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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 -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

 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

~~~~~~~~~~ 

 در این شماره ـ برای همگان:  

علت )ب(  ،"به اندازه کافی خوب نبودن"مسئله )الف(  :ر نادیده در حال کار( درمانگ2، )امروز نکته (1)

( 5مقاالت/ ویدئوهایی برای مرور کردن، )( 4، )درمانگر نادیده از دید یک مبتدی باتجربه( 3)، نهایی

 تری نیاز دارید؟کمک بیش

 تی ـ پیشرفته: افبرای اعضای دوره اوای

درباره گروههای  تاثیرگذاربازخورد ( 3، )یابندگروههای تمرینی باز هم بهبود می( 2وبینار بعدی ما، ) (1)

  های تمرینییادآوری گروه( 4، )تمرینی

~~~~~~~~~~   

 امروز نکته

انویه منتشر ژ 6خرین شماره خبرنامه در سال جاری است. خبرنامه بعدی در روز آاین  ،به دلیل تعطیالت

  .شودمی

~~~~~~~~~~   

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 

 مثال در زیر( )چند

فرض بر آن است  ودر نظر گرفته شده  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

   دارم، گریهمگان ارزش دیدن دارد. از آن لذت ببرید. دوستتان 

~~~~~~~~~~              

 برای ویرجینیا "به اندازه کافی خوب نبودن"مسئله 

  "شروع خوب"یک جلسه 

 "این ویدیو باید خیلی مفید باشد چون اکثر ما با این مسئله روبرو هستیم."

به اندازه کافی "کاویم. با سعی در تعریف کردن ببینید ویرجینیا و من چگونه این مسئله متداول را عمیقا می

دهیم تا از این باور شدیدا بندیهای مجدد متعددی انجام میکنیم و بعد قابشروع می "خوب نبودن

 غیرمنطقی فاصله بگیریم.

سنگهای "کیسه شن و  ،در پایان هم یک جلسه خالقانه با درمانگر نادیده داریم که شامل بالن هوای گرم

توانید می این ویدیو باید خیلی مفید باشد چون اکثر ما با این مسئله روبرو هستیم.شود. می "پشیمانی

 ور سازید.خودتان را در این جلسه به شکلی که گویی ویرجینیا هستید غوطه

 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=1663&userid=13949&mailid=87
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 علت نهایی تقریبا همه چیز

 ".سودگی از یک یا چند مسئله خاص استبیش از آ نانآش برای ولی مزایای"

خواهند به ناخوشی مشخصی د که میرونتی و درمانگر نادیده میافبه این دلیل به سراغ اوایاکثر مردم 

فوبیاها و غیره موجب مشکالتی  ،یابد یا عالئم بیماریاند که به کندی بهبود میسیبی دیدهبپردازند. شاید آ

توانند گران عادی هم میکنند. حتی مشاهدهتمرکز می این مسائل فوریبر در هر صورت اند. نان شدهآبرای 

 ایم.ها موفقیتهای چشمگیری داشتهببینند که در این زمینه

رامش شخصی عمیقی و موجب آ سودگی از یک یا چند مسئله خاص استبیش از آ نانآش برای ولی مزایای

-میاخوشی که فکرش را بکنید نهمان طور که خواهید دید به علت اصلی تقریبا هر  در اینجاشود. می

 .یمپرداز

 .رویمجزئیات این موضوع مهم میسراغ ن رایان و من چگونه به آید ببین

 لینک ویدیو

~~~~~~~~~~        

 درمانگر نادیده از دید یک مبتدی باتجربه

و خدا  دانید که چقدر عالی هستیدمی یاآ" غوش بکشم و بگویمآا در نان رآ ،شان برومخواستم به سراغمی

 "؟چقدر شما را دوست دارد

 گاردآنوشته مارگارت 

 سالم گری

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1666&userid=13949&mailid=87
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کردم. چند سال قبل راجع به ران و نه برای خودم استفاده میتی برای کمک به دیگافسالها از ای :مقدمه

توانم این القدس است. میدانم این چیست. همان روحمی ،هآ"خواندم و با خودم فکر کردم درمانگر نادیده 

  "سال ارتباط با او را دارم. 55کار را انجام دهم. تجربه 

شفای دیگران استفاده کنم. این ن به عنوان ابزاری خصوصا برای آولی هرگز به این فکر نیفتاده بودم که از 

  سوده شوم.آام کردم تا از شرمساری ناشی از کارهای گذشتهن استفاده میآامر دلیلی داشت. برای خودم از 

و همین طور نظراتی را که راجع  تجربیاتم ؟گویمچرا اینها را به دیگران می :به اشتراک گذاشتن تجربیات

مالقات با کسانی که در این سفر همراهم گذارم. به نحوه بکارگیری روش تو دارم با دیگران به اشتراک می

 ،کنمن استفاده میآعالی است. چند ماجرا هم دارم که شاید برایت جالب باشند. اینکه چگونه از  هستند

اینکه در پاسخ به دعاهایم خدا/ ام و موختهآن آچه چیزهایی از  ،تالشم برای اینکه روح همیشه همراهم باشد

 کند.القدس/ درمانگر نادیده برای مردم چه میروح

کنم دعا می دهمکه باید انجام میفهرست کارهایی  موقع مرورهر روز  :کنمن استفاده میآچطور از 

رزو دارم . من هم مثل تو آ"و مرا در راههای بهتر و جدیدتری هدایت کن خواهی چه کنمامروز از من می"

کند. ن صورت دنیا خیلی فرق میآدر  این کار را انجام دهند.دنیا و خصوصا رهبران از مردم عده بیشتری 

قبال " :کنیمی ن را به خوبی درکآخرین پاراگراف آکنم ام. فکر میمتن کوتاهی را هم در این مورد نوشته

کنم کارهای خوبی انجام دهم کردم خوب باشم تا خدا مرا دوست داشته باشد. ولی اکنون سعی میسعی می

سودگی نصیب دیگران هم بشود. هر بار که آخواهم همان عشق و میدانم که خدا مرا دوست دارد. چون می

 "شوم.نمایم شاد مین کار را میای

 کنم.نشینم و مراقبه میالقدس ساکت میدر حضور روح :دهمانجام میهمچنین دعای متفکرانه هم 

 رفتم سبکی،به کسی کمک کردم و با خودرو به سمت خانه مین که آیک روز صبح پس از  :قطع ارتباط

شود حس کردم. در مقابل چراغ قرمز توقف ا که وقتی او حضور دارد نصیبم میر رامش عمیقیآسرخوشی و 
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این وجود انگار که  خیلی به من نزدیک بود و باشد نگریستم. هستگی نزدیک میکردم و خودرویی را که به آ

توانستم او پیچید و من هم می !عجب"کشید تا برسد. بعد او پیچید و من هم با خودم فکر کردم تا ابد طول 

 "به جای توقف بپیچم.

زار کوچک کافی بود. توانستم با بخشیدن خودم و فورا حس کردم که ارتباطم با روح قطع شد. فقط همان آ

و این درس خوبی برایم بود. اکنون ترافیک را فرصتی برای بخشایش  ن راننده دوباره حضور او را حس کنمآ

 دانم.بیند میو مشاهده دیگران به همان نحوی که او می

دانستم که کار خوبی ای سرگرم اندیشیدن به سایرین بودم. مییک بار در جلسه :عشق ورزیدن به دیگران

لطفا کمکم کن این "این بود که از او خواستم را بگیرم.  توانستم جلوی خودمکنم و با این وجود نمینمی

نان به آها از جلوی چشمم کنار رفتند و انگار که پرده "بینی مشاهده کنم.افراد را همان طور که تو می

اشکم جاری شد و احساس عشق و اعجاب به قدری در من ای در برابرم تبدیل شدند. چیزهای درخشنده

غوش بکشم و آا در نان رآ ،شان برومخواستم به سراغمیتوانم بگویم تقریبا دردناک بود. می قوی بود که

 "؟و خدا چقدر شما را دوست دارد دانید که چقدر عالی هستیدیا میآ"بگویم 

به عنوان فردی که در حال بهبودی است شدیدا نیاز دارم که در مقابل دیگران احساس  :حفظ ارتباط

و تصمیمات  نان را برطرف سازم. به عالوه همیشه مراقب مردم هستمآریختگیهای و درهم مسئولیت کنم

به خدا گفتم  یک روزنها را رفع و رجوع نمایم. آخواهم دهم و میقاد قرار میتنان را مورد قضاوت و انآ

را برطرف نان آالزم نیست مشکالت "او هم جواب داد  "چطور دست از این همه قضاوت و انتقاد بردارم؟"

ورم که نیازی آبینم به یاد میزاد شدم. اکنون هرگاه که خودم را در حال قضاوت دیگران میخیلی آ "کنی.

ن آیابد. در تمام شوم و عشق جریان میسوده مینان را برطرف کنم. بدین ترتیب فورا آآنیست مشکالت 

 قضاوتهایم وجود داشته است. ورایمدت هم عشق در 
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نان باشد به شفای خودم آام مشکل دیگران را برطرف نکنم و به جای اینکه حواسم به امسال سعی کرده

ولی حداقل برای امسال چنین وظیفه و رفتاری را در پیش رسد بپردازم. هرچند که به نظر خودخواهانه می

 دارم.

 من با درمانگر نادیده است. امسال این روش کار

 !متشکرم گری

 مارگارت

~~~~~~~~~~        

 قبلی پیشنهادی برای مرور:ها/ ویدئوهای مقاله

   از طرف درمانگر نادیدهپیامی  –مثالی از یکی از وبینارها  :نتایجاز مجموعه  .1

 درسی از یک گل سرخ :لکان معجزاتپاز مجموعه  .2

 تجربه زیبای هلن بیتس: تجربیات روحانیاز مجموعه  .3

~~~~~~~~~~  

 کمک بیشتری نیاز دارید؟

تی افیعنی اپتیمال ای را بخوانید تا درک بهتری از آخرین پیشرفت ما کتاب رایگان درمانگر نادیده .1

 .پیدا کنید

ای و شاگردان باانگیزه است شوید. خودم ما که مخصوص افراد حرفه تیافدوره اپتیمال ایعضو  .2

 د. دنیا را تحت تأثیر قرار دهید.دهیم. اعتبار داردهم. کارهای عمیقی انجام میدرس می

کنیم مدرک بگیرید. وارد که در سطح باالیی برگزار می تیافمدرک کامل ایاز طریق برنامه ارائه  .3

 وید.در شفابخشی ش تأثیرگذارای و گروه برتر افراد حرفه

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1668&userid=13949&mailid=87
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1670&userid=13949&mailid=87
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1670&userid=13949&mailid=87
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1672&userid=13949&mailid=87
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1672&userid=13949&mailid=87
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
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  تیافکاربران رسمی ایبا یکی از افراد بسیار آموزش دیده و دارای مدرک ما تماس بگیرید.  .4

 تماس بگیرید. تی گری کریگافآموزشی رسمی ایمراکز برای کسب اطالعات بیشتر لطفاً با  .5

~~~~~~~~~~    

 ***پیشرفته*** 

 تی:افبرای اعضای دوره اپتیمال ای

 ای و شاگردان باانگیزه()فرصتی غیر رایگان برای افراد حرفه

  های عضویتو قیمتجزئیات 

 . شودمیبرگزار  صبح به وقت غرب آمریکا 01در ساعت  ،ژانویه 2 شنبه،یکروز در  وبینار بعدی ما:

 شوند.عناوین آن بعدا اعالم می

~~~~~~~~~~    

  یابندگروههای تمرینی باز هم بهبود می

 بروزرسانی توسط دکتر ماریان بیلیچ که مشاور برخی از گروههای تمرینی جدید است

ام. امروز سومین مالقات نچه که این روزها در این گروه در حال وقوع است بسیار هیجان زدهاز آ سالم گری.

نان بر روی صندلی داغ نشست. عمق و شدت آنان داشتم و پس از گفتگو راجع به درس دوم یکی از آرا با 

 اعضا برای او کردند باور کردنی نبود.کاری که 

ور طو همین ت دردناک دوران کودکی او را شفا سریعا وارد کار شدند و از درمانگر نادیده خواستند تجربیا

 به او بدهد.بینشها و پیامهایی هم 

  !نانآهمگی 

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
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ن واقعه هم تغییر کرد و این همیشه آبه صفر رسید. طرز فکر او نسبت به  8شدت احساس طرد شدن از 

ز هم بررسی ینده باآو شدت صفر باقی مانده بود. هفته زمایش کردیم عالمت خوبی است. در پایان جلسه آ

 خواهیم کرد.

مثال تصمیم گرفتند به  هستند. "قوانین گروه"در حال ایجاد های من با در نظر گرفتن توصیهان همچنین آن

ن را بر عهده گیرند. این روش آبه نوبت مدیریت اینکه گروه مثل گروهی که من دارم بدون مدیر باشد جای 

 دهد.نان نتیجه میآبرای 

انگار بسیاری از اعضای دوره " کردم و او گفتگروری صحبت میامروز راجع به همین موضوع با مری مک

نی به سراغ المبورگیتوانند اند که میتی به فکر خرید یک خودروی معمولی بودند. ولی حاال فهمیدهافاوای

 "!بروند

 ماند که تولد گروهها یا خلق المبورگینی را شاهد هستم.به این می

 مبه خاطر اینکه این فرصت را به من دادی از تو متشکر

 ،با عشق

 ماریان

~~~~~~~~~~ 

 بازخورد موثر درباره گروههای تمرینی

-دانید دکتر ماریان بیلیچ به برخی از گروههای تمرینی در کار با درمانگر نادیده کمک میهمان طور که می

هایی برای همه گروههای تمرینی خواهند گروری و نورما بیتریز راهنماییری مکو نهایتا با همراهی م کند. 

 اند توجه نمایید.میز که از طرف اعضای گروهها ابراز شدهن زمان به این نظرات تشکرآآنوشت. ولی تا 
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اندوه زیادی هم دارم. از کاری ن آبه خاطر  واکنون در حال کار بر روی یک مسئله مربوط به سالمتی هستم 

ت دارم. هم همه سلولهای بدنم را دوس"که دوشنبه با هم کردیم انگیزه گرفتم و چشمانم را بستم و گفتم 

فورا حس کردم درمانگر نادیده با من در اتاق است  ".نها راآتک نهایی که بیمار هستند و هم سالمها را. تکآ

گرما و سالمتی همه جسمم را پر کرد و این چیزی بود که  ،. عشق"این همان روح است ،دختر"گوید و می

 قبال هرگز تجربه نکرده بودم.

 

 

 !ی افزایش احساس عشق بسیار متشکرماز تو برا

 

 

 :ن را ضبط کنیمآتوانست در جلسه حضور یابد و مجبور شدیم برایش از طرف کسی که نمی

کنم بینم حس مین را میتوانم جلسه گروه را ببینم خوشحالم. وقتی آشود که چقدر از اینکه میباورت نمی

ن را آپایانی ام. بیست دقیقه شنا شدهخیلی به تو نزدیکم. انگار که خیلی بیشتر از یک هفته است که با تو آ

 .خیلی از تو متشکرم فردا خواهم دید.

 

بر روی  نچه را که وقتی درمانگر نادیده را دعوت کردیم به ذهنم رسیدآپس از جلسه به این فکر افتادم که 

به دیدم همان کار ه یادداشتهایم را میکاغذ بیاورم. ولی در عوض به فکر مسائل خانواده افتادم. امروز صبح ک

شاهد بودم که  و نوشتم تصاویری هم کشیدمنچه که میآمد. من هنرمند نیستم و با این وجود در زیر آیادم 

  مد تا او را شفا دهد.آنور زیبایی به سراغ الف 

طرافش را با چهره س ابود و او طرد شده و تنها بود. سپدر شکلی که کشیده بودم نوری الف را احاطه کرده 

 وری شد که ما هرگز تنها نیستیم و درواقع با هم یکی هستیم.آدیگران پر کردم و بدین ترتیب به خودم یاد

 از همگی متشکرم.
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ماده باشم. خوشحالم که ئی نه فقط روحا با ما است بلکه آدرس دوم را خواندم تا برای جلسه روز دوشنبه 

رود بیشتر قانون جذب را جسمش هم حضور دارد. به خاطر گروهمان بسیار شکرگزارم. هرچه سنم باالتر می

این بوده است که با هم باشیم و این  کنم تقدیرپس از مالقاتی که با هم داشتیم قویا حس میکنم. باور می

 !بینمببه زودی باز هم شما را امیدوارم کار معنوی را مشترکا انجام دهیم. 

اندیشیدم دریافتم که این در عمق وجودم حضور دارد. خواندم و به گروه میوقتی راجع به قانون جذب می

 در روز دوشنبه هستم. گاهانه باور داشتم. منتظر دیدار همه شماآحتی بدون اینکه پیام بدهی هم این را 

 

 

رام آهمگی به خیر. امیدوارم حال همگی خوب باشد. دیشب خیلی خوب خوابیدم و امروز صبح خیلی  صبح

ای که در مقابل شیرینی فروشی بودم ن صحنهآدوباره به یاد هستم. فیلم جلسه دیروز را دانلود کردم و 

وردم. ابتدا فکر کردم غمگینم ولی درواقع سردرگمی آبه یاد د نچه را که راجع به مادرم گفته بودنآافتادم. 

رامش شخصی را انجام دادم و از آ. روش ام حس کردمدر چاکرای خورشیدی 6و  5بود. این را با شدت 

. فریادی نه از مدندآدرمانگر نادیده خواستم راه را برایم باز کند. خاطرات زیادی از دوران کودکی به یادم 

روی غم بلکه به خاطر اینکه خودم را به صورت کودکی شادمان دیدم کشیدم. از همگی برای کمکهایی که 

ن را از جا بکنم. ولی همیشه باید آتوانم های میز بود و اکنون میاین هم یکی دیگر از پایهکردید متشکرم. 

ها نیز زمایش چون بدین ترتیب سایر جنبهآ ،زمایشآ ،زمایشگوید آحرف گری را به یاد داشته باشم که می

 رامش نمودم.زمایش کردم و احساس آیند. این بود که باز هم آآرو می
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ها چقدر خواستم به شما بگویم که این هفتهامیدوارم روز شکرگزاری به همه شما خوش بگذرد. فقط می

اند. هیچ چیزی ثابت نیست و همه وضعیتها در حال نوسان هستند. دو تحولی که شبیه به معجزه بوده مبرای

شنبه اند. منتظر جلسه پنجبسیار عظیم بودهام داشتهبه کمک گروه و درمانگر نادیده در مورد دو وضعیت 

 هستم.

 

 

شود رزو کنم. باورم نمیآرام و شادی را خر هفته آآخواهم برای شما سالم به همه بانوان گروه الهی. فقط می

کنم این موقعیت سعادتی برایم می حس .زندگی تا چه اندازه مراقب ما استوقتی ارتعاش درستی داریم که 

-اعفی برایم میضهستم نیز سعادت م یقلب. اینکه در میان چنین افراد حمایتگر و خوشیدآبه حساب می

 ای عالی داشته باشید.خر هفتهباشد. آ

 ~~~~~~~~~~    

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

 .کنیدمانی با پزشکان مشورت در تمامی موارد در لطفاً توجه:


