
 

 2022 آگوست  11، 1401 مرداد 20

 

 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

   ترجمه فرهاد فروغمند 

https://t.me/GaryCraig
http://www.eft.ir/
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  www.EFT.ir 

  FarhadForughmand      @GaryCraig@    تلگرام

 eft.forughmand@  اینستاگرام

 تی گری کریگ افمی ایرنامه رس کانال خب

 |  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  جمله ( 1) کار(  2،  حال  در  نادیده  می درآیا  )الف(  :  درمانگر  نادیده  بهبود  مانگر  مرا  تنفس  تواند 

(  4) بهبودی قابل توجه سگ شارون دوول  (  3)   تی بر روی یک نوپااف)ب( استفاده موثر از ای  ،دهد؟

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

 تی ـ پیشرفته: افضای دوره اوای اع  رایب

،  شری بیکر بعدی  وره فشرده  د(  3، )فایل ضبط شده وبینار اخیر ما آماده است(  2بینار بعدی ما، )و ( 1)

   تمرینی هایگروه یادآوری ( 6جواهراتی از وبینارهای قبلی ما، )( 5)، وحانی کارا وایلد ر تجربه (  4)

~~~~~~~~~~   

   وزامر جمله

http://www.eft.ir/
https://t.me/farhadforughmand
https://t.me/GaryCraig
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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 وین دایر  "آزادترین مردم دنیا کسانی هستند که آرامش درونی دارند."

~~~~~~~~~~       

مانگر نادیده در حال کار ـ یک مجموعه رد    

 )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   ارزش دیدن دارد. از آن لذ همگان 

~~~~~~~~~~       

 ؟ تنفس مرا بهبود دهدتواند مانگر نادیده میدرآیا 

تجربه  " به  اینها،  و  و حتی می دریافته...  تنفسی هستند  ناشناخته مشکالت  فرایند  ام، علل  از  توانند مهمتر 

 ".پیری باشند 

  ، گردند. ولی آنهاشوند به محدودیتهای تنفسی دچار میبسیاری از مردم، اگر نگوییم اکثر آنها، وقتی پیر می

و اینها، به    هم دارند و غیره(    شک )خشم، ترس، گناه، نگرانی،  اسی حل نشده  انواع مسائل احس  ، عالوه بر این

 .توانند مهمتر از فرایند پیری باشند ام، علل ناشناخته مشکالت تنفسی هستند و حتی می دریافتهتجربه 

 .برای جزئیات بیشتر به این ویدیو توجه کنید 

 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=2519&userid=13949&mailid=126
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   دیده بر روی یک نوپااستفاده موثر از درمانگر نا

به کودکان بدهید این است که مسائل احساسی، که هر روز با آنها    توانید یکی از بزرگترین هدایایی که می"

 "برخورد دارد، را برطرف کنید. 

به کودکان بدهید این است که مسائل احساسی، که هر روز با آنها    توانید یکی از بزرگترین هدایایی که می 

شود که عده  ای منجر میسابقهکار، اگر به درستی انجام شود، به آزادی بیاین    برخورد دارد، را برطرف کنید. 

 کمی از بزرگساالن از آن برخوردارند. 

 .برای جزئیات بیشتر به این ویدیو توجه کنید 

   لینک ویدیو

~~~~~~~~~~   

 بهبودی قابل توجه سگ شارون دوول 

شد حالش خیلی بهتر  کرد و هیچ چیزی هم به او تزریق نمیینکه هیچ دارویی مصرف نمی او نمرد. با وجود ا"

 " ار عالی است. تشکر فراوان!!شد. اکنون حالش بسی

 گری، سالم 

-ود که هر روز به او دارو میمدتی ب کلیه در حال مرگ بود.  ام به خاطر بیماری  ساله  12شش ماه قبل سگ  

اگر  و تقریبا سه روز هم بود که اصال آب ننوشیده بود.    چهار پنج روز بود که هیچ چیزی نخورده بود   دادم. 

 کردند. میتری در بیمارستان بساو را  در هشت ماه قبل از آن سه بار به دالیل مختلف خودم پرستار نبودم  

گوید آماده رفتن هستم و این برایم بسیار دشوار بود. همچنین از عهده پرداخت بهای  ه میرسید ک به نظر می

تا با هم تنها باشیم. همه    آمدم و از این بابت هم آزرده خاطر بودم. او را به صحرا بردمداروهایش دیگر برنمی 

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2522&userid=13949&mailid=126
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تی و  اف و برایش به صورت نیابتی ای  تواند برودمی  آماده استداروهایش را قطع کردم، به او گفتم که اگر  

 تی انجام دادم. افاوای

شد حالش خیلی بهتر  کرد و هیچ چیزی هم به او تزریق نمی ینکه هیچ دارویی مصرف نمیاو نمرد. با وجود ا

 ار عالی است. تشکر فراوان!! شد. اکنون حالش بسی

 شارون دوول 

~~~~~~~~~~   

 ی مرور:اردی بها/ ویدئوهای قبلی پیشنهامقاله 

  تی و آزمایش با دردافبینشهای حاصل از دوره اوای :نتایج از مجموعه  .1

 آساحظه معجزهلیک لکان معجزات: پاز مجموعه  .2

   جن فرستنبرگ " ایفرشته"تجربه   : تجربیات معنویوعه مجماز  .3

~~~~~~~~~~   

 دارید؟  یشتری نیازکمک ب

تی  افیعنی اپتیمال ای  ری از آخرین پیشرفت مارا 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.د. دنیا را تحت تأثیر قرار ددهیم. اعتبار دارم میدهم. کارهای عمیقی انجادرس می 

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

 وید.در شفابخشی ش  ثیرگذارأ تای و گروه برتر افراد حرفه

   تی افکاربران رسمی ایید. را تماس بگیبا یکی از افراد بسیار آموزش دیده و دارای مدرک م .4

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2523&userid=13949&mailid=126
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2526&userid=13949&mailid=126
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2528&userid=13949&mailid=126
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 افآموزشی رسمی ایمراکز العات بیشتر لطفاً با  سب اطبرای ک .5

~~~~~~~~~~    

 شرفته***  ی***پ

 تی: اف مال ایبرای اعضای دوره اپتی

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

   های عضویت و قیمتجزئیات 

  . شود می ار برگز صبح به وقت غرب آمریکا 10ت ساع در ، آگوست 14 شنبه، یک روز در  وبینار بعدی ما:

ارد چالشی، کاربردهای شخصی یا هر  وی، مبه سواالت و نظرات اعضا درباره دروس پیشرفته، جلسات خودیار

 . ما در باال رفتن از پلکان معجزات کمک کند اختصاص دارد ه به چیز دیگری ک 

 . شومهمراه میدر جوابگویی به شما مثل دفعه قبلی با شری بیکر و دکتر گابریل روتن 

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

 سازید. 

~~~~~~~~~~    

 ر ما آماده استفایل ضبط شده وبینار اخی 

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

رات  خاط:  141  ارهشم  <185تا    136های  هشمار  <و بعد از آن   2017ینارهای  وب  <روی وبینارهای ضبط شده

 سش و پاسخو پرناگوار 

 د:ین قرارن عناوین جالب آن از ا

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

 گوید. اش می شری درباره دوره فشرده بعدی 0:06:51

 دهند.کند. گری، گابریل و شری نظر میه خاطره بسیار ناگوار شروع میبحثی را راجع بهلی  0:10:37

 دهند. پرسد. گری و شری جواب مییادا راجع به درمانگر نادیده و نفس مشر 0:48:55

پرسد.  ما نزدیک هستند میسالی راجع به کار بر روی احساسات سنگین مربوط به کسانی که به    0:55:06

 دهند.گری، گابریل و شری جواب می

 دهند. واب می. گری، گابریل و شری جپرسد کنند میجن راجع به مراجعانی که دارو مصرف می 1:09:59

-. گری، گابریل و شری جواب می شوند خردساالن چگونه بیمار میپرسد که نوزادان و  آلتینای می  1:24:53

 دهند.

 دهد. گری وبینار را پایان می  1:36:23

 ~~~~~~~~~~     

 شری بیکربعدی دوره فشرده 

 ارتباط با درمانگر نادیده 

 : قابل توجه کسانی که به شرکت در این دوره فشرده تمایل دارند 

. در شش روز شنبه از  ارتباط با درمانگر نادیده  :ای آماده شوید ه فشرده شش هفتهوقت آن است که برای دور 

 . شودبرگزار میوقت شرق امریکا  صبح به 10در ساعت  2022آگوست  10

تی به خوب مطلعند. هدف  اف این دوره مخصوص آن دسته از شاگردانی طراحی شده است که از ساختار اوای

آن   از  ارتباط مه  ارتقایاصلی  از    ارتهای  است. همچنین درک عمیقتری  نادیده  درمانگر  ابا  تی  افوایاصول 
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بندیهای مجدد بهتری  یده و نفس تمایز بگذاریم، قابتوانیم میان صدای درمانگر ناد، بهتر می خواهیم یافت

دنمی به  که  به کسانی  تا  تغییرات شناختی هستند کمک کنیم بسازیم  دیگر.   ال  این    و خیلی چیزهای  در 

   !حتی شاید برخی از مسائل خودتان هم شفا یابند میان 

ای از دوره  که حاوی خالصهدالری شامل شش جلسه دو ساعته و یک کتاب راهنما    500گذاری  این سرمایه

  د.شومیاست 

اوای دوره  اعضای  به  فقط  دوره  می افاین  ارائه  پیش  گرددتی  فو  دوره  مسائل  نیاز  برای  روتن  گابریل  شرده 

 جسمی مزمن است. 

می آمادگیاگر  میزان  یا  فشرده  دوره  درباره  سوالی  یا  کنید  نام  ثبت  طریق خواهید  از  لطفا  دارید    تان 

@gmail.com29sheribaker  .تماس بگیرید 

 های شرکت کنندگان:تاییدیه

و  " مهم  نقش  جلسه  هر  آمد.  خوشم  خیلی  فشرده  دوره  دروس  همه  من  از  آمادگی  در  جذب  خاصی  در 

-مایلم صادقانه به خاطر همه آموزشهایت از تو تشکر کنم. سعادتی نصیبم شده است و میالعات داشت.  اط

 " توانم باز هم از پلکان معجزات باال روم! 

نصیبم  مایل" هم  مهم  و چند شفای  بردم  لذت  بسیار  قبلی  دوره  از  کنم.  نام  ثبت  بعدی  فشرده  دوره  در  م 

 " شدند. منتظرش هستم.

   www.emofree.comایت  تی در وبسفاها لطفا به بخش دوره فشرده اوایمشاهده سایر تاییدهبرای  

   بروید.

~~~~~~~~~~        

   وحانی کارا وایلدرتجربه 

 "...ام را دیدمدر خواب خود الهی"

mailto:sheribaker29@gmail.com
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2545&userid=13949&mailid=126


 

10 
 

تی متشکرم که این تجربه الهی را با ما در  افاز کارا وایلد، یکی از اعضای دوره اوای  مقدمه گری کریگ:

 از آن آموخت. توان ته است. چیزهای زیادی را می اش میان گذ 

  مه کارا:نا

 م گری، سال

 امیدوارم حالت خوب باشد.

شد. فشار شدید و نه    ض ام بودم که محیط برایم عو چند هفته قبل در یک شبانگاه مشغول کارهای روزمره

آگاهیناراحت کننده زمان متوقف شد و  انگار  اتاق حس کردم.  را در  تو  ای  کتابهایی که  بر روی آن  ام کال 

بودی   )زندگی و آموزهتمرکز  توصیه کرده  اتفاق  یافت  آنچه که  توصیف  راه  بهترین  اساتید شرق دور(.  های 

 افتاده این است که بگویم اتاق مملو از فضا شد.

زنم که در  می  س گویند اتم بیشتر از فضای خالی تشکیل شده است؟ حد دانی که در فیزیک کوانتومی می می

 پر از یک چیزی است. کلمات از بیان آن قاصرند!  داده شد که آن فضای خالی آن شش دقیقه به من نشان  

. همه چیزها و از جمله همه افکار، به جز تو و آن  استزمان حال، خیلی کامل، سرزنده و زیبا  حس کردم  

کردم   فکر  شدند.  کمرنگ  می"کتابها،  میخدایا حس  ناگهان  به  کریگ  گری  انگار  واقعیتم  کنم  وارد  تواند 

و همه چیزها به    "آزاد شدم"و بعد حس کردم    زمان گرفتم()دقیقه طول کشید  . این وضعیت شش  "شود

 ن برگشتند. شاحالت عادی

راهنماها به همراه  تجربه هر شب  از آن  مراقبه میپس  به  نادیده  و درمانگر  از  پردازم و فقط س یم  دارم  عی 

که  آن  از  پس  شب  یک  باشم.  آگاه  الهی  موجود  یک  عنوان  به  خود"  خودم  از  آگاه  آمیت    " دنیای  نوشته 

ام را دیدم یا آن طور حس کردم.  گوسوامی را خواندم )درواقع سعی کردم آن را بخوانم( در خواب خود الهی

زنم که همان  حدس می بزرگ انرژی بود و حس کردم نزدیک شدن به آن خیلی خطرناک است. "بسته"یک 
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-کردم که ترسهایم برطرف میشدم حس می نزدیک مینفس منفی من بود و در حالی که در خواب به آن  

 استه باشم.  شوند. تجربه زیبایی بود. ولی چیزی نبود که آگاهانه خو

و خصوصا بر روی هر چیزی که او آن    ام مش شخصیرابا درمانگر نادیده بر روی آسته و با مالیمت  به طور پیو

 . امکار کردهورد آ به حساب می را مانعی در جهت حضور عشق در زمین 

 ممنون گری. 

 کارا

~~~~~~~~~~        

 لی مای قبجواهراتی از وبینارها

اوایوارد   دوره  در  خود  کاربری  کلیک شوی  تی اف حساب  شده  وبینارهای ضبط  روی  بر  و  آنجا    کنید.   د  در 

 ای از بینشها و مثالهای روش پیشرفته درمانگر نادیده را خواهید دید. گنجینه

 شوند: ذکر می  23ین جالب وبینار شماره در اینجا عناو

 خواهد مسئولیت استفاده از این روشها را بپذیرند. گری از حضار می 0:00:00

تی چه فرقی با سایر روشهای معنوی  اف ( اوای1: )کنند شری بیکر و گری راجع به اینها گفتگو می  0:00:40

 ( به کنار گذاشتن چیزهایی که فکر  2دارد،  ما  نیاز  )کنیم میی م(  بر  3دانیم،  را  نادیده  ( چرا صرفا درمانگر 

  افراد چرا وبینار قبلی با ویوین نتایج مثبتی داشت در حالی که از نظر  (  4روی نگهبان دروازه هدف نگیریم و )

 دی انجام نشده بود. انگار کار زیا مبتدی

تجرب   0:25:04 به  راجع  با گری  عاشقانهجودیت  غیات  و  نتیجه  ای صحبت مییرمنتظره، عمیق  در  که  کند 

 اند.  وین در وبینار قبلی برایش پیش آمدهگوش سپردن به کار با وی

 دهند. یا واقعا محافظ است. گری و شری جواب میآپرسد که  تیا راجع به نگهبان دروازه میودور   0:36:15

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2500&userid=13949&mailid=123
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ویوین. خالصهجلسه    0:37:53 از با  اساسی حاصل  بهبودیهای  از  قبلی.    ای  مسائل جدید  دفعه  به  پرداختن 

 کنند. خیانت و تنهایی(. همه حضار در این جلسه شرکت می  ، )عالئم جسمی

گوید. همچنین از  د مید آمده بودنبرایان از لحظات روشنگری که در حین جلسه ویوین برایش پدی  1:34:07

 دهد.زند. گری جواب می ه بودند حرف می آمد مسائل مربوط به توانگری که در وبینار قبلی برایش رو 

 دهد. . گری جواب میداردبیان می ن راجع به جلسه ویویافکارش را بورلی  1:37:50

اند تشکر  نصیبش شده)به عنوان یکی از حضار( در حین جلسه ویوین  دانیل به خاطر تغییراتی که    1:39:12

 دهد. گری جواب می  کند.می

گوید.  ودیت راجع به تجربه خودش از جلسه ویوین و از جمله احساس عشق و اتصال با ویوین میج   1:43:29

 دهد. گری جواب می

می لوسیا    1:46:26 است  گرفته  نادیده  درمانگر  از  ویوین  در حین جلسه  پیامهایی که  گوید. گری جواب  از 

 دهد. می

ویوین  مودرا می   1:49:21 وزوز گوش  نادید گوید که شاید  درمانگر  او گوش  درواقع حرفهای  و  باشد  او  به  ه 

 دهد. خواهد آن پیامها را بشنود(. افکار جالبی است. گری جواب میسپارد )یا نمینمی

 کند.دهد و گری خداحافظی میشری نظرات نهایی را می 1:52:30

~~~~~~~~~~        

گروه  تمری یادآوری  گروه   نی: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 
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 گری کریگ  ©

 محفوظ است  ی حقوقتمام

 .نید کدرمانی با پزشکان مشورت  مامی موارد  در ت لطفاً توجه: 


