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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:  

)امروز   انگیزش  ( 1) روتن د  با (  2،  گابریل  شوید   کتر  ) آشنا  کار(  3،  حال  در  نادیده  آیا  )الف(  :  درمانگر 

( ماجرای زیبای  4)  ، ریتم تنفسی مفید ، )ب(  تواند اعضای بدن را بازسازی کند؟درمانگر نادیده می 

 کمک بیشتری نیاز دارید؟ (  5رای مرور کردن، ) دئوهایی بمقاالت/ وی( 5) شارون

 تی ـ پیشرفته: افضای دوره اوای اع  رایب

ین استاد  گ جدیدترنهلی گایلی(  3، )فایل ضبط شده وبینار اخیر ما آماده است(  2بینار بعدی ما، )و ( 1)

یادآوری  (  5)،  اش را برطرف کردسرنیتی چگونه درد معده(  4، ) تی استافرسمی و مورد تایید ای

   های تمرینیگروه 

~~~~~~~~~~   

   وزامر  انگیزش

لباخواستم  می" او    500فروشنده  بخرم و  لباس    ن کو خشک سشویی سامسونگ  ماشین  به  دالر قیمت داد. 

اگر    نوزادی گفتم   او خواهم شد. به خانه رفتم،  دالر بگیرد بس  400دارم و  آنها را نصب کردم و  یار قدردان 

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
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امی هم برایم نوشته  دالری که داده بودم در آنجا است. پی  400دیدم که    کن را باز کردم وقتی درب خشک

احساس  توانم بگویم که چقدر قدردان او هستم.  نمی  . "ای برای نوزادهدیه  ،ن را بررسی کنید کخشک "بود  

 ک برایت برگرفته از اپو  ". متشکرم دیوید!و باید این را با شما در میان بگذارم  کنمسعادت می

~~~~~~~~~~       

 ی از کتاب درمانگر نادیده بخش

 با دکتر گابریل روتن آشنا شوید 

علت اصلی =  "ها است که مفهوم  یکی از این پزشکان پیشرفته دکتر گابریل روتن )هلندی( است. وی سال

ای دست یافته که طبابت عادی خود را رها  کنندهمرا دنبال نموده و به چنان نتایج خیره   "منفیاحساسات  

 های نوین روی آورده است.کرده و به این ایده

مقاله در  پی میوی  در  که  قبلی من  ای  با کشف  را  آشنایی خود  تاریخچه  به طور خالصه  تی:  اف ای  -آید 

دارد. سپس دالیل خود را برای تغییر شیوه طبابتش از پزشکی رایج به یاری  بیان می  -تکنیک رهایی ذهن  

توجه داشته باشید که کالمش بسیاری از نکات این کتاب را بازتاب  دهد.  گرفتن از درمانگر نادیده شرح می

شان شان علت اصلی مشکلبه عالئم  وقتی توانستم به مراجعانم کمک کنم به جای پرداختن"دهد. مثال:  می

 " را بیابند بسیار آسوده شدم.

 چگونه نسخه نوشتن را ترک کردم و دیگر هرگز به عقب ننگریستم 

 نوشته دکتر گابریل روتن 

تی )تکنیک رهایی ذهن( را به دنیا  افگری قبل از آخرین دستاوردش یعنی درمانگر نادیده روش اصلی ای

باشد. ترکیب موثری  ها تن میمعرفی نمود و اکنون در دسترس میلیون  1995ارائه کرده بود. آن را در سال  

ها یا  ها، ماههای رایج را از هفتهدرمانی با طب فشاری است که مدت درمان با روش از نوع خاصی از شناخت

 داده است.  ها به کسری از آن زمان کاهشسال
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کشف کردم و فورا جذب آن شدم. خیلی با آنچه که به عنوان یک پزشک آموخته    2002تی را در سال  افای

باشد و هیچ آموزش  التحصیل دانشگاه استنفورد میبودم فرق داشت. جالب این است که گری مهندس فارغ

تواند  رود چون میرزی به شمار میرسمی پزشکی یا درمانگری ندیده است و مجوزی هم ندارد. این مزیت با

از خارج از حرفه پزشکی به آن بنگرد و شفابخشی را از طریق عینک منحصر به فردش ببیند. در نتیجه به  

دیدگاه خاص خودش در مورد علت و معلول رسید و در پی آن نتایجی در شفابخشی به دست آورد که قبل  

 شدند. از آن غیرممکن پنداشته می 

های گری را که در آن  کنجکاو شده بودم و لذا فیلم  توجهی که بر روی مسائل خودم گرفتم:نتایج قابل  

ام گرفتم بسیار قابل توجه  ای که بر روی مسائل شخصیزمان در دسترس بودند مشاهده نمودم. نتایج اولیه

کردم. ولی ظرف  شان داروهای قوی مصرف میشدم و برایبودند. مثال اغلب به سردردهای میگرنی دچار می

سه ماه بعد به هیچ عالمتی از آنها دچار نشدم. چند ماه بعد هم از کمردردی که به مدت بیست سال مرا  

از طریق   و صرفا  ماه  اینها در طول چند  یافتم. همه  رهایی  بود  مزایا" ناتوان ساخته  مشاهده    " وامگیری  با 

 های گری و انجام روش آرامش شخصی پدید آمده بودند. فیلم

تی پرداختم. در پی آن مسیر  اف مسائل فوق توجه مرا به عنوان یک پزشک جلب کردند و لذا با اشتیاق به ای

ای از  و  دادم  تغییر  کلی  به  را  کنندگان میافطبابتم  مراجعه  را  آنان  اکنون  )که  بیمارانم  روی  بر  نامم(  تی 

ای با  که  دادم  یاری  را  آنان  تنشاف استفاده کردم.  احتی  و  منفیها  نحوه  ساسات  و  نمایند  را مدیریت  شان 

توانستم  تی را نیز به ایشان آموختم. نتایج حاصل خیلی بهتر از آن چیزی بود که با دارو می افبکارگیری ای

 بگیرم و لذا دیگر اصال دارویی تجویز نکردم. 

می  که  کماین  کنندگانم  مراجعه  به  بپردازم  عالئم  به  صرفا  که  این  جای  به  اصلی  توانستم  علت  نمایم  ک 

نمودم. البته  کفایتی و ناتوانی میهای قبلی احساس بیام بود. با روش شان را بیابند موجب آسودگیمشکالت

ها دارند. اکثر پزشکان، اگر نگویم تمامی آنان، از این  دانستم که احساسات منفی نقش مهمی در بیماریمی



 

6 
 

کنیم. احساسات منفی نه فقط نقش دارند بلکه  ی استفاده نمینکته آگاهند. ولی ما از این آگاهی به قدر کاف

 ها هستند. علت اصلی بیماری

نادیده: با روش    درمانگر  از  گری کار می  " تیاف استاندارد طالیی ای"اکنون سیزده سال است که  و  کنم 

-تواند بشود ولی اشتباه میکردم که از این بهتر نمیام. فکر می گیرند بسیار راضینتایجی که مراجعانم می

ما در طبقه اول  " گفت  تی را معرفی کرده بود از این که می اف های ابتدایی که گری تازه ایکردم. در آن سال

اکنون منظورش را دقیقا می تعجب می   " خراش شفا هستیمآسمان ولی  با  کردم.  پیدا است که گری  فهمم. 

برای همه چیز، دومین گام مهم را هم در این زمینه برداشته    درمانگر نادیده، به عنوان نوعی درمان طبیعی 

 است. 

طلبد ولی نه فقط بر پایه عقل سلیم  نامد( میهر چند که این روش تفکر جدیدی را )که او اندیشه نوین می

-هایی که در رشتهدهند که گری با درهم آمیختن پژوهشبنا شده است بلکه تحقیقات علمی نیز نشان می 

نگرد. گری با باورهای سنتی پزشکی  اند به جهت درستی میی و فیزیک کوانتومی صورت گرفتههای پزشک

های اصلی که واقعا  افکند و با بخشمحصور نشده است و لذا به شکلی کامال مهندسی همه چیز را به دور می

 کند.دهند از نو کار می نتیجه می 

-مان فراهم آورده است که خیلی بیشتر از سلفموثری را برایوی بدین شکل باز هم فرایند درمانی ساده و  

پردازد. هرچه نحوه  ها میاش به علت واقعی بیماریتی قبلیافایدرخشد. حتی بهتر از روش  های خود می

 بینم. های کمتری را در آن میآموزم محدودیتگیری از درمانگر نادیده را بیشتر میبهره

دهد که در جایی که به شفا نیاز است تمرکز نمایم و تاکید دارد که  یده مرا یاری می درمانگر ناد  توجه بهتر:

شود. در ذهن، باورها و احساسات ما است. یا همان ها در درون خود ما یافت میعلت اصلی تمامی بیماری

جای دنیا  گوید علت واقعی = احساسات منفی. این بخش بنیادین شفابخشی است و در همه طور که گری می 

های پزشکی  و به وسیله همگان باید پذیرفته شود. هر جا هم که ممکن باشد باید قبل از پناه بردن به شیوه
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همچون داروها، اعمال جراحی، پرتودرمانی و امثالهم از آن استفاده گردد. بدین ترتیب احتمال دستیابی به  

 رسند. بیعی به حداقل یا به صفر میهای غیر طهای ناشی از روش شود و تهاجمآسودگی بیشتر می

های شفابخشی  به همین دلیل بود که یک بار دیگر روش طبابتم را تغییر دادم. این بار درمانگر نادیده و روش 

ها و مشکالت همچون موارد زیر  ای از بیماریمالیمش را در کانون جلساتم قرار دادم و از آن بر روی گستره

گرفتم:   سنتیجه  هراس،  پیحمالت  میگرنی،  مثانه،  استیردردهای  عملکرد  اختالل  یبوست،  دی، 

مکان از  مرضی  ترس  منیه،  بیماری  بحران خودکشی،  کودکی،  دوران  ناگوار  های شلوغ،  خاطرات 

 پریشی، مشکالت بینایی، تب ینجه، گونارتروسیس زانو، کوکسارتروسیسآرتریت روماتوئید، روان 

 اس(. افانگان خستگی مزمن )سیها، اختالالت بلع و نشلگن، حساسیت 

نادیده الیق جایگاه برجسته برای تمامی  ای در شیوهدرمانگر  باید  های شفابخشی است و مطالعه این کتاب 

های شفابخشی اجباری گردد. در را به روی سطوح جدیدی از شفا و سالمتی برای  بیماران و کاربران روش 

 کند. همگان باز می

~~~~~~~~~       

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  ن گسترش و ارا برای همگا  یا و فواید آندهم با امید اینکه مزامی   هم قرار

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

~~~~~~~~~~       

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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 ازی کند؟ تواند استخوانها، تاندونها و سایر اعضای بدن را بازسمی درمانگر نادیده  آیا

 "اند؟کننده در زیر باورهای شما پنهان شدههای خیرهزنید که این تواناییآیا به صورت شهودی حدس نمی"

د  ولی استثناهایی هم وجو   که رشد مجدد اعضای بدن غیرممکن است.  باور دارند عموم مردم  بدیهی است که  

صحبت  بریل روتن بپیوندید که راجع به این موضوع  . به من و دکتر گاآنها هستمای از  من نمونه زندهدارند و  

 کنیم و ببینید چه چیزهایی ممکن هستند. می

باورهای شما پنهان های خیره زنید که این تواناییآیا به صورت شهودی حدس نمیه  به عالو کننده در زیر 

 اند؟شده

 لینک ویدیو 

 ~~~~~~~~~~         

   شودث ایجاد یک ریتم تنفسی مفید میدرمانگر نادیده باع

 " .یابند ظهور میشوند به شکلهای متفاوتی شفاهایی که از طریق این فرایند حاصل می"

نادیده کسی  اغلب    درمانگر  کهشفا می  خاصیبه صورت  را  هر  است  دلیل  همین  به  از    دهد.  که  شفاهایی 

به دکتر گابریل روتن و من در گفتگو    .یابند ظهور میشوند به شکلهای متفاوتی  طریق این فرایند حاصل می 

 و سایر روشهای مفید بپیوندید.  راجع به ریتمهای تنفسی

 لینک ویدیو 

~~~~~~~~~~   

 بای شارون ماجرای زی 

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2430&userid=13949&mailid=122
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2432&userid=13949&mailid=122
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یکی هستیم و انرژی ناشی از آن وقتی مردم    جایی در عمق وجودم باور دارم که ما به یاد داریم که همگی"

 " یابد...شوند تا از همدیگر حمایت کنند شدت میدر کنار هم جمع می

 سالم گری، 

دادند دیدم و چیزی نمانده بود که به گریه درآیم. به این فکر  را چند ویدیو که احساس خوبی به من میاخی

 ام. افتادم که چرا چنین شده

کرد خودکشی نمود. بسیار  ای که به عنوان راننده تراکتور در جزیره ما کار میساله  20  چند هفته بعد جوان

 انگیز بود. غم

اصال   من  و  بود  او  جنازه  تشییع  مراسم  که  داننمیدیروز  اورکنی  ستم  تراکتور  در  راننده  زیادی  تعداد  چه 

 گریستم. رایان ها مملو از تراکتور شده بودند. دلم شکست و همراه با بجاده هستند.

 گذارد؟ که این قدر عمیق بر ما اثر می یستچ

 مسئله را دریافتم. بعد  و 

جایی در عمق وجودم باور دارم که ما  شود.  این طور می  شود که مردم گرد هم آیند باعث می  ایوقتی واقعه

شوند تا از همدیگر  یکی هستیم و انرژی ناشی از آن وقتی مردم در کنار هم جمع می  به یاد داریم که همگی 

 که همدردیم.  یاد بیاوریم تا به  یابد حمایت کنند شدت می

آید و باید قدر  ن درک جدیدی به حساب می. ولی برای مایرسیده بودهاحتماال تو سالها پیش به این نتیجه  

 . بود از پیدا کردن یک چیز خوب در یک موقعیت دردناکاین هم مثال دیگری را بدانم.  نآ

 با عشق

 شارون
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~~~~~~~~~~   

 ی مرور:ارها/ ویدئوهای قبلی پیشنهادی بمقاله 

  شودپس از یافتن علت احساسی ناپدید می تورم حنجره :نتایج از مجموعه  .1

   علم یا حسها :لکان معجزاتپاز مجموعه  .2

   تجربه روحانی کاترین   :یتجربیات روحاناز مجموعه  .3

~~~~~~~~~~   

 دارید؟ یشتری نیاز کمک ب

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 ای  از طریق برنامه ارائه  .3

 در شفابخشی شوید. ثیرگذارأ تای و گروه برتر افراد حرفه

   تی افکاربران رسمی ایید. ا تماس بگیربا یکی از افراد بسیار آموزش دیده و دارای مدرک م .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

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2434&userid=13949&mailid=122
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2436&userid=13949&mailid=122
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2438&userid=13949&mailid=122
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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   های عضویت جزئیات و قیمت

  . شودمی ار  برگز  صبح به وقت غرب آمریکا   10ت  در ساع   ، جوالی  17  شنبه، یک روز  در    وبینار بعدی ما:

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

 . یابد چیز دیگری که به ما کمک کند از پلکان معجزات باال رویم اختصاص می

 شوم. دکتر گابریل روتن همراه می با شری بیکر و دهیم  همچنین به منظور ایجاد تنوع در پاسخهایی که می

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

 سازید. 

~~~~~~~~~~    

 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  

 . .. 139 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

را    0:08:48 توضیحات مقدماتی  از کارا می  گوید میگری  بعد  ک و  را  تجربیات متعددی  با درمانگر  خواهد  ه 

هلی، جودیت، شری، مار، نیال، اال، ریکی، دبورا و ایروین هم    داشته است شرح دهد.  " جنبه روحانی"نادیده و 

 گیرد. یقی شکل میکنند و بدین ترتیب گفتگوی اکتشافی عمشان را مطرح مینظرات و سواالت

 دهد. گری وبینار را پایان می 1:31:08

  

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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 ~~~~~~~~~~     

   تی استافین استاد رسمی و مورد تایید ایگ جدیدتر ن هلی گایلی

 سالم گری، 

تی گری  اف رسمی ای  التحصیل مرکز آموزش خوشحالم به اطالعت برسانم که هلی گایلینگ جدیدترین فارغ

 کریگ به زبان انگلیسی است. 

بر الزم  موارد  همه  عهده  از  ایهلی  مدرک  اخذ  اپتافای  نادیده،  )درمانگر  ایتی  استاندارد  افیمال  و  تی 

ندی مجدد و همچنین  بدر قابطالیی( برآمده است. این دوره شامل مروری بر اصول معنوی برای استفاده  

وری در  ههلی مجموعه غوط   شود.نیز می  "شفادهنده شفایافته"به حالت   کار مداوم بر روی خود برای رسیدن

جلسه تمرینی، که خیلی بیشتر از    335و همین طور  لزامی است  التحصیالن ا، که برای همه فارغرا  آموزش 

 الزم برای اخذ مدرک است، گذرانده است. جلسه 200

خواهم که  تی در دنیا قرار گیرد از او میاف دانی برای اینکه کسی در میان کاربران برتر ایهمان طور که می

که دستاورد    گرفت  100ی در آزمون نمره  درصد سواالت آزمون کتبی پاسخ درست بدهد. هل  90بیش از    به

 د. آیای به حساب میبرجسته

دارد.  ماساچوست  دانشگاه  از  ژئوشیمی  رشته  در  ارشد  کارشناسی  مدرک  که هلی  باشد  برایت جالب  شاید 

 است.  نگلیسی و دانمارکی ای اهمچنین مترجم رسمی زبانه

حوالت  تواند باعث تعمیقی که شدیدا بر رشد شخصی و تفکر تاکید دارد میشرکت در چنین برنامه آموزشی  

کنم خودش هم  اساسی شود. هلی در حالی وارد این برنامه شد که تجربیات معنوی زیبایی داشت و فکر می

او فردی بسیار شهودی  رضا شده است.  در این سفر میل به رشد معنوی در او بیش از پیش ا  قبول دارد که

کند هدف  اش دارد. حس میهای استثنایی در زمینه هماهنگی با مراجع و شفادهنده درونیاست و توانایی

 و همین طور ایجاد آرامش بیشتر در دنیا است.ردن به مردم و حیوانات اش کمک کوجودی
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 لطفا همراه با من به هلی تبریک بگو! 

 شری

~~~~~~~~~~        

 اش را برطرف کرد نیتی چگونه درد معده سر

 " برد...ن به مسئله زیربنایی عالمت جسمانی را از بین میرسید   است کهاین امر  این مثالی عالی از ..."

 سالم گری، 

تی نصیبم شد خیلی  افکه حدود شش هفته قبل و با استفاده از اوایمایلم بدانی که از بابت شفای سریعی  

دانستم که تنش زیادی در زندگی  های شب با درد معده وحشتناک و شدیدی بیدار شدم. مینیمهقدردانم.  

آن شوم. مدتی هم بود که چیزی متفاوت از آنچه که معموال  از  ودم دچار زخم معده یا بدتر  دارم و نگران ب

ن گشتم. برای آن عالئم  شدم نگرانخورده بودم. از آنجایی که به ندرت به مشکالت معده دچار می  خورممی

 ستم دوباره بخوابم. ده رفتم و آنقدر تسکین یافتند که توان به سراغ درمانگر نادی

به شوهرم گفتم که در طول شب  کرد ولی از شدت آن کاسته شده بود.  ام هنوز درد می صبح که شد معده

م. به یاد آوردم که قبل از خواب چند  اچه شده بود و او هم پرسید که قبل از خواب به چه کاری مشغول بوده

می را  یوتیوب  مدرسهویدیوی  دوران  معلمهای  از  یکی  به  شبیه  خیلی  که  فردی  آنها  در  که  بود  دیدم  ام 

بارها و احتماال به مدت حدود سه سال مرا تحقیر کردهچیزهایی را آموزش می  بر سرم داد    ، داد. آن معلم 

ها نشان داده  یها فرو کرده بود به همکالس رش را در ماسهتصویر شترمرغی که س اشاره به من  با  و    یدهکش

 بود. 

مربوط به آن معلم  رامش شخصی را با درمانگر نادیده بر روی چند واقعه پس از آنکه مسئله را دریافتم روش آ

 تحقیر، خشم، غم و غیره( انجام دادم.  ترس، شرم،  های مختلف آنها )و جنبه
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ام به سرعت کاهش یافت و  درد معدهصبح و پس از کار کردن با درمانگر نادیده  آن روز  نتیجه این شد که  

دوره آموزشی همان مدرسی که در یوتیوب دیدم و خاطره تحقیر شدن توسط  به عالوه در    .دیگر برنگشت

ام و این را برای خودم  تاکنون ویدیوهای متعددی از او دیده  از آن زمان نام کردم.  معلم را برایم رو آورد ثبت

 آورم. نوعی پیشرفت به حساب می

  است که این امر  مثالی عالی از    کنمچون حس می ام در میان گذاشتم  این تجربه را با اعضای گروه تمرینی

تی گفته  فا . اینها را در درس چهارم دوره اوایبردن به مسئله زیربنایی عالمت جسمانی را از بین می رسید 

 بودی. 

می لذت  دوره  محتوای  تمامی  از  فکر  واقعا  و  بهمی برم  خیلی  خودیاری  ویدیوهای  شخصی  کنم  ام  زندگی 

ه  عالق تی که همفکر منند  اف و دیدار با سایر کاربران اوایمربوطند. همچنین به حضور در گروههای تمرینی  

   از تو خیلی متشکرم که با تفکر زیاد این مطالب را برای ما فراهم کردی! دارم.

 ارم آرزوی آرامش، عشق و نور برایت د

 سرنیتی اس 

~~~~~~~~~~        

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

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

~~~~~~~~~~        

 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: 


