
 

 2122 مارس 91، 9011 اسفند 91

 

 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 -9

 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:  

سودگی او قرار آواقعا چه چیزی در ورای )الف(  :ر نادیده در حال کار( درمانگ2، )امروز نگیزشا (1)

( 4مقاالت/ ویدئوهایی برای مرور کردن، )( 3)، ؟گر جزئیات واقعه خاص را نیابم چه کنما)ب(  ،؟دارد

 کمک بیشتری نیاز دارید؟

 تی ـ پیشرفته: افعضای دوره اوایبرای ا

شرده بعدی گابریل روتن دوره ف( 3، )فایل ضبط شده وبینار اخیر ما آماده است( 2وبینار بعدی ما، ) (1)

-لکسی از تجربه خودش با درمانگر نادیده در وبینار میآجودی  (4، )در مورد مسائل جسمی مزمن

  های تمرینییادآوری گروه (5، )گوید

~~~~~~~~~~   

  وزامر نگیزشا

-سه دقیقه برای این ماجرای انگیزشی وقت بگذارید. مشکل پسر جوانی به یک موفقیت مهم تبدیل می لطفا

  ؟تبدیل شوید "ای جنسنآق"توانید به شود. شما در کجا 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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 لینک ویدیو

~~~~~~~~~~   

 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 هم قرار می

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

~~~~~~~~~~              

 ؟سودگی او قرار داردآواقعا چه چیزی در ورای 

 امنکه به دوره پیوستم تغییرات واقعا عمیقی را در خودم شاهد بودهآپس از 

تی خیلی بهتر شده افبا استفاده از ای اشراداای به نام توانایی یک خواننده حرفه طور که خواهید دیدهمان 

 واکنش او به قضاوتهای متعدد مادرش است. ،گفتگوهای انگیزشی دریافتیم که دلیل اصلیپس از است. 

بندیهای مجدد متعددی در این ر نادیده به نتایج کیفی رسیدیم. قاببا درمانگعمیق  ی کاراین ویدیودر 

 ن یاد بگیرد مفیدند.آخواهد چیزی از برای هر کسی که می ووجود دارند  "شروع خوب" یویدیو

 دهیم.تی مربوطند ارائه میافدر این مسیر بعضی بینشهای مفید را هم که به دوره اوای

 اشرادا بعدا این طور نوشت...

 

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2008&userid=13949&mailid=105
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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  ،سالم گری

. اکنون هم در دوره فشرده شری امنکه به دوره پیوستم تغییرات واقعا عمیقی را در خودم شاهد بودهآپس از 

 باشم.ام در حال بهبود اعتماد به نفسم میو به کمک گروه تمرینی شرکت دارم

 متشکرم. (غازگر شفای من بودآکه )شری و پریتی روی  ،خیلی از تو

  اشرادا ،با عشق

 لینک ویدیو

~~~~~~~~~~      

 ؟گر جزئیات واقعه خاص را نیابم چه کنما

 نتایج سطح باال ضروری استتیابی به دسدرک وقایع خاص برای 

 گفتگوی دکتر گابریل روتن و من درباره این سوال متداول گوش کنید.به 

ضروری تی و درمانگر نادیده افاوای ،ایتی ضربهافبا اینتایج سطح باال تیابی به دسدرک وقایع خاص برای 

توانید به شکل موثری چیزهای بیشتری را برای درمانگر نادیده ر به این دانش عمیق مجهز باشید می. اگاست

 تری دست یابید.بر روی میز بگذارید و لذا به مزایای عمیقتر و اساسی

در این ویدیو به این معما پاسخ داده  ؟کنمباید چه  ؟شودمیجزئیات واقعه خاص را بیابم چه ولی اگر نتوانم 

 شود.می

 لینک ویدیو

~~~~~~~~~~        

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2011&userid=13949&mailid=105
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2014&userid=13949&mailid=105
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 ها/ ویدئوهای قبلی پیشنهادی برای مرور:مقاله

 مهارتهای اساسی و درمانگر نادیده ،"قواعد" ،مسائل خواب :از مجموعه نتایج .1

  شکرگزاری ابدی :لکان معجزاتپاز مجموعه  .2

سوزان گیزمن تجربه روحانی خودش را که در یک وبینار نصیبش شده : تجربیات معنویاز مجموعه  .3

  دهدبود شرح می

~~~~~~~~~~  

 کمک بیشتری نیاز دارید؟

تی افرین پیشرفت ما یعنی اپتیمال ایرا بخوانید تا درک بهتری از آخ کتاب رایگان درمانگر نادیده .1

 .پیدا کنید

ای و شاگردان باانگیزه است شوید. خودم ما که مخصوص افراد حرفه تیافدوره اپتیمال ایعضو  .2

 م. اعتبار دارد. دنیا را تحت تأثیر قرار دهید.دهیدهم. 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

 ای و شاگردان باانگیزه()فرصتی غیر رایگان برای افراد حرفه

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2016&userid=13949&mailid=105
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2018&userid=13949&mailid=105
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2018&userid=13949&mailid=105
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2019&userid=13949&mailid=105
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2019&userid=13949&mailid=105
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2019&userid=13949&mailid=105
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2019&userid=13949&mailid=105
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2019&userid=13949&mailid=105
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 91در ساعت  ،مارس 91 شنبه،یکروز در  وبینار بعدی ما:

 :ن از این قرارندآعناوین مهم 

  که )مان مده است و ما را به قدرتهای اساسیکه برای خودم پیش آ العادهیک ماجرای خارقشرح

 .سازدرهنمون می (خبریمنها بیآاز 

 شخصی  کاربردهای ،موارد چالشی ،جلسات خودیاری ،ضا درباره دروس پیشرفتهسواالت و نظرات اع

این فرصتی عالی برای طرح یا هر چیز دیگری که به ما در باال رفتن از پلکان معجزات کمک کند. 

 یا در حین وبینار مطرح سازید. آنها را برایم بنویسیدسواالت و نظرات شما است. 

  مهم: تانک

 "هم به هضم  بازکه قبال برای باالتر بردن سقف باورهایش با او کار کرده بودم مایل است  "نآ

 ن کند.اینده چنلذا این بار هم با ما نخواهد بود ولی شاید در آ اش بپردازد.ای اساسیبهبودیه

  دهد.می به هرگونه سوال پزشکی که شاید داشته باشید جوابدکتر گابریل روتن 

~~~~~~~~~~    

 شده وبینار اخیر ما آماده است فایل ضبط

شوید و در منوی سمت چپ  تیافحساب کاربری خود در دوره اوایبرای دسترسی به آن کافی است وارد 

باورهای  131 شماره <135تا  111های شماره <و بعد از آن 2112وبینارهای  <های ضبط شدهروی وبینار

  کلیک  کنید. مربوط به تولد

 عناوین جالب آن از این قرارند:

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=1988&userid=13949&mailid=103
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1988&userid=13949&mailid=103
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1990&userid=13949&mailid=103
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 گوید.کند. شری مقدمات را میگری وبینار را آغاز می 1:11:11

پرسد که اگر فرایند را به سوی عالئم هدف بگیریم و هیچ علت احساسی سرنیتی راجع به این می 1:15:31

 دهد.ظاهر نشود چه باید بکنیم. گری جواب می

گابریل و شری جواب  ،ید. گریآپرسد که ظاهرا هیچ شفایی پدید نمیواردی میجن راجع به م 1:21:31

 دهند.می

درد کشیدن در حین زایمان پیش  را با مطرح ساختن "قف باورهایمانس"گری موضوع باالتر بردن  1:31:11

 دهند.شری و فرانچسکا نظر می ،کاتلینا ،اند و سایرین خیر. گابریلبعضی از مادران چنین بودهکشد. می

 دهد.پرسد. گری جواب میالنا راجع به ترس از مرگ میآ 1:12:25

پرسد که ظاهرا در احساساتشان و دهد و درباره مراجعانی میجع به ترس از مرگ نظر میهلی را 1:10:11

 ند.دهگابریل و کاجا نظر می ،اند. گریدستیابی به عشق گیر افتاده

 های دیگری دارد.رافائل توصیه 1:34:31

 پرسد.اینارا راجع به کار گروهی می 1:32:31

 دهد.میری درباره مراجعانی که در ابراز عشق مشکالتی دارند نظر می 1:30:25

 .دهد پایان میبا یک جلسه گروهی برای جنگها و انواع تعارضات گری وبینار را  1:41:14

 ~~~~~~~~~~    

  شرده بعدی گابریل روتن در مورد مسائل جسمی مزمندوره ف

و کار با درمانگر نادیده دارند.  تیافن دسته از شاگردانی است که درک کاملی از اوایآفشرده برای  این دوره

اند و با تعداد کافی از ویدیوهای خودیاری را با دقت دیده ،اندسی درس پیشرفته را مطالعه و تمرین کرده
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رامش شخصی دارند. به عالوه تی و روش آافدانش کاربردی خوبی از ساختار اوایاند و وبینارها کار کرده

 نها هستند.آیا در حال گذراندن اند گذراندهرا هم یا برنامه اخذ مدرک دوره فشرده شری بیکر 

 ،گابریل روتن ،نمدرس آخصوصی با وره مشاجلسه ک مل یشاو  کشدیطول مشش هفته  هدشرفه ورد ینا

 باشد.می

است و شامل  (یا مراجعانتان)ن ارائه یک طرح عملی برای کار بر روی مسائل جسمی خودتان آهدف از 

 :شودموضوعات زیر می

 تهیه فهرستی از عالئم جسمی مزمن

 پرسشنامه مخصوص

 نهفته نقشه راه به سوی مسائل احساسی

احساسات و باورهای منفی به عنوان  ،درد ،تشخیص و شوکهای درمانی ،نقش باورهای محدود کننده

 محرکهای مسائل مزمن

  رامش شخصیآطرح کاربردی و استفاده موثر از روش 

 .(اینها استمشاوره خصوصی بعد از )جوالی  2جون و  25 ،10 ،11 ،4 ،می 20 :روزها

 (صبح به وقت غرب امریکا 11تا  1)وقت مرکز اروپا  بعد از ظهر به 0تا  1از  :زمان

 یورو 441دالر امریکا یا  511 :بها

شوید و در منوی سمت  تیافحساب کاربری خود در دوره اوایست وارد برای کسب اطالعات بیشتر کافی ا

 مسائل جسمی مزمن کلیک کنید. >چپ روی دوره فشرده 

 ایمیل بزنید. gabriellerutten@pm.meه ببرای ثبت نام لطفا 

~~~~~~~~~~       

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2038&userid=13949&mailid=105
mailto:gabriellerutten@pm.me
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  گویدلکسی از تجربه خودش با درمانگر نادیده در وبینار میآجودی 

 زندچقدر خوب است که بدانیم راهنمایی داریم که همیشه به زبان خودمان با ما حرف می

 ،سالم گری

کردی و کار می "نآ"تو با نصیبم شده است برایت شرح دهم.  قبلی  ای را که در یکی از وبینارهامایلم تجربه

 خواستی که اسفنج عشقی را تجسم کنیم. (شرکت کنندگان)از ما 

ن برسم و در عوض درمانگر نادیده اسفنج را گرفت و باورهایی را که بر روی دیوارهایم درواقع نتوانستم به آ

. بدین نوشت "عشق"و  "تو را دوست دارند"نها مواردی همچون آته شده بودند پاک کرد و به جای نوش

 درخشیدند.رهایش میی حاکی از عشق بر روی دیوایترتیب در اتاقی نشستم که پیامها

چقدر نیک عالی بودند. در پیک چوبیعنی نواختن پیانو در زیرزمین و سوختن  "نآ"به نظرم تجسمهای 

به خاطر همه کارهایی  .زندخوب است که بدانیم راهنمایی داریم که همیشه به زبان خودمان با ما حرف می

 ید بشناسیم از تو متشکرم.آکنی تا صدایی را که از درون ما میای و کمکهایی که باز هم میدهکه برایمان کر

 جودی ،رزوی سعادتبا آ

~~~~~~~~~~       

خود  هایهایی 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 ©

 تمامی حقوق محفوظ است

 .کنیددر تمامی موارد درمانی با پزشکان مشورت  لطفاً توجه:


