
 

 0300 ژانویه 03، 0033 دی 03

 

 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 -0

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
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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 رایگانافر همه جای دنیا مردم ایاند. دگرفته

 آموزند!!!!

@GaryCraig 

www.EFT.ir 

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

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


 

3 
 

 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:  

بهبودی از )ب(  ،فراتر از باورهای خانوادگی)الف(  :ر نادیده در حال کار( درمانگ2، )امروزجمله  (1)

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

 تی ـ پیشرفته: افاعضای دوره اوای برای

تی شری افدوره فشرده اوای( 3، )فایل ضبط شده وبینار اخیر ما آماده است( 2وبینار بعدی ما، ) (1)

  های تمرینییادآوری گروه( 6العاده آندره، )( نتایج خارق5( نظراتی درباره روش جابجایی، )4بیکر، )

~~~~~~~~~~   

  وزامر جمله

دهد بلکه مراقب وضعیت فرد به لحاظ رژیم غذایی و همین طور علت و جلوگیری از ارو نمیپزشک آینده د

 1093 توماس ادیسون،بیماری است. 

~~~~~~~~~~   

 درمانگر نادیده در حال کار ـ یک مجموعه 

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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 )چند مثال در زیر(

فرض بر آن است  در نظر گرفته شده و تیافایاعضای دوره اواین مجموعه در درجه اول برای یادداشت: 

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

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

~~~~~~~~~~              

  فراتر از باورهای خانوادگی

  "شروع خوب"یک جلسه 

-ای با درمانگر نادیده داریم و از نوآوری و خالقیت او وقتی دربهای بزرگی را به روی آزادی میها جلسهدر انت

 بریم.گشاید بهره می

  یابند. تقریبا برای همگان کاربرد دارد.سیاری از بینندگان جواهراتی را در این جلسه میب

شوند گیریم. این باورها برایمان به واقعیت بدل میدر کودکی تحت تاثیر خانواده قرار و باورهایی را از آن می

-سازند. ولی در اغلب موارد وقتی بزرگ میو بسیاری از ورودیهای فرهنگی، مذهبی و غیره را منعکس می

 گردند.گزینیم به محدودیت تبدیل میشویم و شکوفایی را برمی

تواند دشوار باشد. برای اند میشده گذر از اینها خصوصا وقتی در خانواده به شکل مستحکمی نگه داشته

اند در اهد برود و باورهای خانوادگی که او را نگه داشتهخواستن همین طور است چون بین جایی که می

 تعارض است.

 به دو نکته توجه کنید:

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
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بندی های مختلف آن را مورد قابکاویم و جنبهتعارض فوق را می "شروع خوب"در این جلسه  (1)

ای با درمانگر نادیده داریم و از نوآوری و در انتها جلسه دهیم. خیلی مفید است.مجدد قرار می

 بریم.گشاید بهره میخالقیت او وقتی دربهای بزرگی را به روی آزادی می

کنم تا واضح گوید تکرار میصدای استن گاهی اوقات واضح نیست. در اکثر موارد آنچه را که او می (2)

 شود.

 لینک ویدیو

~~~~~~~~~~      

 بولیمی: بهبودی درجه یک از طریق درمانگر نادیده

 رودروش ما به سراغ علت اصلی این ناخوشی جدی می

که یکی از  webmd.comرای بولیمی ندارند. درواقع در وبسایت روشهای رایج پاسخهای چندانی ب

 رود این طور نوشته شده است...بزرگترین وبسایتهای پزشکی به شمار می

 ".دانیمعلت بولیمی را دقیقا نمی"

چ تی و نه هیافتی یا اوایافولی سونیا نووینسکی بارها با موفقیت بر روی بولیمی مراجعانش با استفاده از ای

 رود.روش ما به سراغ علت اصلی این ناخوشی جدی میچیز دیگری کار کرده است. چون 

سونیا، ایزیدورا، ببینید. توجه داشته باشید که  مراجعِ گفتگوی سونیا و من را درباره برطرف شدن بولیمیِ

شد ایزیدورا سونیا بعضی موارد احساسی و از جمله بدرفتاری در دوران کودکی را خنثی نمود و همین باعث 

 کند.از روزانه پنج بار استفراغ آسوده شود. او دیگر حتی به این مسئله فکر هم نمی

 لطفا در تمامی موارد درمانی با پزشک مشورت کنید.

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1789&userid=13949&mailid=91
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 لینک ویدیو

~~~~~~~~~~        

 ها/ ویدئوهای قبلی پیشنهادی برای مرور:مقاله

 زک رگهای دایانهای نادرمانی برای دیواره :شفاهای غیرممکناز مجموعه  .1

 تی برای دیابت نوع دوم استفاده کنم؟افاز کدام دستورالعمل ای :رسش و پاسخپاز مجموعه  .2

 بهبودی موثر از اوتیسم: اندیشه نویناز 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 مخصوص افراد حرفه ما که 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

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1792&userid=13949&mailid=91
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1793&userid=13949&mailid=91
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1796&userid=13949&mailid=91
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1798&userid=13949&mailid=91
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1798&userid=13949&mailid=91
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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 ن باانگیزه(ای و شاگردا)فرصتی غیر رایگان برای افراد حرفه

  های عضویتجزئیات و قیمت

 . شودمیبرگزار  صبح به وقت غرب آمریکا 03در ساعت  ،ژانویه 03 شنبه،یکروز در  وبینار بعدی ما:

داوطلب  "آن سی"دهیم. در این مجموعه ادامه می "ف باورهاسق"این بار هم به تالشمان برای باالتر بردن 

 شده است و ما به نتایج آن بسیار امیدورایم.

 تواند برای همگان داشته باشد.حتما در این مجموعه به ما بپیوندید. مزایای فراوانی می

~~~~~~~~~~    

 فایل ضبط شده وبینار قبلی ما آماده است

روی وبینارهای منوی سمت چپ شوید و  تیافحساب کاربری خود در دوره اوایوارد برای دسترسی به آن 

باالتر بردن سقف  122شماره  < 135تا  196وبینارهای شماره  <آنو بعد از  2912وبینارهای  < ضبط شده

 باورها کلیک کنید.

  عناوین جالب آن از این قرارند:

 گوید.کند. شری مقدمات را میگری وبینار را آغاز می 9:99:99

ماریان نظراتش را درباره لطف به اشتراک گذاشته شده به شکلی که در گروه تمرینی که در آن  9:96:42

 دهد.دارد. گری نظر مین میعضویت دارد ظهور یافته است بیا

کند. چند وبینار بعدی حول این محور قرار خواهند گری چهارچوبی برای کاوش باورها ایجاد می 9:11:19

 داشت.

 کند.را بیان می "آن"ای از سوابق و وضعیت گری حالصه 9:30:34

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/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1726&userid=13949&mailid=88
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 شوند.ی درباره باورهای او میآن و گری وارد جلسه مقدماتی و عمیق 9:41:29

 دهد.گوید. گری وبینار را پایان میشود میاش که به زودی برگزار میشری راجع به دوره فشرده 1:30:99

 ~~~~~~~~~~    

 تی شری بیکراففشرده اوای دوره

دوره فشرده بعدی برای ایجاد ارتباط با درمانگر  تی!افقابل توجه عالقمندان به شرکت در دوره فشرده اوای

 یابد.شود و تا پنج هفته ادامه میفوریه آغاز می 12صبح به وقت شرق امریکا روز شنبه  19 نادیده از ساعت

 اصولِ  درکِ  تی است. هدف از آن تعمیقِافای مخصوص شاگردان پیشرفته اوایاین کارگاه شش هفته

میان صدای  گذاردنتی، ارتقای مهارت ارتباط با درمانگر نادیده، فراگیری نحوه تمایز افاپتیمال ای بنیادیِ

بندی مجدد برای دستیابی به تغییرات شناختی مورد نظر و درمانگر نادیده و نفس، بهبود توانایی ما در قاب

 خیلی چیزهای دیگر است.

نیاز دوره فشرده کار بر روی مسائل شود پیشتی ارائه میافاین دوره فشرده که فقط به اعضای دوره اوای

گابریل روتن، مدیر مرکز آموزش رسمی گری کریگ به زبان هلندی، آموزش  جسمانی مزمن است که توسط

 شود. داده می

دالر است. اگر بعدا بخواهید دوره آموزشی یک ساله برای اخذ  599ای هزینه این دوره فشرده شش هفته

ی و اعضای التحصیالن قبلشود. فارغتی را هم بگذرانید این هزینه از شهریه آن دوره کم میافمدرک ای

-توانند بدون پرداخت هزینه در این دوره شرکت نمایند. کتاب راهنمای اوایفعلی دوره اخذ مدرک هم می

 شود.ای از دوره است به اعضا داده میتی که خالصهاف

ایمیل بزنید تا اطالعات الزم را برایتان   ail.com@gm20sheribakerبه اید نام نکردهاگر هنوز ثبت

 بفرستم و هر سوالی را که دارید جواب دهم.

 های از نظرات شرکت کنندگان قبلی:نمونه

mailto:sheribaker29@gmail.com
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آمد که اینها از یک با ما به اشتراک گذاشتی حیرت کردم. به نظر میاز اینکه تجربیات و دانش گرانبهایت را 

 کردی.اشتند و تو با سخاوت و عاشقانه به ما ارائه میمنبع تمام نشدنی جریان د

این اطالعات و فنون گرانبهایند و با وجود اینکه موضوع خیلی جدی است ولی تو آن را برایمان آسان 

 کنند.ساختی. معلمان خوب این طور کار می

ودند نمایان ساختی. از این تو زوایای آن را که برایم مبهم بام ولی تی را خوب فهمیدهافکردم اوایفکر می

  بابت خیلی از تو متشکرم.

 برای کسب اطالع از نظرات سایر شرکت کنندگان به بخش دوره فشرده در وبسایت ما مراجعه کنید.

 تیافشری بیکر، مدیر مرکز آموزش گری کریگ به زبان انگلیسی و مدرس دوره فشرده اوای

~~~~~~~~~~    

 نظراتی درباره روش جابجایی

 ک میانبر موثری

تی است که وقت کافی برای انجام فرایند افروش جابجایی میانبر موثری برای آن دسته از اعضای دوره اوای

 گوید.کامل را ندارند. مارنی موریس نظراتش را در این باره می

 

 سالم گری،

شوند. مثال یه منجر میام که نتایج حاصل از روش جابجایی اغلب به بازنگری در احساس اولاین طور فهمیده

به خاطر نواختن پیانو اضطراب و تقریبا از آن اکراه داشتم. ولی پس از انجام روش جابجایی مارنی کوچولو 

بیشتر هیجان داشت و با اعتماد به نفس کارش را انجام داد. برای سایر خاطرات هم چیزهای مشابهی پیش 

ه اتفاق افتاده است به یاد نیاورم ولی احساس ناشی از آن این طور نیست که واقعه را به شکلی کاند. آمده
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شوم، اعتماد به نفس بیشتری دارم و شادترم. معموال درمانگر خیلی بهتر شده است. مثال کمتر مضطرب می

دهد. مثال اینکه عشق او را به یاد داشته باشم و او همیشه مرا همان طور که نادیده پیامهای مشابهی می

 برم.رد، به زمان حال توجه کنم و نگران نباشم و بدانم که در امنیت به سر میهستم دوست دا

 با عشق، مارنی

~~~~~~~~~~       

 اندای که از کار با درمانگر نادیده نصیبش شدهالعادهنامه دیگری از آندره درباره نتایج خارق

 درد زانو و کمر: دیگر آنها را ندارم

داشته باشید که آندره قبال فهرستی طوالنی از شفاهای حاصل از کار با  شاید به یاد مقدمه گری کریگ:

درمانگر نادیده ارائه کرده بود. از جمله: اضطراب، ترس مرضی از حضور در جاهای شلوغ، حمالت هراس )که 

هنوز ادامه داشتند ولی خیلی کمتر شده بودند( و همین طور وسواس، کهیر و آسیب کتف. آخرین فهرست 

 آید...زیر می او در

 

 سالم گری،

 :کنم و موارد جدیدی را هم باید گزارش دهمباز هم مواردی هستند که فراموش می

و مثل هر کس مربوطند و وزن کردم اینها کال به سن دیگر این دردها را ندارم. فکر می :درد زانو و کمر

کمی رفتم پایم ها باال میشود. دیروز وقتی از پلهباالتر باشد اوضاع برایش بدتر می 59دیگری که سنش از 

ند چه ازردهآانوانم مرا خرین باری که زآورم که آتوانم به یاد همان وقت فهمیدم که نمیلغزید و پیچ خورد. 

 موقع بوده است. شاید چهار پنج ماه قبل تقریبا هر روز.

و  ای یک بارگاهی هفته ،ز وقتی بیست سالم بودام. ارا همیشه داشته (یا گاهی اوقات فقط ناراحتی) کمردرد

ماه پیش بود و  5خرین بار آکنم ر می. فکرفتمنزد کایروپراکتور می ،گاهی سه چهار بار در سال بسته به نیازم
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نزدش بروم چون هیچ دردی ندارم. هرگز به این موارد نپرداخته بودیم و اکنون هم  انتظار ندارم که دیگر

 این کار نیست چون دیگر وجود ندارند. نیازی به

دم. یادم گشتم و متوجه بطری مالتونین شهفته قبل به دنبال چیزی بر روی میز کنار تختم می :خواب

غاز کارمان دیگر به سراغش نرفتم. آن کردم. اندکی پس از آید که از چه موقع شروع به استفاده از آنمی

خوابم. این صبح یکسره می 2تا  12:45برد. هر روز از دقیقه خوابم می 5روم ظرف اکنون وقتی به بستر می

خیزم در همان وضعیت قبل از ولی االن وقتی برمی ام.رامی داشتهآرا هم باید بگویم که همیشه خواب نا

کان نخورده است. اصال روی زمین یا در انتهای بستر نیست. در تمام عمرم از بس پتو اصال تخواب هستم و 

ن نپرداختیم و از میان آشد. این هم مورد دیگری است که به ن طور میآخوردم پتو که در خواب تکان می

 رفت.

 م.خواستم پایان دهکردم و نمیرا خیلی خوب شروع می کارهاام. بیشتر نداشته نگیزههرگز نیازی به ا :وزن

 بدیهی است .تا بیست سالگی الغر بودمام. ام با کاهش وزن مشکل داشتهولی در تقریبا تمام دوران بزرگسالی

 ورد که کمتر بخورم تا چاق نشوم.آبه من فشار می که مادرم

اهرم به یخچال حمله کردیم و دیگر به عقب ننگریستیم. وقتی او تقریبا بیست سال قبل فوت کرد من و خو

 هیچ عواقبی هم نداشت.این کار سرانجام قادر شده بودیم بخوریم و 

کیلوگرم کمتر از وقتی که  35یعنی تقریبا )کیلوگرم  09پارسال که مورد عمل پیوند کبد قرار گرفتم با وزن 

پاندمی  ن خارج گشتم. دوران نقاهت و خوردن چند ماه به طول انجامید. به دلیلآاز  (وارد بیمارستان شدم

الی کار با هم را شروع توانستم از منزل بیرون روم. لذا تحرک نداشتم. این بود که وقتی در ماه جونمی

ام هم فقط به خاطر ام. مشکالت کبدیکردم افتضاح شدهوزنم به صد کیلوگرم رسیده بود و حس می کردیم

ای جز کاهش وزن بودند. چارههم بلکه ناشی از اضافه وزن و کبد چرب  بودندایجاد نشده  نها و الکلژ

 نداشتم.
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ن را آخواستم استفاده از بودم و شدیدا میه بود دیده افزاری را که برای کاهش وزن ساخته شدچند بار نرم

کیلوگرم  32ام. یعنی کیلوگرم شده 22دیدم که  ی ترازو رفتمبر رونم. امروز که ی شروع کجوال 22در 

-ن نمیآای را این طور انجام نداده بودم. انگیزه داشتم ولی به ماه. هرگز هیچ برنامه 5بیش از الغری در 

توانم ناشی از درمانگر نادیده بدانم. این هیچ توجیه کردن را فقط می تمرکز دراین توانایی جدید سبیدم. چ

 ق نشده بودم.ام و تا این حد موفچون هرگز در زندگی این طور نبوده ندارددیگری 

. ماه قبل که راجع هم بهتر شده است بازهای قبلی هم به تو گفته بودم ولی این را در یکی از نامه :سرگیجه

چند هفته پیش خیلی ن نوشتم از شدتش کاسته شده بود و اکنون تقریبا به کلی از میان رفته است. آبه 

افتاد. ثانیه برگشت و بعد ناپدید شد. قبال هر روز و روزی چند بار اتفاق می 3م و شاید برای یدسریع باال پر

 !!است چقدر قابل توجه

دیدم و ینه میشدند. هر صبحگاه کبودی جدیدی در آف بدنم کبود میسالها به راحتی جاهای مختل :کبودی

. بعضی از کبودیها خیلی امکردم که به چیزی برخورد کردهفهمیدم که علتش چیست و فرض میاصال نمی

ولی  شوم. هفته گذشته پایم به میز خوردی دیگر این طور نمیبودند. ول (بی یا بنفشآ ،سیاه ،بزرگ)شدید 

 اصال کبود یا حتی سرخ نشد.هیچ اثری به وجود نیامد. 

 ندرهآ ،رزوی بهترینهابا آ

~~~~~~~~~~       

های خود ی بهبود مهارتهایی براهای 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 ©
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 تمامی حقوق محفوظ است

 .کنیددر تمامی موارد درمانی با پزشکان مشورت  لطفاً توجه:


