-me-with-the-yips.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Yips&utm_content=Recommended&utm_campaign=9-9-21
https://emofree.com/garythink/episodes-1-50/29-is-everyone-in-prison.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Prison&utm_content=Recommended&utm_campaign=9-9-21
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
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


 

7 
 

 موضوعات مهم در این وبینار: 

 َلیسون براک و بحث پیرامون: دیداری با ا 

  سینهرهایی او از سرطان  

 اش با حل مسائل متعدد در رابطهبرای ایجاد آرامش و های فراوان او از درمانگر نادیده استفاده

و آن را  اش با فرزندان بازی را تغییر دهدتوانست در رابطه. او فرزندان، همسر و پدرش و موارد دیگر

 . ستامدیون درمانگر نادیده 

  .این موضوع فراگیر  که متوجه خواهید شداعتماد روزافزون او به درمانگر نادیده و مزایای متعدد آن

 بخش است. و انگیزه

  ضربه زدن هاینسخهمربوط به نظرات   

های فشرده شری بیکر و است و دورهتی شری بیکر افاوای مدرکالتحصیالن برنامه اخذ اَلیسون یکی از فارغ

  گابریل روتن را گذرانده است. این وبینار را از دست ندهید. 

یا آنها را در وبینار مطرح  در باره آنها برایم بنویسید. سئواالت و نظراتتان در وبینار نمایش داده خواهند شد

  کنید. 

~~~~~~~~~~                  

 دیسیآندره، از جمله رفع او «مزایای فراوان»

 «دی از بین رفته است.توانم بخندم ـ به خاطر اینکه اوسیخندم، چون مینویسم میطور که میهمین»

آندره فیلیون در استفاده از درمانگر نادیده برای رفع اضطراب شدید و فوبیای به  ای از گری:مقدمه

اند ـ البته هنوز جای کار بسیار از آنجا که این مسائل از جهات عمده بهبود یافته کمک کردم. های تنگمکان

از  پیامدیتقیم هدف نگرفته بودیم. این طور مسدارد ـ آندره مزایای زیادی را تجربه کرد که هرگز آنها را به

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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را به دنبال  ر از انتظاراتماننتایجی فراتدر نهایت اگر آمادگی ما اجازه بدهد  درمانگر نادیده است که کاربرد

 را به آن جلب کنیم.  گاندهد الزم است توجه همافتد، اما وقتی رخ میهمیشه اتفاق نمیامر . این دارد

 خوانید. را میدر ادامه گزارش آندره 

ای داشتم که هرگز آنها را هدف نگرفته بودیم، اما به نظر و اساسی سالم گری، مسائل عمده از آندره:

 های میز. پایه فرو ریختنگویی: اند ـ مثل همان تعبیری که میاز بین رفتهرسد می

 اند. چیزهای خوبی ام واقعاًاینها چیزهای خوبی هستند، اما آنهایی را که در ادامه آورده

سالی بود که  25ترسیدم طوری که شدت از ترافیک میبه کلی ناپدید شد:ترس از ترافیک به

با ماشین که ساعات اوج ترافیک است بعد از ظهر  6تا  4صبح و  9تا  7های فاصله ساعتدر توانستم نمی

به این معنا که راهی برای فوری رسیدن به خانه نداشتم.  شدمپیک ترافیک گرفتار میت ادر ساعبیرون بروم. 

و آسیب قابل  خیابان خارج شدمترینش زمانی بود که برای خروج از ترافیک از . جدیاین اتفاق چند بار افتاد

این کار باعث شد از ترافیک خالص شوم و به  به قسمت زیرین ماشین وارد شد و اهمیتی ندادم.توجهی 

 دویدم. بعد که برگشتم ماشین را در ترافیک رها کردم و به سمت خانهدفعه دیگر سالمت به خانه برسم. 

با دادم، چون از ترافیک خالص شده و کردم و البته اهمیتی نمی روی ماشین پیدا قبض جریمه دالر 222

 به خانه رسیده بودم.  خیال راحت

به مرکز شهر بروم، چیزی که قبالً برایم  شانزده کیلومتری حدود برای قرار مالقات کاردیروز مجبور بودم 

و  4کارم که تمام شد متوجه شدم زمان بازگشتم به خانه طور نیست. چالش بزرگی در کار بود، اما االن این

 ترافیک. هیچ اتفاقی نیفتاد. خیلی خوب بود. واقعاً اتفاقی نیفتاد و اما: اوج نیم بعد از ظهر است، یعنی در

 هایی که در ذهنم با درمانگر نادیده داشتم: هواگوی

 «تو اینجایی؟»از او پرسیدم: 
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 «من همیشه اینجا هستم.»پاسخ داد: 

اگر اینجایی کنم. کنند و کمی احساس ناراحتی میام و هیچ حرکتی هم نمیها احاطه شدهبا ماشین»گفتم: 

  «کنم؟احساس نمیچرا 

، اما حالت تا وقتی دیگر نیامد آن را به یاد داشته باشیکه باید چیزی را احساس کنی »درمانگر نادیده گفت: 

 «خوب خواهد بود، چون قرار نیست اتفاق بدی بیفتد.

ها حرکت کردند و ترافیک طول کشید و در نهایت ماشیندقیقه  22و واقعاً هم اتفاق بدی نیفتاد. ترافیک 

درمانگر نادیده درست گفته بود. به محض اینکه . کردم حیرت اتفاقی نیفتاداز اینکه هیچ تمام شد و من 

در  بقیهالعاده و وحشت از بین رفت و مثل فوق ی بودنمطمئن شدم هیچ اتفاق بدی قرار نیست بیفتد عصب

 وقت. وقت در ترافیک نکرده بودم. هیچکاری که تا قبل از آن هیچماشین چرت زدم. 

حکم در م، چون ماشین برایم شتنگرانی بزرگی بابت دور بودن از ماشینم داهمیشه  از بین رفت:ناراحتی 

حتی اگر باید سه چهار بلوک بروم آن را با ماشینم رساند. در نتیجه ای است که مرا سریع به خانه میوسیله

 شود اگرچه می» مثالً .خورندهای زیادی در ذهنم چرخ می«شود اگرچه می»وقتی با ماشین نروم روم. می

سرعت حرکت پاهایم کند شود مثل شود اگر چه می»یا « ؟وحشت کنمشود اگر چه می« »سرم گیج برود؟

وحشتی را در  در واقعاین تردیدها  مطمئناً «شوم؟بینم که دارم تعقیب میوقتی که همیشه در رؤیاهایم می

هایی که به خودم ام با سختیو با تنظیم زندگی که با آنها روبرو نشوم بوداین  ترراحت وکردند میمن ایجاد 

 شدم مجبور نیستم با آنها مواجه شوم.  دادم مطمئن میمی

متر پیاده راه است. دیروز در حالی  522ام هست که تا آنجا پشت خانه یک انبار کاال آن طرف جنگل کوچک

فقط یک مقدار احساس  ـ کنمباید دارو مصرف شوم چون وقتی متوجه می ـ که مشکل قند خون نداشتم

 اینانتهای دیگر پارکینگ دیدم و کنجکاو شدم که اگر در آن انبار کاال را کردم حالم خوب نیست و گیجم. 

بار دچار وحشت شوم خیلی از خانه دور هستم. به هر حال آن فاصله برایم زیاد بود. روی نیمکتی که نزدیک 
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به نادیده را صدا زدم و مراحل را طی کردم. شش ثانیه بعد تم، درمانگر هایم را بسچشم ،آنجا بود نشستم

جواب « عجله نکن.»همراهم گفت:  «ادامه بدهیم.بسیار خوب، همه چیز خوب است. بیا »همراهم گفتم: 

 اینکه اتفاقی بیفتد ادامه دادیم. بدون نیاز به مصرف لورازپام. و بدون « نه، حالم خوب است. تمام شد.»دادم: 

به بسته  .ی داردوی یا کینگزو زکوئین در کانادا یشهر بزرگهر  افتاد؟ آزادراهترسم از  برایچه اتفاقی 

شهر ما  راهآزادشود. ی نامیده میوی یا کینگزو زکوئین اینکه در زمان کدام پادشاه ساخته شده باشد

چند دهه به مرکز شهر راه دارند.  کههستند  خطشش یا هشت  با معموالً هایی اهآزادراینها  ست.اوی زکوئین

 ش راحتی تصورضروری پیش بیاید.  یام، مگر اینکه واقعاً موردست نرفتها که در شهر ما راهیآزاداست به 

 برد بروم. هایی که مرا به خانه میخروجی در متروکیلکردم یکی دو نمی

و وقتی در  سرعت نزدیک شدندسیاه به. ابرهای میراه به مرکز شهر بروآزادم از طریق یجمعه پیش مجبور بود

 سه متربه حدود  مانو مه در حدی شد که دید گرفتهآسمان هوای بدی بود. برایم  همیشهاین ماشین بودم 

توانستم هیچ اتفاقی نیفتاد. نمی کیلومتر در ساعت کاهش بدهیم. 52د و مجبور شدیم سرعتمان را به رسی

بارید و باران همچنان میباور کنم. هیچ اتفاقی برایم نیفتاد. تقریباً شیفته آن مقدار رطوبت شده بودم. 

نه، »گفتم: « راه خارج شوم.آزادخواهم در خروجی بعدی از می»همراهم شروع به اظهار ناراحتی کرد و گفت: 

 گفتم. این من بودم که اینها را می «رسیم.ادامه بده وگرنه دیر می

 انگیز. توصیفم از امروز: شگفت

فقط باید  .آنجاستدرست  .امحس کنم رها شدهتوانم رسید مسئله دیگری از بین رفته است. میبه نظر می

 کنم خیلی نزدیک است.به آنجا بروم و احساس می

با هم حرف نزده بودیم.  که داشتم یوسواسمشکل  وقت در بارهگری! ما هیچ رفته است:از بین  وسواس

همیشه وقتی این عارضه کننده باشد. ، اما نه در حدی که فلجبه آن مبتال بودمها با درجات متفاوتی سال

مرتب ها یا اجبار برای در مواردی مانند بررسی و بازبینی قفلکردم. با دارو آن را کنترل می کردبروز می
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ها باید زوج، کامالً موازی و عمود بر های فروشگاه در حین خرید ـ که همه برچسبوسایل در قفسه کردن

االن که دارم این کنم. شد. حاال هیچ دارویی مصرف نمیدو باره شروع می وسواسـ  رون باشندبه بی و روهم 

پایه دیگر میز فرو از بین رفته است.  وسواس توانم بخندم به خاطر اینکهخندم، چون مینویسم میمتن را می

 ریخت.

باعث و اولین بار در ماه مه بروز کرد برای کهیر گرمایی که به قبالً  کهیر گرمایی اساساً از بین رفته است:

 ایم.شد تا جایی که تقریباً دردناک بود پرداخته باالتنه و شکممخوشایند ناشی از گرما در سراسر نا شخار

کرد. خیلی خوب، االن میداد، اما کامالً رفع نای به من داد که عالئم را کاهش میهیستامین قویآنتیدکترم 

وقتی بود که و آن فقط یک بار احساس کردم ممکن است کهیر گرمایی بزنم کهیر گرمایی از بین رفته است. 

و کمی عرق کردم و به خودم  روی تردمیل بودمبود که امروز صبح  و زندکنجکاو شدم ببینم کجایم می

ش هست کهیر این فقط برای یادآوری بود که احتمالو « خیلی خوب، کهیر گرمایی کجا زده است؟»گفتم: 

 منحرف نکرد این فکر در سرم بود.  فکر. تا وقتی تماشای تلویزیون مرا از این بزنم

اکنون یدن مادرم بود. هممسئله مهم دیگری که راجع به آن بحث نکرده بودیم بخش بخشیدن مادرم:

بر اثر سالگی  65مادرم در سن ذهنم کامالً رفع شده است. بینم. در هم ریختگی مسائل را به وضوح می

عصبانی بودم. این به خاطر رها کردنم از دست او از دنیا رفت.  گیر شودزمینقبل از اینکه  آنوریسم و

وقت با هم گفتگویی نکردیم و من و مادرم هیچ پیش ادامه داشت. وقتسال و همین چند  22عصبانیت تا 

  همیشه از او عصبانی بودم.

روی همه  رفته است.از بین دانستم که این عصبانیت اما متوجه شدم دیگر از دستش عصبانی نیستم و نمی

تمرکز  ودکارهای باشکوهی که درست انجام داده باینکه روی جای کارهای اشتباه او تمرکز کرده بودم به

دانم حاال مجبور نیستم عصبانی باشم و نمیتر از ناراحت شدن بود. از او بسیار راحت بودنعصبانی . کنم

توانم آن فقط نمیو دانم عصبانیتم از مادرم خیلی سریع رخ داد. البته میرفتن چگونه این اتفاق افتاد. از بین 

 باره مادرم را با احترام یاد کنم و ایمان به اینکه: دو بایداالن فقط را توضیح دهم. 
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 «برای کسانی که باور ندارند هیچ توضیحی کافی نیست و برای کسانی که باور دارند توضیح الزم نیست.»

 کننده نباشد، اما چون از من بازخورد خواسته بودی نوشتم. گری! امیدوارم این مطلب طوالنی خسته

 بسیار ممنون 

               آندره  

~~~~~~~~~~      

 جواهراتی از وبینارهای پیشین ما 

و روی وبینارهای ضبط شده کلیک کنید. در آنجا  تی خود شویدافاوایعضویت در  وارد حساب کاربری

 هایی پیرامون فرآیند سطح باالی درمانگر نادیده خواهید یافت. نمونهها و ای از بینشگنجینه

 آورده شده است:  17موضوعات مورد عالقه وبینار شماره در اینجا به عنوان مثال 

 کند. تی برای بهبود مسائل پولی و مالی بحث میفاگری راجع به کاربرد ای 2:22:22

 اتدر معجز یی از دوره ااندازدر باره وضعیت تروریستی جاری در فرانسه و چشمشری و گری  2:4:33:22

و « به دنبال تغییر جهان نباشید، بلکه تصمیم بگیرید نگاهتان را به جهان تغییر بدهید.»کنند. صحبت می

   « موانع آگاهی از حضور عشق را از بین ببرید.»ین است که ا ای در معجزاتدورههدف 

 بحثاز بیماری کرون  پتسیبرای رهایی تی در هاوایی افال ایمو گری راجع به جلسه اوپتی پَتسی 2:16:25

« آرامش»کرد و همچنین احساس خود و فشاری که حس می عالئم در مورد مشاهده پتسی. کنندمی

 کند. اش با گری صحبت میپس از جلسهچشمگیر 
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تی مارشا که در افاوپتیمال ای با جلسات ضبط شدهقابل توجه کُلوآ باره تجربه کُلوآ و گری در 2:29:31

کلوآ بهبود یافتند. بحث های خستگی آدرنال و تیرگی موجود در چشمکنند. سایتمان هست بحث میوب

 گردند شکل گرفت. عضی اوقات عالئم بازمیبا توجه به این موضوع که چرا ب یمهم

ساز مشکل خاصی و اینکه چگونه بفهمیم کدام وقایع زمینهج ی سئواالتی در باره وقایع خاص  2:36:49

 تسی نظراتشان را دادند.. گری و پَپرسیدهستند 

آسایش و رسیدن به حالت تی افتسی پیرامون اینکه چگونه تمرین بیشتر در اوپتیمال ایلیزا و پَ 2:45:56

 دهد. گری هم نظر می. کنندبحث می کندتر میرا آسان شادکامی

به مسائلمان و وقایع خاص  دستیابیکند که آیا ممکن است به ما در تای این سئوال را مطرح می 2:49:26

گری در مورد این سئوال و  «؟به اشتراک بگذارمرا آن  خواهمنمیست که هچه چیزی  االن»کمک کنید؟ 

 شود. زده مینظرات ذوق

 دهد. پرسد. پتسی جواب میتی میافنکات اوپتیمال ایاز  او کُلوآ از پتسی در باره فهرست 2:52:10

ن ریا و گری در باره وراثت و سایر مسائلی که احتمال دارد موجب مشکالت جسمی شوند بحث  2:52:32

 کنند. می

کند. شد صحبت میتی با آن درگیر میافباره احساسی که در طول فرآیند اوپتیمال ایمریس در  2:55:36

که ممکن است مریس خیلی به حقیقت نزدیک شود در تا وقتی لیزا و شری به این نکته اشاره نکردند گری 

 کند. در واقع روشنگری شد. بحث مهمی است. مورد سئوال اشتباه قضاوت می

مطرح تی افاستفاده محدود از آنها در ایباره تجسم، عبارات مثبت و غیره و بحثی را دررحمان  1:21:36

 دهد. . گری پاسخ میکندمی

 دهد.دهد. گری جواب میچگونگی دیدن چیزها و مسائل میکارین پیشنهادهایی پیرامون  1:20:52
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هووارد موضوع مهمی را با توجه به اینکه درمانگر نادیده بعضی اوقات چگونه غیرمستقیم و از  1:12:36

 سازد.  کند مطرح میهای مؤثر عمل میراه

کند و آن این است که... آیا نفس دشمن ماست؟ گری و شری دایان موضوع مهمی را بیان می 1:16:56

 دهند. پاسخ می

  کند.آرامش ذهنی صحبت میبه چگونگی دستیابی و  پیشرفتهای ره راههووارد در با 1:23:42

حرفی زند و همیشه همیشه اول نفس حرف می»دهد که را پیشنهاد می اتدر معجز ایدورهمایک  1:26:53

  گیرد. بحث زنده و پرتحرکی در می «است.اشتباه  زندکه می

 دهند. کند. گری و شری جواب میهای دیگر نگاه به نفس را بحث میکارین راه 1:20:41

   دهند. پرسد. گری و شری پاسخ میرحمان در باره ارتعاشات و قانون جذب می 1:35:21

~~~~~~~~~~    

خود  هایهایی 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

 گری کریگ ©

 تمامی حقوق محفوظ است

 .کنیددر تمامی موارد درمانی با پزشکان مشورت  لطفاً توجه:


