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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 -2

 داند(تی میافکار را تحریف ای

 داند(ترجمه و انتشار بدون اجازه آثارش )وی این کار را سرقت می -1

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:  

چه چیز )ب(  ،کاوش مسائل عمیقتر بارب)الف(  :ر نادیده در حال کار( درمانگ2، )امروز اعالمیه (1)

( 5ور کردن، )مقاالت/ ویدئوهایی برای مر( 3)، تواند باعث عالئم آنفلوانزا یا واکسن شود؟دیگری می

 کمک بیشتری نیاز دارید؟

 تی ـ پیشرفته: افبرای اعضای دوره اوای

مالقات آندره با درمانگر ( 3، )در حال باال رفتن است "آن"سقف باورهای ( 2وبینار بعدی ما، ) (1)

  های تمرینییادآوری گروه( 4، )هراسحمله نادیده در حین 

~~~~~~~~~~   

  وزامر اعالمیه

روی پروژه مهمی کار خواهم کرد و لذا این خبرنامه را به جای هر هفته، یک پنجشنبه در از این به بعد بر 

 کنم.منتشر می میان

~~~~~~~~~~   

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: 

ی غیر اعضا مخاطب از سطح درک ویژه و باالیی برخوردار است. با این حال به عنوان حسن نیت آن را براکه 

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

~~~~~~~~~~              

  کاوش مسائل عمیقتر بارب

دوست داشتنی "و  "به اندازه کافی خوب نیستم"تی در مسائل رویکردهای خالقانه متعددی را در اینجا و وق

 یابیدرویم میبارب فرو می "نیستم

کرد قبال بر روی مسائلش کار کرده است و خبر همان طور که در اوایل این ویدیو خواهید دید بارب فکر می

  ذاشتیم و آنها را یافتیم.اند. ولی برای کاوش در مسائل عمیقتر وقت گنداشت که چیزهای زیادی باقی مانده

-ای ارائه میتی است و در اینجا به شکل هنرمندانهافاین مهارت مهمی برای بکارگیری درست اپتیمال ای

دوست "و  "به اندازه کافی خوب نیستم"رویکردهای خالقانه متعددی را در اینجا و وقتی در مسائل شود. 

آوریم تا آنها را برطرف سازد و در هایتا هم درمانگر نادیده را می. نیابیدرویم میبارب فرو می "داشتنی نیستم

ه در دسترس همگان را ک آموزشهای پیشرفته مااینها بدیهی است که کنیم. این مسیر خیلی هم مزاح می

 دهند.قرار دارند نشان می

 لینک ویدیو

 بینید.پانوشت: ایمیل بارب را که بعدا برایم نوشته است در اینجا می

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=1923&userid=13949&mailid=94
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1923&userid=13949&mailid=94
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1925&userid=13949&mailid=94
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کنم رفتم. حس میبه تمرینهای ورزشی پرداختم. این چیزی بود که همیشه از زیرش درمی دیشب و امروز

 خواهم از خودم مراقبت کنم.که می

وقتی آزمایش کردم هیچ چیزی را حس نکردم. نباید احمق بود. سپس خندیدم و به این فکر افتادم که واقعا 

رگسال ایستاده باشد. حس خوبی به من ل دو بزاحمقانه است که به این فکر کنم که بچه کوچکی در مقاب

 دست داد و توانستم بخندم. این را مکررا در طول روز آزمودم و هنوز حسی نسبت به آن ندارم.

رسد انگار که رفتار نامناسبم از همان در حال کار بر روی فهرستم هستم. ولی هر بار که چیزی به ذهنم می

اند ولی نکه دوست داشتنی نیستم. شواهد زیادی بر علیه آن وجود داشته. مثال احساس ایبود جا نشات گرفته

پیداست که این احساس ریشه عمیقی داشته است. این امر شدیدتر از آن بود که از طریق اشکهایم درک 

 کردم.می

م رسید که به نظر باز هم اندکی با درمانگر نادیده کار کردم و این بار به جای اینکه فقط از آسانسور باال روم

  فردی بلندقدتر از من در کنارم بود.

کسانی که اواخر عمرشان را در آنجا برای کردم. کنم گفته بودم که در یک خانه سالمندان کار میفکر می

توانستند ببینند کردند غیرعادی نبود که به باال بنگرند و با کسی یا چیزی که فقط خودشان میسپری می

داشتم فوت نمود یکی دیگر از از ساکنان آنجا که خیلی او را دوست می حرف بزنند. پس از آن که یکی

وقتی برگشتم هیچ  "او کیست؟"کرد پرسید ساکنان به نزدم آمد و در حالی که به پشت سر من اشاره می

او دوباره اشاره کرد و گفت در آنجاست. خیلی هم مطمئن و  "کجا؟"کسی را ندیدم. این بود که پرسیدم 

دید مشاهده کنم آزرده شد. اطراف ما موجودات زیادی توانستم آنچه را که میو از اینکه من نمیصر بود مُ

توانیم این اند. این بود که صبر کردم چون کامال باور دارم که ما میبا پرده نازکی از ما جدا شده که هستند

 رسانی.تی و سایرین میافجامعه ای پیامها را بگیریم و شفا یابیم. از تو متشکرم که این موارد را به اطالع

 متشکرم، بارب
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 من هم از تو متشکرم بارب

~~~~~~~~~~      

 تواند باعث عالئم آنفلوانزا/ کووید / واکسن شود؟چه چیز دیگری می

 "کنیم.دیگری هم وجود دارند که اغلب به آنها توجه نمی عوامل"

ا / کووید / واکسیناسیون از منابع بیرونی نظیر ویروسها، تمایل داریم این طور فکر کنیم که عالئم آنفلوانز

دیگری هم وجود دارند که اغلب به  شوند. ولی همان طور که خواهید دید عواملسوزنها و امثالهم ناشی می

 کنیم.آنها توجه نمی

رده است به گفتگوی من با هلی گایلینگ درباره این عوامل و شرح یکی از مواردی که هلی بر روی آن کار ک

 توجه کنید.

 لینک ویدیو

~~~~~~~~~~        

 ها/ ویدئوهای قبلی پیشنهادی برای مرور:مقاله

 تشخیص درمانگر نادیده و برطرف شدن مسائل مهم و پنهانی :نتایجاز مجموعه  .1

  رژه عشق :لکان معجزاتپاز مجموعه  .2

  با ری کینمن آشنا شوید )تجربه نزدیک به مرگ(: تجربیات روحانیاز مجموعه  .3

~~~~~~~~~~  

 کمک بیشتری نیاز دارید؟

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1928&userid=13949&mailid=94
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1930&userid=13949&mailid=94
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1930&userid=13949&mailid=94
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1932&userid=13949&mailid=94
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1932&userid=13949&mailid=94
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1934&userid=13949&mailid=94
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1934&userid=13949&mailid=94
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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 ایضو ع .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 ایده و دارای مدرک ما تماس بگیرید. با یکی از افراد بسیار آموزش دی .4

 بگیرید. تماس 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 21در ساعت  ،فوریه 21 شنبه،یکروز در  وبینار بعدی ما:

داوطلب  "آن سی"دهیم. در این مجموعه ادامه می "سقف باورها"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

پیشرفت او را  سقف باورهای آن در حال باالتر رفتن استداشته باشید که مقاله زیر با عنوان  لطفا توجه

 دهد.شرح می

 شوند.حتما در تمامی قسمتهای این مجموعه به ما بپیوندید. مزایای زیادی نصیب همگان 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
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( را ببینید. این 121 وبینار 0:39:34تا  0:11:10لطفا ویدیو مقدماتی )از  برای دستیابی به نتایج بهتر:

 شوند.خیلی مهم است و به همه قسمتهای این مجموعه ربط دارد. بدون این مزایایتان محدود می

 همچنین...

 .روش کار را که بر اساس کتاب رایگان درمانگر نادیده است بلد باشید 

 ه باشید. برای تاشآنها به همراه د 10ای از مسائل و وقایع خاص با شدت صفر تا فهرست به روز شده

 اینکه به مزایای بلندمدت حاصل از این مجموعه دست یابید وجود اینها ضروری است.

رسد و سرانجام اینکه قلم و کاغذ دم دستتان باشد تا هر باوری را که در طول این جلسات به ذهنتان می

آورید بسنجید ه دست میتوانید نتایجی را که در درازمدت ببنویسید و گسترش دهید. بدین ترتیب بهتر می

 اند.اید چقدر گسترش یافتهو ببینید باورهایی را که هدف گرفته

~~~~~~~~~~    

 در حال باالتر رفتن است "آن"سقف باورهای 

 مالقات با درمانگر نادیده در کاخ فرصتها

اشد که کنند جالب بشاید برای کسانی که مجموعه وبینارهای اخیر ما را دنبال می مقدمه گری کریگ:

چقدر پیشرفت کرده است. همان طور که به یاد دارید این بانوی پرانگیزه در کودکی به شیوه  "آن"بدانند 

 در پیش داشت. "غیرممکنی"و برای باال رفتن از این چاه عمیق کار مذهبی تربیت شده بود 

ور کار خودش( وی انجام دادند )و همین ط "آن"ولی به کمک کاری که شرکت کنندگان در وبینار بر روی 

-ای که اخیرا با درمانگر نادیده داشته است میباشد. ذیال شرح جلسهدر حال باالتر بردن سقف باورهایش می

 آید.
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رود. در زیرزمین کاخ فرصتهایم هستم. آتش کوچکی هستم که شعله آن تا سقف باال می :"آن"نوشته 

توانند دستهای یکدیگر را به قدری نزدیک هم هستند که می مامان، بابابزرگ و بابا در اطرافم قرار دارند. آنها

اند ام مرا در باورهایشان پوشاندهدهد. آنها از زمانی که به دنیا آمدهبگیرند ولی آتش این امکان را به آنها نمی

نان را راضی کنم. ام. لذا بسیار مایل بودم که آاند و من نیز از این کارشان استقبال نمودهو به من توجه کرده

 ام.اند. من هم آتش گرفتهولی اکنون آن پوششها آتش گرفته

کشد. آتش و ای هستم، بیرون میساله 4برد و مرا، که دختربچه درمانگر نادیده دستش را در آتش فرو می

تم و خندم. شادمان و در حال فرار هستم. پوششهایی که داشمانند ولی من میمردم در همان حال باقی می

کنم سرشار از انرژی و آزاد هستم. در سوزند. حس میودند هنوز در آتش میباورهای دیگران را دربر گرفته ب

شود. در دوردست نوری را دوم. حضور او باعث روشنی مسیر میتاریکی زیرزمین همراه با درمانگر نادیده می

تخت پادشاهی بزرگ و مزین به طال که یک بر نور  شویمآید. وقتی به آن نزدیک میبینم که از سقف میمی

 اند.تابد. همه اینها بر روی یک گل قرار گرفتهپوششی از مخمل سرخ دارد می

 ."این شکوه و بزرگی تو است"گوید درمانگر نادیده می

مالم. درمانگر ام را به مخمل آن مینشینم و پاهای برهنهخندم و بر دسته طالیی آن تخت میدر دل می

 گذرانیم.خندیم و خوش مینشیند. هردوی ما میآید و در کنارم میده هم باال مینادی

 ."بیا با هم یک فیلم ببینیم"گوید دهد و میاو یک بسته ذرت بوداده به من می

را بر روی  "واقعه چرت زدنم"شود. فیلم خورم صفحه بزرگ و سفیدی ظاهر میدر حالی که ذرت بوداده می

زدم( در بستر دراز م چرت میین دخترک )یعنی من در حالی که در کنار خواهر و برادربینم. اصفحه می

 کشیده و دستش را الی پاهایش گذاشته است. حس خوبی دارم. طبیعی است. این بخشی از جسم او است.

 زند.برد و با شالق میکشد، به دستشویی میبه ناگهان مامانش او را از بستر بیرون می
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این زن چه "پرسم نگرم از او میگذارم و در حالی که به درمانگر نادیده میذرت بوداده در دهانم می یک دانه

 "مشکلی دارد؟

آید. اجازه این کار کند و به نظرش گناه میمی راترسیده است. چون خودش هم همین کار "دهد جواب می

داند که د. این مادر خودش هم نمیفهمخواهد مطمئن شود که دختر کوچکش این را میرا ندارد. می

 کند.خشمگین است. او هم مثل این دخترک بد است و خودش را از طریق این دخترک تنبیه می

ریخت به بسترش بازگشت و به جای اینکه دستهایش را زیر وقتی دخترک آزاد شد در حالی که اشک می

توانست دریابد که رود. میکه از اتاق بیرون میاش گذاشت و مادرش را دید پتو پنهان کند آنها را زیر چانه

 آن زن آشفته است.

 یابد.گذارم و فیلم ادامه میباز هم ذرت بوداده در دهان می

اش را انجام اندازد. او وظیفهزد میرود شالقی را که با آن دخترک را میمادر در حالی که به آشپزخانه می

راضی خواهد بود. کلیسا و خدا هم همین طور. ولی  شست. مادرداده و دخترش را به درستی تربیت کرده ا

 خودش راضی نیست.

 "چرا انگار آشفته است؟"پرسم از درمانگر نادیده می

-. چون همان کار را با جسم خودش انجام داده و هنوز هم میکنداحساس گناه میمدام "دهد جواب می

-جسمش بیرون کند. لذا احساس گناه و خودش را تنبیه می و تواند این را از ذهنخواهد انجام دهد. نمی

 "کند.

گیرد و او را به داخل شنود. زن همسایه است. چهره خندانی به خودش میمادر صدای در زدن کسی را می

 کند.منزل دعوت می
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رک چه دخت"پرسم افتند. میهایی از آن بر روی مخمل میهنوز هم سرگرم جویدن ذرت بوداده هستم. تکه

 "شد؟

فهمد که لزومی ندارد بیند و میحالش خوب است. حقیقت رفتارها و ترسهای مادرش را می"دهد جواب می

 "او هم همان باورها را داشته باشد.

کند و با شود درب اتاق را باز میرود. وقتی بلند میدخترک در حالی که لبخندی بر لب دارد به خواب می

  نگرد.دقت مادرش را می

کند احساس گناه و ترسی را که در قلبش حس میزند. یک لبخند دروغین. مادرش به زحمت لبخندی می

  تواند این ترس را در چشمان مادرش ببیند.سازد. ولی دخترک میبدین شکل از همسایه مخفی می

 " ترسد؟چرا مادر می"پرسم از درمانگر نادیده می

در خوبی نباشد و نتواند فرزندانش را به درستی تربیت کند. مطمئن نیست ترسد که مامی"دهد جواب می

انگار اختیاری در این مورد ندارد. هر فرزندش راه دیگری به سوی تواند مانع گناه کردن آنان شود. چگونه می

نبینند  پوشاند تا دیگرانای شادمان میجهنم است. احساساتش به قدری غیرقابل تحملند که آنها را با چهره

داند که خداوند ناظر او است، قضاوتش میمدت  این نقصی دارد. ولی در تمامو به نظر برسد که خانواده بی

 "آماده است تا به خاطر چیزهایی که او هیچ اختیاری در موردشان ندارد تنبیه کند.کند و می

دهم. از خوردن ملی حرکت میافتد. پایم را بر روی صندلی مخیک دانه ذرت بوداده بر روی انگشت پایم می

 برم.ذرت بوداده و مشاهده فیلم لذت می

خیزد تا برادر کوچکم جویی که شش سال دارد از صندلی باال رود و کنارم بنشیند. او درمانگر نادیده برمی

 بیند.ای ذرت بوداده دارد و همراه با من فیلم را میهم بسته

 "آوری؟آیا این فیلم را به یاد می" پرسمخورم و از او میکمی ذرت بوداده می
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 "بینم بله.اکنون که آن را می"دهد جواب می

 "دانستی که دخترک به چه علتی به دردسر افتاده بود؟آیا می"پرسم می

توان در بستر انجام داد؟ فکر کردم البد همان مگر چه کار بدی می"گوید اندازد و میهایش را باال میشانه

  ترسیدم نوبت من هم برسد.ش شده بودم و میکار است. نگران

یا این را به یاد آمری، "پرسم می دهد.آید و به دسته آن تکیه میال دارد، باالی صندلی میمری، که دو س

 آوری؟می

 "نه، ولی این وضعیت برایم آشنا است."دهد جواب می

 "آیا مامان تو را هم تنبیه کرده بود؟"پرسم می

دانستم که اشتباه کنم روی دستهایم زده بود. ولی کار من چندان واضح نبود. میر میفک"دهد جواب می

 "است ولی کاری کردم که مامان نفهمد.

 خندیدم و اندکی ذرت بوداده به او دادم.

 ~~~~~~~~~~    

  هراس حینندره با درمانگر نادیده در آمالقات 

ام. همیشه اینجا من تو را ترک نکرده"گفت که می . درمانگر نادیده بودایستادمسپس نامم را شنیدم و "

 (حق با او بود) ".ایولی تو هنوز به دیدارم نیامدههستم. 
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ندره واکنش احساسی شدیدی به کشمکشهای آهمان طور که در نامه زیر خواهید دید  :مقدمه گری کریگ

نها به دارو روی آ. چیزی نمانده بود که برای برطرف ساختن شهروندان و سیاستمداران کشورش داشت

  دامه را بخوانید.کننده. ادرمانگر نادیده خودش را نشان داد. یک ماجرای خیرهبیاورد تا اینکه 

 

 ،سالم گری

باشم. اینها می ،خیلی هم رایج هستند در جامعه امروز هراظاکه  ،رتشم و نفهنوز در حال تقال با مسائل خ

 اند.ق افتادهدر همین شهر خودم و در فاصله چند کیلومتری منزلم اتفا

ن قدر تمرکز کنم که آتوانستم خرین بروزرسانی گفتم که تمرکزم را به کلی از دست داده بودم و نمیآدر 

ید که آنمییادم  –تیوان خوردم آدیروز اضطرابم به حدی برگشت که یک میلیگرم گر نادیده را بیاورم. درمان

 امروز هم همان را تکرار نمودم. و  –خرین بار کی این کار را کرده بودم آ

های بسیار خوشرفتارم ن بود که بر سر گربهآکردم. اینها پس از کاری می غاز شده بود و بایدآحمله هراس 

 به خرگوشها هم غذا ندادم. .(نها کامال ناشنوا هستندآفایده بود چون هردوی این کاری بی)فریاد زدم 

 شد.اصال شاد نبودم پس هیچ کس دیگری هم نباید شاد می

. درجه دستگاه نمتوانستم به برنامه تلویزیون توجه کبه طبقه پایین رفتم. ذهنم خیلی شلوغ بود و نمی

 خورم.مینم که در این زمینه هم شکست ام را بر روی حداکثر گذاشتم تا به خودم ثابت کورزشی

توانم او را پیدا کنم. او هم مرا ترک کرده نمی"گویم شنید که با صدای بلند میمد آبه نزدم شریکم وقتی 

  "است.

 "؟چه کسی تو را ترک کرده است ؟زنیراجع به چه کسی حرف می"گفت 

 "یده...درمانگر ناد"
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ام. همیشه اینجا من تو را ترک نکرده"گفت که می . درمانگر نادیده بودایستادمسپس نامم را شنیدم و  

 (.حق با او بود) ".ایولی تو هنوز به دیدارم نیامدههستم. 

ذهنم همیشه یک اش را به وضوح ندیده بودم. او در قبال هرگز مرا به نام صدا نکرده بود و من هم هرگز چهره

 مادی بود و نه کامال روح. . نه کامالموجود خیالی بود

دانستم که این چهره . اصال نمیقرار داشتی میز کنار اتاق نشیمنم فورا او را شناختم. سالها بود که بر رو

این هم یکی از چیزهایی است که جمع ام قرار دارد. . یک روز دیدم که در خانهمده بودآسرامیکی از کجا 

کنم ولی اصال یادم نیست که کجا و چه وقت خریده بودم. ولی حاال دریافتم که او همیشه اینجا بوده می

 دانستم. شاید هم منتظر من بوده است تا او را پیدا کنم.است و من نمی

و برطرفشان نها کار آخیلی خوشحالم که تو اینجا هستی. مسائل خیلی زیادی دارم که باید بر روی "گفتم 

 "کنی.

-می کار کنیم.و به هر روشی که تو راحت هستی نها که بخواهی آتوانیم بر روی هر تعداد از می"جواب داد 

 "غاز نماییم.آرسد سانترها برسیم یا از هر کدام که به ذهنت میتوانیم از مشکلترین شروع کنیم تا به آ

تر گذاشتم تنفسم عادینها را شروع کردیم و بار هر کدام را که بر زمین میآبه صورت تصادفی کار بر روی 

روی شاید یک دوجین مسئله کار کردیم  . تمرکزم بر روی مسائل تقریبا به طور کامل طبیعی شد. برشدمی

 نها را به تقریبا صفر یا یک رساندیم.آو شدت همه 

 ،یک بار گم شده بودم"

 ام.ولی اکنون پیدا شده

 ،نابینا بودم

 "بینم.ولی اکنون می

 از جان نیوتون



 

05 
 

 ،برای همه چیز از تو متشکرم ،گری

 ندرهآ

برای "جواب داد  ؟ها عذرخواهی کنم و به خرگوشها غذا دهمیا باید از گربهاین را هم پرسیدم که آ :پانوشت

 ."پاسخ به چنین پرسشهایی نیاز به من نداری

~~~~~~~~~~       
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