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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 -4

 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:  

گذر از )الف(  :ر نادیده در حال کاردرمانگ( 3، )ای بر اندیشه نوینمقدمه( 2، )امروز درمانی خنده (1)

، شوندنگر نادیده ناپدید میعوارض جانبی واکسیناسیون به کمک درما)ب(  ،"ارزش هستممن بی"

 کمک بیشتری نیاز دارید؟( 5/ ویدئوهایی برای مرور کردن، )مقاالت( 4)

 تی ـ پیشرفته: افبرای اعضای دوره اوای

درد ( 4، )بینشهایی درباره باورها( 3، )ماده استآفایل ضبط شده وبینار اخیر ما ( 2وبینار بعدی ما، ) (1)

  های تمرینییادآوری گروه (5) ،شودمی چهل ساله عشق به ناگهان ناپدید

~~~~~~~~~~   

  وزامر درمانی خنده

. چالش شما این تواند درمانی برایمان باشدخندند میشویم نگریستن به نوزادانی که میهرگاه ناراحت می

  وقفه بخندید ببینید.ای را بدون اینکه بیاست که این ویدیوی سه دقیقه

 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=1876&userid=13949&mailid=93
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~~~~~~~~~~   

 بخشی از کتاب درمانگر نادیده

 ای بر اندیشه نوینمقدمه

شوند. دلیلش این است که باورهای قدیمی و باارزش باید های خیلی جدید اغلب با تردید روبرو مینوآوری

جای آنها را بگیرد. این فرایند ممکن است مملو از هیجان باشد  "اندیشه نوینی"بکر یا زیر سوال بروند تا فکر 

 چون تفکر در این حیطه جدید خوشایند و محرک است.

مقاومت در برابر  با این وجود 

امری عادی و  این گونه تغییرات 

تمایل داریم  قابل درک است. 

را حتی اگر  مان باورهای قدیمی

همیشه هم در  مانخدمت

به آنها عادت  انیم. نباشند قدر بد

 پنداریم.ایم. با آنها راحت هستیم. نشانگر چیزهایی هستند که به آنها باور و امید داریم و حقیقت میکرده

در شما است. برخالف انتظاری که  اندیشه نوینهای ام در اینجا تثبیت پایهبه همین دلیل مهمترین وظیفه

مان را ثابت نمایم. این بخش ساده کار است شاید داشته باشید قصدم این نیست که اعتبار روش شفابخشی

 توانید اعتبار غیرقابل انکار آن را دریابید.چون با بکارگیری آن بر روی مسائل خودتان می

ام که با توالی منطقی در ادامه ه قابل هضم تقسیم کردهرا به چند تک اندیشه نوین آنبرای درک بهتر مفهوم 

 آیند.می

 کشد.تان را به چالش میاحتماال خیلی از باورهای اندیشه نوینولی باید آماده باشید. 

~~~~~~~~~   
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 دیده در حال کار ـ یک مجموعه درمانگر نا

 )چند مثال در زیر(

فرض بر آن است  در نظر گرفته شده و تیافایره اواعضای دواین 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

   ن دارد. از آن لذت ببرید. دوستتان دارم، گریهمگان ارزش دید

~~~~~~~~~~              

  "ارزش هستمیب" گذر از

 "شروع خوب"یک جلسه 

  .ن توجه کنیدآشاید به کار عده خیلی زیادی از مردم بیاید و لذا بهتر است به این ویدیو 

د که شد. لذا تعجبی نداردیو وقتی بچه بود مدام مورد بدرفتاری و انتقاد واقع می ،همان طور که خواهید دید

داند که . او عقال می"ارزش هستم... مرا دوست ندارند... از من متنفرندمن بی" :باورهایی همچون اینها را دارد

  نها بگذرد.آداند چگونه از شوند ولی نمیاند و در بزرگسالی به ضرر او تمام میباورها برایش پرهزینهاین 

بندیهای مجدد خالقانه و ابقن درمانگر نادیده و من آتوجه کنید که در  "شروع خوب"به این جلسه کامل 

کنیم تا از شدت این باورهای نهادینه شده بکاهیم هایی هم استفاده میگیریم و از تشبیهمتعددی را بکار می

توانند خودشان را در این شرایط بگذارند و با بسیاری از بینندگان می زادی دیو باز کنیم.و درب را به روی آ

 شاید بخواهید امتحانش کنید. .همین رویکردها پیش بروند و به مزایایی دست یابند

 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=1881&userid=13949&mailid=93
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~~~~~~~~~~      

 شوندعوارض جانبی شدید واکسیناسیون به کمک درمانگر نادیده ناپدید می

 .فهممرا می "غیرممکن"اکنون معنی شفای 

ای دچار شد. از میان هم مثل خیلی از مردم پس از تزریق واکسن کووید به عوارض جانبی ناخواستهسوزان 

  شد اشاره کرد.توان به تپش مداوم قلب که با هر نوع ورزش هم بدتر میاین عوارض می

میزی با درمانگر نادیده کار کردیم و هم عالئم جسمی و آبینید که چگونه به شکل موفقیتاین ویدیو میدر 

 :وی این نامه را اندکی پس از جلسه برایم نوشت ن را هدف گرفتیم.آهم عوامل احساسی موثر در 

 ،سالم گری

 ه است هر قدر هم که از تو تشکر کنم کم است.به خاطر این تحولی که در چند روز گذشته نصیبم شد

-کردی و چشمانم بسته بودند در جای دیگری بودم و میوقتی همراه با درمانگر نادیده به من کمک می

دیدم. بسیار موزون ی را میژهای تو عوض شدن رنگها و حرکت انربا راهنماییتوانستم تغییرات را حس کنم. 

 بود.

بار پریدن برایم وحشتناک بود چون عمال غیرممکن مفهوم سه چهار پس از جلسه به نتایجی عالی رسیدم. 

و فقط از بین رفت به همراه سایر عالئمم تپش قلبم هم بود. ولی پس از انجامش هیچ حسی نکردم. 

ن آولی ن را فراموش کرده بودم آ. این یکی از عالئمی بود که بودبدنم باقی مانده  در سمت چپاحساسی 

 فهمم.را می "غیرممکن"اکنون معنی شفای هم پس از مدتی برطرف شد. 

 سوزان ،کرممتش

 لینک ویدیو

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1884&userid=13949&mailid=93
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~~~~~~~~~~        

 ها/ ویدئوهای قبلی پیشنهادی برای مرور:مقاله

 ؟استغیرممکن  –شبه ناپدید شد خونریزی میشل یک :شفاهای غیرممکناز مجموعه  .1

  چطور شدت ناراحتی ستون فقراتم را بسنجم :رسش و پاسخپاز مجموعه  .2

  تی تا کوزه طالافاز ای: 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

گردان باانگیزه است شوید. خودم ای و شاما 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

  تیافان رسمی ایکاربربا 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

 نگیزه(ای و شاگردان باا)فرصتی غیر رایگان برای افراد حرفه

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1886&userid=13949&mailid=93
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1888&userid=13949&mailid=93
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1888&userid=13949&mailid=93
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1890&userid=13949&mailid=93
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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  های عضویتجزئیات و قیمت

 . شودمیبرگزار  صبح به وقت غرب آمریکا 41در ساعت  ،ژانویه 31 شنبه،یکروز در  وبینار بعدی ما:

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

 ای عالی نصیب هر کسی که در آن شرکت کند شود.شده است و بسیار امیدوارم که آینده

~~~~~~~~~~    

 ماده استآفایل ضبط شده وبینار اخیر ما 

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

 –باال بردن سقف باورها  > 135تا  111شماره  >نآو بعد از  2112وبینارهای  >روی وبینارهای ضبط شده

  لیک کنید.ک "نآ"دوم قسمت 

 :قرارند اینن از عناوین جالب آ

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

 گوید.شود میاش را که به زودی برگزار میجزئیات دوره فشردهشری  1:14:32

 دهند.ن نظر میآ. شری و کندرا مرور میو مفاهیم وبینار قبلی گری بازخوردها  1:10:52

 دهد.ن نظر میآگوید. مینها آهایش و سپس بزرگ شدن باربارا از کوچک شدن اندازه سینه 1:41:12

ل با یک جلسه کامسپس  زنند.ن راجع به جلسات قبلی که با هم داشتند حرف میگری و آ 1:52:54

 درمانگر نادیده دارند.

 کند.گری خداحافظی می 1:43:44

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=1904&userid=13949&mailid=93
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 ~~~~~~~~~~    

  دهددرباره باورها را شرح می 421لیندا برامت بینشهای حاصل از وبینار 

توانیم تغییر ن است که ما موهومی هستیم و لذا هر چیزی را که الزم باشد میآبه نظرم این تاییدی بر "

 ".دهیم

  ،سالم گری

دادی چند ای شرح میوقتی مقدمه این مجموعه جدید را که برای باالتر بردن سقف باورهایمان طراحی کرده

 چیز به ذهنم رسیدند.

 اگر ما واقعا موهومی باشیم پس هر چیزی ممکن است. :فکر من

به کشنبه یی در معجزات را شروع کرده بودم. اجالب هم این بود که به تازگی برای چهارمین بار مطالعه دوره

همیشه خیاالتی در مورد خودم  ."افکارم تصاویر ساخته خودم هستند"گفت رسیده بودم که می 15درس 

ن است که ما آبه نظرم این تاییدی بر  ام.ید که از ابتدای دوره دبیرستان همین طور بودهآو یادم می دارم

تواند فیلمی همان طور که کسی می .توانیم تغییر دهیمموهومی هستیم و لذا هر چیزی را که الزم باشد می

 ن را تغییر دهد.ن اضافه کند یا نتیجه آن حذف یا به آآ ازهایی را صحنه ،ددوین کنترا 

 ؟پس چرا ما نتوانیم

  :امام این طور نوشتهن را در کتابچهآورد. آدیده بودم به یادم  2111درمانگر نادیده خوابی را که در سال 

-دیدم. میزمین مسطحی را می و نیم متری 3بیرون از خانه روی نردبامی ایستاده بودم و از باالی یک دیوار 

ن را تمیز کرده است یا نه. سپس فردی که در سمت چپم قرار داشت گفت یا کسی آخواستم بدانم که آ

و  3توانم از یک دیوار چرا وقتی می"به او گفتم  "؟شویقفل نشده است وارد زمین نمی ن دربی کهآچرا از "

یا این آ :نکه این خواب را نوشتم این فکرم را هم نوشتمآپس از  "؟نیم متری باال بروم از درب وارد شوم

  ؟هستموارها دییا در حالی که دربهایی به رویم باز هستند در تقالی باال رفتن از آ ؟زندگی من است
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همان  ،گری ،ن از موانع عبور کنم و توکنم با آدهد. سعی مین دیوار نفسم را نشان میآامروز باور دارم که 

باز کردی. اکنون باید تصمیم بگیرم که بر روی نردبام بمانم و نگاه  ن زمین راآکسی هستی که قفل درب 

 برد.کنم درب را انتخاب نمایم. بسیار مشتاقم که بدانم این ما را به کجا میکنم یا از درب بگذرم. فکر می

اتاق بزرگی است که  :های روی دیوارهای مننوشته :فرصتهاکاخ  –های روی دیوارهای ما نوشته

ولی یکی از دیوارها که بلند هم هست هیچ اند. هایی نوشته شدهدیوارهای بلندی دارد و بر روی دیوارها چیز

-شدند. سایهکی بودند که محو مین افراد خیلی کوچای نداشت. به رنگ خاکستری بود و از پایین آنوشته

رفتند. وقتی خواندند و به سوی تاریکی میخاکستری بودند و با هم میای و هایی در تاریکی به رنگهای قهوه

نها آ هیچ جایی در اتاق یا بر روی دیوارهایم ندارند.دیگر نها آ. به گوشه دیوار رسیدند به کلی ناپدید شدند

گرفتند. دیوارهایم قبال مملو از کردم و بر علیه من موضع میهمان کسانی بودند که قبال برایشان کار می

 ن موارد باقی نمانده است.آریبا هیچ چیزی از نان بود و االن دیگر تقآهای نوشته

ام. مطمئن نیستم که ام رها کردهوقایع منفی سالیان کاریدهد که به کلی خودم را از این به نوعی نشان می

 دارند. 122این چیزها اکنون چه ربطی به وبینار شماره 

ها روی دیوارها هستند. در حالی که در اتاقم هستم و نوشته :عشق را وارد کار ساختی تو تشبیه اسفنج

شوم و لذا اتاق جای خالی کمتری دارد. اسفنج عشقم در ابتدا به شود من هم بزرگتر میاسفنج عشقم پر می

بینم که درمانگر نادیده ید. میآشود و به شکل جسمم درمیتر میبعد جدیاست و  "باب اسفنجی"شکل 

بعد  .گیرمرا می "نآ"من هم دست دیگر  یرون رود.کند تا از اتاق بماده میگیرد و او را آرا می "نآ" دست

یا دو درمانگر آ ؟یا این درمانگر نادیده من است که دست او را گرفته استرسد. آفکر عجیبی به ذهنم می

فرستیم حمایت دی که عشق به سویش مییم که از فربینادیده را میوقتی درمانگر ن ؟نادیده وجود دارند

 ؟دشوخود روحانی ما به صورت جداگانه نشان داده میشویم یا یا با هم یکی میکند آمی
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بودند یا فقط ن میآتن باید در اتاق  121ن آبفرستند و لذا  "نآ"تن خواستی که عشق به سوی  121تو از 

ی به عشق وقت :پاسخ گری کریگ ؟یند یا فقط حرفهای نفسم هستندآیا اینها به نظرت معقول میآ ؟یک تن

 ن را انجام دهیم.آکند که چطور فایده را دارد. فرقی هم نمی ناشتراک گذاشته شود بیشتری

تهایی که خدا به ما بدهد که چگونه از موهمعلم است و به ما یاد می "نآ" در انتها هم یک فکر دیگر داشتم.

 داده است به نحو احسن استفاده کنیم.

 !متشکرم !وبینار عالی بود

 لیندا برامت ،با عشق

~~~~~~~~~~       

 شودساله کارن کلی به ناگهان ناپدید می 11درد عشق 

 "...کردمبر روی صندلی راحتی نشسته بودم و خیالپردازی می یک شب"

 ،سالم گری

ن آ. حرف زده بودیم (دوست پسرم مرا رها کرده بود)ای که داشتم ساله 41هم راجع به درد عشق قبال با 

ن آتی و روشهای پیشین به افاوایتو و درمانگرهای گوناگون به روش رفت. با درد هرگز از میان نمی

 .پرداخته بودم

تی که خودم انجام افمیز اوایآپس از یک جلسه ظاهرا موفقیتیکی کنده شدند. اخیرا های پیاز یکیالیه

ن آای برایم داشته باشد و لذا  تصمیم گرفتم برای ایدهفکر کردم این هم باید ف مد.آیک الیه دیگر رو دادم 

ن مربوط آاحساسی که داشتم و هر چیز دیگری که به و همین طور ن سالها آار او بودن در کن درو تجربه 

 .شکر کنمرسید بود و به ذهنم می

رفت. به و ذهنم به همه جا می کردمبر روی صندلی راحتی نشسته بودم و خیالپردازی می یک شب سپس

کردم باید ن عشقی که فکر میآای درمانگر نادیده پرده را کنار زد و نشانم داد ناگهان و بی هیچ مقدمه

 و اصال عشق نبوده است.فقط یک توهم بوده  مانمن زنده نمیآداشته باشم و بدون 
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ن در خارج از وجودم ال آبرا در وجود خودم جستجو کنم به دننهایتا معلوم شد که به جای اینکه عشق 

تا اینکه  بندی مجدد هرگز به طور کامل برایم جا نیفتاده بوددانستم ولی این قابیبودم. این را عقال هم م

 ورد.برایم پدید آ "هانآ"ورد و یک لحظه درمانگر نادیده مرا در شرایطی که پذیرا بودم گیر آ

و شری و گابریل و ) ،گری ،توزاد شدم. توانم بگویم که آمین رشته بردارم و آسرانجام توانستم دست از 

قش مهمی در رهایی من داشتید و از این بابت قدردان شما هستم. از صمیم قلبم از نتی افو اوای (دیگران

 کنم.شما تشکر می

 کارن

~~~~~~~~~~       

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 ©

 وق محفوظ استتمامی حق

 .کنیددر تمامی موارد درمانی با پزشکان مشورت  لطفاً توجه:


