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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 ثروتافهرگونه دوره ای برگزاری -1

 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

 آگاه و بسیار ناراضی است. 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 رایگاناف. در همه جای دنیا مردم ایاندگرفته

 آموزند!!!!

@GaryCraig 

www.EFT.ir 

نخی به شاگردان رغم اطالع از وجود اینها هیچ سراز 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 بدون اجازه و ناقص منتشر میهای او را که 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!!!

تی )درمانگر نادیده( نیست و هیچ افتوجه 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:کلین

 | 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:  

یا درمانگر نادیده آ)الف(  :ر نادیده در حال کاردرمانگ( 3، )دانیمما علت را نمی( 2، )امروز قدردانی (1)

( 3)، ؟اگر مسائلم تغییر نکنند چه کنم)ب(  ،؟عدالتی موجود در دنیا را تغییر دهدتواند بیمی

 رید؟کمک بیشتری نیاز دا( 4مقاالت/ ویدئوهایی برای مرور کردن، )

 تی ـ پیشرفته: افرای اعضای دوره اوایب

ی دوره فشرده گابریل روتن برا( 3، )فایل ضبط شده وبینار اخیر ما آماده است( 2وبینار بعدی ما، ) (1)

  های تمرینییادآوری گروه (4، )مسائل جسمی مزمن

~~~~~~~~~~   

  وزامر قدردانی

 ولونها را همیشه بر روی زمین آلباسهای کثیفش را در سبد رختهای چرک بگذارد.  تواندشوهرم هرگز نمی"

 " دانم.شود حتی بیشتر قدر او را بکند. این باعث میمی

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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توانند این مطلب را مدتی قبل دیدم. درباره این بود که مردان حاضر در زندگی ما چطور هرگز نمی

 کنند.ورند و در سبد رختهای چرک بگذارند و همیشه بر روی زمین ولو میآلباسهایشان را پس از کار در

حتی مقاله را به  "!زاردآچقدر مرا می !همین است !خدایا"کردم در ابتدا با نویسنده موافق بودم. با خودم فکر 

 کردم.ر فکر میتا دیروز این طو "؟کنیچرا این طور رفتار می"شوهرم هم نشان دادم و گفتم 

ارم و یا چیزی الزم دآ ،پرسید شام چه داریم ،ها بازی کردکمی با بچه ،مدآشوهرم پس از کار به خانه دیروز 

شد درب حمام را ن همیشه باعث میآمشاهده  را دیدم.سبد رختهای چرک بعد دوش گرفت. ده دقیقه بعد 

 زرد. ولی این بار چیزی فرق کرده بود.آکشم. این کارش همیشه مرا میباز کنم و جیغ ب

 های زیادی را بر روی شلوارش دیدم.لکه

 اش بودند.های پوسیدهدر چکمه جورابهای کثیفش

 داد.پراهنش بوی عرق می

 شدند.روی زمین ولو کرده بود دیده میهمه لباسهایی که  درشواهد سختی کارش 

نها را آانداختم.  ،یی را شروع کنمشدند دعواکه معموال باعث می ،وی زمینراین بود که نگاهی به لباسهای 

 نجا رفتم.آو از  درون سبد گذاشتم ،برداشتم

از  ام.نجا نیستند و من نیز چیزی نگفتهآکه کفشها و لباسهای کثیفش  متوجه شدمد آوقتی از حمام بیرون 

 .انداختمشاید چون خیلی سریع دعوایی به راه می نین نکرده بود.من تشکر کرد. قبال هرگز چ

 "نها را جمع کردی. روز سختی داشتم.آممنون که "گفت 

 "ن را بر روی لباسهایت ببینم.آ هاینشانهتوانستم دانم. میمی"گفتم 
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نها به صورت آبه  نگریست. یبه شکل دیگر شوندزار ما میچیزهایی که موجب آتوان به میگاهی اوقات 

بر اینکه شوهرم به سختی کار  ینها را دلیلآاند نگاه نکردم بلکه ه بر روی زمین ولو شدهلباسهای چرکی ک

 ورد دیدم.آکند تا هزینه زندگی ما را فراهم می

مدتی طول کشید فقط ن روز لباسهایش را بر روی زمین ولو کرد. از زاویه دیگری او را دیدم. آکه او  قدردانم

   EpochBright  برگرفته از تا او را این طور ببینم.

~~~~~~~~~~            

 قسمتهایی از کتاب درمانگر نادیده 

دانیمنمی ما علت را  

که یکی از  WebMD.comهای مختلف را در سایت وشییک روز صبح دو ساعت وقت گذاشتم تا علل ناخ

باشد بیابم. نتوانستم هیچ چیزی را که شبیه به علت های پزشکی موجود میبزرگترین و معتبرترین سایت

توانند علت واقعی را درک ها باشد پیدا کنم. درواقع به وضوح قبول دارند که نمیواقعی هیچ یک از بیماری

 دهند که تا چه اندازه این عدم آگاهی را قبول دارند )تاکیدها از من هستند(.می کنند. موارد زیر نشان

محیط  ،. اما اطالعات جالبی حاکی از این هستند که ژنتیکدانندپزشکان هنوز علت ام اس را نمی"ام اس: 

 "زندگی فرد و حتی شاید نوعی ویروس نقشی در این قضیه داشته باشند.

ها به آن مبتال  . برخی خانوادهمتخصصان اطمینان ندارند که علت میگرن چیست"سردردهای میگرنی: 

اند که با ژنتیک ارتباط دارد. ولی آشکار نیست که چرا بعضی به میگرن مبتال شوند و متخصصان دریافتهمی

 "شوند.شوند و دیگران نمیمی

دانیم که آسم نوعی بیماری التهابی است که . فقط میداند علت آسم چیستدر واقع هیچ کسی نمی"آسم: 

 "گذارد.اثر می تنفسبر مجرای 
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. ولی اس( شناخته نیستبیپذیر )آیعلت دقیق نشانگان روده تحریک"پذیر: نشانگان روده تحریک

 "متخصصان سالمتی اعتقاد دارند ارتباط معیوب میان مغز و مسیر روده یکی از دالیل عالئم آن است.

. شاید ترکیبی از شوددانند چه چیزی باعث آرتریت روماتوئید میپزشکان دقیقا نمی"آرتریت روماتوئید: 

تواند منجر کنند نوعی عفونت باکتریایی یا ویروسی میعوامل ژنتیکی و محیطی باشد. برخی محققان فکر می

یگری که چنین کاری بکند به تحریک بیماری در بعضی افراد شود. ولی تا به حال ویروس یا موجود د

 "شناخته نشده است.

نامند. این بیماری را اسکولیوز ایدیوپاتیک می. در اکثر موارد علت اسکولیوز شناخته نیست"اسکولیوز: 

نتیک مربوط باشد ژرسد که به چند چیز و از جمله آید و به نظر میاغلب در کودکان و نوجوانان پدید می

 شایع است.ها چون اغلب در خانواده

هایی داشته باشید که از این بابت شما را . شاید ژندانندپزشکان علت دقیق آن را نمی"بیماری شوگرن: 

 "تواند بیماری را تحریک کند.با مخاطره روبرو نمایند. عفونت ناشی از باکتری یا ویروس هم می

. شوددی میاچدیباعث ای داند که چه چیزیهیچ کسی دقیقا نمی"فعالی کمبود توجه: اختالل بیش

 "دانند که برخی چیزها در آن نقش دارند.ولی می

ها شایع . احتماال نوعی اختالل ارثی است چون در خانوادهعلت نارساخوانی آشکار نیست" نارساخوانی:

که در خواندن و  ،افراد مبتال به نارساخوانی هایی از مغزعملکرد قسمتاند ها نشان دادهاست. برخی پژوهش

 غیرطبیعی است. نقش دارند،زبان 

-های اضطرابی همچون سایر ناخوشی. ولی اختاللمعلوم نیست یاضطراب هایعلت دقیق اختالل"اضطراب: 

. در اثر تحقیقات دانشمندان بر روی ندهای ذهنی ناشی از ضعف یا نقص شخصیت یا تربیت ناصحیح نیست

که بسیاری از این اختالالت ناشی از چند عامل و از جمله تغییراتی در های ذهنی آشکار شده است ناخوشی

 "باشند.های محیطی میمغز و تنش
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رند که شاید ناشی از عدم تعادل مواد . بر این باوعلت دقیق اختالل هراس آشکار نیست"اختالل هراس: 

 "گردد )ژنتیکی(.تقل میها منهای عصبی( در مغز باشد. همچنین در خانوادهشیمیایی )انتقال دهنده

به ترس مرضی مبتال  تان. اگر یکی از اعضای خانوادههای مرضی معلوم نیستعلت ترس"های مرضی: ترس

 "است بیشتر احتمال دارد که شما هم دچار شوید.

 ".علت دقیق اندومتریوز معلوم نیست": اندومتریوز

توانند . ولی برخی چیزها میآیدبه وجود میدانند سرطان خون به چه علتی متخصصان نمی"سرطان خون: 

 "میزان مخاطره بعضی از انواع سرطان خون را افزایش دهند.

های اخیر . ولی در سالاندپزشکان علل اختالل دوقطبی را به طور کامل درک نکرده"اختالل دوقطبی: 

همچنین حاالت که شامل اوج شیدایی و حضیض افسردگی شدید است و  ،درک بهتری از طیف دوقطبی

 "اند.گوناگون بین این دو را یافته

. عالئم آن در بسیاری افراد دانندپزشکان علت نشانگان خستگی مزمن را نمی"نشانگان خستگی مزمن: 

رسد که پس از یک آسیب شدید آیند. در برخی موارد به نظر میپس از یک ناخوشی ویروسی پدید می

 "شود. هیچ علت واحدی برای آن شناخته نیست.سمی ایجاد می جسمانی یا احساسی یا تماس با مواد

اتوپیک  -ترین نوع اگزما . متداولشوددانند که چه چیزی باعث اگزما میپزشکان دقیقا نمی"اگزما: 

به نوعی حساسیت شباهت دارد. ولی ناراحتی پوستی که در کودکان بیش ازبزرگساالن شایع  –درماتیت 

 "است نوعی واکنش حساسیتی نیست.

-دهد. لذا علیانداز ناامید کننده است و متاسفانه فقط حدود یک درصد از کل فهرست را نشان میاین چشم

اند پزشکان ما هنوز باید به دنبال علت واقعی ها صرف شدههای هنگفتی که برای یافتن درمانرغم هزینه

کنیم و هر چند که گاهی اوقات به ها بگردند. با این وجود به پزشکان اتکا میگستره وسیعی از بیماری

تشخیص نادرست  ،گیریمجراحی غیر ضروری قرار میاعمال یابیم ولی اغلب تحت هایی دست میموفقیت
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چه شاهدی از این بهتر که محققان  شویم.نبی داروهای تجویز شده دچار میدهند و به اثرات جامان میبرای

گردند. به جستجوی در جایی که علل وجود ندارند به دنبال آنها می اند؟پزشکی هدف نادرستی را نشانه رفته

 ماند. آنجا نیست.طال در وان حمام می

یا هر وبسایت پزشکی دیگری بروید و به  WebMD.comتان بکنید. به وبسایت این کار را برای ناخوشی

را به ی در جستجوی خود چنین موارددنبال علت واقعی بگردید. اگر چیزی یافتید به من هم خبر دهید. 

مبتالیان به دیابت بیشتر "یا  "آید ریشه ژنتیکی دارد...به نظر می"عنوان تعریف علت واقعی نپذیرید: 

احتمال تاثیرات دست دوم و  ."عوامل مخاطره عبارتند از..."یا  "شوند... احتمال دارد که به این بیماری دچار

ای بزنند و سعی های حساب شدهدهند که حدسعوامل مخاطره علت نیستند. اینها فقط پزشکان را یاری می

 کنند که از این طریق آنچه را که در حال وقوع است توجیه کنند.

~~~~~~~~~~      

 درمانگر نادیده در حال کار ـ یک مجموعه 

 )چند مثال در زیر(

در نظر گرفته شده و فرض بر آن است  تیافایاعضای دوره اوبرای  این مجموعه در درجه اولیادداشت: 

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

دهم با امید اینکه مزایا و فواید آن را برای همگان گسترش و افزایش دهیم. این مجموعه برای هم قرار می

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

~~~~~~~~~~      

 ؟عدالتی موجود در دنیا را تغییر دهدتواند بییا درمانگر نادیده میآ

تغییر دهد و  ،یدآعدالتی به نظر میمان بینچه که در زندگیآبه  ،را اتواند واکنش مولی درمانگر نادیده می"

 "این امتیاز بزرگی است.

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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زیادی حل ت رتیب حتما مشکال. بدین تتوانست این کار را بکندشد اگر درمانمگر نادیده میچقدر خوب می

عدالتی است شاید از نظر شخص دیگری کامال عادالنه به نچه که از نظر یک شخص بیآشدند. ولی می

عدالتی به شود فقط موجب انتقال بیعدالتی محسوب مینچه برای شخص اول بیآپس تغییر ید. حساب آ

 کار را بکند. ینتواند اشود. لذا باید بگویم که متاسفانه او نمیشخص دوم می

تغییر دهد و  ،یدآعدالتی به نظر میمان بینچه که در زندگیآبه  ،را تواند واکنش ماولی درمانگر نادیده می

 این امتیاز بزرگی است.

 به من و دکتر گابریل در گفتگو راجع به جزئیات این موضوع بپیوندید.

 لینک ویدیو

 ~~~~~~~~~~        

 ؟اگر مسائلم تغییر نکنند چه کنم

 "جویی در وقت نیز بشود.ورد و موجب صرفهآتواند مزایای زیادی به بار این روش پیشرفته می"

گیرند یا عالئم را هدف می ،کنندای استفاده مینهایی که هنوز از روش ضربهآحداقل  ،تیافاکثر کاربران ای

کنند علت را سعی می "گاهیآکارهای کار"از با استفاده  یا (یدآعیفی به حساب میضکه معموال رویکرد )

بپرسیم و مستقیما به جواب برسیم.  (شعور معنویه )توانیم از درمانگر نادیدولی در روش پیشرفته می بیابند.

 جویی در وقت نیز بشود.ورد و موجب صرفهآتواند مزایای زیادی به بار این روش پیشرفته می

 لینک ویدیو

~~~~~~~~~~        

 ها/ ویدئوهای قبلی پیشنهادی برای مرور:مقاله

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2155&userid=13949&mailid=109
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2158&userid=13949&mailid=109
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  برطرف شدن غیرممکن ترس از حضور در اجتماع :شفاهای غیرممکناز مجموعه  .1

  ؟کم کنیدارکینسون کمتوانید در مورد بیماری پیا میآ: رسش و پاسخپز مجموعه ا .2

  جویی کنیددرمانگر نادیده بپرسید تا در وقت صرفه از: اندیشه نویناز مجموعه  .3

~~~~~~~~~~  

 کمک بیشتری نیاز دارید؟

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

 .پیدا کنید

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

 اعتبار دارد. دنیا را تحت تأثیر قرار دهید. دهیم.دهم. کارهای عمیقی انجام میدرس می

کنیم مدرک بگیرید. وارد که در سطح باالیی برگزار می تیافمدرک کامل ایاز طریق برنامه ارائه  .3

 ر شفابخشی شوید.د 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

  های عضویتجزئیات و قیمت

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2160&userid=13949&mailid=109
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2160&userid=13949&mailid=109
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2162&userid=13949&mailid=109
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2164&userid=13949&mailid=109
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
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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و  شودمیبرگزار  صبح به وقت غرب آمریکا 14در ساعت  ،آوریل 10 شنبه،یکروز در  وبینار بعدی ما:

های شخصی یا هر استفاده ،موارد چالشی ،جلسات خودیاری ،به سواالت و نظرات اعضا درباره دروس پیشرفته

 . چیز دیگری که موجب باال رفتن ما از پلکان معجزات شود اختصاص دارد

ور تی و درمانگر نادیده غوطهافو خودتان را در فرایند اوای شویددر اینجا مستقیما از جانب من پشتیبانی می

 و حاوی اطالعات فراوان. مخصوص شما. ازید. تبادالت زنده. سرگرم کنندهسمی

 عناوین مهم آن از این قرارند:

 .گفتگوی انگیزشی با کیم درباره استفاده از ترانه به عنوان یک عادت بهشتی 

  (و سایر موضوعات). این بار درباره سطوح مهم بخشایش "نآ"ادامه گفتگو با 

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

~~~~~~~~~~    

 فایل ضبط شده وبینار اخیر ما آماده است

شوید و در منوی سمت چپ  تیافحساب کاربری خود در دوره اوایسترسی به آن کافی است وارد برای د

باز هم  133 شماره <135تا  111های شماره <آن و بعد از 2112وبینارهای  <روی وبینارهای ضبط شده

  کنید.کلیک  سقف باورها و عادات بهشتیدرباره 

 عناوین جالب آن از این قرارند:

 گوید.کند. شری مقدمات را میگری وبینار را آغاز می 1:11:11

 پردازند.میورده است به گفتگو آدر مسائلش به دست  "نآ"ی که و گری راجع به پیشرفت "نآ" 1:15:51

 شود.شامل سقف باورها و عادات بهشتی هم می

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=214&userid=13949&mailid=107
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=214&userid=13949&mailid=107
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1990&userid=13949&mailid=103
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 دهد.گری نظر می گوید.می "پس از واقعیت"گابریل از عادت بهشتی  1:45:42

 دهد.گوید. گری نظر میکیم از استفاده خودش از عادت بهشتی می 1:53:13

-گوید. گری و شری نظر میلمانی میین آشکی نوو پز "رسیدن به صفر"گابریل نظرش را درباره  1:15:11

 دهند.

کند و مثالی از عادت ا گفته است تشکر مینچه که درباره حساسیتهآجاگجیت از گابریل به دلیل  1:11:11

 دهد.زند. گری نظر میبهشتی خودش می

که به دلیل درخواست کمک از درمانگر نادیده نصیبش  خودش "عمیقجسمی رامش آ"از  کارا 1:21:34

 کند.دهد و وبینار را تمام میگری نظر می گوید.شده بود می

 ~~~~~~~~~~    

 اطالعیه

 دوره فشرده بعدی گابریل روتن برای مسائل جسمی مزمن

 دارند.نادیده و کار با درمانگر تی افن دسته از شاگردانی است که درک کاملی از اوایآبرای  این دوره فشرده

را و همین طور تعداد کافی از وبینارها اند. ویدیوهای خودیاری و تمرین کرده هدرس پیشرفته را خواند سی

به عالوه دوره  اند.وردهآرامش شخصی به دست آتی و روش افو دانش کاربردی خوبی از ساختار اوای دیده

 .هستند اخذ مدرکاند یا در حال فشرده شری بیکر از هم گذرانده

ن یعنی گابریل روتن آموزش و یک ساعت مشاوره خصوصی با مدرس آاین دوره فشرده شامل شش هفته 

 شود.می

است و این موضوعات را  (یا مراجعانتانن ارائه برنامه عملی برای کار بر روی مسائل جسمی شما )آهدف از 

 :گیرددربر می
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 که اکنون وجود دارند بررسی عالئم جسمی مزمن 

 پرسشنامه مخصوص 

 ه مسائل احساسی زیریننقشه راه برای رسیدن ب 

 و باورهای منفی به عنوان  درد و احساسات ،تشخیص و تجویز و درمان ،باورهای محدود کننده نقش

 محرکهای مزمن

 رامش شخصیآ برنامه عملی برای استفاده موثر و روزانه از روش 

 (شودانجام میمشاوره خصوصی بعد از اینها )جوالی.  9و  2 ،جون 11 ،11 ،4 می، 21 :روزها

 صبح به وقت غرب امریکا 11تا  9یا  بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی 1تا  1 :زمان

 یورو 441دالر یا  511 :بها

حساب کاربری های شرکت کنندگان قبلی کافی است وارد ات بیشتر و از جمله تاییدیهبرابی کسب اطالع

و بعد مسائل جسمی  تیافوایهای فشرده اشوید و در منوی سمت چپ روی دوره تیافخود در دوره اوای

 مزمن کلیک کنید.

 بفرستید. gabriellerutten@pm.me برای ثبت نام لطفا یک ایمیل به

~~~~~~~~~~       

های خود هارتهایی برای بهبود مهای 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 ©

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2182&userid=13949&mailid=109
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2182&userid=13949&mailid=109
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2182&userid=13949&mailid=109
mailto:gabriellerutten@pm.me
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 تمامی حقوق محفوظ است

 .کنیددر تمامی موارد درمانی با پزشکان مشورت  لطفاً توجه:


