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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 ایونگرهی ربرگزا -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

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 د. ناگرفته

 آموزند!!!! 

@GaryCraig 

www.EFT.ir 

https://t.me/GaryCraig
http://www.eft.ir/
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شاگردان  به یخ رنسرغم اطالع از وجود اینها هیچ از 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 ب اهای او رکه 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 یتف اتوجه 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 

  www.EFT.ir 

  FarhadForughmand      @GaryCraig@    تلگرام

 eft.forughmand@  اینستاگرام

 تی گری کریگ افمی ایرنامه رس بخ لکانا

 |  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:  

چرا وقتی درمانگر نادیده را  )الف(  :  درمانگر نادیده در حال کار  ( 3بینش امروز، )  ( 2، ) انگیزش امروز ( 1)

دیگران می به  را  قدرتمان  آملیاد)ب(    دهیم؟داریم  )ستهای دردناک  بوی   /مقاالت(  4،  رای  دئوهایی 

 کمک بیشتری نیاز دارید؟  ( 5مرور کردن، )

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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 تی ـ پیشرفته: افضای دوره اوای اع  رایب

  ( 4، )دو سوال فنی از طرف نیال(  3، )فایل ضبط شده وبینار اخیر ما آماده است(  2بینار بعدی ما، )و ( 1)

   ینیمرت هایگروه یادآوری ( 5، ) دهد ش را شرح می ا بارب ادیسون عادت بهشتی

~~~~~~~~~~   

   وزامر  انگیزش

به یکدیگر باالترین    کنیم.را بازی می  "ینباال و پای"  در طول مسیرورم و  آو می برم  هایم را به مدرسه میبچه

  12  تر دخگوییم. کرینگتون  خواهیم آن را تغییر دهیم( را می )چیزی که میترین  ( موقع روز و پایین)بهترین

 ن باعث شد اشک به چشمانم بیاید. قویتر بوده است. شرح آ ام گفت که باالی او از همهساله

او این طور شروع شد: افتاد"  ماجرای  امروز کاری کردم که معلمم به گریه  ابتدا  . نمی"مامان،  دانم چرا در 

 ماجرای او از این قرار بود:   کردم. بقیهفکری منفی به ذهنم رسید. قطعا نباید به او شک می 

ای عجیبی  خندند چون کارهمبتال است و همه به او میکه به نشانگان تورت    پسری در کالس هنر هست

ها  کند. به اطرافم نگاه کردم و دیدم همه بچهیکی از کارهایی است که میاین    –کند. امروز زمین خورد  می

او می بچهبه  همه  کشیدم.  دراز  زمین  روی  کنارش  در  و  رفتم  او  سوی  به  که  بود  این  اخندند.  دست    ز ها 

گذشت و مرا دید  در آن پسر بود( از آنجا میخندیدن کشیدند. یک معلم جایگزین معلم اصلی )که از قضا ما

-او همه چیز را دیده بود. در اتاق هنر به سویم آمد و در حالی که می  ام.سرش دراز کشیدهکه در کنار پ

ودش چسباند که حتی از بغل  خ بهتشکر کرد و مرا تنگ در آغوش گرفت. به قدری مرا محکم   گریست از من

 کرد. گفت تو چقدر دختر خوبی هستی و از من تشکر می تر بود. مدام میکردنهای خاله جنا هم شدید 

در گلو گرفته بود. چشمانم پر از اشک شدند. آنها را مالیدم تا بتوانم مسیر را ببینم.    صدایم به دلیل بغض

  اهم کرد، مناسبی برای بیان احساس غرورم بیابم؟ او نگ   ماتکل  توانستمتوانستم جوابی بدهم. چطور می نمی

   اشکهای زشتی را که جاری بودند دید و همه چیز را فهمید. نیازی به کلمات نبود. 

خار، نه  تواند انجام دهد و بیش از این باعث غرورم شود. هیچ چیز! نه مدال افتب  نیست که فرزندمچ کاری  هی

آوریم.  العاده به حساب مینه هیچ چیز دیگری که آن را خارق  و   ورزش شدن   ، نه ستارهاستعداد باور نکردنی

به دیگران دلسوزی و  چ چیزی بهتر از این نیست که محکم روی کاری که درست است پافشاری کنی و  هی

 کنی.  ز محبت ابرا

زی در  وسلنیازهای خاصی دارد مایلم به شما اطمینان دهم که افراد د   ه اگر شما هم مادر کودکی هستید ک

 کنند.این دنیا هستند که بر کار درست پافشاری می

متفاوت بودن با فرزندانتان صحبت کنید. به آنها راجع به    درباره   هکنم ک و مادران، شما را ترغیب می پدران  

واقع    اوتیسم، تمسخر  مورد  چگونه  بودید  سوم  وقتی کالس  که  دهید  شرح  برایشان  بگویید.  غیره  و  تورت 
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دانم که  را دارم قویا میسال سابقه تدریس در کالس اول    16ی داشتید. از آنجایی که  ساس و چه اح  شدید 

شوند. اینها باید به وضوح نشان داده شوند تا کسی بتواند    یاد داده نیستند که  رفتارهایی    دلسوزی و مهربانی

   فرا بگیرد. 

 دن قلب دیگران. رس کو حشنیدن با گوشهای دیگران دیگران.  نگریستن از چشماندلسوزی یعنی 

 ، کریستین بانگا آدیر EpochBrightبرگرفته از 

~~~~~~~~~~       

بینید.  در اینجا میکند نسبت به داروها  که در صنعت داروسازی کار میرا فردی نگرش : انگیزش امروز

 جالب است.

 لینک ویدیو 
  

~~~~~~~~~~       

دیده در حال کار ـ یک مجموعه ر نامانگرد   

 )چند مثال در زیر( 

در نظر گرفته شده و فرض بر آن است    تیافای او  دوره   اعضای این 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  نآ  یا و فواید ید اینکه مزادهم با اممی   هم قرار

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

~~~~~~~~~~       

 دهیم؟ چرا وقتی درمانگر نادیده را داریم قدرتمان را به دیگران می

  حاضر درمانگر نادیده بنگریم   که به درون خودمان و خرد همیشه برای توصیه یا خرد به جای این  اکثر ما   ..."
 " .نگریممی) مثال اساتید یا کتابها( به بیرون از خودمان  

کاویم.  ان و من عمق این سوال را می این ویدیو وقت با کیفیتی را اختصاص دهید. آن رای  برای   کنم صیه میتو

به    نگریم خودمان و خرد همیشه حاضر درمانگر نادیده ببرای توصیه یا خرد به جای اینکه به درون    اکثر ما

توانیم یاد بگیریم که به پیامهای مداوم  ولی با استمرار می .نگریممی) مثال اساتید یا کتابها( بیرون از خودمان 

 ترتیب به این منبع عظیم و باارزش اعتماد کنیم.  رمانگر نادیده گوش بسپاریم و بدیند

 دارد.   شتری در این باره وجوددر این ویدیو مطالب بی

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2704&userid=13949&mailid=131
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


 

5 
 

    لینک ویدیو

~~~~~~~~~~   

 دستهای دردناک آملیا 

اوایآ دوره  وارد  اینکه  از  قبل  برا اف ملیا  عمدتا  شود  روتی  از  مراجعانش  جمجمهی  درمانی  خاجی  ش  ای 

درمانگر نادیده در هم آمیخت مراجعانش خیلی بیشتر از قبل به رهایی    با  کرد. ولی وقتی آن را استفاده می

  رسیدند.

می  جالب و  بود  برخوردار  خاصی  توانایی  از  آملیا  که  زمینه  ایناست  در  پیشرفتی  مراجعانش  وقتی  توانست 

می به دست  آن  آوردنرهایی  آن  د  فرایند،  این  به  نادیده  درمانگر  افزودن  با  ولی  کند.  در دستانش حس  را 

ر دو جلسه از درمانگر  رهایی به قدری شدید شد که دستهایش درد گرفتند. آملیا و من پس از کمی گفتگو د

 .وانایی حس کردن رهایی دیگران برخوردار باشد او اجازه یابد بدون درد از ت  تا نادیده دعوت کردیم 

 نتایج جالبی به دست آمدند.

  لینک ویدیو

  

 ~~~~~~~~~~  

 ی مرور:اردی بها/ ویدئوهای قبلی پیشنهامقاله 

  شودمبتال به کووید آسوده می فرد  :نتایج از مجموعه  .1

  ود داردفقط یکی از ما وج  :لکان معجزاتپاز مجموعه  .2

   او  کیمشاهده مراجع در زمان کود   : بیات معنویتجروعه مجماز  .3

~~~~~~~~~~   

 ارید؟ د  یشتری نیازکمک ب

تی  افیعنی اپتیمال ای  ز آخرین پیشرفت ماری ارا بخوانید تا درک بهت  تاب رایگان درمانگر نادیدهک .1

 .پیدا کنید 

اپتیما  عضو .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  یق برنامه ارائه از طر .3

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

   تی افکاربران رسمی اید. یرا تماس بگیو دارای مدرک م  با یکی از افراد بسیار آموزش دیده .4

 گیرید.تماس ب  تی گری کریگ افآموزشی رسمی ایمراکز العات بیشتر لطفاً با  سب اطبرای ک .5

~~~~~~~~~~    

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2707&userid=13949&mailid=131
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2710&userid=13949&mailid=131
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2712&userid=13949&mailid=131
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2714&userid=13949&mailid=131
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2716&userid=13949&mailid=131
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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 **  رفته*شی***پ

 تی: اف مال ایبرای اعضای دوره اپتی

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

   های عضویت و قیمتجزئیات 

به    .شودمی ار  برگز  صبح به وقت غرب آمریکا  10  تساع   در  ، اکتبر  9  شنبه، یک روز    در   وبینار بعدی ما:

درباره   اعضا  نظرات  و  یا هر  وی، مدروس پیشرفته، جلسات خودیارسواالت  ارد چالشی، کاربردهای شخصی 

 . ان معجزات کمک کند اختصاص داردما در باال رفتن از پلک ه به چیز دیگری ک 

 است مطرح شوند از این قرارند:ون قرار موضوعاتی که تاکن

 . ".[ را در مورد آن دارم..] اتفاق افتاد و من اکنون احساس  ]...[ وقتی  "سوالی درباره   •

 رسد. چه موقع کارمان با روش آرامش شخصی به پایان می •

 نظراتی درباره آلزایمر/فراموشی •

 یم؟ ده توانیم روش آرامش شخصی را انجامآیا وقتی آشفته هستیم می •

 تی افات متداول شاگردان روش اوایاشتباه •

بیکر و دکتر گابریل روتن در پاسخ دادن به پرسشهای شما به من می پیوندند.  همچون دفعات قبلی شری 

 مطرح سازید. در حین وبینار آنها را  یا بنویسید رایم راجع به آنها ب

~~~~~~~~~~    

 ر ما آماده استفایل ضبط شده وبینار اخی 

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

درمانگر  :  145  ارهشم  <185  تا   136های  هشمار  <و بعد از آن   2017ینارهای  وب  < روی وبینارهای ضبط شده

 نادیده، خودکشی، افکار نفس، پرسش و پاسخ

 د:ین قرارن عناوین جالب آن از ا

 .گوید می  ا دمات رکند. شری مقگری وبینار را آغاز می 0:00:00

 کنند.خاطرات ناگوار را مطرح می  خنثی سازی رای گابریل بشری و گابریل روش  0:05:47

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=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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 دهند.پرسد. گری، شری و گابریل جواب میدرمانگر نادیده می السا راجع به حس کردن  0:10:47

پرسد. گری، شری و گابریل  و جواب گرفتن از درمانگر نادیده میسرنیتی راجع به نگهبان دروازه    0:31:08

 دهند.جواب می

پرسد. گری و گابریل  مورین راجع به گرفتگی سینوس، تراخم/ مسائل بینایی و مسائل دوقطبی می  0:41:20

 دهند.جواب می

 دهند.ب میشود چه باید بکنیم. گری و شری جواپرسد که وقتی نفس قویتر میجودیت می 1:08:28

پرسد. گری، شری  هلی راجع به نحوه کار با مراجعانی که شاید میل به خودکشی داشته باشند می  1:21:27

 دهند. و گابریل جواب می

 دهد.دهند. گری وبینار را پایان می پرسد. گری و گابریل جواب میمریلین راجع به وزوز گوش می 1:32:37

  ~~~~~~~~~~      

 دو سوال فنی از طرف نیال 

 گری، سالم 

یده در این کار  گیریم خاطراتی را سرکوب کنیم درمانگر نادباره این بپرسم که چرا وقتی تصمیم می لم درمای

ای به آن مربوطند یا  دانیم که خاطرات سرکوب شدهای داریم ولی نمی کند. گاهی اوقات مسئلهدخالتی نمی

 اند برطرف سازد؟ هایی را که سرکوب شدهتوان از درمانگر نادیده خواست که همه وقایع و حتی آنخیر. آیا می

مبنی بر اینکه آن خاطرات سرکوب شده چه  بگردید  جواب گری کریگ: بله. ولی بهتر است به دنبال اشاراتی  

های بیشتری دست  توانید به جزئیات و جنبهترتیب می  . بدین (10)درس پیشرفته شماره    ممکن است باشند 

 یابید.

شاید در  "ای:  کنند، این را نوشتهر بخش مربوط به افرادی که چیزی را حس نمییک سوال دیگر: در دوره، د 

حین این فرایند سرنخهایی از اینکه پیشرفتی در جریان است نصیبتان شوند. یکی از مهمترین آنها این است  

فرد می موضو که  می  عخواهد  نشان  این  دهد.  تغییر  دیگری  خاطره  به  خاطره  را  برطرف شدن  به  که  دهد 

 " مورد دیگری متمایل شده است.اید و اکنون به سوی اصلی کمک کرده

اگر پریدن به یک خاطره دیگر راهی برای اجتناب از یک احساس ناخوشایند که با کار بر   این است: سوال من

 روی خاطره اولیه بروز کرده باشد چه کنیم؟ 

همین است که روشهای مختلف ما در مورد    یک بینش عالی. برایجواب گری کریگ: بله. حق با تو است.  

 ( این قدر اهمیت دارند. 15، و 4، 3رفته انجام کار کامل )دروس پیش
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 کنی از تو متشکرم.گری، بابت اینکه همیشه از ما پشتیبانی می

 نیال

~~~~~~~~~~        

 دهد اش را شرح میبارب ادیسون عادت بهشتی

 " .رمانگر نادیده هستمتماس تقریبا مدام با د  ترتیب در  این برایم عادت شد و بدین"

 الم گری، س 

می انجام  است  مدتی  که  را  تمرینی  برای  مایلم  را  آن  که  نخواهی  یا  بخواهی  شاید  دهم.  شرح  برایت  دهم 

ده بهترینها در هر  هیا مشا  "عادت بهشتی"گران هم مطرح کنی. این اصال جدید نیست و خیلی شبیه به  ید

دانم. این تمرین به این شکل شروع شد ]ع[ مییگران با چشمهای عیسی ده دهآن را به نوعی مشا چیز است.

او هیچ اشتباهی در  که روزی به این فکر افتادم که اگر در تمام طول روز به شریکم با این عینک بنگرم که  

د  هتغییر خوا  و این چگونه روز مرا خواهد کرد؟  تغییر  شود. آن روز برای او چگونه  آن روز نخواهد کرد چه می

 داد؟ 

،  در تمام طول روز خدا را  رمانگر نادیده هستمتماس تقریبا مدام با د  ترتیب در   این برایم عادت شد و بدین

سی است. مثال اگر پایم به پایه  بندی مجدد اسااین یک قاب  کنم. شکر می  ،افتند برای همه اتفاقاتی که می

خورد. اگر دردی داشته باشم  گویم آخ، خدا را شکر که یک صندلی دارم که پایم به آن میصندلی بخورد می

کنند. با خدایا شکرت که چیز  نمی  یم خدا را شکر که اصال حسی دارم. بعضی افراد هیچ چیزی را حسگومی

شکرت که آدرسی دارم که آنها  خدایا    –آید  مهمی امروز به من اشاره شد. یک قبض غیرمنتظره برایم می

نگشتم را کال ببرم. بدیهی  شکرت که نگذاشتی اخدایا    –برم  توانند برایم چیزی بفرستند. انگشتم را میمی

توانم به مرحله شکرگزاری برسم. ولی این  است که در برخی موارد باید خالقیت بیشتری به خرج دهم تا ب

 تمرین مرا به درمانگر نادیده نزدیکتر ساخته است.

 بارب

~~~~~~~~~~        

گروه  تمری یادآوری  گروه   نی:های  مدر  تمرینی  مهای  فرا  مهارتهایی  صت نظماً  بهبود  خوبرای  د  های 

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

~~~~~~~~~~        

 به شما عالقه دارم، گری 

 گ گری کری ©

 محفوظ است  ی حقوقتمام
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 .نید کدرمانی با پزشکان مشورت  وارد  مامی مدر ت لطفاً توجه: 


