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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 ثروتافهرگونه دوره ایبرگزاری  -0

 داند(تی میافکار را تحریف ای

 داند(ترجمه و انتشار بدون اجازه آثارش )وی این کار را سرقت می -2

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

 گاه و بسیار ناراضی است.آ 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 ای اند.گرفته

 آموزند!!!!

@GaryCraig 

www.EFT.ir 

خی به شاگردان رغم اطالع از وجود اینها هیچ سرناز 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 دون اجازه و ناقص منتشر میهای او را بکه 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:لینک

 | 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:  

آنچه که هنوز انجام )ب(  ،خشم نسبت به پدر)الف(  :ر نادیده در حال کار( درمانگ2، )امروز انگیزش (1)

کمک ( 5ن، )مقاالت/ ویدئوهایی برای مرور کرد( 4، )ندشفاهایی که نصیب جونا شد( 3)، نشده است

  بیشتری نیاز دارید؟

 تی ـ پیشرفته: افبرای اعضای دوره اوای

  های تمرینییادآوری گروه( 3) کمک به یک غریبه و یک دوست( 2وبینار بعدی ما، ) (1)

~~~~~~~~~~   

  :امروز انگیزش

 را هم ببینید.خواهید تا آخرش اگر پنج تا ده دقیقه از این مصاحبه میخکوب کننده را ببینید احتماال می

گوید که به اصول روش دهد و در آن از موارد زیادی میتجربه نزدیک به مرگش را شرح می اورتز آنک

 ارسال شده توسط شارون کلگتوانید تشخیص دهید؟ درمانگر نادیده شبیه است. چند مورد را می

  لینک ویدیو

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://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1482&userid=13949&mailid=82
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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 اینامید دهم با هم قرار می

   همگان ارزش دیدن دارد. از آن لذت ببرید. دوستتان دارم، گری

~~~~~~~~~~              

 برطرف شدن خشم عمیق دیو نسبت به پدرش

 به صورت کامل "شروع خوب"یک جلسه 

عمیقی دارد که باید برطرف شود. او نسبت به پدر بدرفتارش خشمگین است دیو هم مثل خیلی از ما خشم 

 و همان طور که خواهید دید شدید هم هست.

توان برای همه اینها توجیه عقلی آورد و گفت بدرفتاریهای پدرش انعکاسی از بدرفتاریها، به راحتی می

توانیم از ست. به کمک درمانگر نادیده میاند. ولی این معموال کافی نیانتقادها و طرد شدنهای خودش بوده

 که واقعا در اینجا مفید است برسیم. "بخشایش عمیق پدر"درک عقلی به نوعی 

کنیم تا شروع خوبی برای توجه نمایید که در نیمه دوم ویدیو دیو و من چگونه با درمانگر نادیده کار می

بخش و ه دلخوری مشابهی دارد بسیار انگیزهبرطرف ساختن این مسئله مهم داشته باشیم. برای هر کسی ک

 مفید است.

 لینک ویدیو

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://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1485&userid=13949&mailid=82
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~~~~~~~~~~      

 چه چیزی هنوز انجام نشده است؟

 ".های اولیه را فراموش کنیمتمایل داریم دستاورد... "

توانیم در موارد متعددی پیشرفت کنیم. ولی طبیعت انسانی این گونه است که این با درمانگر نادیده می

تمرکز نماییم. لذا  "آنچه که هنوز انجام نشده است"خواهیم بر چون می یمگیرکم میپیشرفتها را دست

ماریها و غیره برطرف شده باشند ولی از آنجایی که کتفمان شاید خیلی از سردردها، ترسهای مرضی، عالئم بی

عالمت  آنکند تمایل داریم دستاوردهای اولیه را فراموش و از فرایند انتقاد کنیم چون هنوز کمی درد می

تواند بهتر شود ولی تا آن زمان مایلیم تصویر بزرگتر البته کتفمان هم میهنوز در کانون توجه ما قرار دارد. 

 ادیده بگیریم.را ن

 پردازیم.آن رایان و من مفصال راجع به این موضوع به گفتگو می

 لینک ویدیو

~~~~~~~~~~        

 شفاهایی که نصیب جونا شدند

 رین بر هلی گایلینگآف

جونا شولدرز افتخار این را داشت که با هلی گایلینگ، یکی از شاگردان کنونی شری بیکر  مقدمه گری کریگ:

بینید با وجود اینکه مسئله جونا خیلی چالشی به حساب برای اخذ مدرک، کار کند. همان طور که ذیال می

 د.آمد ولی هلی توانست به زیبایی از عهده آن برآیمی

 برای هلی گایلینگ ایمیل بفرستید. این لینکتوانید از طریق می

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1488&userid=13949&mailid=82
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1488&userid=13949&mailid=82
mailto:helle.gylling@gmail.com
mailto:helle.gylling@gmail.com
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 برای کسب اطالعات در زمینه مدرک  ایمیل شری بیکر

 

 سالم گری، 

 ویسم چون او واقعا مرا به پیش برد.ناین متن را به قصد تحسین هلی گایلینگ می

-شود. انرژی او هم خیلی آرامشارتعاش درمانگر نادیده موجب بازگرداندن همه چیزها به حالت طبیعی می

 بخش و مالیم است.

قبل از اینکه به نزد هلی بروم با روش دیگری تحت درمان قرار داشتم و متاسفانه مجددا دچار همان صدمات 

ام را شدم و هیچ چیزی هم واقعا برطرف نشد. ولی کار کردن با درمانگر نادیده بر روی همان مسائل روحیه

 بهبود بخشید.

های ام. با راهنماییشم، ترس و غم را آغاز کردهام و با کمک هلی کار بر روی خاکنون به دیدگاهی رسیده

  ام.ام دلسوزتر شدههلی نسبت به خودم و خانواده

ام که جوهره هر کسی و از جمله خودم عشق است و این همان انرژی غایی شفابخشی به این نتیجه رسیده

شد. ما در خیلی چیزها با آمیز است. بدین ترتیب سفری که همگی ما در حال انجام آن هستیم برایم احترام

 هم اشتراک داریم.

 از تو به خاطر کمکها و پشتیبانیهایت بسیار متشکرم.

 خدا تو را رحمت کند، جونا شولدرز

~~~~~~~~~~ 

 ها/ ویدئوهای قبلی پیشنهادی برای مرور:مقاله

mailto:sheribaker29@gmail.com
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 کف پا تیفاشئآسودگی اساسی از  :نتایجاز مجموعه  .1

 "رهای دریاییشهر شی"سفر به  :لکان معجزاتپاز مجموعه  .2

 خندیدن در باد: 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(ی غیر رایگان برای افراد حرفه)فرصت

  های عضویتجزئیات و قیمت

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1490&userid=13949&mailid=82
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1492&userid=13949&mailid=82
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1494&userid=13949&mailid=82
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1494&userid=13949&mailid=82
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


 

8 
 

. شودمیبرگزار  صبح به وقت غرب آمریکا 01در ساعت  ،نوامبر 20شنبه، یکروز در  وبینار بعدی ما:

سواالت و نظرات اعضا درباره دروس پیشرفته، جلسات خودیاری، موارد چالشی، کاربردهای شخصی یا هر به 

 چیز دیگری که به ما در باال رفتن از پلکان معجزات کمک کند اختصاص دارد. 

ور وطهتی و درمانگر نادیده غافشوید و خودتان را در فرایند اوایدر اینجا مستقیما از جانب من پشتیبانی می

 .سازید. تبادالت زنده، سرگرم کننده و با آگاهیهای فراوان. مخصوص شمامی

 :عناوین این جلسه از این قرارند

 گفتگو درباره عادت بهشتی 

  گویددر گروههای تمرینی می "نیازهای فوری"کارن کلی راجع به. 

 های خوبی ایده و دارددکتر ماریون بیلیچ نکات مهمی را راجع به هدایت گروههای تمرینی بیان می

 هد.دارائه می

راجع به موضوعات دیگر  ها و نظرات شمابررسی پرسشپرسیدن سئواالتتان و فرصتی عالی برای قیه وقت ب

  یا با خودتان به وبینار بیاورید. آنها را برایم بنویسید. است

~~~~~~~~~~    

 کمک به یک غریبه و یک دوست

اش حاکی از شمهایم را باز و سرم را بلند کردم. او صاف روی صندلی نشسته بود. چهرهچ شد که تمام"

فقط برای یک لحظه کامال به هم  نگریست.به من میو با قدردانی فراوان اعتماد به نفس بود و مستقیما 

 ".متصل شدیم

 وشته لیندا برامتن

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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نجایی آاز  یا غده سرطانی دارد یا خیر.قرار بود از یکی از دوستانم تصویربرداری شود تا تشخیص دهند که آ

تفاده نباید بر مسیر برگشت که به او توصیه کرده بودند که به دلیل احتمال واکنش به مواد رنگی مورد اس

 برسانم.از من خواست که او را رانندگی کند 

انتظار نشستم. چند دقیقه بعد یک خانواده اسپانیولی زبان وارد  نجا رسیدیم. او پذیرش شد و من در اتاقآبه 

مرد  نآهایش او را احاطه کرده بودند. شسته بود و فرزندان و نوهشدند. مردی بر روی صندلی چرخدار ن

-پرسید جواب میاش سواالتی را که پرستار میو لذا یکی از اعضای خانواده توانست انگلیسی حرف بزندنمی

رود. قابل درک بود که رو به نابودی میدر صندلی فرو رفته بود و زبان بدن لرزانش حاکی از فردی داد. مرد 

هستند و غیرعادی به حساب ها و ترس از مرگ امر رایجی اضطراب ناشی از ناشناخته اتاق انتظاربود. در 

 یند.آنمی

ن مرد را آتوانستم کردم میخر زندگی پدرم به نیازهای درمانی او رسیدگی میآنجایی که در دو سال آاز 

-او کار کردم. چطور می ضعیت احساسی و جسمیبفهمم. چشمانم را بستم و با درمانگر نادیده بر روی و

ده قرار درمانگر نادیپیش روی دقیقا به یاد ندارم که چه چیزهایی را  ؟خودم را به جای او بگذارمتوانستم 

 :اندودهینها بشبیه به ادادم ولی احتماال 

یا باید آ ؟یا سرطان دارمآکنم. ترسم و احساس تنهایی میخیلی می ؟چرا اینجا هستم ؟چه مشکلی دارم"

یا دوباره کسانی را که دوستشان آ ؟شودام چه میاگر بمیرم خانواده ؟یا رو به مرگ هستمآ ؟جراحی شوم

کنم. وقتی با من حرف احساس ناتوانی و درماندگی می ؟شوداین درد چه وقت برطرف می ؟بینمام میداشته

 "ام.وحشت کرده ؟شودفهمم. اگر چیز اشتباهی به من بدهند چه میزنند نمیمی

از او خواستم به مرد کمک کند خودش را کامال به خاطر همه اینها را به درمانگر نادیده سپردم  پس از اینکه

خالهایی را که به خاطر از میان رفتن احساسات منفی در او پدید  بعدمده است ببخشد و آوضعیتی که پیش 

 اند با عشق پر کند.مدهآ
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اش حاکی از اعتماد شمهایم را باز و سرم را بلند کردم. او صاف روی صندلی نشسته بود. چهرهچ شد که تمام

فقط برای یک لحظه کامال به هم متصل  نگریست.به من میو با قدردانی فراوان به نفس بود و مستقیما 

 .شدیم

در همان زمان پرستاری از من خواست به نزد دوستم بروم. در وارد ساختن ماده رنگی در بازوی چپش با 

وردند تا او را آن را بردارند. مرا آخواست که نان میآته بود و از وبرو شده بودند. شدیدا دردش گرفمشکل ر

 رام کنم.آ

کار عصبی است  آندانستم که به خاطر دهد. میای خیلی خوب نتیجه میتی مکالمهافدر چنین مواردی ای

نچه را که اتفاق افتاده است برایم شرح آو همین موجب خشک شدن بدنش شده است. از او خواستم جزئیات 

یا ت. آشفتگی در او شده اسو بگوید که در چه زمانی دردش گرفته و چه بخشی از کار موجب چنین آ دهد

است اجازه دهد دوباره و این بار بر روی بازوی نان اعتماد داشت و گفت حاضر آبه  ؟ن افراد اعتماد نداردآبه 

ادر پزشکی کمک کند تا کار به اتمام برسد. راستش تالش کنند. از درمانگر نادیده خواستم به دوستم و به ک

یازی به گفتن نیست که همه راضی ن بی هیچ مشکلی انجام شد و اصال دردش نگرفت.در همان اولین بار 

 بودند.

اش عشق فرستادم تا سلولها به حالت عادی بازگردند. کردند به سوی غدهدر زمانی که بر روی دوستم کار می

و جلوی انتشار سلولهای سرطانی به  "حاطه شدها"زمایش را دادند معلوم شد غده یک هفته بعد که نتایج آ

ای بر روی او انجام شد و به شیمی درمانی هم نیازی بعدا هم جراحی ساده بقیه بدنش گرفته شده است.

توانم بگویم این نتیجه به دلیل تالشهای من بود چون شاید از قبل احاطه صورت گرفته بود. چه نبود. نمی

 فقط شکرگزارم که حالش خوب است. ؟داندکسی می

 لیندا برامت

~~~~~~~~~~    
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های خود هایی برای بهبود مهارتهای تمرینی ما منظماً فرصتدر 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:


