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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 ثروتافرگونه دوره ایبرگزاری ه -1

 داند(تی میافکار را تحریف ای

 داند(ترجمه و انتشار بدون اجازه آثارش )وی این کار را سرقت می -3

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

 اه و بسیار ناراضی است.آگ 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 رایگانافدر همه جای دنیا مردم ایاند. گرفته

 آموزند!!!!

@GaryCraig 

www.EFT.ir 

ی به شاگردان رغم اطالع از وجود اینها هیچ سرنخاز 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 ون اجازه و ناقص منتشر میهای او را بدکه 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!!!

ی )درمانگر نادیده( نیست و هیچ تافتوجه 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: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 

)ب( مسئله همدلی، )ج(  ،باشیم دقیقچگونه )الف(  :ر نادیده در حال کار( درمانگ2، )امروز هجمل (1)

 کمک بیشتری نیاز دارید؟( 4مقاالت/ ویدئوهایی برای مرور کردن، )( 3) بخشش

 تی ـ پیشرفته: افضای دوره اوایبرای اع

، جواهراتی از وبینارهای قبلی ما( 3، )و احساسات بهبود خود به خودی روابط( 2وبینار بعدی ما، ) (1)

  های تمرینی( یادآوری گروه4)

~~~~~~~~~~   

  امروز: هجمل

 بسیار سپاسگزارم گری!

یی درد ده ساله پشتم از بین رفت!... آساطور معجزهبهکردم. روی مسائلم تمرین  را صرفزمان زیادی 

را دوباره انجام دادم و باز هم انجام خواهم  بازگشت رحمی همراه با ضبطهمچنین بسیاری چیزهای دیگر. 

در  روزشبانهتغییراتی در طول چند روزی هست که از جلسه اصلی یا ترکیبی از جلسات با استفاده داد. 

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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شده  گشودهیلومتر دویدم، گویی فضای جدیدی به رویم ک 22طور ناگهانی دیروز به کنم.خودم احساس می

 احساس آزادی و رهایی! است و انرژی بیشتری دارم.

 کنم. هایم اضافه میتو بسیار ممنونم و آن را به لیست شکرگزاریخوانی. از مطمئنم اینها را می

 متشکرم 

  تارین پارکر

~~~~~~~~~~   

  درمانگر نادیده در حال کار ـ یک مجموعه

 )چند مثال در زیر(

فرض بر آن است  ه شده ودر نظر گرفت 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

   ستتان دارم، گریهمگان ارزش دیدن دارد. از آن لذت ببرید. دو

~~~~~~~~~~    

 را کامل انجام دهید  کارچگونه در جلساتتان دقیق باشید و 

 «...خورندنتایج موقتی فریب می»تی با افبسیاری از کاربران ای

تی به حد کافی اف، زیرا آنها موقع کار با ای«خورندبا نتایج موقتی فریب می»تی افبسیاری از کاربران ای

های راهبررسی و کشف ( 1) راجع به کنند. با من و گابریل روتن همراه شوید. در این ویدئوعمل نمیدقیق 

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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( استفاده کردن یا نکردن از تشبیه در این فرآیند 3)و  تیافدر ای( اهمیت آزمایش 2مختلف دقیق بودن، )

 کنیم.بحث می

  ویدئو را ببینید.

~~~~~~~~~~       

 جنی و مسئله همدلی 

 «و برای آن چه باید کرد. دریاب چرا این اتفاق افتاده است»

، این عبارت هسته اصلی بحث ماست. صحبتی به میان نیامدهدر آغاز این گفتگو « همدلی»واژه از گرچه 

مسائل دیگران سر و کار دارند. دریاب چرا این « برطرف کردن»های مختلف با شکلاش کنندهجنی و مراجعه

 اتفاق افتاده است و برای آن چه باید کرد. 

 ویدئو را ببینید.

      ~~~~~~~~~~    

 شش ـ موضوعی مهمبخ

 «.کنیمارزیابی میدر این موضوع را مان های درونیما چالش»... 

 بخشش موضوع کلیدی آرامش شخصی ماست. بدون آن بر خشم، کینه، رنجش و سایر احساسات ناخوشایند

 . افزاییممی خود

ذاشت. من و هِلی با قدردان هِلی گیلینگ هستم که تفکراتش را درباره این موضوع حیاتی با ما در میان گ

 کنیم. را بررسی می بخششمان راجع به های درونیچالش ارزیابیو  این هدفهای مفید دستیابی به هم راه

  .ویدئو را ببینید

https://emofree.com/unseen-therapist-at-work-plus-insights/recording-1-50/how-to-be-thorough-in-your-sessions.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Fooled&utm_content=Body&utm_campaign=9-23-21&idU=1
https://emofree.com/unseen-therapist-at-work-plus-insights/recording-1-50/jenny-and-the-empath-issue.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Jenny&utm_content=Body&utm_campaign=9-23-21&idU=1
https://emofree.com/unseen-therapist-at-work-plus-insights/recording-1-50/forgiveness-a-big-topic.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Forgiveness&utm_content=Body&utm_campaign=9-23-21


 

6 
 

~~~~~~~~~~     

 ها/ ویدئوهای قبلی پیشنهادی برای مرور:مقاله

 یبوست شدید« غیرممکن»شفای ما: « ممکنغیر»از مجموعه شفاهای  .1

های شدیدی که دارد خالص آیا درمانگر نادیده پسرم را از آلرژی های ما:پاسخ از مجموعه پرسش و .2

  کند؟می

  من باید عاشق تو باشم از مجموعه اندیشه 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 ایارائه  از طریق برنامه .3

 در شفابخشی شوید. تأثیرگذارای و گروه برتر افراد حرفه

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

 تماس بگیرید. 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/impossible-healing-for-severe-constipation.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Constipation&utm_content=Recommended&utm_campaign=9-23-21
https://emofree.com/answers/questions-and-answers/can-the-unseen-therapist-relieve-my-son-s-extreme-allergies.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Allergies&utm_content=Recommended&utm_campaign=9-23-21
https://emofree.com/answers/questions-and-answers/can-the-unseen-therapist-relieve-my-son-s-extreme-allergies.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Allergies&utm_content=Recommended&utm_campaign=9-23-21
https://emofree.com/answers/questions-and-answers/can-the-unseen-therapist-relieve-my-son-s-extreme-allergies.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Allergies&utm_content=Recommended&utm_campaign=9-23-21
https://emofree.com/answers/questions-and-answers/can-the-unseen-therapist-relieve-my-son-s-extreme-allergies.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Allergies&utm_content=Recommended&utm_campaign=9-23-21
https://emofree.com/garythink/episodes-1-50/30-i-need-to-be-in-love-with-you.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Love&utm_content=Recommended&utm_campaign=9-23-21
https://emofree.com/garythink/episodes-1-50/30-i-need-to-be-in-love-with-you.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Love&utm_content=Recommended&utm_campaign=9-23-21
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

برگزار  صبح به وقت غرب آمریکا 11در ساعت  ،سپتامبر 32به، شنیکروز در  وبینار بعدی ما:

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

ها یاری برانگیز، کاربردهای شخصی یا هر چیز دیگری خواهد بود که به ما در باال رفتن از پلکان معجزهچالش

  رساند.می

بازنگری و کاربرد آن در  پیرامون تشبیه عشق به اسفنجای واقعی با مخاطبان جلسهموضوعات این وبینار 

 هاست.  ها و رنجشکینه

یا با خودتان به وبینار  آنها را برایم بنویسیدها و نظرات شماست. این فرصتی عالی برای بررسی پرسش

   بیاورید.

~~~~~~~~~~     

 مادر مرحومش  نسبت بهکارن احساسات بهبود خود به خودی 

 «.دهدتغییر میهمه چیز را  همین»

 سالم گری، 

اند. وقتی مادرم زنده بود روابطم و بهتر شده رحومم خود به خود بهبود یافتهاحساساتم نسبت به مادر ماخیراً 

چه وقتی زنده بود و چه ها( روی بخشیدن مادرم تی و سایر نیایشاف. )با اوایبا او همیشه مشکل داشت

 خیلی کار کردم.زمانی که از دنیا رفت 

 همه شفاهاست.« مادر»درمانگر نادیده 

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=9-23-21
https://www.emofree.com/gary.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Contact&utm_content=Members&utm_campaign=9-23-21
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ام احساس دوست داشتن و عشق نکنم. وقتی با و همین باعث شد هرگز در بزرگسالی مادرم خودشیفته بود

مرا از چقدر که مادر مرحومم واقعاً دریافت کردم  اوای از ناخودآگاه هدیهدرمانگر نادیده ارتباط برقرار کردم 

 دوست داشت!تولدم تا پایان عمرش و حتی بعد از مرگش زمان 

 دهد!همین همه چیز را تغییر می

من و همسرم تصمیم گرفتیم به شهر دیگری نقل مکان کنیم و در حالی که دنبال خانه  چند وقت پیش

انتظار نداشتم این اتفاق  . اصالً پیدا کردیم نزدیک دوستان خوبمان انگیزی از بهشت راتکه شگفتگشتیم می

 همه چیز تغییر کرده است! ما ، اما حاالمان خانه دیگری پیدا کنمجای خانه فعلیخواستم بهبیفتد. فقط می

احساساتم را در مورد اینکه واقعاً چه اتفاقی دارد توانم در فرآیند نهایی کردن خرید خانه هستیم و نمی

توانستم تصور کنم درمانگر ! این خانه مثل یک مرکز دنج در وسط تگزاس است. هرگز نمیباور کنمافتد می

همینی هست انتخاب کرده است، اما چه باور کنم و چه نکنم حقیقت نادیده چنین خانه رؤیایی را برای ما 

 انگیز است و بسیار قدردان او هستم. ! شگفتکه برایمان پیش آمده است

     با عشق، کارن

~~~~~~~~~~    

 جواهراتی از وبینارهای پیشین ما 

و روی وبینارهای ضبط شده کلیک کنید. در  تی وارد شویدافبه حساب کاربری خود در بخش عضویت اوای

 ادیده خواهید یافت. هایی درباره فرآیند سطح باالی کار با درمانگر نها و نمونهای از بینشآنجا گنجینه

 اند: آورده شده 11در اینجا به عنوان مثال موضوعات مورد عالقه وبینار شماره 

و مقدمه  صحبتکلی به صورت ها. او درباره دوره معجزهدر دوره  ایحرفهمعرفی شری بیکر کاربر  2:22:22

 کند. ای را بیان میاولیه

https://www.emofree.com/log-in.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Login%20Gems&utm_content=Members&utm_campaign=9-23-21
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تی را برای غلبه بر افاصول اپتیمال ای برخی از سال است 22معرفی هلن برِسلِر کسی که بیش از  2:13:20

را برای یاری برد. او تجربیات معنوی خود و چگونگی سئوال کردن از درمانگر نادیده اس به کار میبیماری ام

 انگیزی بود. داستان و بحث شگفت مسیح)ع( است.حضرت در مورد او درمانگر نادیده  دهد.شرح می

پرسد. همچنین گری هایی از هلن میکند پرسشاس کار میبا بیماران مبتال به امکه ل روتن گابری 2:32:20

 پیوندند. می پرتحرک و زنده و آموزندهو شری به این گفتگوی 

تی صحبت افهایش در کار با اپتیمال ایاس و موفقیتدرمان ام هایپیرامون روشایزابل رِیز دکتر  2:53:35

 .کنندهایشان را بیان میاندیشهو شری  کند. گری، هلنمی

کند. دهد. گری نظراتش را اضافه میشرح می از دعوت واضحی که داشتشیوه خود را دوروثی  1:24:41

 دهد. پرسد. گری جواب میمی دیگرانهمچنین دروثی در مورد کار نیابتی برای 

و مشکالت تی برای رفع اضطراب افاپتیمال ایکاربرد نیابتی آمیزش از استفاده موفقیتدرباره تای  1:12:53

 شود. خوبی شنیده میبه یششود، اما صدایادداشت: ویدئوی او نمایش داده نمیگوید. پسرش میخواب 

ها بحث معجزه ای درمختلف دوره تجدیدنظرهایها و راجع به نسخهگابریل، شری و گری  1:18:35

 کنند. می

 دهد. پیشنهاد میرا نی شریل چند مطلب خواند 1:22:41

 کند. برد صحبت میکه برای شفا و بهبودی به کار می الگوییدرباره دوروثی  1:20:51

 شدنیکی »دهد و سئوالی راجع به ها را پیشنهاد میمعجزه ای درایروین کاربرد نسخه صوتی دوره 1:21:21

 دهند. ؟ گری و شری نظر میرفته استن فردی ما از بی آیا این بدان معنی است که هویت که کندمی« ههم
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پرسد. گری پاسخ تی میافایجاد تشبیهات در خالل فرآیند اپتیمال ایرحمان کان پیرامون  1:30:28

 گفتگو»های . همچنین رحمان در مورد مجموعه کتابکندصحبت میدهد و راجع به ارزش تمرین کردن می

 دهد. کند و شری جواب میسئوال می« با خدا

 دهد. پرسد. گری جواب میهایش میتی برای بیماریافدایان درباره اپتیمال ای 1:44:24

ویدئوهای مارشا را به کار گرفت و به نتایج خوبی رسید. او از گری درباره احتماالت کسب هِنک  1:41:14

مردم  خواهدمیگری . همچنین از پرسدندارد( می وجودعد معنوی زمان از آنجا که در بُو )تر نتایج عالی

  دهد.  بیشتری به این ویدئوها دسترسی پیدا کنند. گری جواب می

~~~~~~~~~~    

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:


