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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 ثروتافونه دوره ایبرگزاری هرگ -5

 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 سفانه در حال حاضر فردی هر دوی این کارها را انجام میأمت

 و بسیار ناراضی است. آگاه 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 رایگانافهمه جای دنیا مردم ای اند. درگرفته

 آموزند!!!!

@GaryCraig 

www.EFT.ir 

به شاگردان رغم اطالع از وجود اینها هیچ سرنخی 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 اجازه و ناقص منتشر می های او را بدونکه 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!!!

)درمانگر نادیده( نیست و هیچ تی 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 ی محبوب:هالینک

 | 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 

 عواملیچه )ب(  ،ای برای احساس گناهچاره)الف(  :ر نادیده در حال کار( درمانگ2، )امروز نگیزشا (1)

کمک ( 4)مقاالت/ ویدئوهایی برای مرور کردن، ( 3)، مسائل خودآزاری)ج(  د؟نشوباعث اگزما می

 بیشتری نیاز دارید؟

 تی ـ پیشرفته: افبرای اعضای دوره اوای

( 4، )جواهراتی از وبینارهای پیشین ما( 3) ؟ه بودعلت واقعی این دردها چ( 2وبینار بعدی ما، ) (1)

  های تمرینییادآوری گروه

~~~~~~~~~~   

کمک در آن  ویدئویی کهبنویسید. از تماشای این ویدئو  پساحساسات گرمتان را  امروز: نگیزشا

 . کندمی آزادرا حصار سیمی  درگرفتار ناامید و گوسفند دهد که فردی را نشان میخیرخواهانه 

  ویدئو را ببینید. 

~~~~~~~~~~   

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
https://media.gab.com/system/media_attachments/files/085/868/044/original/edf474981f19e31b.mp4
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  نگر نادیده در حال کار ـ یک مجموعهدرما

 )چند مثال در زیر(

فرض بر آن است  در نظر گرفته شده و تیافایضای دوره اواعاین 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

   زش دیدن دارد. از آن لذت ببرید. دوستتان دارم، گریهمگان ار

~~~~~~~~~~              

 ای برای احساس گناهچاره

احساس گناه را به دهد که این امکان را میبه ما درمانگر نادیده کمک بسیار مهمی است، زیرا  مفهوماین »

  «آرامش تبدیل کنیم.

زند. را به هم می نماآرامش شخصی ،احساس این وشوند ما میدر احساس گناه ایجاد اتفاقات مختلفی باعث 

 جسمیسالمت  ،تجاریو داد و ستدهای معامالت همین بر هم زدن آرامش ناشی از احساس گناه در روابط، 

 شود.و بسیاری موارد برایمان گران تمام می

که در نتیجه رفتارهای ز احساس گناه اش اراجع به تجربه« بیل»طور که در این ویدئو خواهید دید، همان

رسد علت به نظر میهرچند دهم طور که توضیح میهمانبا این حال . نویسدمیعاری از محبت پدرش است 

 شود.این موضوع از واکنش بیل نسبت به پدرش ناشی میدر واقع  ولی است شپدرفقط بیل احساس گناه 

که احساس گناه را به  دهدیامکان را م نیابه ما  دهیکمک درمانگر ناد رایاست، ز یمهم اریمفهوم بس نیا

    .میکن لیآرامش تبد

  ویدئو را ببینید.

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/a-remedy-for-guilt.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Guilt&utm_content=Body&utm_campaign=10-7-21&idU=1
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~~~~~~~~~~      

 شوند؟یباعث اگزما م یچه عوامل

 «داریم. این مسئلهمؤثری برای دستیابی به علل  شیوهتی و درمانگر نادیده افبا اوای»

دانند چه عواملی موجب اگزما پزشکان دقیقاً نمی» ،آمده است WebMD.comطبق آنچه که در 

کنند. با جای علل، عالئم بیماری را بررسی میبیشتر به رویکردهای متداولدر نتیجه بسیاری از  «د.شونمی

بیماری این از این طریق  داریم و این مسئلهتی و درمانگر نادیده شیوه مؤثری در دستیابی به علل افاوای

 دهد. این موضوع را نشان مییابد. این ویدئو می بهبود

      ویدئو را ببینید. 

~~~~~~~~~~        

 تی برای مسائل خودآزاری نیاز داریم؟ افهر اوایآیا به کاربر ما

خوبی فرا بگیرید. در این صورت ابزار مؤثری در اختیار خواهید داشت که همه جا به کارتان این فرآیند را به»

 «آید.می

ها، بیماریرسانند عمدتاً همان کسانی که به خود آسیب می، علل احساسی رسدهر چند عجیب به نظر می

را در خود  غیره های روحی و روانی، ترس واحساس گناه، خشم، ضربه همه ما .... استها وترس اضطراب،

ها به نوبه خود این عدم تعادل شود.می مانداریم که همین موجب به هم خوردن تعادل شیمیایی بدننگه می

 خرج کنیم.  باید میلیاردها دالرد که برای تشخیصشان نکنهای مختلف بروز میبه صورت بیماری

 ، از جمله رفتارهای خودآزاریرا برای همه این مسائلیکسانی جالب اینجاست که با درمانگر نادیده رویکرد 

داشت که همه  دیخواه اریدر اخت یصورت ابزار مؤثر نی. در ادیریفرا بگ یخوبرا به ندیفرآ نیا بریم.به کار می

 .دیآیجا به کارتان م

https://emofree.com/unseen-therapist-at-work-plus-insights/recording-1-50/what-causes-eczema.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Eczema&utm_content=Body&utm_campaign=10-7-21&idU=1
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         ویدئو را ببینید.

~~~~~~~~~~     

 ها/ ویدئوهای قبلی پیشنهادی برای مرور:مقاله

   تی افدر اوای دقتمزایایی برای ریسا از  ما:نتایج از مجموعه  .1

  فقط یک جسم نیستم، من آزادم  :معجزات پلکانما با عنوان از مجموعه  .2

   ابدیت و ماوراسوی به  ما:های معنوی تجربهاز مجموعه  .3

~~~~~~~~~~  

 کمک بیشتری نیاز دارید؟

تی افآخرین پیشرفت ما یعنی اپتیمال ایرا بخوانید تا درک بهتری از  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. ارتأثیرگذای 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

https://emofree.com/unseen-therapist-at-work-plus-insights/recording-1-50/do-we-need-an-oeft-specialist-for-self-harm-issues.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Specialist&utm_content=Body&utm_campaign=10-7-21&idU=1
https://emofree.com/answers/results/risa-s-benefits-from-thoroughness.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Risa&utm_content=Recommended&utm_campaign=10-7-21
https://emofree.com/answers/garythink-articles/i-am-not-a-body-i-am-free.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Body&utm_content=Recommended&utm_campaign=10-7-21
https://emofree.com/answers/garythink-articles/i-am-not-a-body-i-am-free.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Body&utm_content=Recommended&utm_campaign=10-7-21
https://emofree.com/answers/spiritual-experiences/infinity-beyond.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Infinity&utm_content=Recommended&utm_campaign=10-7-21
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

. شودمیبرگزار  صبح به وقت غرب آمریکا 51در ساعت  ،اکتبر 51شنبه، یکروز در  وبینار بعدی ما:

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

یاری  اتبود که به ما در باال رفتن از پلکان معجز برانگیز، کاربردهای شخصی یا هر چیز دیگری خواهدچالش

 رساند. می

نحوه ایجاد گروه تمرینی که در مورد  دکتر ماریون بیلیچبا بحث ویژه و پیشنهاد موضوعات ما این بار 

بسیار موفق ماست و انبوهی از گروه تمرینی  ماریون عضو چند شود.آغاز می واقعاً کاری انجام دهد

ها را در او برخی از این ایده شود.و عمق بخشیدن به تالشتان می کارآییموجب ای دارد که قانهخالهای ایده

دهد تا پیشنهاد میرا « به کارشروع »ای چند هفته به عنوان سرپرست، گروهو خواهد کرد وبینار مطرح  این

   .معرفی کندرا العاده این تجربه فوق در کارتازه چند داوطلب

راجع به موضوعات  ها و نظرات شمابررسی پرسشپرسیدن سئواالتتان از ماریون و عالی برای  این فرصتی

   یا با خودتان به وبینار بیاورید. ویسیدآنها را برایم بن. دیگر است

~~~~~~~~~~    

 علت واقعی این دردها چه بود؟ 

 ایآهلووالجاگجیت سینگ 

 « از چند دور کار با درمانگر نادیده فروکش کرد. بعدشدت احساسی زیادی داشت که آن مسئله »

 ،سالم گری

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
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دهد چگونه . این مثال نشان میرسد نیستر میچه که به نظام که علت دردها آندر اینجا مثال دیگری آورده

 آورد. آرامش را به ارمغان میو رهایی  ،تسکیندرمانگر نادیده 

، چون همه مشکالت بعد دردها لخته خون ایجاد شده در ریه بوداحتمالی  علتکه رسید طور به نظر میاین

واقعی دردها مسائل احساسی حل  طور که خواهید دید علتهمان حال از این قضیه به وجود آمدند. با این

 بود. نشده 

 ایآهلووال نگیس تیجاگجعشق و نور، 

  این مسئله

و از آن زمان دچار درد داشت  هایشخونی در ریه ام خانم جوانی است که چند ماه قبل لختهکنندهمراجعه

 است. شده در سراسر بدن، کاهش انرژی، مشکالت خواب و... 

  خالصه جلسات

گفت دچار ام کنندهکه در آن مراجعه ی داشتیمکوتاه تلفن گفتگویابتدا  :کنندهم با مراجعهتماساولین 

تصمیم گرفتیم در جلسه  است.پاها و... ساق مشکالت خواب، دردهایی در سراسر بدن، قفسه سینه، پشت 

 بپردازیم. زمینهپسرفع برخی مسائل اول به 

او یادآوری ه مسئله خوابش پرداختیم تا ببینیم بهبود یافته است یا نه. ب تماسمانبا توجه به  جلسه اول:

تواند به خاطر احتماالً مشکل خوابش بهتر شده است، اما این میراحتی خوابید و به روز قبل از جلسهکه کرد 

  .های ما برای رفع این مسئلهنه ضرورتاً به خاطر تالشچیزهای دیگر باشد و 

 پرداختیم. مثل درد در پشت و قفسه سینه  یهای دیگربه جنبه بعدوع کردیم و پشت او شر سفتیبا 

پیرامون این قضیه گفتگوهایی خودش دوست ندارد صحبت کردم. مورد آنچه که در با وی راجع به  سپس

 زده بود. به او زیادی  ضربهرسیدیم که از نظر احساسی ای کردیم و به واقعه
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جای اینکه واقعه را برایم بگوید به خواست بهبا توجه به اینکه میششم بود.  ای مربوط به کالساین مسئله

 یادیز یآن مسئله شدت احساس .ببیندصورت درونی مرورش کند، از او خواستم آن را به صورت فیلم ذهنی 

 یافت.  پشت تا حدی تسکین سفتی و درد فروکش کرد. دهیبعد از چند دور کار با درمانگر ناد وداشت 

به اتمام              وقت جلسهیک مقدار کم شد، اما این درد بعد از رفع سفتی پشت به درد قفسه سینه پرداختیم. 

  .رسید

خوشبختانه هیچ  یم بررسی کردیم.ه بوددر پایان جلسه واقعه خاصی را که با درمانگر نادیده روی آن کار کرد

 مهم نبود.دیگر ام کنندهبرای مراجعه که در این مسئله درگیر بودی فرد دیگرشدت احساسی نداشت و 

کرد در حال اما او احساس می ،هنوز تا حدی وجود داشتدرد قفسه سینه  پیگیری پس از چند روز:

شده بود درد  رفعکرد، با وجودی که سفتی پشت ام احساس آرامش بیشتری میکنندهبهبودی است. مراجعه

 تصمیم گرفتیم جلسه دیگری بگذاریم.  پشت همچنان وجود داشت.

 جلسه بعدی

کرد و احساسات ناخوشایندی بروز نکردند. خوابش بهتر شد و احساس آسودگی و آرامش می :بازخورد

 . بودطور راحت نخوابیده خیلی وقت بود این گفتمی

آن را به یاد بیاورد.  فکر کند واز او خواستم راجع به واقعه خاصی که جلسه قبل روی آن کار کرده بودیم 

 است. کمی نتیجه محاین خوب است.  .آوردخاطر نمیوضوح به را به خوشبختانه آن واقعه 

 مسئله سفتی پشت حل شد. 

 هنوز شدت درد پشت از صفر تا ده، شش و نیم الی هفت است. 

 است.  8الی  7هنوز شدت درد قفسه سینه از صفر تا ده 
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در مورد واقعه خاص و مهمی در دوران با درمانگر نادیده حین برقراری ارتباط  واقعه خاص و مهم:

خصوص فردی که دبیرستان او به آرامش رسیدیم. در این واقعه هیچ کسی از او دفاع و حمایت نکرد، به

درد پشت کاهش یافت و  کاهش یافتوقتی شدت این واقعه دانست. ام او را قهرمان خود میکنندهمراجعه

درد قفسه یک دور دیگر کار کردیم و رسید.  2ای کم شد و شدتش به مالحظه طور قابلدرد قفسه سینه به

 . سینه رفع شد

انتهای سپس درد پشت حرکت کرد و به جای جدیدی رفت و حول و حوش جایی قرار گرفت که 

 . ستهادنده

که ممکن در مورد جایی د. دیدر جایی از پشتش که واقعاً دردناک بود را او چیزی شبیه ویرگول  همچنین

به کشور دیگر نقل  بود که او از کشوری جایی ،آندر زندگی توقف و مکث کرده باشد صحبت کردیم.  بود

   مکان کرد.

همین واقعه دیگری را رو آورد که البته با درمانگر نادیده روی آن کار کردیم. در نتیجه دردهای پشت و 

 . فتندکاهش یابسیار خفیف  احساس ناراحتی حد تاقفسه سینه 

ای که در جلسه کار کردیم.داشتند  8الی  7که از صفر تا ده شدت همچنین روی دردهای مچ و ساق پا 

رفته است. این اولین رهایی بعد از زمانی طوالنی بود. هر چند از بین احساس کرد درد یک لحظه داشتیم 

 احساس سفتی همچنان وجود داشت. 

 . کردمی یامش، آزادی و رهایی بیشتردر پایان جلسه دوم او احساس سبکی، آر

         اینکه دیگران این مورد را مفید بدانند، جاگجیتبه امید 

~~~~~~~~~~    

 جواهراتی از وبینارهای پیشین ما
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در آنجا  و روی وبینارهای ضبط شده کلیک کنید. تی وارد شویدافبه حساب کاربری عضویت خود در اوای

ما را که کار با درمانگر نادیده است خواهید هایی درباره فرآیند سطح باالی ها و مثالای از بینشگنجینه

 یافت. 

 آورده شده است:  18نمونه موضوعات مورد عالقه وبینار شماره در اینجا به عنوان 

 گوید. میکند تی که برگزار میافای اپتیمال ایگری راجع به کارگاه حرفه 0:00:00

ست یش اها را که شامل تشبیه خورشید و پرتوهاای در معجزهای از دورهشری بیکر و گری خالصه 0:00:38

 کنند.مطرح می

به رسد کنندگان ساکتند و به نظر میکند که گاهی مراجعهمخاطبان را به این نکته جلب میر نولِ 0:18:07

 مچنینهتی است؟ اف. آیا این زمان خوبی برای استفاده از اپتیمال ایروندمیواقعه یا جنبه دیگری  سراغ

 دهند. ت؟ گری و شری جواب میتی چیسافای با اپتیمال ایتی ضربهافپرسد نظرتان درباره آمیختن ایمی

اش درباره العادههای فوقبرخی تجربهکند تا او از دعوت میبه بحث گری دکتر ایزابل رِیس را  0:22:37

حمالت  مثل یدشوارمسائل ناپدید شدن سریع و بسیار گسترده تجربیاتی نظیر  .بگویدتی افاپتیمال ای

 کند. شرکت میهراس ناگهانی و اضطراب. شری در بحث 

با درمانگر نادیده ارتباط برقرار کند و از او برای  تاکشد اینکه چقدر طول میباره جودی از ایزابل در 0:42:07

 دهد. . ایزابل پاسخ میپرسدمی حل مسائل کمک بخواهد

. کندمیا نه، دهد یها و اینکه آیا ایزابل درمان از راه دور انجام میسئواالتی درباره مبتدیالیزابت  0:46:53

 دهند. گری و ایزابل جواب می

گری پاسخ دهد. تی نظر میافراجع به احتمال ورود ترس و تردید به فرآیند اپتیمال ایاستر  0:52:41

 دهد. می

https://www.emofree.com/log-in.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Login%20Gems&utm_content=Members&utm_campaign=10-7-21
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 پرسد. دهد او کامالً شاد است مینشان میحرکات پسر مبتال به اوتیسم خود که دوروتی درباره  0:55:07

 کند. های استر اظهار نظر میرد گفتهشری در مو 0:57:50

کند. گری جواب اشاره می درمان در مورد اتای در معجزدورهنظرات مفیدی راجع به به مایک  0:50:43

 دهد. می

رسد که به نظر می . این موضوعکندتکرار میهمان تجربیاتی را که ایزابل به آنها پرداخت هارپر  1:01:31

اش از بیماری آسم درباره رهایی همچنیندهد. نادیده بدن را در طول فرآیند شفا حرکت میگاهی درمانگر 

 دهد. گری پاسخ می گوید.می

برگشت؟ همچنین لیندا از سرفه کنند که آیا لیندا کار و گری در مورد سرفه قبلی لیندا بحث می 1:07:36

وضعیت شاد کنونی از مانگر نادیده او را حرکت داد و تی درافطی فرآیند اپتیمال ایاش راجع به اینکه تجربه

 دهد. گری جواب میگوید. رهایی مربوط به آن میخود و 

دهد تا کند و به ما این امکان را میموضوع قرار گرفتن در سطوح باالتر را مطرح میالرنس  1:21:48

تی قادر است نتایجی افیمال ایکند که اپتهمچنین موردی را بیان میتر تاریکی را کنار بزنیم. راحت

 دهد. گری پاسخ می .به ارمغان بیاوردای تی ضربهافتر از ایعمیق

 دهد. کند. گری جواب میمطرح میرا هاوارد سه نکته جالب  1:27:14

 دهد.گری پاسخ می .خواهدداند توضیح میای که بیشتر از گری میدرباره درمانگر نادیدهسوزان  1:30:25

        کنند. گری و شری وبینار را تمام می 1:37:43

~~~~~~~~~~    

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
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~~~~~~~~~~       

 به شما عالقه دارم، گری

 گری کریگ ©

 تمامی حقوق محفوظ است

 .کنیددر تمامی موارد درمانی با پزشکان مشورت  لطفاً توجه:


