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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 ثروتافری هرگونه دوره ایبرگزا -0

 داند(تی میافکار را تحریف ای

 داند(ترجمه و انتشار بدون اجازه آثارش )وی این کار را سرقت می -5

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

 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 رایگانافند. در همه جای دنیا مردم ایاگرفته

 آموزند!!!!

@GaryCraig 

www.EFT.ir 

سرنخی به شاگردان رغم اطالع از وجود اینها هیچ 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 یک از مطالب ایشان بدون اجازه و نقض حق مالکیت معنوی نویسنده به حساب می

کنند ا بدون اجازه و ناقص منتشر میهای او رکه 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

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

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

دهند، ادعای استادی علوم عرفانی هم دارند و از رضایت 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:ینکل

 | 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 

درمانگر بخشش حقیقی، منطقی یا احساسی، چرا  :ر نادیده در حال کار( درمانگ2، )امروز جمله (1)

از کمک بیشتری نی( 4مقاالت/ ویدئوهایی برای مرور کردن، )( 3)، کند؟نمی یبرایم کار نادیده

 دارید؟

 

 تی ـ پیشرفته: افبرای اعضای دوره اوای

تی افمزایای گذار از ای( 3، )است آخرین وبینار ضبط شده در دسترسفایل ( 2وبینار بعدی ما، ) (1)

های یادآوری گروه( 5( )ه بودنکوتولمزایای فراوان برای تِنزیل )شامل ( 4، )تیافای به اوایضربه

  تمرینی

~~~~~~~~~~   

  گمنام «به تو خدمت کنم؟توانم دنیا! امروز چگونه می» امروز: جمله

~~~~~~~~~~   

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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  درمانگر نادیده در حال کار ـ یک مجموعه

 )چند مثال در زیر(

فرض بر آن است  در نظر گرفته شده و تیافایاعضای دوره اواین 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

~~~~~~~~~~    

 «بخشش واقعی»چگونگی دستیابی به 

 آرامش از سطح جدیدو با آن آورد به ارمغان میشود برای ما آرامش شخصی درستی انجام وقتی بخشش به

بیشتر دهیم. های بیهوده هدر نمیوقت خود را برای نشخوارهای ذهنی و نگرانیانرژی احساسی و دیگر 

 شویم. های جسمی میخندیم... و کمتر گرفتار بیماریگویم بیشتر میخندیم... باز هم میمی

در ای و حرفهاربر متخصص به من و نامی اوساکابه، کببرد. تواند ما را فراتر از این می« بخشش واقعی»اما 

  برای بحثی عمیق، روشنگر و عالی در باره این موضوع حیاتی همراه شوید.  تی،افاوای

    ویدئو را ببینید.

~~~~~~~~~~       

 مسئله شما منطقی است یا احساسی؟ و در باره آن چه باید کرد؟ 

، «افی خوب نیستمبه اندازه ک» نظیر :کنیمرا با خود حمل و آنها را تحمل میبسیاری از ما مسائل احساسی 

دوران  پایه اینها درحال ه هر و موضوعاتی مشابه اینها. ب «داشتنی نیستمدوست»، «آیمبه حساب نمی»

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/what-is-really-behind-rod-s-serious-disease-2.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Forgiveness&utm_content=Body&utm_campaign=9-16-21&idU=1
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و باره ظاهر آنها اغلب در زمان حاضر دوبا وجود این  منطقی نیستند. باورهااین و است گذاشته شده کودکی 

  هستند. ماهای محدودیت وجبم مانزندگی در طول شوند ومیبازپخش 

 چه باید کرد؟ 

تی( که به بررسی این افای و متخصص در اپتیمال ایگروری )کاربر حرفههای من و مری مکبه صحبت

 پردازیم گوش دهید. آنها می هایحل مسائل و راه

      ویدئو را ببینید.

      ~~~~~~~~~~    

 کند؟ من کار نمی تی )درمانگر نادیده( برایافچرا اوای

 «کند، اما...کار می شمابرای به تمامی بله، »

 .همراه شویدتی و درمانگر نادیده افدرونی اوای عملکردهایپشت پرده  کشفبا من و شری بیکر در 

اینکه آیا به آن فرصت  و دکند، اما اول باید چگونگی عملکرد آن را بفهمیکار می شمابرای به تمامی بله، 

 شوند. های زیادی در این ویدئو مطرح مییا نه. بینش دهیدمی

       ویدئو را ببینید. 

~~~~~~~~~~     

 ها/ ویدئوهای قبلی پیشنهادی برای مرور:مقاله

 بی(آیاف)اِی یزیدهل ونیالسیبریفآریتمی « غیرممکن»شفای ما: « ممکنغیر»از مجموعه شفاهای  .1

   ]نوعی ناراحتی قلبی[ نورما

  حمله خواب یا نارکولِپسی اختالل عصبی در باره  سئوالی های ما:پاسخ از مجموعه پرسش و .2

https://emofree.com/unseen-therapist-at-work-plus-insights/recording-1-50/is-your-issue-logical-or-emotional-and-what-to-do-about-it.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Logical&utm_content=Body&utm_campaign=9-16-21&idU=1
https://emofree.com/unseen-therapist-at-work-plus-insights/recording-1-50/why-doesn-t-oeft-unseen-therapist-work-for-me.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Why&utm_content=Body&utm_campaign=9-16-21&idU=1
https://emofree.com/answers/doing-the-impossible/norma-s-impossible-atrial-fibrillation-a-fib-healing.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Norma&utm_content=Recommended&utm_campaign=9-16-21
https://emofree.com/answers/doing-the-impossible/norma-s-impossible-atrial-fibrillation-a-fib-healing.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Norma&utm_content=Recommended&utm_campaign=9-16-21
https://emofree.com/answers/questions-and-answers/a-question-about-narcolepsy.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Narcolepsy&utm_content=Recommended&utm_campaign=9-16-21
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   تی هستیم  افاوای آغاز راهتازه در  از مجموعه اندیشه نوین ما: .3

~~~~~~~~~~  

 ری نیاز دارید؟کمک بیشت

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 با یکی از افراد بسیار آموزش دیده و دارای مدرک ما تماس بگیرید. .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(فه)فرصتی غیر رایگان برای افراد حر

  های عضویتجزئیات و قیمت

برگزار  صبح به وقت غرب آمریکا 01در ساعت  ،سپتامبر 51شنبه، یکروز در  وبینار بعدی ما:

های پیشرفته، جلسات خودیاری، موارد های اعضا پیرامون درسنظرات/ پرسشاین وبینار مختص . شودمی

https://emofree.com/garythink/episodes-1-50/26-oeft-we-are-just-beginning.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Beginning&utm_content=Recommended&utm_campaign=9-16-21
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
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یاری  اتبرانگیز، کاربردهای شخصی یا هر چیز دیگری خواهد بود که به ما در باال رفتن از پلکان معجزچالش

 رساند. می

یا آنها را به وبینار  آنها برایم بنویسیددر باره ها و نظرات شماست. این بهترین فرصت برای بررسی پرسش

 بیاورید. 

~~~~~~~~~~      

است  برای دستیابی به آن فقط کافیآخرین وبینار ضبط شده ما در دسترس است: فایل اکنون هم

روی وبینارهای ضبط شده/ و در منوی سمت چپ  شویدخود تی افاپتیمال ای حساب کاربری وارد

به درمانگر نادیده اعتماد کنید، ـ  111/ وبینار شماره 135ـ  111عد/ وبینارهای به ب 2112وبینارهای 

  .کلیک کنید ،پرسش و پاسخ

 اند: در زیر آورده شده 111وبینار شماره  جالبموضوعات 

 دهد.را ارائه میات کند. شری مقدممی شروعگری وبینار را  1:11:11

 کند. کرده است صحبت می آغازآن را تی که اخیراً افدوره فشرده اوایراجع به شری  1:15:13

سرطان بهبود  برایهای ضربه زدن استفاده از درمانگر نادیده و نسخهباره دررا اَلیسون تجربیاتش  1:18:41

 دهد. گوید. گری نظر میمی روابط و سینه

 کنند. تی بحث میافاهمیتشان در فرآیند اوایو  تداعی معانی و گسستگیگابریل و گری پیرامون  1:32:35

 دهد. کند. گری نظر میکننده در طول جلسه صحبت میمراجعه حرکاتکارمن در باره ارزش  1:48:52

 دهند. پرسد. گری و گابریل نظر میمی یو گسستگ یمعان یتداعگوران سئواالتی راجع به  1:53:44

https://www.emofree.com/gary.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Contact&utm_content=Members&utm_campaign=9-16-21
https://www.emofree.com/log-in.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Login&utm_content=Members&utm_campaign=9-16-21
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و بخشش فردی که از او سوء  گانشکنندمراجعهیکی از ده جنسی تجربه سوء استفاباره جان در 1:11:42

 دهد. . گری نظر میپرسدمیاستفاده کرده بود 

سی راجع به چگونگی تمایز و تشخیص بین صدای درمانگر نادیده و گفتگوی درونی نفس جِی 1:12:11

 دهد. پرسد. گری نظر میمی

 دهد. دامه میاگری بحثش را با جان  1:18:51

 کند. شری نظرات پایانی را مطرح می 1:21:48

    کند. وبینار را تمام می سازدمیاز آنکه گابریل نظرات نهایی را مطرح  پسگری  1:25:44

~~~~~~~~~~      

 تی افای به اوایتی ضربهافگذار از ای مزایای

  «...ارتباط بودبی کردیمبه آنچه روی آن کار می کالخاطره دیگری را رو آورد که درمانگر نادیده »... 

تی )درمانگر نادیده( است افای به اپتیمال ایتی ضربهافجودی ریگ در حال گذار از ای ای از گری:مقدمه

 گذارد. مزایای جدیدی را که به آن دست یافته است با ما در میان می برخیو 

~~~~~~~~~~      

 سالم گری، 

درمانگر  استفاده ازدرمانگر نادیده را خواندم و تمرین  ،که ممکن است به خاطر داشته باشی کتابتطور همان

 نادیده را روی خودم انجام دادم تا بتوانم احساسات نهفته فراوانی را خنثی کنم. 

دهم میانجام ای تی ضربهافایدر جلساتی که درمانگر نادیده را به این سمت هدایت شدم که عالوه بر آن 

  ای دیدم.و نتایج عالیبخوانم فرا 
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و روی مسائل من کار کننده بودم ای دیگری در حالی که خودم مراجعهای را با کاربر حرفهتی ضربهافای

زدیم. در دور اول داشت ضربه می 8شدت  11ای احساسی که از صفر تا ما روی واقعه انجام دادم.کردیم می

شده است، آن کاربر  4کردیم که چرا شدت طور که داشتیم با هم بحث میانکاهش یافت. هم 4شدت به 

 از درمانگر نادیده بپرسد. قبول کردم.علت را تواند میای از من پرسید حرفه

کردیم نداشت. بنابراین ما روی آن کار می ربطی به آنچه کالدرمانگر نادیده خاطره دیگری را رو آورد که 

باره وقتی مراحل کار با درمانگر نادیده را روی آنها کار کنیم. دو بایستمیکه  ندحاال دو خاطره وجود داشت

 آن دو خاطره از صفر تا ده به صفر رسید. طور کامل طی کردیم شدت به

 یاداالن آن خاطره را به کردم.  سازیآن را پاک ودیدم که خاطره رو آمد، آن را تشخیص دادم، از آن تعجب 

 خنثی شد. نیزبود  4 ای که روی آن کار کردیمهم مثل خاطره و شدتشبود ربط ای که بیخاطره. آورمنمی

 آوردم!می یادکاش به گویم که میآورم. به شوخی آن را هم به یاد نمی

کننده و آزاردهنده و نکار کردیم که نگرانیز ام در طول همان جلسه روی واقعه خاص دیگری در زندگی

در حالی که آن رسید.  4بود. این بار از درمانگر نادیده پرسیدیم و شدتش به  هشتشدتش از صفر تا ده 

تی افپرسید و بحث معمول در ایاست می 4چرا شدت خاطره اینکه ای از من سئواالتی در باره کاربر حرفه

پیرامون آن تغییر  هر دوشناختی شدم و  تغییر، متوجه آیدای داشتیم تا دریابیم چه چیزی باال میضربه

 شناختی صحبت کردیم. 

 موقع گفتگویمان برایم آشکار شده بود. که شدیم ما آماده کار روی آن واقعه خاصی 

کردم، هنگام جعینم کار و با آنها صحبت میخواهم اشاره کنم که در سه مورد مختلف که با مرامیجا در این

 مانگر نادیده همان اتفاق افتاد. استفاده از در

دریافتم کنار گذاشتن  کنم فقط مشاهده کند.توصیه میبه او گذارم و کنار میهمیشه قبل از جلسه نفسم را 

  و بدون هیچ گفتگو و بحثی خنثی کنم.تر راحتواقعه احساسی را دهد به من میاین اجازه را نفسم 
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کنند هایم فکر میسگگاهی اوقات کنم. مطمئنم نادیده صحبت می باید اعتراف کنم در طول روز با درمانگر

 کند.. به هر حال این شیوه کمکم میامخُل شدهکمی 

 ام.ممنون برای خواندن نامه

   جودی  

~~~~~~~~~~   

 دهدتِنزیل برخی از مزایای فراوانی را که به آنها دست یافته است شرح می

 ( مسائل جسمی 2و ) ه بودنکوتول (1)

 الم گری، س

گذارم، چون هر چه تالش کردم دریابم در میان می تواین موضوع را با  ام با کوتوله بودن:مسئله

 اند چیزی پیدا نکردم.کاری کردهچه دیگران در این باره 

طبیعی بود، چون همه از من بلندتر بودند: کردم. هاست با مسئله کوتوله بودن دست و پنجه نرم میسال

ها و کالً هر کس دیگر. تقریباً هر جا ، همسایههای اقوام پدری و مادریبچههر و برادرهایم، دوستان، خوا

 مواجه بودم.  کوتوله بودنمهایی به خاطر ها و کنایهبا نظرات، اشارهرفتم می

این یک چیز واقعی است. کند.  رفعتواند چنین مشکل احساسی را تی نمیافکردم ایها فکر میو سال

شود، بنابراین باید با این وضعیت بغرنج زندگی کنید. درست از سن معینی دیگر قدتان بلندتر نمیبعد 

 گویم؟ می
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تی را به کار ببندم. بنابراین افباالخره بار احساسی این مشکل برایم خیلی سنگین شد و مجبور شدم ای

ک ماه و نیم طول کشید تا این داشتم. ی ی کهاحساس خنثی کردنتی برای افشروع کردم به کار با ای

 کنم. یک بار انجام دادم و مسئله حل شد.  رفعحساسی را مشکل ا

م. وراعتماد به نفسم را به دست آوردم. با افتخار راه میمثل بقیه.  ،عادی هستم یکنم آدممیاحساس 

د یکدیگر را بایبینم. ما همگی تجلی الهی عشق هستیم و دیگر خودم و دیگران را معیوب و ناقص نمی

ام زندگیبدون این ابزار تی در زندگی من تا به حال بوده است. افترین نقش ایمهمدوست بداریم. این 

 گذشت. میو پیچیده به مبارزه با این مسئله بغرنج 

کنم در مقابل این روش درمانی کار هستم و احساس میتی تازهافدر کار با اوای مسائل جسمی:

 :اندالعادهگیرم فوقی که در آغاز راه دارم مینتایجهم کنم، اما هنوز ت میآسا مقاوممعجزه

 11زمان کووید اکنونالریه است. )رسید عالئم ذاتدرگیر عالئمی بودم که به نظر میچند هفته پیش 

ام گرمایی را واقعاً در سینهاست، بنابراین تب نشانه بدی است.( چند جلسه با درمانگر نادیده داشتم و 

 اگرشفا یافتم. ) باره با درمانگر نادیده ارتباط برقرار کردم و عالئم از بین رفتند.دو روز بعد حساس کردم.ا

 م.(شدمیچند هفته درگیر این قضیه بستم را به کار نمیتی افاوای

از و  بود 2ام را از بین برد. شدت درد نویسم درمانگر نادیده درد شانهطور که این بازخورد را میهمین

تی استفاده کنم و سه چهار ساعت این درد افابتدا فراموش کردم از اوای .رسیدمی به ستون فقرات شانه

تی را به کار بستم و ده افتی هستم. بنابراین اوایافرا تحمل کردم. بعد فکر کردم من یک کاربر اوای

در میان  توجه شدم الزم است این قضیه را با . اینجا بود که متوآرام گرفت شانهدرد دقیقه طول کشید و 

         بگذارم. 

دانی دنیا چقدر تشکر کنم. نمیام داری در بهبود زندگیرا چنین سهمی اینکه به خاطر  توخواهم از می

 ای. داده ماای که به العادهتو را دوست دارد و قدردان توست به خاطر این ابزار فوق
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 با احترام، تِنزیل 

~~~~~~~~~~    

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

 گری کریگ ©

 تمامی حقوق محفوظ است

 .کنیددر تمامی موارد درمانی با پزشکان مشورت  لطفاً توجه:


