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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 ثروتافگونه دوره ایبرگزاری هر -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

 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
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 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:  

به اندازه کافی )الف(  :ر نادیده در حال کاردرمانگ (3) ،پلی به سوی درمان نهایی( 2، )امروزجمله  (1)

مقاالت/ ویدئوهایی ( 4)، وردآای به دست میالعادهرامش خارقبیمار سرطانی آ)ب(  ،خوب نبودن

 کمک بیشتری نیاز دارید؟( 5برای مرور کردن، )

 تی ـ پیشرفته: افاعضای دوره اوای برای

، سه راهنمایی از طرف درمانگر نادیده( 3تی شری بیکر، )افدوره فشرده اوای( 2وبینار بعدی ما، ) (1)

  های تمرینییادآوری گروه( 4)

~~~~~~~~~~   

  وزامر جمله

 مارتین لوترکینگ. بینیدپله را نمیدر حالی که کل راه باال رفتن از اولین پله ایمان یعنی

~~~~~~~~~~   

 بخشی از کتاب درمانگر نادیده

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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 لی به سوی درمان نهاییپ

 خبریم.مان که در سمت دیگر پل قرار دارد بیهایایم و از درمان نهایی ناخوشیدر یک سمت پلی ایستاده

منحرف  ،اندهای شفابخشی ریشه دواندهبه وسیله باورهای متداولی که در حرفه ،مانخبریم چون توجهبی

کنیم های متعددی که فکر میکنیم تا هزاران دارو برای بیماریهای هنگفتی خرج میشده است. لذا پول

 اند. دلیلش را خواهید دید.فایدهایم بسازیم. بخش بزرگی از اینها غیرضروری و بیآنها را شناخته

های دنیا با دقت روی بدن انسان، از سلول گرفته تا به عالوه محققان برجسته پزشکی در معتبرترین دانشگاه

های پیچیده مستلزم صرف بکارگیری این درمانکنند. های عصبی و فراتر از آن، کار میانتقال دهنده

های گسترده پزشکی و اخذ مجوزهای الزم است. بدیهی است که هزینه اینها برای بیمار بسیار زیاد آموزش

 ای را با یک هفته بستری شدن در بیمارستان هزینه نمود.به راحتی ممکن است درآمد چندماهه باشد.می

آورند و ممکن است شوند یا نتایج موقتی به بار میمی ها اغلب با شکست روبروبا این همه این تالش

 مشکل دارد. شیوه. پیدا است که این پدید آورندنیز را مشکالت بزرگتری 

-آنچه که تاکنون برایش سرمایها های او به کلی باز سوی دیگر پل در انتظار درمانگر نادیده است. روش

وی همه چیزند و رام و قابل بکارگیری بر رهایش مالیم، آایم تفاوت دارد. روشهای هنگفتی کردهگذاری

 باشند.محدودیتی ندارند. هیچ آموزش خاصی هم الزم ندارند و رایگان می

گردند. فعال همین قدر بدانید که او شود. جزئیات بیشتر در ادامه ذکر میتاب معرفی میکاو در سراسر این 

تان است و او بر در ذهننگرد تا راه آسودگی را بیابد چون علت واقعی در آنجا نیست. بلکه تان نمیبه جسم

به جای این که منابع عظیمی را نماید. برای همین هم هست که تا این اندازه موثر است. جا تمرکز میهمان

یابید گیرد. اگر به خوبی درک کنید درمیتان را هدف میعلت اصلی ناخوشیبرای تخفیف عالئم صرف کند 

 تر هستند.سرطان، صرفا عالئم این مساله عمیقتان، از سکسکه گرفته تا هایکه تمامی بیماری

~~~~~~~~~~   
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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: 

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

~~~~~~~~~~              

  "طرد شدن"و  "به اندازه کافی خوب نیستم"ر روی کار کردن ب

 .دبپردازی انیگر الزم نیست از همان راههای محدود کننده قبلی به تردید نسبت به خودتد

باشد و وقتی برطرف همگان به نوعی با این موضوع روبرو هستند. بدیهی است که این امری درونی می تقریبا

یگر الزم نیست از همان راههای محدود کننده قبلی به د شود.زادی بزرگی ممکن میگردد دستیابی به آ

 .دبپردازی انتردید نسبت به خودت

برای  "شروع خوبی"شکافیم و اش را به اشتراک گذاشت این مسئله را میضمن تشکر از شارون که تجربه

 ن داریم.آحل کامل 

 لینک ویدیو

~~~~~~~~~~      

 یابدای دست میدهالعارامش خارقیمار سرطانی به آب

 ".کننده استن حاصل شده خیرهآرامشی که پس از آ"

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=1836&userid=13949&mailid=92


 

6 
 

ن مسائلی را آکمک کردم و جلسه عمیقی با هم داشتیم و در  ،که به سرطان مبتال است ،چند ماه قبل به راد

-ن حاصل شده خیرهآرامشی که پس از آنها بنگرند. آخواهند به ار دادیم که اکثر مردم نمیمورد کاوش قر

 .کننده است

نچه که ممکن است را ببینید. او به هر آای از دهد توجه کنید و گوشهبه ماجراهای انگیزشی که راد شرح می

ن را آعده اندکی از ما تجربه  دهد کهای انجام میو این کار را به شیوه کندرامش تشعشع میرود آجا که می

 داریم.

 لینک ویدیو

~~~~~~~~~~        

 ها/ ویدئوهای قبلی پیشنهادی برای مرور:مقاله

  رهایی شارون از بدرفتاری دوران کودکی :نتایجاز مجموعه  .1

 مصاحبه با خدا :لکان معجزاتپاز مجموعه  .2

  ورینلنگاه عالی دانا مک: تجربیات روحانیاز 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

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1840&userid=13949&mailid=92
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1842&userid=13949&mailid=92
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1842&userid=13949&mailid=92
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1844&userid=13949&mailid=92
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1844&userid=13949&mailid=92
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1846&userid=13949&mailid=92
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 کریگافمراکز آموزشی رسمی ایبرای کسب اطالعات بیشتر لطفاً با  .5

~~~~~~~~~~    

 ***پیشرفته*** 

 تی:افبرای اعضای دوره اپتیمال ای

 ن باانگیزه(ای و شاگردا)فرصتی غیر رایگان برای افراد حرفه

  های عضویتجزئیات و قیمت

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

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

 ن شرکت کند شود.ای عالی نصیب هر کسی که در آیندهآ ارم کهبسیار امیدوشده است و 

 تواند داشته باشد.مزایای بسیاری برای همگان میور یابید. حتما در تمامی قسمتهای این مجموعه حض

را دوباره  (121وبینار  0:33:34تا  0:11:10دقایق )مقدماتی  dلطفا ویدیو :نتایجبهترین برای دستیابی به 

 یابیدنها دست میآی که به مزایای ،نآبه کل این مجموعه مربوط است. بدون مشاهده  وببینید چون مهم 

 .شوندمحدود می

 همچنین...

  ورید.آن دانشی کاربردی از کتاب رایگان درمانگر نادیده به دست آقبل از 

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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 اید به نها را هم مشخص کردهآ 10ئل و وقایع خاص که شدت صفر تا ای از مسافهرست به روز شده

شوند همراه داشته باشید. اینها برای دستیابی به مزایای درازمدتی که از این مجموعه حاصل می

 ضروری هستند.

رسند به ذهنتان میدر طول جلسه نهایتا هم اینکه قلم و کاغذ به همراه داشته باشید تا باورهایی را که 

گیرید و همین طور توانید نتایجی را که در درازمدت میبدین ترتیب بهتر میترش دهید. سو گبنویسید 

 دهید بسنجید.گسترش باورهایی را که هدف قرار می

 :"ن سیآ"با  "باال بردن سقف باورها"وبینار های حضار از تاییدیه

ذیرفت چون پدیدم برایت شرح دهم. در ابتدا او عشق را نمی "نآ"نچه را که در حین مالقات با مادر آمایلم 

ه نصیبش شده بود و از احساسی ک اش روشن شدترسیده بود. سپس دست از مقاومت برداشت و چهره

 حیرت کرد. وقتی اسفنج عشقش پر شد لبخند زیبایی به دخترش زد و گفت دوستت دارم. این کلمات

 مد.آنوری بر "نآ"فرستادیم دربرداشتند. سپس از که همگی ما همراه با درمانگر نادیده می عشقی را تمامی

 

باور دارم که دهم و مد... به حرفهای دانشمندان پیشرو گوش میآاز مراقبه کاخ فرصتها و عشق خیلی خوشم 

دانم که در درمانگاهی در مسکو مردم اعضای دندانها و پوستم را شفا دهم. می ،توانم دستگاه عصبیمی

-میشفا گویند العالجند و سایر بیماریهایی که میو از سرطان  دندانهایشان بهبود، دهندان را رشد میبدنش

 ا اینها را باور دارم.واقع یابند.

 

م به مد. خودم هر چیزی را که توانستآن تشکیل شده بود خیلی خوشم از حضور در گروهی که برای شفای آ

حس کردم چند سانتیمتر از روی  ،دانم خیال کردم یا واقعی بودنمی ،یک بار همن تشعشع کردم. آسوی 

برای ن احساس آام و در هوا معلقم. در برابر میل به باز کردن چشمهایم مقاومت نمودم و ام بلند شدهصندلی
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 "نآ" و بعد کمتر شد. منتظر وبینار بعدی هستم تا ببینم وضعیت ادامه یافتکنم حدود یک دقیقه فکر می

 خدا تو را به خاطر کارهایت رحمت کند.چگونه بهبود پیدا کرده است. 

 گری ،به زودی

~~~~~~~~~~    

 شودفوریه شروع می 02تی شری بیکر از افدوره فشرده اوای

ارتباط با درمانگر های بیشتری در برقراری خواهید به تواناییتی هستید و میافیا شاگرد دوره پیشرفته اوایآ

 10ساعت از  ،یندهشنبه آتی که افدر این صورت شاید بخواهید در وبینار بعدی اوای ؟نادیده دست یابید

  . این دوره شش جلسه است.شود شرکت کنیدغاز میآ ،ریکابه وقت شرق ام 12صبح تا 

ارتقای مهارت ارتباط با  ،تیافعمیق درک شما از اصول اوایتای کمک به هدف از این کارگاه شش هفته

بندی بهبود توانایی قاب ،اردن میان صدای درمانگر نادیده و نفسزیادگیری روش تمایز گ ،درمانگر نادیده

 مجدد برای رسیدن به تغییرات شناختی و خیلی چیزهای دیگر است.

نیاز دوره فشرده کار بر روی مسائل جسمی و پیش شودتی ارائه میافاین دوره فقط به اعضای دوره اوای

 است. ،با تدریس دکتر گابریل روتن ،مزمن

موزش یک ساله برای اخذ آدالر ممکن است. اگر هم که روزی بخواهید  500گذاری در این دوره با سرمایه

 نکاتتی که شامل افکتاب راهنمای اوایشود. ه میتز شهریه شما کاستی را ببینید این مبلغ اافمدرک ای

 شود.ن است نیز به شرکت کنندگان داده میآکلیدی 

بفرستید و  gmail.com23sheribaker@انی توانید یک ایمیل به نشاید مینام نکردهاگر تاکنون ثبت

فرستم و به هر سوالی که تان میاطالعات الزم را برای از تمایل خود به حضور در دوره فشرده بگویید.ن آدر 

 دهم.شاید داشته باشید جواب می

mailto:sheribaker29@gmail.com
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  :از نظرات شرکت کنندگان قبلی هایینمونه

العاده بود. مطالب را به شکلی خرش فوقآکنم. از اول تا موزشهای عالی از تو تشکر میآبه خاطر  ،شری"

ها دارم. اطالعات را هم به نحو عالی ارائه دادی. متشکرم و آنکردی که اکنون درک عمیقتری از  یسازشفاف

 "کنم.تو را دعا می

مادگی من در جذب اطالعات آمد. هر کالس نقش خاص و مهمی در آاز دروس دوره فشرده خیلی خوشم "

 نعماتروم کان معجزات باال میوقتی از پلموزشهایت تشکر کنم. تو به خاطر آ داشت. مایلم صمیمانه از

 "شوند.فراوانی نصیبم می

 به بخش دوره فشرده در وبسایت گری کریگ مراجعه کنید.بیشتر و نظرات اطالعات برای کسب 

www.emofree.com  

 تیافو مدرس دوره فشرده اوای تی گری کریگ به زبان انگلیسیافموزش ایمدیر مرکز آ ،شری بیکر

 ~~~~~~~~~~    

  سه راهنمایی از طرف درمانگر نادیده

نند توا. اینها میکنیداحساس سرخوشی یا شادی درونی میبدون هیچ علت بیرونی مواقعی هم هستند که 

 هرجا و در میان هر چیزی اتفاق بیفتند. ،هر زمان

 هلووالیاآنوشته جاگجیت سینگ 

 ،سالم گری

 کند.نها حس کردم روح مرا به شکلهای عجیبی هدایت میآجربه را برایت شرح دهم که در مایلم سه ت

کرد اولین مورد وقتی اتفاق افتاد که چند روز بیمار بودم. بدنم درد می :غیرمنتظرهرامش آ – 0راهنمایی 

خواستم به گیاهانی که در بیرون از خانه دارم مدم و آو تب داشتم. در روز دوم بیماری از اتاق خواب پایین 
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کشم. این دوباره دراز میگردم و دهم و بعد برمیب میگیاهان را آ ،رومب دهم. فکر کردم اندکی بیرون میآ

ز خانه بودم به جای اینکه برگردم و استراحت کنم وقتی بیرون ا ب دادم.نها را آآو بود که از خانه خارج شدم 

این برعکس چیزی است که معموال موقع بیماری کسی حس )روی نمایم حس کردم بهتر است کمی پیاده

شود. به سر یک پیچ . این بود که راه رفتم. ولی هرچه بیشتر رفتم بیشتر حس کردم حالم بهتر می(کندمی

 به جای راست بهتر است به چپ بروم.هم که رسیدم حس کردم 

نها را شنیدم. آو پایم را بر روی برگهای خشکی گذاشتم و صدای  برگشتم رفتم و بعد اندکی به سمت چپ

رامش درونی عمیقی فرو رفتم. همه چیز ساکت بود و لذا حتی آحال به  و در همانصدا خیلی واضح بود 

رامش. برگشتن به خانه به تجربه متفاوتی برایم تبدیل شد. تجربه حضور و آشنیدم. صدای نفسهایم را می

ام. به عالوه حس کردم نیازی نیست خودم را بهتر شده احساسی و ذهنی ،جسمی ،حس کردم از همه لحاظ

 اذیت کنم چون هیچ نگرانی ندارم. این وضعیت در بقیه روز هم ادامه داشت.

رامش عمیق را باز هم حس کردم و با وجود سروصدای زیادی که از این آ نشسته بودم در خانه وقتی

 امش داشتم و تا چند روز هم دوام یافت.رآمد باز هم آشپزخانه و جاهای دیگر درون و بیرون از خانه میآ

ای مشغول کندن دومین راهنمایی وقتی اتفاق افتاد که در مزرعه :اشارات غیرمنتظره -2راهنمایی 

پیازها بر روی زمین بودند و فقط سبزی بودم. سبزیجات زیادی کنده بودیم و به مزرعه پیاز رسیده بودیم. 

-باید قبال پیازهای کوچکتر را برمی" همسرم گفتلذا و داشتیم. ولی خیلی بزرگ بودند نها را برمیآباید 

 "اند.نها از بین رفتهآداشتیم. انگار همه 

ای اندازهاندکی که راه رفتم یک پیاز به  .بروممد آکه به نظر خالی میحس کردم باید به سمت دیگر مزرعه 

را ادامه دادم و مدام پیازهایی خواستیم دیدم. باز هم راه رفتم و یکی دیگر دیدم و لذا همین مسیر که می

کردم باز هم باید خر مزرعه پیاز رسیده بودم ولی حس میآیافتم. جالب هم این بود که با وجود اینکه به 

نجا خیلی در آی انرژحس کردم ای داشتند. های رسیدهدر ادامه مسیر درختهای سیبی دیدم که میوهبروم. 

لذا باز هم رفتم. درختان سیب تمام شدند و بعد به گلهای  خوب و خاص است. ولی حسم از بین نرفت و
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نها در های سفیدی بر فراز آپروانه دیگر گلهای وحشی قرار داشتند. فتابگردان بزرگی رسیدم و در سمتآ

ای از یک فیلم سینمایی بود. از اینکه حسم مرا به کجا کشانده بود به یا صحنه مثل نقاشیحال پرواز بودند. 

 حیرت افتادم. به خاطر این تجربه بسیار شکر کردم.

-اهمیت میکممورد سوم اخیرا اتفاق افتاده است. هرچند که به نظر  :پیدا کردن نعناع تازه -0راهنمایی 

ای رفته بودیم و همسرم نعناع قبل از کریسمس برای خرید به مغازه ید ولی از دید من خیلی هم مهم است.آ

نجا ندیدیم. به سمت دیگر آعناع در نشگی رفتیم ولی اصال خواست. این بود که به همان جای همیتازه می

چیزهای دیگری برداشتیم. بعد حس کردم باید باز هم به سمت بخش سبزیجات بروم. به  مغازه رفتیم و

 ن سمت رفتم و به یکی از فروشندگان برخوردم و از او پرسیدمآگردم. به همسرم گفتم خیلی زود برمی

ن بخش از مغازه آن موجود است و مرا به آنعناع کجاست. جواب داد که نعناع تازه نداریم و فقط خشک شده 

رم شنیدم که کردم صدایی را از پشت سهای نعناع خشک شده را نگاه میهدایت کرد. در حالی که بسته

ن بخش از مغازه برد. دو بسته آ. او مرا به "خوشبختانه امروز مقداری نعناع تازه در انبار داریم ،قاآ"گفت می

 نها را به همسرم دادم.آبرداشتم. از او تشکر کردم و با حس قدردانی نسبت به روح 

نند توا. اینها میکنیداحساس سرخوشی یا شادی درونی میبدون هیچ علت بیرونی مواقعی هم هستند که 

ورد چون وقوعشان نعمت به حساب آ تواناینها را فقط می هرجا و در میان هر چیزی اتفاق بیفتند. ،هر زمان

 ها بهره ببرید یا نادیده بگیرید.توانید از اینبه اختیار ما نیست. می

 با عشق و قدردانی

 جاگجیت

~~~~~~~~~~       

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
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~~~~~~~~~~       

 به شما عالقه دارم، گری

 گری کریگ ©

 تمامی حقوق محفوظ است

 .کنیددر تمامی موارد درمانی با پزشکان مشورت  لطفاً توجه:


