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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

   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 بکانال خ

 |  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:  

اضطراب  )الف(  :  درمانگر نادیده در حال کار(  3یک درمان طبیعی برای همه چیز، ) (  2، ) امروز  شعر ( 1)

کمک  (  5رای مرور کردن، ) دئوهایی بمقاالت/ وی(  4)  جلسه برای بدرفتاری در کودکی)ب(    ،شدید 

 بیشتری نیاز دارید؟ 

 تی ـ پیشرفته: افضای دوره اوای اع  رایب

)و ( 1) ما،  بعدی  است(  2بینار  آماده  ما  اخیر  وبینار  )فایل ضبط شده  فشرده  د(  3،  )تی افاوایوره   ،4  )

   تمرینی هایگروه یادآوری 

~~~~~~~~~~   

   وزامر شعر

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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 توانند توانند و آنان که نمیآنان که می"

   ".فقط به اندازه افکارشان از هم جدا هستند 

  گری کریگ 

~~~~~~~~~~       

 قسمتهای دیگری از کتاب درمانگر نادیده 

 درمان طبیعی برای همه چیز وجود دارد یک : اندیشه نوین سوم

محور احساسات منفی حل نشده قرار    بر های ما  ایم که علت اصلی بخش اعظم ناخوشیتا به اینجا آموخته

رسد ریشه جسمانی یا  گوید که اکنون به جای مواردی که به نظر میدارد. به همین ترتیب، عقل سلیم می 

 احساسی تمرکز نماییم.های شیمیایی داشته باشند بر درمان

شده  روش   ایم: شرطی  شدهبا  شرطی  شکل  این  به  بشر  دست  ساخته  شفابخشی  از  های  یک  هر  که  ایم 

دارد. لذا قرص بخصوصی را برای سردرد و    یشوند درمان خاصها به آنها مبتال میهزاران ناخوشی که انسان

رای بعضی مشکالت تمرینات خاصی انجام  خوریم. بقرص کامال متفاوتی را برای برطرف ساختن اضطراب می 

محدودیتمی خود  غذایی  رژیم  در  موارد  سایر  برای  و  میدهیم  اعمال  را  تومورها  هایی  برخی  برای  کنیم. 

 نمایند.پرتودرمانی و برای اختالالت روده جراحی را توصیه می

کلی از کنار طرز فکر چند  شود به  روشی که در این کتاب شرح داده می  آور:طرز فکری جدید و حیرت

 شوند...این کنار گذاشته میگذارد. چنین باورهایی به نفع درمانی می

زشکی و داروسازی  پاست و اگر به خوبی درک شود بخش بزرگی از باورهای رایج در    کننده ای خیره این ایده

توان  می ،اند شماری ناخوشی پدید آمدهکه برای ظاهرا تعداد بی را، گوید که هزاران درمانیمی ریزد. را فرو می

 له همگان است کاهش داد. وسیبه فرایندی که قابل یادگیری به 
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-را به طور خودکار بپذیرید ولی باز هم کنجکاو باشید که آیا درمانگر نادیده می   هر چند که شاید این ایده

شوند را درک  این که دیگران آسوده می"تان آسودگی به بار آورد؟ شاید فکر کنید  تواند برای مشکل خاص 

ب را  در نتیجه شاید وسوسه شوید که این کتا  "کنم، ولی من چطور؟ شاید مساله من فرق داشته باشد.می

دی ناشی  اس تیپی"یا    "سالگی  40بیماری منیه در کمتر از  "یا    "شکستگی انگشت پا"سریعا مرور کنید تا  

 را در جایی از آن ببینید. " از بدرفتاری جنسی در زمان کودکی

 آنها را نخواهید دید.

آنها گذاشته شده است  که توسط شفادهندگان   ، اکثر هزاران ناخوشی دیگری را بر  نیز نخواهید دید.    ،نامی 

 صرف آوردن فهرست آنها مستلزم نگارش کتابی به قطر چند برابر این است. 

های جسمانی ما به وسیله احساسات منفی به  همان طور که دیدیم ناخوشی  بیماری هم یک عالمت است:

های مختلفی در  ذهن مربوطند و به شکل  شوند. بدیهی است که چنین عللی بهآیند و تشدید میوجود می

نشان می را  ما خودشان  از خیانت در سن  جسم  انزجار  لذا  بیماری    14دهند.  به  فرد  سالگی شاید در یک 

در  پارکینسون منجر و همان انزجار در دیگری باعث بروز هر چیزی از کمردرد گرفته تا سرطان حنجره شود.  

 مشکل است.  عالمت بیماری مشکل نیست بلکه  نتیجه 

اگر در این صفحات به دنبال عالمت خاصی )بیماری یا ناخوشی( بگردید به معنی این است که پیام  بنابراین  

نگرفته را  ناخوشی  اید. اصلی  منفی(  )احساسات  واقعی  علت  نادیده  آرامش میدرمانگر  به  را  آتان  و    ن رساند 

تان چه باشند علت واقعی  صرف نظر از این که عالئم  گردد.آرامش به نوبه خود موجب برطرف شدن عالئم می

 همین است. به عبارت دیگر عالئم جسمانی بازتابی از احساسات منفی حل نشده شمایند.

ده در طول  ما  گونههمه  سال  گرد  ها  در خود  را  غیره(  و  انزجار  ترس،  )گناه،  واقعی  علت  از  مختلفی  های 

در مقایسه با علت آنها از اهمیت کمتری برخوردار است. این بخش    ایم. نحوه بروز این عالئم در جسمآورده

 ما است.  اندیشه نوینمهمی از 
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چند گزارش  برای این که چگونگی آسوده شدن از چنین مواردی به وسیله درمانگر نادیده را بهتر درک کنید  

نگاهی  " شوند که  العاده باعث میکنم. این نتایج خارقساده از اولین کسانی را که شاگردم شدند ذیال ذکر می 

 بیاندازید.  "تانهایبه فرصت

~~~~~~~~~~       

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  این حال به عنوا  که مخاطب از سطح درک ویژه و باالیی برخوردار است. با

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 

~~~~~~~~~~       

 اضطراب شدید 

 "...طبیعی است( 60) بود بار در دقیقه  180 باقلبش تقریربان ض"

مراجع   دید  خواهید  که  طور  داشت.  16همان  اضطراب  شدیدا  نووینسکی  سونیا  تقریربان  ض  ساله    با قلبش 

شد. ببینید سونیا و من  و در حین حمالت هراس حتی بدتر هم می طبیعی است(  60)  بود بار در دقیقه    180

گرفتن علل برای هدف  نادیده  درمانگر  از  استفاده  نحوه  به  مسئله چه می  راجع  گوییم.  زیرین و حل کامل 

 کننده است.خیره

 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=2569&userid=13949&mailid=127
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  جلسه برای بدرفتاری در کودکی - "... باید درست انجامش دهم و در غیر این صورت"

 یک جلسه شروع خوب 

 " .از جمله همین مورد علتی دارند... همه مسائل ما و "

به اندازه کافی خوب نبود.  هیچگاه  –کرد پیشرفت کند قدر هم که سعی میهر   –کرد لوری هر کاری که می 

 " باید درست انجامش دهی و در غیر این صورت..."گفت می وی در ورای همه اینهاناخودآگاه  

علل  "بینید که چگونه با هم به دنبال  د. در این ویدیو میاز جمله همین مورد علتی دارن  همه مسائل ما و

بندیهای مجدد  م. یک ساعت اول را صرف یافتن علت کردیم و قابگردی این باور محدود کننده می   "احتمالی

از درمانگر   با هم،  لوری و من،  باشند. سپس  از خوانندگان مفید  برای خیلی  باید  دادیم که  انجام  متعددی 

  ظاهرا از شدت باور محدود کننده هم   ده خواستیم که این مسئله را برطرف سازد. نتایج مستحکم... و... نادی

 ایم. خودتان ببینید. کاسته

    لینک ویدیو

~~~~~~~~~~   

 ی مرور:اردی بها/ ویدئوهای قبلی پیشنهامقاله 

  جلسه درمانی غیرممکن الن لگت :شفاهای غیرممکن از مجموعه .1

 تی برای تراخم و زخم معدهافای: رسش و پاسخپاز مجموعه  .2

تواند انجامش  دهد و چه کسی میتی نیابتی: چرا نتیجه می افای  :اندیشه نوینوعه  مجماز   .3

   دهد؟

~~~~~~~~~~   

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2572&userid=13949&mailid=127
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2574&userid=13949&mailid=127
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2576&userid=13949&mailid=127
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2578&userid=13949&mailid=127
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2578&userid=13949&mailid=127
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 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

 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 

ما: بعدی  آمریکا  10ت  ساع  در   ، آگوست  28  شنبه، یکروز  در    وبینار  غرب  وقت  به  ار  برگز  صبح 

درباره    .شودمی  اعضا  نظرات  و  سواالت  خودیاربه  جلسات  پیشرفته،  مدروس  کاربردهای  وی،  چالشی،  ارد 

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

ور  تی و درمانگر نادیده غوطه افشوید و خودتان را در فرایند اوایدر اینجا مستقیما توسط من پشتیبانی می

 وص شما.سازید. تبادالت زنده. سرگرم کننده. حاوی اطالعات فراوان. مخصمی

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
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 شوند:عناوین این بار شامل اینها می

 . دهمشرح میاند که اخیرا اتفاق افتادهرا   "درخواست از درمانگر نادیده" ورد چند م •

 دهد:گابریل روتن صحبتهایی را که راجع به موارد زیر داشت ادامه می  دکتر  •

 ترومای شدید 

 پیوستگی و گسستگی

 واکنش یخ زده 

 n@proton.megabriellerutte اگر از او سوالی دارید لطفا مستقیما برای خودش بنویسید 

یا در حین وبینار آنها را    بنویسید صتی عالی برای طرح سواالت و نظرات شما است. راجع به آنها برایم  این فر

 مطرح سازید.

~~~~~~~~~~    

 ر ما آماده استفایل ضبط شده وبینار اخی 

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

تبادل  :  142  اره شم  <185تا    136های  هشمار  <و بعد از آن  2017ینارهای  وب   < روی وبینارهای ضبط شده

 گروه، پیام غیرمعمولی، واکنش یخ زده، پرسش و پاسخ

 د:ین قرارن عناوین جالب آن از ا

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

 گوید.شود میخودش که به زودی برگزار میوبینار شری راجع به  0:06:00

mailto:gabriellerutten@proton.me
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2592&userid=13949&mailid=127
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1990&userid=13949&mailid=103
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گوید تا به ما در باالتر رفتن سقف باورهایمان کمک  جو هایاشی و جو دیماجو را میگری ماجرای    0:09:29

 کند.

 . کند تقدیر می  " تآن کو" ازگری  0:20:25

 دهند. زند. شری، اگنیسکا و گابریل نظر میخودش حرف می  تی افآدام راجع به گروه تمرینی اوای 0:26:00

طاقت  1:00:09 کمردرد  شدن  برطرف  به  راجع  میرف مارنی  حرف  دوستش  و  گر  زند.سای  توبی  شری،  ی، 

 دهند. گابریل نظر می 

 دهند. پرسد. گابریل و گری جواب میبه یک خاطره ناگوار می " زدهواکنش یخ " هلی راجع به  1:18:25

 دهد.د. گابریل جواب میهخواکیم در مورد مسئله مغزی دوستش توصیه می  1:29:20

 دهد. گری وبینار را پایان می 1:33:35

 ~~~~~~~~~~     

 شود زودی برگزار میبه  – شری بیکرتی افاوایدوره فشرده 

با شرکت در دوره   را  آماده هستید؟ تمایل خود  نادیده  با درمانگر  ارتباط  از  باالتری  به سطح  برای رسیدن 

شود  سپتامبر شروع می  10کارگاه شش روزه از شنبه  تی شری بیکر به واقعیت بدل کنید. این  افاوایفشرده  

صبح    10:00یابد. کالسها در ساعت  اکتبر ادامه می  15و   8 ،1سپتامبر و    24و    17و تا پنج هفته در روزهای  

   د بود.نخواه ه وقت شرق امریکاب

اند و ساختار تی است که در آن پیشرفت کردهافآن دسته از اعضای دوره اوایتی برای  افدوره فشرده اوای

، درک  ارتقای مهارتهای ارتباط با درمانگر نادیدهاین موارد است:    رکز ما برتی را به خوبی بلدند. تمافاوای

-فس، افزایش توانایی قابده و ن تی، تمایز گذاشتن میان حرفهای درمانگر نادیاف عمیقتر اصول بنیادی اوای
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مو تغییرات شناختی  به  برای دستیابی  معموال  بندی مجدد  کنندگان  دیگر. شرکت  مسائل  و خیلی  نظر  رد 

 اند.گویند که خودشان هم در برخی موارد شفا یافتهمی

از محتوای ه خالصهدالر است و شامل شش جلسه دو ساعته و یک کتاب راهنما ک   500هزینه کارگاه     ای 

 شود. دوره در آن است می

 نیاز دوره فشرده گابریل روتن برای مسائل جسمی مزمن است.این دوره فشرده بنیادی و پیش

ثبت به  تمایل  صورت  پرس در  یا  تمانام  ایمیل  این  با  لطفا  فشرده  دوره  به  راجع  بگیرید ش    : س 

@gmail.com29sheribaker 

است... یک    واهربری پوشیده از جدرخشان!... راهی که تو ما را در آن می  :نظر یکی از شرکت کنندگان

سال با آن درگیر بودم اندکی پس از جلسه چهارم از    40ای که بیش از  ... مسئلهدوره فشرده دوست داشتنی!

.. سعادت بسیاری نصیبم  بین رفت... متشکرم که نفس را به شکلی توضیح دادی که هضمش برایم آسان بود.

 شده است!

نظرا سایر  از  آگاهی  اوایبرای  فشرده  دوره  بخش  به  بر افت  وبسایت  این  در  وید:  تی 

www.emofree.com 

 تی اف انگلیسی( و مدرس دوره فشرده اوای ی رسمی گری کریگ )به زبانشری بیکر، مدیر مرکز آموزش 

~~~~~~~~~~        

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 

 گ گری کری ©

mailto:sheribaker29@gmail.com
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2596&userid=13949&mailid=127
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 محفوظ است  ی حقوقتمام

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


