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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 -6

 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

 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

~~~~~~~~~~ 

 در این شماره ـ برای همگان:  

استفاده جنسی در  ءدرک کردن و سو ،بخشیدن)الف(  :ر نادیده در حال کار( درمانگ2، )امروز جمله (1)

ی مرور کردن، مقاالت/ ویدئوهایی برا( 3)، راه حلهای احساسی برای مشکالت پوستی)ب(  ،کودکی

 کمک بیشتری نیاز دارید؟( 4)

 تی ـ پیشرفته: افبرای اعضای دوره اوای

از دست دادن حافظه و یک ( 3، )ماده استط شده وبینار قبلی ما آفایل ضب( 2وبینار بعدی ما، ) (1)

  های تمرینییادآوری گروه( 4، )"غز کوچکم"

~~~~~~~~~~   

 براهام هیکسآاز  امروز هجمل

به جز باور  ،هیچ"و ما جواب دادیم  "؟یا جسم محدودیتی در شفا یافتن داردآ"یک کسی اخیرا از ما پرسید 

چون هیچ کسی باور ندارد که "و ما گفتیم  "؟یدآپس چرا پای قطع شده افراد مجددا درنمی"او گفت  "شما.

 ارسال شده توسط سندی بیکر "تواند.می

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 

 )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 ایندهم با امید می هم قرار

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

~~~~~~~~~~              

  استفاده جنسی در کودکی ءدرک کردن و سو ،بخشیدن

  "شروع خوب"یک جلسه 

 ".(این خیلی مهم است) کنیمدر این مسیر اشکال مختلف بخشیدن و درک کردن را تثبیت می"

سالگی خانه  15استفاده جنسی قرار گرفته بود. باالخره در  سالگی توسط پسرعمویش مورد سوء 5از  ماریام

استفاده واقع  ءبیش از قبل مورد سووارد روابط نامناسبی شد و  ،بندوباری در پیش گرفتبیرا ترک کرد و 

 شد.

در این مسیر اشکال مختلف بخشیدن و درک کاویم. ببینید او و من چگونه مسائل احساسی کنونی او را می

وریم تا شروع خوبی داشته آسپس درمانگر نادیده را می .(این خیلی مهم است) کنیمکردن را تثبیت می

 ادگیری وجود دارند.سوده سازیم. موارد بسیاری برای یباشیم و او را از این همه خاطرات ناگوار آ

  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=1703&userid=13949&mailid=88
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~~~~~~~~~~      

 راه حلهای احساسی برای مشکالت پوستی

گیریم معموال بدون استفاده از درمانهای رایج به می به کار بر روی علل احساسی درمانگر نادیده را وقتی"

 ".رسیمسودگی میآ

علل واقعی این ناخوشیها را  یند.آو درماتیت پدید می اگزما ،مثل جوش مشکالت پوستی به شکلهای مختلفی

پمادها  ،توان در کتابهای پزشکی یافت و لذا درمانهای رایج به هدف گرفتن عالئم توسط کرمهابه سختی می

  و امثالهم گرایش دارند.

گیریم معموال بدون استفاده از درمانهای رایج به می به کار بر روی علل احساسی درمانگر نادیده را وقتی

 .رسیمسودگی میآ

یلی سرراست است ولی در مواقع دیگر به روش عمیقتری نیاز است. هرچند که گاهی اوقات رویکرد ما خ

 و به گفتگو درباره نکات ریزی که در اینجا وجود دارند توجه کنید.لطفا به دکتر گابریل روتن و من بپیوندید 

 لینک ویدیو

~~~~~~~~~~        

 ها/ ویدئوهای قبلی پیشنهادی برای مرور:مقاله

 و کاهش شدید فشار خون نارسایی کلیهبازگشت غیرممکن  :شفاهای غیرممکناز مجموعه  .1

  ؟فشار خونم را بیابم "ایریشه علت"چطور  :رسش و پاسخپاز مجموعه  .2

  ؟سیبهای ناشی از تصادف بهبود یابمآریعتر و بهتر از س چطور: اندیشه نویناز مجموعه  .3

~~~~~~~~~~  

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1706&userid=13949&mailid=88
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1708&userid=13949&mailid=88
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1710&userid=13949&mailid=88
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1712&userid=13949&mailid=88
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 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 ایطریق برنامه ارائه  از .3

 در شفابخشی شوید. تأثیرگذارای و گروه برتر افراد حرفه

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

 س بگیرید.تما 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

 . شودمیبرگزار  صبح به وقت غرب آمریکا 61در ساعت  ،ژانویه 61 شنبه،یکروز در  وبینار بعدی ما:

تی و درمانگر نادیده افشوید و خودتان را در فرایند اوایدر اینجا مستقیما توسط من مورد پشتیبانی واقع می

 ازید. تبادالت زنده. سرگرم کننده و حاوی اطالعات فراوان. مخصوص شما.سور میغوطه

 شوند.عناوین آن بعدا اعالم می

~~~~~~~~~~    

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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 ماده استفایل ضبط شده وبینار اخیر ما آ

شوید و در منوی سمت چپ  تیافحساب کاربری خود در دوره اواین کافی است وارد آبرای دسترسی به 

رتریت آ 121شماره  >135تا  111شماره  >نآو بعد از  2112وبینارهای  >روی وبینارهای ضبط شده

 کلیک کنید. مکان بازگشت سرطان سینهو ا "تربیت نامناسب" ،روماتوئید

 :ن از این قرارندآعناوین جالب 

 گوید.کند. شری مقدمات را میغاز میآگری وبینار را  1:11:11

 گوید.کووید و عالئم واکسیناسیون می ،نفلوانزاآگری راجع به استفاده از درمانگر نادیده برای  1:11:14

 زنند.دایان و گری راجع به تمرین تشعشع عشق حرف می 1:21:34

 زنند.رتریت روماتوئید حرف مین از آآسودگی کامل ن و گری راجع به آآ 1:31:52

ائلمان اثر ن و اینکه تعارضات درونی ما اغلب چگونه بر مسآ "تربیت نامناسب"و گری راجع به  نآ 1:53:31

 زنند.گذارند حرف میمی

زنند. شری و ن حرف میآن و امکان رشد مجدد آ (سرطانی)تن سینه برداشن و گری راجع به آ 1:11:11

 دهند.جاگجیت نظر می

 دهد.گری وبینار را پایان می 1:35:41

~~~~~~~~~~ 

 "غز کوچکم"از دست دادن حافظه و یک نظراتی درباره 

 ".این مشکل علتی دارد گوید کهولی عقل سلیم به من می"

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1726&userid=13949&mailid=88


 

8 
 

سئله خاص برایم نوشته است. جوابهایم را به رنگ قرمز دانا این نامه را در مورد یک م :مقدمه گری کریگ

  ام. اطالعات خوبی در اینجا وجود دارند. با دقت بخوانید.وردهآدر

 

  ،سالم گری

مده آاین نتیجه قطعی به دست اند و زمایشهای پزشکی انجام شدهآالت زیادی دارد. مشکام هظهنوز هم حاف

اسامی و لغات را به یاد است که بخشی از مغزم خیلی کوچک است. به همین دلیل هم هست که به سختی 

توانم ام و لذا نمیموزش پزشکی ندیدهآلطفا به یاد داشته باش که من اصال  :پاسخ گری کریگ ورم.آمی

این مشکل د که گویولی عقل سلیم به من میدرباره کوچکی بخشی از مغزت اظهار نظر پزشکی بنمایم. 

ن را بفهمند احتماال فقط مطلع نیست و تا وقتی که آ علتتا جایی که خبر دارم پزشکی از این . علتی دارد

کنیم خیلی قویتر هستیم و این ینچه که فکر مآای که ما از حتما تاکنون فهمیده گیرند.عالمت را هدف می

مسائل مربوط علت مشخصا هرچند که ن را درمان کنیم. هم آمان باشیم و شیوتوانیم علت ناخیعنی هم می

ح سازم تا شاید خودت به کمک درمانگر نادیده قادر رتوانم این سواالت را مطدانم ولی میبه حافظه تو را نمی

 ن را برطرف کنی...باشی آ

 ؟وری چه چیزی شاید برایت خیلی ترسناک استآیاد 

 ؟ن را فراموش کنیخواهی که آکنی و میاز چه بابت احساس گناه می 

 ن دهی به جای برطرف کردنش از آزارد که ترجیح میآنقدر تو را میآیا خشم  کدام دلخوری

 ؟بگریزی

  دهی به جای برطرف که ترجیح میبه قدری برایت دردناک است چه مسئله مربوط به طرد شدن

 ؟ن بگریزیکردنش از آ

 ؟نها باید به صورت نوعی معلولیت تنبیه شویآاس چه باورهایی داری که بر اس 

دهم. ولی برخی از افکارم را برایت شرح میام فهمم که چرا به این مشکل دچار شدههنوز هم نمیهرچند که 

اگر در  ،زمایشهایی بر روی من انجام پذیرندشد آگویم که تا چند وقت پیش هرگاه که الزم میاین را هم ب
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کردم که باید راحت باشم و نگران نشوم. لذا اکنون هر یپاسخی روحانی دریافت م ،شدمن مورد عصبی میآ

توانم خیلی ولی حاال می !امکامال راحت هستم. در گذشته قطعا این طور نبوده رومزمایش میبار که برای آ

ات این شاید برایت سرنخی باشد. مقاومتهای قبلی !خوب است :پاسخ گری کریگ ن را انجام دهم.آراحت 

ات پنهان شوی. اگر خواهی در پشت از دست دادن حافظهاند که میهرچه که باشند شاید بدین دلیل بوده

 قاومتها وجود دارد.مت ه چیزی در پشچنین است ببین چ

ن است که به کسانی که در حال یادگیری هستند بگویی که چگونه به دیگران کمک آدلیل نگارش این نامه 

شدیدی در  تن است که هرچند مشکالآام نان را شفا دهند. چیزی که قطعا در این مورد فرا گرفتهآکنند و 

کنم توانم به طور کامل با بخش روحانی وجودم ارتباط بگیرم. لذا فکر میولی باز هم می زمینه حافظه دارم

شناسند که مشکالت حافظه دارد باید چیزی را به او اطالع باید این را به دیگران بگویم که اگر کسی را می

ار روح ارتباط برقرتوانند با ولی باز هم میمشکالت حافظه دارند بگویند که با وجود اینکه  به مردمدهند. 

سازند. بر این باورم که قطعا افرادی هستند که اگر بیاموزند چگونه راحت باشند و با روح ارتباط بگیرند 

 ،دانا :پاسخ گری کریگ ام را باید به دیگران هم یاد دهم.کنم این تجربهشود. فکر میتر میحالشان کمی به

 ،حتی اگر از طریق از دست دادن حافظه باشد ،ائل احساسی بگذریمافکار خوبی در سر داری. وقتی از مس

وریم. ولی باز آ ن را به یادهای مثبت آرود که جنبهشتر احتمال میبخش روحانی ما باز هم وجود دارد و بی

 نها را تجربه کنی.آن مسائل مربوط به حافظه را برطرف سازی تا اینکه آهم بهتر است 

تو و  های جالبی را برایاندیشهحداقل  همام بهبود یابد که عالی است. ولی اگر این طور نشود لذا اگر حافظه

 .امشرح داده موزندآکسانی که از تو می

 دانا با عشق،

 

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

 سایت ما بررسی کنید.وب یابید. لطفاً این را در بخش مخصوص اعضایمی

~~~~~~~~~~       

 به شما عالقه دارم، گری

 گری کریگ ©

 تمامی حقوق محفوظ است

 .کنیددر تمامی موارد درمانی با پزشکان مشورت  لطفاً توجه:


