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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 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
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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 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(  3ت منفی، )واقعی = احساساعلت    - 2اندیشه نوین  (  2، )امروز  انگیزش  ( 1)

کیفی  جلسه    دهند مینشان  که  عالئم عادی  ، )ب(  مالقات حیرت انگیز آندره با درمانگر نادیده)الف(  

نادیده درمانگر  وی(  4)،  برگزار شده است  با  بمقاالت/  )دئوهایی  بیشتری  (  5رای مرور کردن،  کمک 

 نیاز دارید؟ 

 تی ـ پیشرفته: افضای دوره اوای اع  رایب

(  4، ) سزارین مملو از عشق شرادا( 3، )فایل ضبط شده وبینار اخیر ما آماده است(  2بینار بعدی ما، )و ( 1)

   های تمرینییادآوری گروه ( 5)، ی قبلی ماجواهراتی از وبینارها

~~~~~~~~~~   

  خدا سگ را آفریدپس  – وزامر  انگیزش

های عشق  و قطعا دکمه  است  برای ادای احترام به بهترین دوست انسان ساخته شده ای  دقیقه  ن کلیپ دو ای

 ارد وارد ط ریچ سارسال تودهد. را در شما فشار 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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    لینک ویدیو

~~~~~~~~~~       

 ی از کتاب درمانگر نادیده بخش

 : اندیشه نوین دوم

 علت واقعی = احساسات منفی 

 آمده بود( خبرنامه شماره پیشین )ادامه آنچه که در 

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 در    ، اصلی  این است که موسسات پزشکی  بلکه مشکل  ندارد.  وجود 

 گیرند.های درمانی عالئم و نه علل را هدف میروش 

دیگر: موارد  و  ایمنی  دستگاه  کار  از  سمج  جلوگیری  و  بیشتر  منفی  شیمیایی  مواد  چه  باشند هر    تر 

شوند. در نتیجه استعداد بیمار شدن  ایمنی بدن و ساز و کار ترمیم آن با موانع افزونتری روبرو می  دستگاه

تان  دوانند. مثل این است که در حالی که خط دفاعی تیمها در جسم ریشه می گردد و ناخوشیبیشتر می

رسد که تیم مقابل هر طور  نهایتا کار به جایی میشود در مسابقات ورزشی شرکت کنید.  مرتبا تضعیف می

 زند.که بخواهد گل می

بینیم که  گذارند. مثال میهای ظاهری این نوع صدمات آگاهیم چون فورا بر جسم اثر مینسبت به برخی گونه

می خون  فشار  و  قلب  ضربان  فوری  افزایش  موجب  خشم  هفوران  به  منفی  شود.  احساسات  ترتیب  مین 

یا    سردرد  ،مشکالت تنفسی ،  همچون اضطراب و نگرانی نیز اغلب بالفاصله و به شکل ناخوشی در زیر شکم

 گردند. گرفتگی گلو و قفسه سینه ظاهر می 

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2380&userid=13949&mailid=119
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ها  مانیم. معموال ماهخبر میتر بیهای عمیقمتاسفانه اغلب تا وقتی که عالئم جدی پدید نیایند از این آسیب

و حتی دهسال  یا مواد شیمیایی منفی  ها سال طول میها  از  ناشی  بار  تا  و ساز و کار    دستگاهکشد  ایمنی 

 تری گردد و نهایتا به بیماری )مزمن( منجر شود. ترمیم را فرسوده سازد و موجب عالئم شدیدتر و بادوام 

داروها از  پزشکی  مواردی حرفه  در چنین  سایر روش   ، پرتودرمانی  ، همان طور که گفته شد  و  های  جراحی 

. هر چند  کند به علل احساسی زیر مشکل توجهی نمی  و نماید تهاجمی به امید جلوگیری از عالئم استفاده می

های ظاهری به بار آورند ولی مواد شمیایی منفی به تالش خود بر  های پزشکی برخی موفقیتکه شاید درمان

 دهند. علیه جسم ادامه می

برای    ،شود. این امر قابل درک است چون تاکنون ابزار مناسبیه تاکید اندکی بر این کشف مهم میمتاسفان

های پزشکی به جسم  داده نشده است. آموزش   به پزشکان،  بار مواد شیمیایی منفیخنثی ساختن اثرات زیان

 دانند.را اغلب متعلق به رشته دیگری می  "مسائل ذهنی"گرایش دارند و 

از کمکبهره  نادیده:گیری  درمانگر  آموزش   های  کانون  مسائل ذهنی در  که  این  دلیل  قرار  هایبه  شان 

از  نگرفته آنان تمایل دارند که این مشکل را ناشی    ، "تغییر شغل"هایی همچون  بدانند و درمان  "تنش"اند 

درست است ولی به تنهایی  مانید. هر چند که مراقبه قطعا گامی در جهت  نرا تجویز    "مراقبه "یا    "مسافرت"

 های درمانگر نادیده بهره گیرید.گوییم از کمککافی نیست. برای همین هم هست که می 

را آموزش    "مسائل ذهنی"پزشکان و سایر پزشکانی هم که نگریستن به  توان برای روانهمین دالیل را می

الئم را با دارو درمان کنند. در اینجا نیز  ع  ،اند آورد. آنها نیز تمایل دارند که به جای هدف گرفتن علتدیده

 دهد که به ریشه مشکل بپردازند. درمانگر نادیده این امکان را به آنان می 

فرایندهای    1995از   از  پرستاران  و  پزشکان  از  زیادی  عده  منفی "تاکنون  احساسات   = اصلی  من    "علت 

برایم فرستادهو گزارش   استفاده کرده  را  این که کل حرفه پزشکی  ند. فکر می اهای درخشان متعددی  کنم 

عالی علوم جسمانی  با  را  واقعی  علت  این  در حال جمع  ،نهایتا  آنها هستند که  امری    ،آوری  آمیزند  هم  در 

 ناپذیر باشد. اجتناب
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ترین نتیجه آن این خواهد بود که پزشکانی که  کشد. ولی وقتی چنین شود واضحبدیهی است که طول می

درمانگر نادیده    ،های خشنپرتودرمانی و سایر درمان  ،اعمال جراحی  ،قبل از پناه بردن به داورهاترند  پیشرفته

گرفت. خواهند  کار  به  بلندی    را  گام  بیشینهاین  به  است چون  و  برای همگان  ما  شفابخشی  توانایی  سازی 

در فصل  هد کرد.  روشهای مصنوعی و غیرطبیعی کمک خوا  سازی اثرات جانبی خطرناکهمین طور کمینه

 بعد با یکی از این پزشکان آشنا خواهید شد.

~~~~~~~~~       

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 

~~~~~~~~~~       

 مالقات حیرت انگیز آندره با درمانگر نادیده

 ".گذرد و او از گذر زمان آگاه نیستدقیقه می 68"

است  گرمی در برابر اضطراب ایجاد کرده    آرامش وو  ده داشته  ای را که با درمانگر نادیآندره جزئیات تجربه

 . باید این را ببینید.دهد شرح می 

 لینک ویدیو 

 ~~~~~~~~~~         

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=2384&userid=13949&mailid=119
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  برگزار شده است  کیفی با درمانگر نادیده جلسه  دهندمینشان که عالئم عادی 

خانه" به  نیاز  ما  بدن  اوقات  ناخواستهگاهی  چیزهای  از  باید  یا  و  دارد  کردهتکانی  که جمع  ایم خالص  ای 

 ".شود

ریم این طور فکر کنیم که هرگاه یک ناخوشی جسمی کامال شفا یابد دیگر هیچ عالمتی از آن  ما تمایل دا

نیست. طور  این  لزوما  داشت.  خانه   نخواهیم  به  نیاز  ما  بدن  اوقات  چیزهای  گاهی  از  باید  یا  و  دارد  تکانی 

فرایند طبی  .ایم خالص شودای که جمع کردهناخواسته واکنش شفا میاین  نام  به  را معموال  و  عی  شناسند 

 .الهای متداول آن هستند بدیهی است که با عالئمی همراه است. خستگی، سردرد و کمردرد مث

زنیم که  راجعی هم حرف میدرباره مُپیوندد.  دکتر گابریل روتن در گفتگو راجع به این موضوع مهم به من می

به   پرداختن  از  و پس  بود  مبتال  روده  نشتی  نشانگان  عالبه  با  روز  سه  دو  مدت  به  آن،  احساسی  مت  علل 

 طبیعی اسهال مداوم روبرو شد.

  لینک ویدیو

~~~~~~~~~~   

 ی مرور:ارها/ ویدئوهای قبلی پیشنهادی بمقاله 

  قاعدگی منظمی دارد  دورهپیداد اکنون   :شفاهای غیرممکن از مجموعه  .1

مجموعه   .2 پاسخپاز  و  کسانی    :رسش  نمیبرای  ایکه  از  چگونه  بزنند  حرف  تی  افتوانند 

   استفاده کنم؟ 

 انقالب در دعا :اندیشه نویناز مجموعه  .3

~~~~~~~~~~   

 دارید؟ کمک بیشتری نیاز 

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2386&userid=13949&mailid=119
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2388&userid=13949&mailid=119
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2390&userid=13949&mailid=119
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2390&userid=13949&mailid=119
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2392&userid=13949&mailid=119
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تی  افیعنی اپتیمال ایری از آخرین پیشرفت ما  را بخوانید تا درک بهت  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 

 هید.دهیم. اعتبار دارد. دنیا را تحت تأثیر قرار دم میدهم. کارهای عمیقی انجادرس می 

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

 در شفابخشی شوید. ثیرگذارأ تای 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

 .شودمی ار  برگز صبح به وقت غرب آمریکا 10ت در ساع  ، جوالی 3 شنبه، یک روز  در   وبینار بعدی ما:

. او تجربیات روحانی مختلفی  است  کارا وایلد یکی از اعضا به نام  گفتگوی عمیقی با  موضوع این جلسه  

قادر می  دارد را  او  یافته است که  زمینه دست  این  مهارتهایی در  به  از    سازند و  و  برای دیگران  به مجرایی 

ری  تا نکات بیشتکنیم  جمله من تبدیل شود. شری بیکر، دکتر گابریل روتن و من در گفتگو با او شرکت می 

   های کارا مورد توجه شما واقع شوند.از پیام

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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این فرصتی عالی برای کاوش    خواهیم رفت.  مطرح کنید که شما    به سراغ هر موضوعیاگر وقتی باقی بماند  

 ا در حین وبینار مطرح سازید.ی بنویسید سواالت و نظرات شما است. آنها را برایم 

~~~~~~~~~~    

 ر ما آماده استفایل ضبط شده وبینار اخی 

شوید و در منوی سمت چپ    تی افدوره اوای  حساب کاربری خود در آن کافی است وارد  برای دسترسی به  

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

 د:ین قرارن عناوین جالب آن از ا

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

کند. شری، توبی، تنزیل،  با آندره راجع به مالقات حیرت انگیز او با درمانگر نادیده صحبت میگری    0:07:20

 دهند.سوزانا و جاگجیت هم نظر می

 دهد. گری وبینار را پایان می  1:26:35

 ~~~~~~~~~~     

 سزارین مملو از عشق شرادا

 ".شه با تو استشناسد همیآن کسی که تو را می"

 سالم گری، 

 . دادم و تو خواستی که آن را بنویسمماجرایم را با کمال میل برایت شرح 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=1990&userid=13949&mailid=103
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  تی بر افبخشی از دوره اوای  درمانم به صورت سزارین انجام شد و یکی از آن وقایع خاصی بود که  زایاولین  

کشد خواستم این بار زایمان طبیعی  چقدر طول می   دانستم دوره نقاهتاز آنجایی که می  روی آن کار کردم.

 ام رسیدگی نمایم.داشته باشم تا زودتر بهبود یابم و بتوانم به کودک سه ساله 

کرد. سعی کردم برایش به مراقبه بپردازم و ببینم  د اضطراب بیشتری پیدا میش هرچه روز موعود نزدیکتر می 

شدند  های پر سروصدایی منجر میم به ترانها خیر. ولی همه تالشهایکه آیا درمانگر نادیده جوابی برایم دارد ی

 "! دادمش نمیدرست انجام". رام سازمآنم را هتوانم ذزدم که چرا نمیو به خودم سرکوفت می

مربوط    "ارتباط با درمانگر نادیده"ه یکی از ویدیوهای تو به نام  بروز بعد پیامی را در کانال یوتیوبم دیدم.  دو  

وبینار    بود. بیلیچ میشنیدم که دکتر مار  رفتم و   117به سراغ  اوقات    فت گ یان  نادیده گاهی  ز  ا که درمانگر 

 !کند ترانه ارتباط برقرار می  طریق

طرف او در آنها وجود دارند. یکی    و دانستم که پیامهای ریزی از ها توجه کردم  آن ترانه این بود که به اشعار  

دانم که از چه چیزهایی خوشت  می"گفت  های هندی را شنیدم که می دو روز بعد یک بیت از یکی از ترانه

 کردم! دام در ذهنم جاری بود و من نیز با لذت به آن توجه میآن روز صبح آن بیت م. "آید می

ای بود  ترین تجربهعاشقانهه به صورت سزارین انجام شد ولی زیباترین و  روز زایمان فرا رسید. با وجود اینک 

ای  برایم تقریبا بدون درد بود. حس کردم کسانی که در آنجا هستند حالت عاشقانهکه داشتم. تزریق آمپول  

و به    گیردا میکرد حس کردم گرما وجودم را فرآنان را به من معرفی میمتخصص زنان  در حالی که  دارند.  

 کرد. ول فرایند هم متخصص بیهوشی موهایم را نوازش میدر طام. عشق متصل شده

حرفه یک  مثل  آوردند  نزدم  به  را  دخترم  اینکه  محض  به  عمل  از  )پس  دادم  شیر  او  به  اولم  ای  بچه  برای 

بزرگساالن مشکل داشتم(. همان شب راه رفتم و این کارم موجب حیرت پرستاران شد. پسرم هم   به    مثل 

خوابید پس از به دنیا آمدن  بهترین نحو از عهده سه روز دوری از من برآمد. او که قبال شبها با دشواری می

 خواهرش دیگر مشکلی از این بابت ندارد. 
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  به مالیمترین شکل ممکن   د ومراقب همه چیز بور نادیده  توانم باز هم ادامه دهم!!! خالصه اینکه درمانگ می

 مورد است.ام بیمن نشان داد که نگرانیبه 

 دوازدهم آوریل به دنیا آمد. یعنی یک روز قبل از تولد تو )هاها(. ی شساک

ی  آن کس"  نویسم. در اینجا می  م که اخیرا از درمانگر نادیده شنید دیگر هم  جمله  اجرا از این قرار بود. یک  م

 ".با تو است همیشهشناسد میرا که تو 

 متشکرم که به ماجرای من گوش دادی. 

 با عشق، شرادا موهان

~~~~~~~~~~        

 جواهراتی از وبینارهای قبلی ما

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

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

 شوند: ذکر می  21ین جالب وبینار شماره ذیال عناو

به    0:00:00 را  جدید  مورد  دو  اوایگری  میافدستورالعملهای  و  1)  "افزاید تی  مراقبه  مورد  در  نکاتی   )

نها اکنون با جزئیات بیشتر در کتاب درمانگر نادیده  توجه: ایهایی برای جلسات.  ایده(  2و )  "ساکت شدن"

   .ند اآمده

دانست که در حال دفع کردن یک سنگ  دهد که چرا وبینار قبلی لغو شد. او نمی گری توضیح می  0:01:55

تی انجام  اف اوای  و اینکه چند تن دیگر برای گری   همراه با شری بیکر راجع به این موضوع ه است.  کلیه بود 

. نتیجه: درد شدید به ناگهان از میان رفت و سنگ کلیه ظاهرا به صورت آنی به  کنند گفتگو می  اند دادهمی

 های بسیار ریزی خرد شد.کهت

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2312&userid=13949&mailid=117
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نکات مفید  پردازند.  دی میقی درباره گروه تمرینی بسیار موفق جو جودی و گری به گفتگوی عمی   0:11:14

 متعددی در آن است.

)و خیلیهاباب    0:31:43 باب  راجع به مشکالتی که  مفاهیم دورهو گری  ای در معجزات  ی دیگر( در درک 

می  گفتگو  آنان میدارند  به  بیکر هم  کلی  کنند. شری  دیدگاههای  نمایش  برای  پاورپوینت  از  پیوندد. گری 

 دهند.نماید. ایروین، دوروتیا و بورلی نظر میاستفاده می

کند که به گری این امکان  وزوز گوش او کار میحوی با گری بر روی مسائل گردن، زانو و کولوا به ن   1:09:16

بتواند یک  را می اوایدهد  گروهی  و    تیاف آزمایش  دهد  است. انجام  مفید  بسیار  برسد.  به همگان  آن  نفع 

بر این فرایند مسلط شوند میکسانی که می ببینخواهند  بارها این بخش را  به  توانند  مزایای بیشتری  ند و 

 دست یابند.

 رایان، لوسیا، نانسی، شلی، شرلی و کتلین. بازخوردهایی از جانب ب 1:50:18

 نظرات پایانی گری و شری.  2:07:53

 

~~~~~~~~~~        

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 

 گری کریگ  ©

 ی حقوق محفوظ است تمام
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 .کنید درمانی با پزشکان مشورت  در تمامی موارد   لطفاً توجه: 


