
 

 2022 جون 1، 1401 خرداد 12

 

 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 ثروتافه دوره ایونرگهبرگزاری  -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

 بسیار ناراضی است.  و اه 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 رایگانافمه جای دنیا مردم ایه در اند. گرفته

 آموزند!!!! 

@GaryCraig 

www.EFT.ir 

شاگردان  بهی 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  جازه و ناقص منتشر میا وند 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!!! 

رمانگر نادیده( نیست و هیچ  )دی 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  محبوب:ی هالینک

 | 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:  

(1 ) ( امروز،  )امروز  جمله (  2انگیزش  کار(  3،  در حال  نادیده  ای:  درمانگر  آیا  افا)الف(  یا  تی  اف وایتی 

نگر نادیده استفاده  توانم از آزمایش عضله همراه با درماشوند؟، )ب( آیا می باعث مسائل دیگری می

 کمک بیشتری نیاز دارید؟ (  5رای مرور کردن، ) مقاالت/ ویدئوهایی ب( 4)، کنم؟

 تی ـ پیشرفته: افضای دوره اوای اع  رایب

برطرف شدن قابل مالحظه غم،  (  3، )فایل ضبط شده وبینار اخیر ما آماده است(  2بینار بعدی ما، ) و ( 1)

   های تمرینییادآوری گروه ( 5)ی قبلی ما،  ارها( جواهراتی از وبین4)

~~~~~~~~~~   

   وزامر  انگیزش

ن موارد  ایاز  دهد که  تبار جوانی را نشان میاین ویدیوی یک ساعته، پس از یک مقدمه کوتاه، بانوی آسیایی

ج از بدن، چند تجربه قبل از تولد، مالقات  کننده بیداری معنوی، تجربیات متعدد خروخیرهماجرای  :  گوید 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://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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عشق قویترین  "گفته است . آلبرت اینشتاین سازیما می اینکه چگونه بهشت خودمان ر و راهنماهای روحانیبا 

   "در دنیا است.  نیرو

باز می را  ویدیویی که چشمانتان  این  در  را  بیشتر خودتان  ازید جواهراتی که موجب  ور س کند غوطه هرچه 

 ن کلگ ل توسط شاروساارآیند. تر برایتان رو میشوند بیش تغییر در زندگی می

 لینک ویدیو 

~~~~~~~~~~       

 جمله امروز  

چشم و معده    دهد.یاری میما را    دهی. او عالی است ودیده را درس میخیلی از تو متشکرم که درمانگر نا

با شدت   اس درد می  7دوستم  من  قلب  در  نادیده  درمانگر  که  کردم  تصور  به سوی  کردند.  ما  هردوی  و  ت 

رسید. او گفت که این روش جالب است و من هم بسیار راضی    1دوستم عشق فرستادیم. شدت دردش به  

 هستم.

و   گردن  تا درد  کردیم  به رز کمک  تمرینی  گروه  در  از  دیروز  آنها هم  بهتر شود. شدت  به صفر    4کتفش 

 رسید.

 خیلی از تو متشکرم که عشق و نور برای ما آوردی. 

 متیوز  –نگ چونگ تیان  جی

~~~~~~~~~       

 درمانگر نادیده در حال کار ـ یک مجموعه 

 )چند مثال در زیر( 

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2282&userid=13949&mailid=117
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در نظر گرفته شده و فرض بر آن است    تیافای اعضای دوره اواین مجموعه در درجه اول برای  یادداشت:  

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

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

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

~~~~~~~~~~       

 شوند؟ تی باعث مسائل دیگری میافتی یا اوای افآیا ای

شود تا کار کاملتری انجام دهیم. این خیلی  این مسئله جدید معموال توسط درمانگر نادیده به ما اشاره می"

 "مهم است.

ای  دیگر به شکل غیرمنتظرهکنیم و بعد یک عالمت  گاهی اوقات از این روش بر روی یک مسئله استفاده می

اولیه پوششی  رو می  تاثیر بیشتری هم دارد  بعدی که  بر مسئله  آید. این اغلب بدین دلیل است که مسئله 

عالمت جدید رو  اگر مسئله اولیه از بین رود یا از شدت آن کاسته شود مسئله جدید به شکل یک    بوده است.

شود تا کار کاملتری انجام دهیم. این  این مسئله جدید معموال توسط درمانگر نادیده به ما اشاره میآید.  می

 خیلی مهم است.

 لینک ویدیو 

~~~~~~~~~~       

 ستفاده کنم؟ توانم از آزمایش عضله همراه با درمانگر نادیده اآیا می

یقتر و مفیدتر یعنی  زنیم و از روش عم حرف میآن    در این ویدیو راجع به آزمایش عضله و محدودیتهای "

 " گوییم.از درمانگر نادیده هم می  مستقیم  پرسش

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=2286&userid=13949&mailid=117
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مکان زآ ابزار  یک  عضله  زیرین مایش  مسائل  کشف  راه  در  کاربران  به  کمک  برای  ناخوشی    یکی  یک  علل  یا 

یقتر و  وش عمزنیم و از رحرف میدر این ویدیو راجع به آزمایش عضله و محدودیتهای آن  .  است  مشخص

پرسش  یعنی  می  مستقیم  مفیدتر  هم  نادیده  درمانگر  می  گوییم. از  که  است  روش  بدیهی  هردو  از  توانید 

 استفاده نمایید. 

 لینک ویدیو 

 ~~~~~~~~~~         

 ها/ ویدئوهای قبلی پیشنهادی برای مرور:مقاله 

  لبهبودی غیرممکن گردن کامی :ای غیرممکنشفاهاز مجموعه  .1

مجموعه   .2 پاسخپاز  و  ای  :رسش  میافآیا  مواد  تی  به  متعدد  حساسیتهای  زمینه  در  تواند 

   شیمیایی کمکی بکند؟

   کند؟ تی را تایید میافآیا گری سایر آموزشهای ای: اندیشه نویناز مجموعه  .3

~~~~~~~~~~   

 دارید؟ کمک بیشتری نیاز 

تی  افرا بخوانید تا درک بهتری از آخرین پیشرفت ما یعنی اپتیمال ای  کتاب رایگان درمانگر نادیده .1

 .پیدا کنید 

اپتیماعضو   .2 ایدوره  افراد حرفه  تیاف ل  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 ایید. با یکی از افراد بسیار آموزش دیده و دارای مدرک ما تماس بگیر .4

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2288&userid=13949&mailid=117
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2290&userid=13949&mailid=117
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2290&userid=13949&mailid=117
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2290&userid=13949&mailid=117
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2292&userid=13949&mailid=117
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2292&userid=13949&mailid=117
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2294&userid=13949&mailid=117
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
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 تماس بگیرید. تی گری کریگ افمراکز آموزشی رسمی ایسب اطالعات بیشتر لطفاً با  برای ک .5

~~~~~~~~~~    

 شرفته***  ***پی

 تی: اف مال ایبرای اعضای دوره اپتی

 ای و شاگردان باانگیزه(فهد حرن برای افرا )فرصتی غیر رایگا

   های عضویت جزئیات و قیمت

 . شودمی ار برگز صبح به وقت غرب آمریکا 10ت  در ساع  ، جون 5 شنبه، یک روز  در   وبینار بعدی ما:

جان از  پرمغزی  پرسشهای  االبا  )نوو  ب  به  راجع  قاب(  1اک  )بگسترش  مجدد،  در  2ندیهای  شفا   )

   کنیم. ع می( مسئله افراد دلسوز شرو 3)حین خواب یا ورزش و 

 خواهیم رفت.  مطرح کنیدکه شما  سپس به سراغ هر موضوعی

برایم   را  آنها  است.  شما  نظرات  و  سواالت  کاوش  برای  عالی  فرصتی  مطرح    بنویسید این  وبینار  در حین  یا 

 سازید. 

~~~~~~~~~~    

 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  

عادات    136  ارهشم  <185تا    136های  هشمار  <و بعد از آن  2017ینارهای  وب  <روی وبینارهای ضبط شده

   لیک کنید.ک کارا وایلد بهشتی، باورها، خیالبافیها و  

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
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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 ین قرارند:عناوین جالب آن از ا

 گوید.کند. شری مقدمات را می گری وبینار را آغاز می 0:00:00

 دهد. میو توضیح بیشتری فت نظر گری راجع به مقدماتی که شری گ  0:06:03

پیشرفته  0:08:21 نظرات  میگری  ارائه  باورها  سقف  و  بهشتی  عادات  به  راجع  را  و  کند.  ای  خیالبافی  او 

 دهد. کند. شری نظر میارد آن میبخش کردن فرایند ورویاپردازی را برای لذت

. گری نظر  تواند به مسئله سقف باورها کمک کند می   زند که می  " ارتباطات معنوی"تای مثالی از    0:29:24

 دهد. می

 کنند. یبافی  بحث م های عادات بهشتی و خیالماریان و گری راجع به دنباله 0:35:24

همچنین راجع  دارند.  در یک گروه تمرینی  تجربه روحانی کارا    کارا و گری گفتگویی طوالنی درباره  0:37:07

 دهد.زنند. شری نظر می میبه تجلی چیزها، عادات بهشتی و خیالبافی حرف  

 دهد.ارائه می  وقتی که با درمانگر نادیده همسو شده بود  جودیت مثالی از تجلی 1:10:25

 دهد. گری وبینار را پایان می 1:15:04

 ~~~~~~~~~~     

 کندجابجایی برای برطرف ساختن غم به شکل موثری استفاده می آالنا از روش

 " .این بار با پیامی از جانب درمانگر نادیده که خیلی هم عمیق بود از آنجا رفتم"

تواند مرا  یببینم که آیا درمانگر نادیده مخواستم  ذشته با استفاده از موسیقی آزمایشی انجام دادم. میهفته گ

دهم  باعث آن شده بود نجات دهد یا خیر. به آن ترانه گوش نمی  1987دی که یک ترانه از  از غم بسیار شدی

 سال داشتم فوت کرد و در زمان دیگری هم مردی مرا طرد نمود.  5اندازد که وقتی چون مرا به یاد مادرم می
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که به آن خاطرات مربوط بود  (  10)با شدت    را  و باز هم غم شدیدی  گوش دادم ترانه    ن هفته گذشته به آ

تی دیدم. یک  افنشستم و ویدیوی روش جابجایی را در دوره اوای  پس از آن که ترانه تمام شد   برایم رو آورد.

بر روی شنیدن در   دور  ترانه  نمود    1987آن  اینکه آن مرد مرا طرد  مو  فوت    انجام دادم. ادرم  و همچنین 

و با هم بر روی    با من است  ام و همین طور در زمان کودکی  در سن کنونی ه  تجسم کردم که درمانگر نادید 

 غم کار کردیم. 

از دست دادن به شکل  را  مادرم  بی  همیشگی  همچنین فوت  و  منبع عشق  با  ولی    دیدم.   شرطقید  بار  این 

. او گفت که من درواقع برای فوت مادرم  پیامی از جانب درمانگر نادیده که خیلی هم عمیق بود از آنجا رفتم

با  نمی ارتباطم  بلکه مسئله  اینک   و اینقید و شرط  عشق بیگریم  از  نادرست  از شخص خاصی درک  باید  ه 

توانم به آن دست یابم و فقط کافی است وقت بگذارم  ت که هر وقت که بخواهم میی به من گفواست.  بیاید  

 ورزد. صور کنم او یا خدا به من عشق میو ت 

بود. خاطرات مربوط به آن که    10از    1امروز، پس از یک هفته، دوباره به آن ترانه گوش دادم. شدت واکنشم  

هایی  غمگین نشدم. به این فکر افتادم که به سراغ سایر ترانه  شدند را به یاد آوردم ولی این بارباعث غم می

آنها نیز   ا بر رویر راشوند و همین ککه دارم بروم تا ببینم کدامها موجب احساسات منفی شدیدی در من می

 انجام دهم. 

ید شرق دور تشکر کنم. آن مجموعه کتاب  های اساتزندگی و آموزه هایمایلم از تو به دلیل توصیه کردن کتاب

ای کاش من هم بخشی از گروه  میق است.  را خریدم و اکنون در حال مطالعه دومین کتاب هستم. بسیار ع

   اتی آنها بودم.تحقیق

 ت با آرزوی بهترینها، آالنا سینت لورن

که    مآیا مطمئن"کردم  با خودم فکر می   آید که قبل از اینکه به سراغ روش جابجایی بروم پانوشت: یادم می

را شفا ده  مخواهمی برای غمگ ماین  را  این وسیله  مادر؟ در آن صورت دیگر  به خاطر فوت  م در  ین شدن 
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نخواه این صورت  اختیار  غیر  در  و  یابد  شفا  تا غمم  کنم  گریه  باید  که  داشتم  باور  داشت.  منم  بیرون    از 

   " ت.نخواهد رف

توانم  دانم که میآگاهانه تصمیم گرفتم که دست از آن بردارم و شفایش دهم. اکنون در آرامش هستم و می

 هر احساسی را شفا دهم و برای شفا یافتن نیازی نیست که رنج بکشم.

~~~~~~~~~~        

  بلی ماجواهراتی از وبینارهای قمرا

اوایوارد   دوره  در  خود  کاربری  وبین  تی اف حساب  روی  بر  و  کنید. شوید  کلیک  شده  آنجا    ارهای ضبط  در 

 بینید.گر نادیده را میفرایند درمان ای ازای از بینشها و مثالهای پیشرفتهگنجینه

 شوند: ذکر می  20ین جالب وبینار شماره ذیال عناو

نامه  0:00:00 بر مطالعه عمیق دورهای را که دایان واندروید  گری  و تمرین  ای در معجزات  نوشته و در آن 

 خواند.  تاکید کرده است میتی افاپتیمال ای

 پردازند. به گفتگو می " بینیمرویایی که خود را در آن می"یا  " توهم"گری و شری بیکر راجع به  0:04:04

زند. گری و شری نظر  داشته است حرف میدی  اوپیقابل توجهی که از عالئم سیبیانکا از بهبودی    0:15:29

 دهند. می

جزئیات    0:23:25 را میربکا  دوست  موردی  یک  به  که  مربوط    92گوید  داشت  لگن  درد  که  و    استساله 

 دهد. ی را هم شرح میتافکننده اپتیمال ایبرخی ویژگیهای خیره

و مشاور او    ،شیطانی، یک بازمانده مراسم  نای که با دیو استافگری راجع به مصاحبه ضبط شده  0:43:55

او مواد  های غیرقابل  دیو سالها تحت شکنجه  دهد.داشته است شرح می   را فشتساند  به  وصفی بوده است، 

ای تا  تی ضربهافروشهای رایج درمانی و از جمله ایاند.  کردهکنترل میاند و ذهنش را شدیدا  دادهمخدر می 

بشر  موحدی   دست  ساخته  روشهای  با  ندرت  به  نهایی  آسودگی  ولی  بودند  شده  آسیبها  این  بهبودی  جب 

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2312&userid=13949&mailid=117
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می ایشود.  حاصل  اپتیمال  به  شبیه  )که  شد  استفاده  معنوی  رویکرد  یک  از  دیو  و  افبرای  است(  او  تی 

 دهد.توانست از آن آسیبها رها شود. شری نظر می 

پردازند. شری نظر  اجع به اینکه خاطرات ما بخشی از توهم هستند به گفتگو میبت و گری رالیزا  0:51:34

 در این بخش واضح نیست.  دهد. توجه: صدامی

تی به مراجعان از جانب گری طرح  افگری سوال نانسی را که در وبینار قبلی راجع به نحوه ارائه ای  0:55:46

می جواب  مفصال  بود  میشده  توصیه  درباشود  دهد.  هم  نانسی  شوند.  دیده  مارشا  ویدیوهای    ره مجموعه 

 دهد.اند نظر می مراجعانی که در مراسم آیینی آسیب دیده

 گوید که این دنیا صرفا یک رویا است. از ویژگیهای مثبت این درک می شری  1:00:50

 دهند. پرسد. گری و شری نظر میشریل راجع به کارما می 1:06:13

 کند.ی میگری خداحافظ 1:11:59

~~~~~~~~~~        

گروه  تمرینی:یادآوری  گروه   های  فردر  منظماً  ما  تمرینی  مهارتهایی  صت های  بهبود  خود  برای  های 

 سایت ما بررسی کنید. ید. لطفاً این را در بخش مخصوص اعضای وب بیامی 

~~~~~~~~~~        

 به شما عالقه دارم، گری 

 گری کریگ  ©

 ی حقوق محفوظ است تمام

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


