
 

 2022  جون 16، 1401 خرداد 26

 

 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 ایونگرهبرگزاری  -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 ه اگآ 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 رد اند. گرفته

 آموزند!!!! 

@GaryCraig 

www.EFT.ir 

شاگردان  به یخ 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 نود 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  )د یتاف 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


 

3 
 

 تی گری کریگ افکانال خبرنامه رسمی ای

 | تی افمدرک کامل ای | تیاف عضویت در دوره اپتیمال ای | کتاب درمانگر نادیده  محبوب:ی اهلینک

 | 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:  

:  درمانگر نادیده در حال کار(  4ت منفی، )واقعی = احساساعلت  (  3، ) امروز  انگیزش (  2امروز، )  جمله ( 1)

رای  دئوهایی بمقاالت/ وی (  4) ،  ام را مشخص کنمودکیتوانم خاطرات کنمی، )ب(  مسائل متعدد)الف(  

 کمک بیشتری نیاز دارید؟ ( 5مرور کردن، )

 تی ـ پیشرفته: افضای دوره اوای اع  رایب

درمانگر نادیده یک درخت هلو  (  3، )فایل ضبط شده وبینار اخیر ما آماده است(  2بینار بعدی ما، ) و ( 1)

( درد فرانسواز  5، )از جانب اال نوواک  سواالت و بازخوردهای تاثیرگذار(  4، )گرداند را به زندگی برمی

   های تمرینییادآوری گروه ( 6)،  شودناپدید می "کمک وبینار"با 

~~~~~~~~~~   

   وزامر جمله

توانید آنها را با پول بخرید بشمارید. رید و نمی دن بکنید چیزهایی را که دامند بوخواهید احساس ثروتاگر می

   نویسنده ناشناس

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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~~~~~~~~~~       

 امروز   انگیزش

خواند. از دقیقه  ساله به نام مدیسون تیلور بیز چگونه در برنامه استعدادیابی امریکا می  11ک دختر  ید یببین

 کند.می شود و شما را مملو از اشک، عشق و شادی یازدهم ویدیو شروع می

   لینک ویدیو

~~~~~~~~~       

 درمانگر نادیده در حال کار ـ یک مجموعه 

 )چند مثال در زیر( 

در نظر گرفته شده و فرض بر آن است    تیافای اعضای دوره اواین مجموعه در درجه اول برای  یادداشت:  

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

فزایش دهیم. این مجموعه برای  ید آن را برای همگان گسترش و ادهم با امید اینکه مزایا و فواهم قرار می 

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

~~~~~~~~~~       

 ی از کتاب درمانگر نادیده بخش

 : اندیشه نوین دوم

 علت واقعی = احساسات منفی 

 های گوناگون ما چیست؟ علت بیماریپس 

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2330&userid=13949&mailid=118
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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به   اندیشه نوین  بیماریرود و به طور مشخص نه به جسم اشاره می  ذهن و   ما  ،  ها تجلی ترس تر بر این که 

-تاکید می  ایم،ساختهکه در طول عمرمان بر روی هم انباشته    ، هستند خشم، گناه و سایر احساسات منفی  

تیب علل  شود. بدین ترتان را حل نمایید. روش این کار در همین کتاب شرح داده می ورزد. مسائل احساسی

یابند. فکری ساده  ها را برطرف خواهید ساخت. اگر آن علل نباشند عالئم بیماری هم کاهش می بیماری  اصلی

 طور کلی درست است. و به

توانیم سنگینی احساس گناه، دغدغه ناشی  دانیم که این حرف درست است. اغلب میبه صورت شهودی می 

دستگاهی برای سنجش شدت ترس و امثال آن  م. پزشکان  مان حس کنی از ترس و انفجار خشم را در جسم

توانیم آن را در  اندازه بگیرند. ما هم همین طور. ولی می توانند میزان صدمات ناشی از آن را  ندارند و لذا نمی

 ربایند.سالمتی ما را می -  سعادتیا راهزنان  -دانیم که این احساسات درون وجودمان حس کنیم و لذا می

پز رمحققان  این  میشکی  گذشته  دانند:ا  دروازه  این  از  قبال  پزشکی  محققان  که  است  این  اند.  جالب 

انجام دادهتحقیقات   روند که احساسات منفی نقش مهمی در  اند قویا به این واقعیت اشاره میمتعددی که 

می بیماری تایید  را  کتاب  این  محتوای  نکته  این  که  است  بدیهی  دارند.  ما  رشته جهای  نام کند.  به    دیدی 

وشنگر متعددی  که محور آن همین کشف است.  تحقیقات ر  باشد میشناسی در حال ظهور  ایمنیعصبروان

دهند. ولی متاسفانه تا به امروز چیز زیادی از این تحقیقات  گیری را نشان میاند همین جهتکه انجام شده

 در نیامده است.

را پدید     "مواد شیمیایی منفی"ای از )به قول من(  مجموعه تحقیقات مزبور این مساله را که احساسات منفی

می می قرار  تایید  مورد  از   دهد.آورند  مواد    بدن  فهرستی  می  آکنده آن  به  است  ممکن  درازمدت  در  و  شود 

 های جدی منجر گردد. طوالنی از بیماری

ل  آن حمایت شود به نحو قابها را دور کند و اگر از  دستگاه ایمنی بدن به نحوی ساخته شده است که بیماری 

نفرت، گناه، نگرانی، ترس و غیره اجازه ورود  دهد. ولی اگر به افکاری از قبیل  ستایشی این کار را انجام می
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کنند و به ساز و  شود و آنها دستگاه ایمنی را از منابعش تخلیه میدهید بدن مملو از مواد شیمیایی منفی می

 سازند. می های جدی وارد کار ترمیم جسم آسیب

کنند.  پزشکی ارائه می   شناسی برای این پدیده توجیهات معقول ایمنیعصبتحقیقات علمی و از جمله روان

برای اثبات این که احساسات منفی )و مواد شیمیایی منفی که در پی آنها    ،لذا مشکل این نیست که دلیلی

بیماری هستند   ت آیند( علبه وجود می بلکه    ، اصلی  ندارد.  این است که مووجود  سسات پزشکی در  مشکل 

 گیرند.های درمانی عالئم و نه علل را هدف میروش 

~~~~~~~~~~       

 درمانگر نادیده در حال کار ـ یک مجموعه 

 )چند مثال در زیر( 

در نظر گرفته شده و فرض بر آن است    تیافای اعضای دوره اواین مجموعه در درجه اول برای  یادداشت:  

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

فزایش دهیم. این مجموعه برای  یا و فواید آن را برای همگان گسترش و ادهم با امید اینکه مزامی   هم قرار

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

~~~~~~~~~~       

 ع کنم؟ مسائل متعددی داشته باشم از کجا با درمانگر نادیده شرواگر 

نادر" خیلی  مانگر  رویکرد  پیشدیده  در  را  او  گیردمی  متفاوتی  پرتودرمااز  .  جراحی،  غیره  نی  دارو،  و 

 "نماید.آیند ارائه میگیرد و درمانهایی را که از درون میض علل را هدف می کند و درعو چشمپوشی 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
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کشد  روند. ولی طولی  نمی ه ناخوشیهای متعددی دارند اغلب در ابتدا به سراغ قویترین عالمت میکسانی ک 

اثرات جانبی پدید میقع میوا  ،اند که همه عالئم را هدف گرفته  ، ای مختلفی ت درمانهتح  که و  آیند  شوند. 

  های اولیه هم بدتر هستند.حتی از ناخوشیاینها گاهی اوقات 

 چه کنیم؟ 

چشمپوشی  و غیره  نی  دارو، جراحی، پرتودرمااز . او  گیرددیده رویکرد خیلی متفاوتی را در پیش میمانگر نادر

 نماید.آیند ارائه می گیرد و درمانهایی را که از درون می ض علل را هدف می کند و درعو می

 . آموزید مطالب بیشتری میاین ویدیو  از

 لینک ویدیو 

 ~~~~~~~~~~         

 با درمانگر نادیده به چه چیزی بپردازم؟  ام را مشخص کنمودکی توانم خاطرات کناگر 

 "دهم. ند ایده مبتنی بر عقل سلیم برای آسودگی از خاطرات سرکوب شده ارائه میدر این ویدیو چ"

ساله    50یا    40م و تا وقتی  کنیه ما گاهی اوقات خاطرات ناگوار دوران کودکی را سرکوب میدانید ک می  البد 

ب محدودیتهای متعددی در  جآوریم. در این مدت آنها در زیر سطح فعالند و مورا به یاد نمیایم آنها  نشده

ما می بزرگسالی  یاد نمیدوران  به  نادیده چه کمکی در مورد خاطراتی که  آوریم  شوند. چه کنیم؟ درمانگر 

 تواند به ما بکند؟ می

 دهم. ه مبتنی بر عقل سلیم برای آسودگی از خاطرات سرکوب شده ارائه میند اید در این ویدیو چ

 لینک ویدیو 

~~~~~~~~~~   

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2335&userid=13949&mailid=118
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2338&userid=13949&mailid=118


 

8 
 

 رای مرور:ها/ ویدئوهای قبلی پیشنهادی بمقاله 

  بهبودی از پادرد شدید ناشی از دیابت :نتایجاز مجموعه  .1

   ای به سوی یگانگیسفر شاعرانه :لکان معجزاتپاز مجموعه  .2

 "مالیم"نظر آن رایان درباره تجربیات روحانی    :تجربیات روحانیاز مجموعه  .3

~~~~~~~~~~   

 دارید؟ کمک بیشتری نیاز 

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

 .پیدا کنید 

اپتیماعضو   .2 ایدوره  افراد حرفه  تیاف ل  که مخصوص  شاگردان  ما  و  است شوید. خودم  باانگ ای  یزه 

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

یم مدرک بگیرید. وارد  کنمیکه 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

 تماس بگیرید. تی گری کریگ افمراکز آموزشی رسمی ایالعات بیشتر لطفاً با  سب اطبرای 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
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https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2342&userid=13949&mailid=118
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2342&userid=13949&mailid=118
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2342&userid=13949&mailid=118
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2344&userid=13949&mailid=118
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2344&userid=13949&mailid=118
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://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://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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 .شودمی ار برگز صبح به وقت غرب آمریکا 10ت در ساع  ، جون 19 شنبه، یک روز  در   وبینار بعدی ما:

جربه تاثیرگذار  وی جزئیات این تکننده آندره با درمانگر نادیده است. موضوع این جلسه مالقات خیره 

   دهد.و به سواالت احتمالی شما جواب می   را شرح

موضوعی  هر  سراغ  به  شما    سپس  کنید که  رفت.   مطرح  و    خواهیم  سواالت  کاوش  برای  عالی  فرصتی  این 

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

~~~~~~~~~~    

 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  

بندی  قاب 137 ارهشم  <185تا  136های هشمار <و بعد از آن  2017ینارهای وب  <روی وبینارهای ضبط شده

   لیک کنید.ک د، شفا و روش آرامش شخصی نیابتی مجد 

 د:ین قرارن عناوین جالب آن از ا

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

-دهد که به باالتر بردن سقف باورهای ما کمک می گری یک ماجرای مربوط به تنیس را شرح می  0:07:31

 کند.

 دهند.زنند. شری و مری نظر می بندی مجدد حرف می قاباال و گری درباره  0:17:45

 دهند.زنند. مری و جاگجیت نظر میورزش حرف می اال و گری درباره شفا در حین خواب یا 0:54:49

 دهد. شری نظر میزنند. ره کار نیابتی حرف میاال و گری دربا 1:20:06

 پیوندد. دهد. گری هم به او میباره کار نیابتی نظر می میری در 1:35:26

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 وبینار را پایان می 1:37:50

 ~~~~~~~~~~     

 گرداندی برمیدرمانگر نادیده یک درخت هلو را به زندگ

 "یده واقعیت دارد و خیلی هم مایل است که این را نشان دهد. گری، درمانگر ناد"

 ، گری عزیزترینم

  "عادات بهشتی"و خصوصا مجموعه اخیر یعنی    شودتوانم لذتی را که از پیگیری وبینارهایت نصیبم مینمی

 در قالب کلمات بیان کنم. 

 ه بهتر نشان داده شود.  رمانگر نادید دن عشق دهم تا شاید واقعی بوجربه عالی را برایت شرح دمایلم این ت

 در حال مراقبه و ارسال عشق به یک درخت هلو که در حیاط پشتی منزلم قرار دارد بودم.  امروز صبح 

 شکوفه نداده  اصال  ام چهار سالی که در این خانه بودهاز  دو سال  داد و در  های خیلی کمی می میوه  این درخت 

 بهار پارسال حتی یک برگ سبز هم نداشت.بود. 

خواستم به او ثابت کنم که  نمیو وقت قطع کردنش رسیده است.  کرد که عمر آن به پایان  شوهرم فکر می

 درخت بفرستم. فقط قصد داشتم کمی عشق به سوی  کند و اشتباه می

از ب دوره فشرده    این کار را پس  اکنون درخت هلو حدود  شری بیکر که در فوریه  رگزار شد شروع کردم و 

 میوه دارد.   100

 یده واقعیت دارد و خیلی هم مایل است که این را نشان دهد.گری، درمانگر ناد

 با عشق، شرادا موهان

~~~~~~~~~~        

   از جانب اال نوواک سواالت و بازخوردهای تاثیرگذار
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س " پنج  در  که  اوایگذشته  ال  هرچند  از  کردهتی(  اف)قبل  استفاده  شفابخشی  مختلف  روشهای  ولی    ام از 

 "تم.در حس شهودم نداش هرگز چنین جهشی 

 سالم گری، 

با   بفرستم.  برایت  دارم  نظر  را که مدتها است در  بازخوردهایی  تا  پیدا کردم  خوشحالم که سرانجام فرصتی 

بینم و هر روز هم از  رها را میایم ولی مایلم تاکید کنم که همه وبیناوجود اینکه مدتی است در تماس نبوده

 ام دارم. کی با اعضای گروه تمرینیکنم. همچنین ارتباط نزدیتی استفاده میافیا

 خالصه بگویم. کنممطالب زیادی هستند که قصد دارم به اطالعت برسانم و لذا سعی می

همراه   تلویزیونی  راهنمای  است: روش  من  م  هرروزه  کنم  ی سعی  استفاده  آن  از  مسئله  هر  برای  کنم 

توانم  برم. میگیریهایم نیز آن را بکار می. برای همه تصمیم)درخواست راهنمایی یا بهترین رویکرد و غیره(

از آن استفاده می  50تا    20بگویم که روزانه بین   بکار بندم  انمایم. دریافتهبار  در  م که هرچه بیشتر آن را 

مچنین  دهد. ههای درستی میام که در اکثر مواقع نشانهشاهد بوده  شوم.پاسخ بهتر می  "یا دریافت  نخواند "

 : امگشتهتر ام که )به خاطر این روش( خیلی شهودیمتوجه شده

شهو • صورت  به  احساسات  میدی  بعضی  پیش  روز  طول  در  که  مختلفی  وضعیتهای  و  برای  آیند 

 شوند.بینم نصیبم میرادی که میاف

شده • حساستر  اشیا  بعضی  به  انرژی  نسبت  )مثال:  می س ام  حس  را  قیمتی  به  وکنم،  نگهای  قتی 

آنها می نیروگاه برق رفتهس میروم حفروشگاه  به  انگار  انرژی فرا می کنم که  گیرد(.  ام، سراپایم را 

به   نظر  دهند.  اطالعاتی راجع به آن اشخاص به من می  هستند   هاغریبهبعضی اشیا هم که متعلق 

تواند با پرورش این  یاین یکی از بزرگترین دستاوردهایی است که کسی م   گری کریگ: عالی است!

شماری  مهارت به آن برسد. بدین ترتیب تا پایان عمر مشاوری خواهی داشت که در موقعیتهای بی
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حلهایی را به تو خواهد گفت که در حالت عادی به ذهنت  کرد و همچنین راه  آرامش نصیبت خواهد 

 رسند.نمی

از  تی(  اف)قبل از اوایگذشته  ال  هرچند که در پنج س که  این فکر افتادم  اخیرا به    جهشی در حس شهود:

کنم  ی)فکر م  تم.در حس شهودم نداش ولی هرگز چنین جهشی    امروشهای مختلف شفابخشی استفاده کرده

نمی که  است  بدیهی  است.  تلویزیونی  راهنمای  روش  از  استفاده  آن  اطمیمهمترین علت  با  را  این  نان  توانم 

نصیب تو  نظر گری کریگ: بله، این احتماال به دلیل ممارست در استفاده از روش راهنمای تلویزیونی  بگویم.(  

 شده است.

سوا شهود:یک  حس  به  مربوط  تعا  ل  کسی  با  که  اوقات  بسیاری  در  که  آنجایی  حاز  یک  دارم  س  مل 

آیا تو هم این طور هستی؟ به نظرت در چه مواردی باید  ی بنمایم.  هایشود مایلم توصیهشهودی نصیبم می

می را  این  که  )اکنون  فکر میتوصیه کنم؟  موقع همنویسم  در همان  باید  شاید  که  راهنمای    کنم  از روش 

نظر گری کریگ: این به اعتماد او  لویزیونی استفاده کنم و بپرسم که آیا باید نظرم را به آن فرد بگویم یا نه(. ت

هایی که به صورت  به حساسیت مسئله و اعتمادی که او به تو دارد وابسته است. شخصا به نشانهمربوط است.  

 رم. گذارا برای گفتگوی بیشتر بر روی میز میاغلب آنها  د هستم و شوند بسیار عالقمنشهودی نصیبم می

جورج  ام با جورج و ولیسالوا بود و ما هنوز هم با یکدیگر در تماس هستیم.  گروه تمرینی  روش هوشمندانه:

نمی که  مواردی  برای  در  روشی  از  بیابیم  مسئله  یک  برای  را  واقعه خاصی  واقعه خاص    ساختنتوانیم  یک 

اگر مسئله تو )مثال  "پرسد  دهی. او میکنم تو هم گاهی اوقات این کار ار انجام میفکر می  کند.فاده می است

ای را  بسیاری اوقات صحنه  "توانست ناشی از واقعه خاصی باشد آن واقعه چه بود؟ناخوشی، مشکل، نقص( می 

ام و خیلی  روش را بسیار مفید یافته)خاطره یا اغلب تشبیه، گاهی هم فقط یک حس شدید(. این    بینم می

شود  ای که به مشکل یا ناخوشی مربوط میکنم برای پیدا کردن مسئله یا احساس ریشهبرم. فکر میبکار می

این طور است که صرف  ب است.  خیلی خو واقعه تصور شده می تجربه من  بر روی  تواند موجب  کار کردن 
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دهد(. گاهی اوقات از آن مثل روش  م مرحله بعدی را به من نشان میگاهی اوقات هآسودگی زیادی شود )و  

 ر گری کریگ: فکر خیلی خوبی است.نظکنم.  راهنمای تلویزیونی برای کسب اطالعات استفاده می 

روابط: روش  از  استفاده  با  اساسی  کسی  موفقیت  با  روابط  در  خانوا  اگر  اعضای  از  یا  )یکی  دوست  ده، 

بعد آنچه را که در هر یک  ایم.  ابل یکدیگر ایستادهکنم که در مقم تصور میمشکلی داشته باش   دوست پسرم( 

-آیند(. سپس از درمانگر نادیده می)بعضی احساسات و رفتارها رو می  کنموع است تصور می از ما در حال وق

-آنچه که بیش از همه نیاز به شفا دارد شروع میخواهم که هر یک از آنها را جداگانه شفا دهد )معموال از  

این روش   با  یافته  موفقیتهایبه  کنم(.  با دیگران دست  روابط  مورد  آن  اساسی در  این روش  ام. جنبه مهم 

یک از ما نیاز به شفا دارد تا  هر  بینم که چه چیزی در  ایم دقیقا می است که وقتی در مقابل یکدیگر ایستاده

  : نظر گری کریگطه بهتری داشته باشیم )این رابطه باعث تحریک چه چیزی در هر یک از ما شده است(.  راب

 یک ایده عالی دیگر. احتماال درمانگر نادیده در این نیز نقش دارد. 

به ذهنم  برایش  در ابتدای جلسه چیزی    بندی مجدد مشکل دارم. با قاب  بندی مجدد:سوالی درباره قاب

  کند. به نظرت اشکالی ندارد؟ چیزی به ذهنم خطور می رامش شخصی  آمعموال پس از انجام روش  و   رسد نمی

آیا    رسد؟چطور به ذهنت می بندی مجدد  قاب  یا باید قبل از روش آرامش شخصی دیدگاهم را تغییر دهم؟

مکاافاوای می هلمتی  شروع  را  میای  شروع  هم  شفا  و  دلکنی  همین  به  و  می شود  تغییر  دیدگاه  کند؟  یل 

دهی.  بندی مجدد نوعی هنر است و به مرور زمان آن را پرورش می قاب  نظر گری کریگ: خواهم.  نظرت را می

  توانی ام که می بندی مجدد انجام دادهصد قابتی موجودند بیش از  اف در جلسات خودیاری که در دوره اوای

ماهیت   آنها  اکثر  کنی.  استفاده  آنها  میعاز  کار  به  همگان  برای  تقریبا  و  دارند  میمومی  اینها  توانند  روند. 

 سکوی پرتاب عالی برای پرورش این هنر باشند. 

کنم خیلی برای ما مهم است  فکر می  آید.از مجموعه باالتر بردن سقف باورها خیلی خوشم می   سقف باورها: 

شوند. پس  نسته مییاری افراد غیرممکن داچون بعضی از چیزهایی که سعی داریم به آنها برسیم از جانب بس

شروع به کار    "هایم بازسازی شوند توانم کاری کنم که لثهنمی"از آن مجموعه از وبینارها روی این باور که  
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کردم  برای خودم استدالل هم میکردم و دریافتم که به لحاظ پزشکی باورهای محدود کننده متعددی دارم.  

که کار بر روی    ارم لذا قبول دشفا است(.    این هم اطالعات مهم دیگری برای فرایند )  که لیاقت آن را ندارم 

نظر گری کریگ: واقعا  توانند مفید واقع شوند.  سقف باورها و همین طور کشف دالیل عمیقتر مسائل ما می

است.   طور  دهیهمین  انجام  کامل  شکل  بدین  را  کار  خ  اگر  میانهواقعا  درتکانی  و  روی  کنی  به  هایی 

 شوند. دیدگاههای جدیدی برایت باز می

خصوصا بخش پرسش و پاسخ را خیلی  آید.از محتوای وبینارها خیلی خوشم می   بازخورد در مورد وبینارها: 

های  شوند. از ایدهف میدهی تردیدهای خودم برطرام که وقتی به سوالی جواب می دانم. بارها دیدهمفید می

از همه مهمتر برایم  کنم  ال عادات بهشتی جدید، سقف باورها و غیره(. فکر میآید )مث اضافی هم خوشم می 

یادم می به  اینها  از جامعهحس می  تنها نیستم.  و سفر  ند آورند که در این فرایآن است که  ای  کنم بخشی 

شوند ما  ند. بابت وبینارهایی که باعث مینمایاست و اعضای آن از همدیگر حمایت می  هستم که خیلی متحد 

در و  بگیریم  ارتباط  تو متشکرم.    با هم  از  باشیم  بازکنار هم  کریگ:  اال.  نظر گری  بود  مفیدی  خورد خیلی 

 ممنون. 

دانم که هر بار این را  تشکر کنم. می دهی  از تو به خاطر این کار عالی که انجام می  خواهم باز هم میدر پایان  

دهی خیلی مهم است!!!! خیلی قدردان تالشهایت  ود. آنچه که انجام میش بیش از حد نمیویم ولی هرگز  گمی

رم که این روش را در اختیار  ام. متشکهستم و عمیقا تحت تاثیر مهربانی، گشادگی و انسانیت تو قرار گرفته

 حس خوبی به من داد.  نظر گری کریگ: زیبا بود. ممنون.  مردم دنیا گذاشتی.

 گیرم، اال ش میتو را در آغو

~~~~~~~~~~        

  ها و غیره جواهراتی از بخش نکات، راهنمایی
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اوای  وارد  دوره  در  خود  کاربری  روی    تی افحساب  بر  و  راهنماییشوید  و  کنید.  هانکات  آنجا    کلیک  در 

 بینید.گر نادیده را میفرایند درمان ای ازای پیشرفتهای از بینشها و مثالهگنجینه

 بینید...برای مثال در اینجا آنچه را که فرانسواز واش نوشته است می

 شود ناپدید می  "به کمک وبینار"درد فرانسواز 

  "اصال انتظار چنین چیزی را نداشتم"

می شماره  فکر  وبینارهای  درباره    117تا    114کنم  نادیده"که  درمانگر  با  مهمی    "ارتباط  اطالعات  بودند 

تو و    داشتند. ماز  اختیار ما گذاشتند متشکرم.  در  را  تجربیاتشان  بابت  خانمهایی که  از  کار  این  طمئنم که 

عا همین طور بود. در ادامه توضیح  قخواهد بود )وام عشق او خیلی مفید  ایجاد اطمینان نسبت به حضور مدا

 م(. فایل ضبط شده آن را دو بار پخش کردم و باز هم این کار را خواهم کرد. دهمی

. شدت آن  راستم حس کردم بیدار شدم  کمی باالتر از زانوی دیشب تجربه جالبی داشتم. با درد شدیدی که  

این بود که درمانگر نادیده را وارد کار ساختم و  را برطرف کنم.  آن  شخصا  توانم  بود و فکر کردم نمی   8حدود  

نتایج خوبی نگرفتم. واقعا نگران شده بودم    رسید. چند بار دیگر هم این کار را تکرار کردم ولی   6شدت آن به 

-ر نمیداد؟ شاید وقتی ذهن ما در میانه شب خوب کارسیدند. چرا نتیجه نو انواع علل و عواقب به ذهنم می

فکری  تیم یا درگیر نفسمان هستیم. یار نیسکند نتوانیم واقعا مشکل را هدف بگیریم. شاید به اندازه کافی هش

 ده بپرسم که باید چه کاری انجام دهم؟ سردرگم شده بودم. توانستم از درمانگر نادید. حتما میبه ذهنم رسی

در آن هستند وارد  نج خانم  بزرگی که آن پ  رمانگر نادیده خواستم در حبابدانم. از د دلیل این کارم را نمی 

-ی شفابخشی را به اشتراک میام هم در آن بودید. همگی عشق و نیرواعضای گروه تمرینی شود. تو، شری و

 گذاشتید.

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2312&userid=13949&mailid=117
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به صفر رسید.    1و    3به  درد  طولی نکشید که شدت   نهایتا  او  بعضیها  را  البته ممکن است    "تصادفی"ین 

در هر حال امروز دردی ندارم و مطمئنم که تجربیاتی که آن خانمها با ما به اشتراک گذاشتند اساس   بدانند.

 اند. اصال انتظار چیزی شبیه به این را نداشتم. این موفقیت را تشکیل داده

لسه گفتی خیلی خوشم آمد:  کنی. از آنچه که در پایان جگری، از تو متشکرم که در این راه ما را هدایت می

 "راه حل مشکالت دنیا این است که از خودمان شروع کنیم."

 با عشق و قدردانی 

 فرانسواز واش 

~~~~~~~~~~        

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

 ی کنید. سایت ما بررس ید. لطفاً این را در بخش مخصوص اعضای وب بایمی 

~~~~~~~~~~        

 به شما عالقه دارم، گری 
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