
 

 9190 اکتبر 90، 0011 مهر 92

 

 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 ثروتافگونه دوره ایبرگزاری هر -0

 داند(تی میافکار را تحریف ای

 داند(ترجمه و انتشار بدون اجازه آثارش )وی این کار را سرقت می -9

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

 ه و بسیار ناراضی است.آگا او کامالً

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 رایگانافر همه جای دنیا مردم ایاند. دگرفته

 آموزند!!!!

@GaryCraig 

www.EFT.ir 

https://t.me/GaryCraig
https://t.me/GaryCraig
http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
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به شاگردان  رغم اطالع از وجود اینها هیچ سرنخیاز 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 ن اجازه و ناقص منتشر میهای او را بدوکه 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  تیافتوجه 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

 تی گری کریگافکانال خبرنامه رسمی ای

 | تیافمدرک کامل ای | تیافعضویت در دوره اپتیمال ای | کتاب درمانگر نادیده ای محبوب:هلینک

 | تیافکاربران رسمی ای | تی استاندارد طالییافراهنمای ای

~~~~~~~~~~ 

 مراجعه کنید. سایت رسمی مراکز آموزشی گری کریگوببرای کسب اطالعات بیشتر به  لطفاً

~~~~~~~~~~ 

 در این شماره ـ برای همگان:  

توانم چرا نمی)ب(  کابوس و هراس،)الف(  :ر نادیده در حال کار( درمانگ2، )دوطرفه امروز تشکر (1)

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

 تی ـ پیشرفته: افبرای اعضای دوره اوای

http://www.eft.ir/
https://t.me/farhadforughmand
https://t.me/GaryCraig
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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( یادآوری 4، )جواهراتی از وبینارهای پیشین ما( 3) برطرف کردن خشم شدید( 2وبینار بعدی ما، ) (1)

  های تمرینیگروه

~~~~~~~~~~   

تی نصیبم افیکی از تجربیات گرانبهایی که به دلیل نشستن بر جایگاه بنیانگزار ای :دوطرفه امروز تشکر

بابت تالشها و دستاوردهایتان متشکرم. اینکه به خاطر ای است که مدام جریان دارد. دوطرفه تشکرشود می

 شود.موجب رضایت فراوان درمانگر نادیده مینیز کنید تی تشکر میافاوای

تی که افسه اواینکه در یک جلآورم. وی این نامه تشکر را پس از آدر اینجا مثالی از سالی هنکاک می

 مخصوص اعضا برگزار شد و اندکی وقت برایش گذاشتم خطاب به من نوشته است...

 ،سالم گری

رد لسه اخیر که با هم داشتیم موام به تو بگویم که پس از جولی مایل ایدانم که این را قبال هم شنیدهمی

یک بار که نشستم و ساکت شدم حس کردم همه دنیا و درمانگران نادیده ام. موخته و تجربه کردهآزیادی را 

را  نآتوانم گرم و واقعی بود. به سختی می ،فرستند و این مرا به کلی دربر گرفت. زیباعشق مین به سویم آ

 در قالب کلمات بیان نمایم.

رسد واقعیت را به نظر می از مرگ کسانی که دوستشان دارم در حال کاهش است. وحشتشدت به عالوه 

توانم نچه که ظاهرا در اطراف ما است واقعی نیست. بدین شکل همه حماقتها را بهتر میآپذیرم. بهتر می

 ببینم.

-و از جهات بسیاری کمکم می دار استکنم. این خیلی معنیام و ارتباط قویتری برقرار میرامتر شدهآاکنون 

 کند.
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 موزم خیلی دوست دارم.آمیات و خبرنامه هفتگیه از وبینارها نچه را کآکنی. خدمات زیادی به دنیا میتو 

 رزو دارم. آلذا خیلی از تو متشکرم و برایت بهترینها را 

 سالی از سانفرانسیسکو ،همراه با عشق

~~~~~~~~~~   

 درمانگر نادیده در حال کار ـ یک مجموعه 

 )چند مثال در زیر(

فرض بر آن است  در نظر گرفته شده و تیافایاعضای دوره او این مجموعه در درجه اول براییادداشت: 

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

~~~~~~~~~~              

 پیگیری کابوس و هراس و غیره :ندرهآ

  "شروع خوب"ه جلسیک 

در مورد ترس مرضی از جاهای  ای را کهالعادهندره تهیه کردم و نتایج خارقآشاید ویدیوی قبلی را که با 

چند هفته گذشته و وی  ن جلسهآاز حمالت هراس و چیزهای دیگر گرفتیم را دیده باشید.  ،اضطراب ،شلوغ

 هیچ عالمت یا نیازی به دارو نداشته است.

خواهم رود و به همین دلیل مدام از شاگردانم مینتظار چنین چیزی میند. اولی اخیرا برخی موارد بازگشت

زمایش نهایی در اند. بدیهی است که آکارشان را بیازمایند تا ببینند چه مواردی هنوز به پایان نرسیدهکه 

 ندره رو بیایند.آهایی برای ماندهه باقیکشود و همین هم باعث شد زندگی واقعی انجام 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


 

5 
 

مسئله را بیشتر سازیم تا کاویم و بعد درمانگر نادیده را وارد کار میببینید چگونه علل این بازگشتها را می

تی از عمق این کار که همراستا با افاعضای دوره اوای. (دهیمزمایشهای عمیقتری نیز انجام میو آ)حل کند 

ن آموزشهای پیشرفته ما است رضایت خواهند داشت. کسانی که عضو نیستند هم مطالب فراوانی را از آ

 .موزش کیفی نیستآوخت. ولی توجه داشته باشید که این جلسه جایگزین مآخواهند 

  لینک ویدیو

~~~~~~~~~~      

 ؟توانم موفق شومچرا نمی

 "کنداین جلسه احتماال مخصوص شما است و شما را در جهت مفیدی هدایت می"

 :ردموفقیت دو بخش دا

شماری موزش و نتایج حاصل از کسب و کار. کتابهای بیآ ،جاد روابط بهترفراگیری فوت و فنهای ای .1

 نها در اینجا نیست.آمحتوای اند و نیازی به تکرار در این باره نوشته شده

شوند. این بخش ن فوت و فنها میآبرطرف ساختن مقاومتهای احساسی که مانع از بکار گرفتن  .2

این شود. ن پرداخته میآدهند به ندرت در کتابهایی که فوت و فنها را شرح میمهمتر است و به 

 ورد.آمقدمه خوبی برای این موضوع مهم فراهم میویدیو 

 .کنداین جلسه احتماال مخصوص شما است و شما را در جهت مفیدی هدایت میبرایش وقت بگذارید. 

 لینک ویدیو

 ~~~~~~~~~~        

 ها/ ویدئوهای قبلی پیشنهادی برای مرور:مقاله

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1307&userid=13949&mailid=77
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1310&userid=13949&mailid=77
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  اعتماد به نفس در کسب و کار و غیره ،حمالت جنسی ،موفقیت در روابط :نتایجاز مجموعه  .1

  باالترین مهارت :لکان معجزاتپاز مجموعه  .2

   سه تجربه معنوی دایان روی :تجربیات معنویاز مجموعه  .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

 دهیم. اعتبار دارد. دنیا را تحت تأثیر قرار دهید.دهم. 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 ایبا 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()فرصتی غیر رایگان برای افراد حرفه

  های عضویتجزئیات و قیمت

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1311&userid=13949&mailid=77
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1311&userid=13949&mailid=77
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1313&userid=13949&mailid=77
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1313&userid=13949&mailid=77
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1315&userid=13949&mailid=77
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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. شودمیبرگزار  بح به وقت غرب آمریکاص 01در ساعت  ،اکتبر 90شنبه، یکروز در  وبینار بعدی ما:

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

یاری  اتبرانگیز، کاربردهای شخصی یا هر چیز دیگری خواهد بود که به ما در باال رفتن از پلکان معجزچالش

 رساند. می

کنیم. درمانگر نادیده غاز میآدهد بخش که نامی اوساکابه برایمان شرح میاین جلسه را با یک ماجرای الهام

شود توصیه می .توانیم این کار را انجام دهیمرام کرد. همه ما میتقریبا به صورت فوری آرامی را آکودک نا

 این بخش را ببینید.

. راجع به موضوعات دیگر است ها و نظرات شمابررسی پرسشو ئواالتتان پرسیدن ساین فرصتی عالی برای 

   به وبینار بیاورید. یا با خودتان آنها را برایم بنویسید

~~~~~~~~~~    

  کاستن از مقاومت درونی برای برطرف ساختن خشم شدید

 "کنون که او دست از این مقاومت درونی برداشته است...ا"

 از طرف جنی لی چیکون

 ،سالم گری

-شود که حس میبه قدری تحریک میبا مراجعی که به خاطر وقایع دنیا خشمگین بود کار کردم. وی گفت 

 ترسد اختیارش را از دست بدهد.گردد و میکند از درون منفجر می

 تی را بیازماید.افوی حاضر بود روش اوای

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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ورد حس کردم مقاومت شدیدی دارد. از او آا از درمانگر نادیده دعوت به عمل وقتی او را راهنمایی کردم ت

و خشمش را با  وردجلو آجواب داد بسیار خشمگین. دستهایش را  ؟بیندپرسیدم که خودش را چگونه می

 ماده دعوا بود.آاش نشان داد. انگار مشت گره کرده

نه. "رعت جواب داد سبه  "؟که عشق و نور درمانگر نادیده را دریافت کنی ایمادهآو  یا مایلآ"از او پرسیدم 

 "یم.آاش برمین ندارم. خودم از عهدهآچون من سرسخت هستم و نیازی به 

ن را دریافت آخواهی نمیدلیل اینکه " :سپس صدای درمانگر نادیده را شنیدم و این پیامش را به او گفتم

نومیدانه به دنبال عشق و  ایاست که قبال دیده زارهاییآ ن نداری بلکه به علتآه نیازی به این نیست ککنی 

 ".هستی

نمود. سپس تصویر ذهنی که از خودش داشت تغییر کرد. در این جمله خیلی بر او اثر گذاشت و اندکی تامل 

 ن وضعیت دفاعی قبلی را نداشت.آو دیگر گوشه اتاقی به دیوار تکیه داده بود 

غاز آن اجازه داد که درمانگر نادیده به سویش عشق و نور بفرستد و کارش را برای رهایی او از خشم آپس از 

 اش را ابراز دارد.کند. چند دور هم ضربه زدیم تا وی بهتر بتواند خشم و دلخوری

رام شد و حس کرد که خشمی که درون مشتهایش قرار داشت کاهش یافته است. خودش را دید که نهایتا آ

ن نوع خستگی که معموال به دلیل آاظهار داشت که این از کند خسته است. نشسته و حس میبر روی زمین 

 شود نیست.فعالیت شدید ذهنی نصیبش می

 رسید. 3اصال قابل سنجش نبود در انتهای جلسه به  شدت خشمش که در ابتدا

-اش برداشته است میمقاومت درونیشده است. اکنون که او دست از وی دریافت که غرورش مانع شفا می

 کار کند. ،ایمنها را پیدا نکردهآکه هنوز فرصت پرداختن به  ،صدمات ناشی از وقایع گذشته ر رویتواند ب

 !خیلی متشکرمو صمیمانه واقعا 
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 جنی

~~~~~~~~~~    

 جواهراتی از وبینارهای قبلی ما

 

نجا آشوید و بر روی وبینارهای ضبط شده کلیک کنید. در  تیافبری خود در دوره اوایحساب کاروارد 

  بینید.درمانگر نادیده می پیشرفته فرایند ای از بینشها و مثالها را برایگنجینه

  :یندآمی 11برای مثال ذیال عناوین جالب وبینار شماره 

 گوید.تی برای پول و مسائل مالی میافگری راجع به استفاده از ای 0:00:00

ای در دیدگاه دورهست و قعه تروریستی اخیر که در فرانسه اتفاق افتاده اشری و گری راجع به وا 0:04:33

سعی نکنید دنیا را تغییر دهید بلکه ذهنیت خودتان را نسبت به دنیا " :زنندن حرف میآمعجزات نسبت به 

 "هی از حضور عشق را برطرف سازید.گاآو موانع تغییر دهید 

اند او از بیماری کروهن داشتهسودگی تی که در هاوایی و برای آافپتسی و گری درباره جلسه اوای 0:11:25

بیند و پس از عیاری برای سنجش احساساتش میمگوید که عالئمش را به صورت زنند. پتسی میحرف می

 رامتر شده است.ن جلسه خیلی آآ

-که در دوره اوای ،کولوا و گری راجع به تجربه تاثیرگزاری که با مشاهده جلسه ضبط شده مارشا 0:22:31

اند. بحث درنال و تاری چشمانش بهبود یافتهآ. خستگی ندزننصیبش شده است حرف می ،تی موجود استاف

 پذیرد.گردند صورت میمهمی درباره اینکه چرا گاهی اوقات عالئم برمی

-میاند و اینکه کدام وقایع موجب یک مشکل بخصوص گشتهجی سواالتی راجع به وقایع خاص  0:31:42

 دهند.. گری و پتسی نظر میپرسد 

تر به شود که راحتتی باعث میافگویند که چگونه تمرین هرچه بیشتر با اوایلیزا و پتسی می 0:45:51

 دهد.حالت سعادت برسند. گری هم نظر می

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1332&userid=13949&mailid=77
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اکنون چه " :پرسد که شاید به ما در مشخص کردن مسائل و وقایع خاص کمک کندتای سوالی می 0:42:01

 گوید.ید و نظرش را میآگری از این سوال خیلی خوشش می "؟را مایل نیستم که به دیگران بگویمچیزی 

پرسد. پتسی جواب ید میآتی میافنچه که به نظرش بخشهای مهم اوایآکولوا از پتسی راجع به  0:50:11

 دهد.می

به گفتگو یا نباشند یا و گری راجع به وراثت و سایر مسائلی که شاید علت مسائل جسمی باشند نر 0:52:30

  پردازند.می

گوید. گری سوال مده بود میایش پیش آتی برافمریسه راجع به تعارضی که در حین فرایند اوای 0:55:31

نزدیک شده  (بینیروشن)گویند که شاید مریسه خیلی به حقیقت فهمد و لیزا و شری میدرستی نمیبه را 

 باشد. یک بحث مهم.

زند. گری تی حرف میافنها در ایآجمالت مثبت و غیره و کاربرد محدود  ،رحمان راجع به تجسم 1:01:31

 دهد.جواب می

 دهد.کند. گری جواب میهایی میکارین راجع به نحوه مشاهده چیزهای مختلف توصیه 1:01:52

هاوارد بحث مهمی را درباره اینکه درمانگر نادیده چگونه گاهی اوقات و به شکل غیرمستقیم  1:12:31

 کشد.می دهد پیشکارهای موثری انجام می

 دهند.گری و شری جواب می ؟یا نفس دشمن ما استآ :سازددایان بحث مهمی را مطرح می 1:11:51

یابد حرف رامش ذهنی دست میآمکررا به  هاوارد درباره راههای پیشرفت و اینکه خودش چگونه 1:23:43

 زند.می

زند و همیشه همیشه اول نفس حرف می" :دهدای در معجزات شرح میدورهاز مایک مفهومی را  1:21:53

 گیرد.ن درمیآبحث پرشوری در پی  "گوید.هم اشتباه می

 دهند.گوید. گری و شری نظر میکارین درباره انواع نگرش به نفس می 1:21:41

 دهند.پرسد. گری و شری نظر میتعاش و قانون جذب میرحمان راجع به ار 1:35:01

~~~~~~~~~~    
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های خود هایی برای بهبود مهارتاً فرصتهای تمرینی ما منظمدر گروه های تمرینی:یادآوری گروه

 سایت ما بررسی کنید.یابید. لطفاً این را در بخش مخصوص اعضای وبمی

~~~~~~~~~~       

 به شما عالقه دارم، گری

 گری کریگ ©

 تمامی حقوق محفوظ است

 .کنیددر تمامی موارد درمانی با پزشکان مشورت  لطفاً توجه:


