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 تی رسمی اف ای

 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 ایهبرگزاری  -1

 داند(تی می اف کار 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. گآ او کامالً
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سفانه أ. متهستندیید گری کریگ أارزش و فاقد تشوند بی کلیه 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 شده اف منابع آموزشی ای

-و نه از اساتید)؟؟؟( می  تی را از همین منابع رایگانافدر همه جای دنیا مردم ای اند. گرفته

 آموزند!!!! 

@GaryCraig 

www.EFT.ir 

ی به شاگردان خ رغم اطالع از وجود اینها هیچ سرناز 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 مید های او را بکه ادعای استادی عرفان و معنویت را دارند و کتاب 

ند بهتر است به فکر آخرت کنمی نهی 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  تاف توجه 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
http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
https://t.me/farhadforughmand
https://t.me/GaryCraig
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 تی گری کریگ افکانال خبرنامه رسمی ای

 | تی افمدرک کامل ای | تیاف عضویت در دوره اپتیمال ای | کتاب درمانگر نادیده  های محبوب:لینک

 | تی افکاربران رسمی ای | تی استاندارد طالییافراهنمای ای

~~~~~~~~~~ 

 مراجعه کنید. سایت رسمی مراکز آموزشی گری کریگوب برای کسب اطالعات بیشتر به  لطفاً

~~~~~~~~~~ 

 در این شماره ـ برای همگان:  

)امروز   جمله ( 1) امروز(  2،  اساسی  )پیام   ،3  )( امروز،  دوره  4انگیزش  مزایای  پشت صحنه  به  نگاهی   )

 کمک بیشتری نیاز دارید؟(  6رای مرور کردن، ) مقاالت/ ویدئوهایی ب(  5) ، تی افاوای

 تی ـ پیشرفته: افضای دوره اوای اع  رایب

وره فشرده بعدی دکتر گابریل  د (  3، )فایل ضبط شده وبینار اخیر ما آماده است(  2وبینار بعدی ما، ) ( 1)

های  یادآوری گروه (  5، )گیرد جنی چیکون در مصاحبه استخدامی نمره باالیی می مراجع    (4، ) روتن

   تمرینی

~~~~~~~~~~   

   وزامر جمله

   میلی  "ام.کنم خیلی تغییر کرده مرا متحول ساخته است که هر ماه حس میدری  به ق تیافاوای"

~~~~~~~~~~       

 قضاوت کردن )از طرف یک مادر(:درباره  –پیام اساسی امروز 

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://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
http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=zK23vIX0X_ttufnQhEXxz-gt9z8EFwNqkoFAjGU7YsAV9y9Ar6KxAAYd6CFdFuV5rqZ88kB8I0V2E3yH1G5mhMgA4SVqqrH3jWst8Tv6OSb7FtlnAglgASO68jG2tXQlWrXVdU9pPgsumBu1UN4HCaZgkG5f4420C6ctPkviJesjHO55fLUZ4FhNQBZBGMMoPD1_NPpwQ1mmtMKCVyYpSC7WQ5Q-3gW_CuSsVay1RW5S0
http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=zK23vIX0X_ttufnQhEXxz-gt9z8EFwNqkoFAjGU7YsAV9y9Ar6KxAAYd6CFdFuV5rqZ88kB8I0V2E3yH1G5mhMgA4SVqqrH3jWst8Tv6OSb7FtlnAglgASO68jG2tXQlWrXVdU9pPgsumBu1UN4HCaZgkG5f4420C6ctPkviJesjHO55fLUZ4FhNQBZBGMMoPD1_NPpwQ1mmtMKCVyYpSC7WQ5Q-3gW_CuSsVay1RW5S0
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بازی والیبال   از مادرانی که  آنان مرا  دخترانشان را می چند روز قبل پشت سر تعدادی  دیدند نشسته بودم. 

  شناختند.نمی

بازی می الی  در ح او میکه ویکتوریا )دخترم(  اصرار داشتند که هر کاری که  آنان  اش کرد  و  کند  تباه است 

 ، چرا مربی او را در زمین نگه داشته است و غیره. بپردازدکار دیگری  به دختری که قدش آنقدر است باید 

 زدند. انب حرف می شناسند و به صورت حق به جکردند که گویی او را میاساسا به نحوی رفتار می 

  گوشه ه  بکشم. ولی از جایم بلند شدم و ب  اده بودم و چیزی نمانده بود که چیزی بگویم یا فریعصبانی شد 

دانستم چه چیزی باید بگویم و چه حرفی درست است. بعد از آن که  دیگری از سالن رفتم. در آن لحظه نمی 

 شما در میان بگذارم:  راجع به این موضوع فکر کردم تصمیم گرفتم تفکراتم را با 

 خواستم به آنان بگویم: می

 ماه است که این بازی را شروع کرده است؟   دانید که او فقط ششآیا می

 کند که حتی بتواند توپ را بزند؟ بیند؟ و اصال عمق را درک نمی دانید که یک چشمش نمییا میآ

اینکه فکر می آیا می دلیل  به  زیادی  او روزهای  به  کرد هر دانید که  نخواهد شد گریه  گز  اندازه کافی خوب 

 کرده است؟ 

د به قدری خوب شود که  هشت ساعت تمرین کرده است تا بتوانای  ن تابستان هفتهدانید که او در ایآیا می

 او را بازی بدهند؟ در تیم 

 دانید که او دختر من است؟ دانید که او خیلی عالی است؟ و آیا میآیا می

به دخترانشان بیاموزند این  و  دانند چگونه فرد دیگری را بسازند  ال نمیمثل شما که اص  دانید که زنانی یا می آ

 زنند؟ طور راجع به سایر دختران حرف می
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یا   زدن  حرف  از  قبل  که  باشید  داشته  یاد  به  بدهم:  هم  مادرانه  و  دوستانه  پیام  درباره  یک  کردن  قضاوت 

 اید؟ دارید؟ آیا جای او بودهیا از ماجرای او خبر آآیا متوجه هستید؟  کسی...

 را برگزینید!  مهربانی

 عشق را برگزینید!

-و به خاطر عشق به همه خوبیهای دنیا... این قدر سریع دهانتان را باز نکنید و راجع به کسی که اصال نمی

 شناسید حرف نزنید!

 نوشته مادر ویکتوریا 

~~~~~~~~~~       

 انگیزش امروز 

   برند؟یا سقف باورهایتان را باالتر می آد و توجه کنید که این شکستهای مشهور را ببینی

  لینک ویدیو

 ~~~~~~~~~~         

 تی افنگاهی به پشت صحنه دوره اوای

و این به معنی توانم بگویم که هیچ چیزی در زندگییاکنون م " باشد  نیازمند بخشش  زادی  آ  ام نیست که 

 . فراوان است

طرف   کریگ:گراز  می  ی  ما  خبرنامه  مشترکان  همه  کردم  کلگفکر  شارون  تجربه  از  از    توانند  یکی  که 

 بینید. نوشته است در زیر می ای را که او اخیرا برایم تی است بهره ببرند. نامهافدوره اوایاعضای قدیمی  

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2242&userid=13949&mailid=114
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 سالم گری، 

ام در اینجا  تی و درمانگر نادیده گرفتهافدوره اوای  " در پشت صحنه"ای را که  العادهچند مورد از نتایج خارق

 توانی آنها را در اختیار دیگران بگذاری. آورم. مییم

  " سقف باورها"بگویم. باالتر بردن    ه باید دانم چ برم! دیگر نمیکامال لذا میاز همه وبینارهایت    نظرات کلی:

و    " آن"ام را باالتر ببرم. همچنین از ادامه کار با  کند سطح آگاهیکمکم میبرایم عالی است و مطمئنم که  

می لذت  او  متعدد  انگیزشی  اوقات    برم. مسائل  از  گاهی  دیگری  اینکه کس  تا  نیستیم...  پیشرفتمان  متوجه 

 .گوید تجربیات خودش برایمان می 

و همین    یده دارم از درمانگر ناد  کهام که سواالتی را  راهنمایی شده  (:حرف زدن با درمانگر نادیده )خدا

توانم جوابها را چندین  دهد و اینکه می این روش برایم عالی نتیجه می   م.بنویس  گیرم که می   طور جوابهایی را

   کنم.و مثل قبل اشاراتی دریافت می حبت در تمام طول روز با او صبار بخوانم هم برایم مفید بوده است. 

ی نسبت  نشان دادی کشش  را  "های اساتید شرق دور زندگی و آموزه"  هایوقتی کتاب  توصیه شده:  هایکتاب

اشاره کردی به این فکر افتادم که تو هرگز چیزی را به این   هامجددا به آنه پس از آنکولی   پیدا نکردم. هابه آن

 را خریدم.  هان بود که آن کتابشکل توصیه نکرده بودی. ای

از مطالعه فقط چند صفحه اشکم جاریاولین کتاب را خو . کامال احساساتی شده بودم. ولی  شد   اندم. پس 

از آنکه کتاب  دانم که حقیقت است. قبل بردارند که به نوعی میچرا؟ حس کردم انگار کلمات چیز مقدسی در 

 ندم تا برایم جا بیفتد. دوم را بردارم کتاب اول را یک بار دیگر خوا
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( به نظر  م کردیپس از آن کابوس وحشتناک )که آخر شب به تو زنگ زدم و تو با مهربانی کمک  کابوس:

که    ،ه شکلی مشابه تجربه نمایش تصاویر ام. درمانگر نادیده مرا یاری کرد تا ب تا حدی شفا یافته  رسد کهمی

 ه بدترین بخش بدرفتاریها بپردازم. ب  ، تی شدم برایم پیش آمد افاولین بار که وارد دروه اوای

باورنکردنی: باشد و  توانم بگویم که هیچ چیزی در زندگییاکنون م  آزادی  نیازمند بخشش  ام نیست که 

دانم که )بخشی از(  در درون خودم پیدا کنم. می  ام که خدا راراهنمایی شده  .زادی فراوان استآ  این به معنی 

 خدا هستم و لذا خدا قطعا در درون من است.

شود. تقریبا شبیه یک صلیب چوبی است.  م نشان داده میاسینهاین آگاهی به وسیله شکل مستحکمی در  

 کا و باعث آسودگی است.می، قابل اتاشی از آن دائاحساس ن

یط انسانی است که آن را  کنم زندگی باید آسان باشد و فقط شراحس می  ی در راهند:خوشیهای بیشتر

زندگی    سلط شومهای خدا مام بر اساس راهنماییهرگاه بتوانم به زندگی روزانه دانم که  میسازد.  دشوار می

 صبر ندارم.  ام و هیجان زده د در راهند. از اینکه چه چیزهایی برایم  تر خواهد ش بخشبرایم لذت

برم. این کار در ابتدا اندکی دشوار  اخیرا مسائلم را به نزد خدا )به جای درمانگر نادیده( می  سایر تغییرات:

اینکه  بود ولی هر روز آسانتر می برترم حرف میشود.  با خود  یا  برایم فرقی نمی با خدا  واقعا  کند. فقط  زنم 

 ودشان هستند.دانم که همه چیزها در سر جای خمی

می خانوادهاکنون  با  حیواناتم  توانم  بنشینمدر    و  احمقانه  اتاقی  بازیهای  ورای  در  سطح  و  در  ظاهرا  که  ای 

 جریان دارند خدا را حس کنم.

. موجودی که زنده باشد هر   وحشرات، عنکبوتها    کنم که به همه چیزها بیشتر اتصال دارم.همچنین حس می

اه   به بیشتر  آنان  میخوشبختی  اینکه  میت  حتی  نظرم  به  درست  قالدهدهم.  هم  باشد  سگی  گردن  بر  ای 

 دانم که خدا قطعا در همه چیزها هست چون باید این طور باشد!نیست. اکنون می 
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 یا زندگی جالب نیست؟آگری، 

 با عشق فراوان 

 شارون

~~~~~~~~~~         

 ها/ ویدئوهای قبلی پیشنهادی برای مرور:مقاله 

  افتدندانی که شدیدا عفونت کرده بود یک شبه بهبود ی  :نتایجاز مجموعه  .1

   درسهایی از چند شخصیتی   :لکان معجزاتپاز مجموعه  .2

   کند کورت برنداستراپ دنیاهای انسانی و روحانی را با هم مقایسه می :  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 

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

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

کنیم مدرک بگیرید. وارد  میکه در سطح باالیی برگزار    تی افمدرک کامل ایاز طریق برنامه ارائه   .3

 در شفابخشی شوید. تأثیرگذارای و گروه برتر افراد حرفه

   تی افکاربران رسمی ایبا یکی از افراد بسیار آموزش دیده و دارای مدرک ما تماس بگیرید.  .4

 تماس بگیرید. تی گری کریگ افمراکز آموزشی رسمی ایسب اطالعات بیشتر لطفاً با  برای ک .5

~~~~~~~~~~    

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2244&userid=13949&mailid=114
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2244&userid=13949&mailid=114
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2244&userid=13949&mailid=114
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2246&userid=13949&mailid=114
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2246&userid=13949&mailid=114
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2246&userid=13949&mailid=114
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2248&userid=13949&mailid=114
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2248&userid=13949&mailid=114
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2248&userid=13949&mailid=114
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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 ***پیشرفته***  

 تی: اف مال ایبرای اعضای دوره اپتی

 ای و شاگردان باانگیزه(ن برای افراد حرفه)فرصتی غیر رایگا

   های عضویت جزئیات و قیمت

 . شودمی ار برگز صبح به وقت غرب آمریکا 10در ساعت  ، می 22 شنبه، یک روز  در   وبینار بعدی ما:

کنیم. او تجربیات روحانی  یلد هم مالقات میت و نظرات شما با یکی از اعضا به نام کارا واعالوه بر طرح سواال

 بینید: اخیرا برایم نوشته است را در زیر می ای کهمانگر نادیده داشته است. بخشی از نامهبا در  متعددی 

ولی هیچ یک از آنها به اندازه آرامش کامل و    امداشته  و غیره   من هم تجربیات روحانی در زمینه یگانگی"

از جسمم خارج شدند. به قدری    اند. انگار او به عمق وجودم رفت و همه تنشهاکه حس کردم نبوده  عمیقی

یا در دسترس است.  نمیهم راحت شدم که حتی   و بصری متعددی هم  دانستم ممکن  با  تجربیات حسی 

میام.  داشته  "مادر "انرژی   پنهانی حس  شکلی  به  که  بود  این  تنجالب  که  نیست  او  این  که  را  کردم  شها 

 " دهد که در آن تنشی وجود ندارد.ت آرامش را نشانم میکند بلکه یک حال برطرف می

~~~~~~~~~~    

 ر ما آماده استفایل ضبط شده وبینار اخی 

شوید و در منوی سمت چپ    تی افحساب کاربری خود در دوره اوایآن کافی است وارد  برای دسترسی به  

باورها و    135  شماره  <135تا    106های  هشمار  <و بعد از آن   2017ینارهای  وب  <روی وبینارهای ضبط شده

   کلیک کنید.اجرای انگیزشی رودی م

 ین قرارند:عناوین جالب آن از ا

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=1990&userid=13949&mailid=103
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 گوید.کند. شری مقدمات را می گری وبینار را آغاز می 0:00:00

دهد. پسر جوانی که رویای غیرممکن بازی کردن در تیم  گری ماجرای انگیزشی رودی را شرح می  0:06:23

شود که عالقه رودی چگونه درهای غیرممکنی  ت. با ذکر مثالهای متعدد نشان داده میاش فوتبال نوتردام را د

 دهد.ری نظر میش را برایش باز کرد. 

 دارد.رتا مثالهایی مشابه ماجرای رودی را بیان میروب 0:47:16

 چه رویکردی را در پیش بگیریم. " تنبلی چشم" پرسد که برای مسئله لیندا می 0:52:24

شان  اند بهبودیزند که پس از آن که به آنان گفتهتوبی )که پزشک است( مثالهایی از کسانی می   1:00:42

 اند.غیرممکن است از بیماری شفا یافته

 دهد.پرسد. گری نظر می تی میافمیری راجع به اهمیت باورها در فرایند اوای 1:04:37

کند که در آنها باورهایش به او اجازه داده بودند که از  آندره از زندگی خودش مثالهایی را ذکر می  1:14:19

 دهد.ناخوشیهای ظاهرا غیرممکن شفا یابد. گری نظر می 

 دهد.بینید خبر میودیاری مییت کسانی که در ویدیوهای خگری از آخرین وضع  1:28:54

 بخشد. دهد. گری وبینار را پایان میشری درباره قطعیت نظر می 1:33:04

 ~~~~~~~~~~     

   وره فشرده بعدی دکتر گابریل روتن برای مسائل جسمی مزمند

با درمانگر  تی و روش کار  افاین دوره فشرده مخصوص آن دسته از شاگردانی است که درک کاملی از اوای

اند و با تعداد کافی  خودیاری را دیدهاند، ویدیوهای  نادیده دارند. سی درس پیشرفته را خوانده و تمرین کرده
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ناسند. به عالوه دوره  ش رامش شخصی را به خوبی می آ تی و روش  افاند و لذا ساختار اوایاز وبینارها کار کرده

   ر حال اخذ مدرک از او هستند. ا داند یفشرده شری بیکر را هم گذرانده

دوره فشرده   میاین  برگزار  هفته  ساعته  در شش  و شامل یک جلسه یک  یعنی  مششود  آن  با مدرس  اوره 

 باشد.گابریل روتن هم می

روی  بر  کار  برای  عملی  برنامه  یک  ایجاد  آن  از  شامل    هدف  و  است  مراجعانتان(  )یا  شما  مسائل جسمانی 

 شود:بیل میموضوعاتی از این ق

 تهیه فهرستی از عالئم جسمانی مزمن  •

 های مخصوص پرسشنامه •

 نقشه راه برای مسائل احساسی زیرین  •

ی منفی  نقش باورهای محدود کننده، تشخیص و تجویز و درمان با شوک، درد، احساسات و باورها •

 امش شخصی ، استفاده موثر روزانه از روش آرنقشه عملی به عنوان محرک، 

 جوالی )جلسه مشاوره خصوصی بعد از آن خواهد بود(  9و   2جون،   18، 11،  4می،   28روزها: 

 صبح به وقت غرب امریکا   11تا   9ت اروپای مرکزی یا  بعد از ظهر به وق  8تا   6زمان: 

 یورو  440دالر یا    500بها: 

شوید و در منوی سمت    تی افاوای  حساب کاربری خود در دوره برای کسب اطالعات بیشتر کافی است وارد  

 تی و دوره فشرده مسائل جسمانی کلیک کنید. افهای فشرده اوایچپ روی دوره

 یمیل بفرستید.ا gabriellerutten@pm.me نام به برای ثبت

~~~~~~~~~~        

   گیردجنی چیکون در مصاحبه استخدامی نمره باالیی میمراجع 

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2264&userid=13949&mailid=114
mailto:gabriellerutten@pm.me
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دید آمده بود.  بود که ظاهرا از غیب برایم پ  در این مصاحبه اعتماد به نفس غیرقابل باوری   مهمترین چیز "

 "ناشی شده بود.اکنون باید باور کنم که این از بخش الهی وجودم یا همان درمانگر نادیده 

 ری، گسالم 

تی بر روی خودم و  افوایبا ا هر جلسه  از کاری که  گذرد. مایلم خبر دهم که ام مدتی میاز آخرین بروزرسانی

 گیرم. مدام نتایج مثبتی میدهم  دیگران انجام می 

دهند و با درمانگر  از تمریناتی که خودشان انجام می  کهبلری از مراجعانم نه فقط از جلسات شفابخشی  بسیا

و سفر تحول  گیرند که کار شفابخشی  . بدین ترتیب انگیزه میبرند بهره میکنند هم  نادیده اتصال برقرار می 

 .را ادامه دهند ی روح

 . امروز مایلم یکی از این موارد را شرح دهم

، اعتیاد  افسردگی دانست.  این آقا خودش را قهرمان تخریب خود )اگر چنین مسابقاتی وجود داشته باشد( می

 به دلیل احساسات گیر افتاده و کمبود انرژی شغلش را از دست داده بود.  و  و خستگی مزمن داشت

ایمیلی را   برایت می ذیال  با اجازه خودش  برایم فرستاده است  نادیفرستم تا  که این هفته  ده  ببینی درمانگر 

 چگونه در مصاحبه استخدامی که او اخیرا داشته است قدرتش را نشان داده است.

 

 

 سالم جنی، 

 مروز نصیبم شد برایت شرح دهم. مایلم تجربه بسار مثبتی را که ا

 تی کار کردم. اف دقیقه در خودرو با اوای  5ها افتضاح بودم. ولی امروز قبل از مصاحبه  هقبال همیشه در مصاحب
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آنجا خارج شدم حس کردم ستون  قبال هرگز این قدر اعتماد به نفس نداشتم و صریح نبودم. پس از آن که از 

 کردم و آدم دیگری شده بودم. شود. انگار که در فضا حرکت میسوزن میفقراتم سوزن

کنن قرار گرفته مصاحبه  تاثیر  تحت  بسیار  اعضای و    ده گفت که  است  مورد    امیدوار  در  این  گروهش سریعا 

 تصمیم بگیرند.استخدام 

باوری  مهمترین چیز به نفس غیرقابل  اعتماد  این مصاحبه  پ  در  برایم  از غیب  بود.  بود که ظاهرا  آمده  دید 

 ناشی شده بود.اکنون باید باور کنم که این از بخش الهی وجودم یا همان درمانگر نادیده 

 

و لذا مایلم تغییرات  بود    شق و مخالف مسائل معنوی، کلهکمشکو   تیاف و اوای  تیاف او در ابتدا خیلی به ای

ه کار با من دست کشیده بود. با این وجود درمانگر نادیده قدرتی را که فراتر از  اماو را ببینم. چند بار هم از اد

 تصورات انسانی است نشان داده بود. 

متواضعانه می الاکنون  قدرت  بدون  که  او  دانم  به  کاربر  یک  عنوان  به  اینکه  برای  راهی  نادیده  درمانگر  هی 

 کمک کنم از آن وضعیت خارج شود وجود ندارد. 

 پیشرفت کنم. تی فرستاد تا از آن بسیار بیاموزم و افعه اوایکنم که الوهیت مرا به سوی جامز شکر میهر رو

 فرستم.تی برایت میافباز هم ایمیلهایی حاوی ماجراهای اوای

 . ای تشکر نمایمتوانم به اندازه کافی از نقشی که برای انسانها ایفا کردهنمی

 با عشق، جنی 

~~~~~~~~~~        

گروه  تمرینی:یادآوری  گروه   های  فرصت در  منظماً  ما  تمرینی  مهارتهایی  های  بهبود  خود  برای  های 

 سایت ما بررسی کنید. بید. لطفاً این را در بخش مخصوص اعضای وب یامی 
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~~~~~~~~~~        

 به شما عالقه دارم، گری 

 گری کریگ  ©

 تمامی حقوق محفوظ است 

 .کنید در تمامی موارد درمانی با پزشکان مشورت   لطفاً توجه: 


