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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
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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 د. ناگرفته

 آموزند!!!! 

@GaryCraig 

www.EFT.ir 

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 

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 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:  

مزایای مدام پرسیدن از  )الف(  :  درمانگر نادیده در حال کار  (3، )انگیزش بیشتر  ( 2، )انگیزش امروز ( 1)

  /مقاالت(  5استفاده از درمانگر نادیده برای یافتن چیزها، )(  4، ) مریمشکالت  )ب(    ،درمانگر نادیده

 کمک بیشتری نیاز دارید؟  (6رای مرور کردن، )دئوهایی بوی

 تی ـ پیشرفته: افضای دوره اوای اع  رایب

نظرات مثبت میلی درباره دوره  (  3، )فایل ضبط شده وبینار اخیر ما آماده است(  2بینار بعدی ما، ) و ( 1)

   ینیمرت هایگروه یادآوری   (4، ) تی افاوای

~~~~~~~~~~   

   وزامر  انگیزش

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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دمانی  و شا  روز صلحخوانند. راجع به  را می  "یک روز" اند و ترانه  گونه شادمانه جمع شدهچاران تن  بینید هزب

-ارسال شده توسط مری مکعصاره درمانگر نادیده را در خود دارد.   . این کلیپاست که قطعا خواهد آمد 

   گروری

  لینک ویدیو

~~~~~~~~~~       

-انگیزه به دلیل حضور  کرد.  یی بازی می ریکااو قبال فوتبال ام  شناسید؟را می  "تیم تبو" آیا  :  بیشترانگیزش  

تبال بازنشسته شد به سراغ کلیسا رفت. ماجرای زیر را با در نظر داشتن  اش وقتی از فو مذهبیبخش و ایمان  

  . )نویسنده ناشناس(آنچه گفته شد بخوانید 

 

 دانند انسانها همه چیزها را نمی

کشیدند. پم  ان را میپم و شوهرش وقتی به عنوان مبلغ مذهبی در فیلیپین بودند انتظار پنجمین فرزندانش

 به نوعی اسهال که ناشی از انگلهای موجود در غذا یا آشامیدنیها بود دچار شد.

و   رفت  اغما  به حالت  آنتی وی  با  است  باردار  بفهمد  اینکه  از  قرار گرفت.  قبل  قوی مورد درمان  بیوتیکهای 

ب که شده  به خاطر سالمتی خودش هم  که  کردند  تشویقش  را سقط  چ پزشکان  داروها  ه  که  و گفتند  کند 

امیدوار  اش  ایمان مذهبیبه دلیل  بول نکرد و گفت که  د. او ق انجنین شدهناپذیری به  باعث صدمات بازگشت

 بینی کرده بودند به دنیا بیاید.فرسایی که پزشکان پیشطاقت است پسرش بدون معلولیتهای

با این وجود باز هم حاضر نشد او را سقط    چهزدیک بود بنهار دفعه  چدر دوران بارداری   را از دست بدهد. 

می یاد  به  وی  نام  کند.  تیموتی  را  او  بدهی  ما  به  پسری  اگر  کرد:  دعا  اینگونه  شوهرش  با  همراه  که  آورد 

 خواهیم نهاد و از او یک واعظ خواهیم ساخت.

بارداری آخر  ماه  دو  در  پم  نهایتا  و  گذراند  بستر  در  را  آورد.    1987گوست  آ   14اش  دنیا  به  را  سالمی  پسر 

است.   واعظ  واقعا  اکنون  پم  پسر  به  کوچکترین  زندانها  میدر  میوعظ  بیمارستانها  به  تابع  پردازد،  و  رود 

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2750&userid=13949&mailid=132
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و با ملکه زیبایی سابق  فوتبالیست هم بوده است. نامش تیم تبو است!    است. او  کلیسای پدرش در فیلیپین

   رده است.ا ازدواج کیدن

~~~~~~~~~~       

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 مزامدهم با امی   هم قرار

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

~~~~~~~~~~       

 مزایای مدام پرسیدن از درمانگر نادیده 

و باعث آسودگی و    گیریم که گوش بسپاریم، او هم به راهنمای همیشگی ما تبدیلوقتی یاد می هم  تا  نهای"

 " .شودهای زندگی ما میموفقیت در بسیاری از جنبه

اعتماد می او(  )و شعور غایی  نادیده  به درمانگر  تدریج که  بیشتر  ایل میتمکنیم  به  او  یابیم  از  اغلب  نظر  و 

یاد میهم  تا  نهای  بخواهیم. تبدیلوقتی  ما  راهنمای همیشگی  به  او هم  بسپاریم،  که گوش  باعث    گیریم  و 

 .شودهای زندگی ما می آسودگی و موفقیت در بسیاری از جنبه

 توجه کنید. دگی او اقعی این کار در زنومزایای فتگوی آن رایان و من درباره گبه  

 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=2753&userid=13949&mailid=132
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~~~~~~~~~~   

مری مشکالت   

"ند.برایتان مفید باش کنیم باید خیلی قاعدتا رویکرد ما و گفتگوهایی که راجع به آن می"  

شود و باید آن را گشاد کنند. این  اش سالی چند بار تنگ میساله  86پدر    مری  لزلی برایم نوشته است که  

   آورد. خوب نیست. ناراحت کننده است. مشکالت زیادی هم به بار می

داخته شود. لزلی و من راجع  دارد که باید به آنها پر   علتاین مشکل، نظیر بقیه ناخوشیهای ما، یک یا چند  

بودند   شده  فرض  که  علل جسمی  از  برخی  میبه  گفتگو  نمی به  طولی  و  درمیپردازیم  که  علل  کشد  یابیم 

 ند.ازیاد غلبه داشته احساسی به احتمال

  نیم. ککرد و لذا ناچار شدیم به نیابت از او کار همراهی نمی  " این چیزهای عجیب" متاسفانه پدر لزلی با

ند.برایتان مفید باش کنیم باید خیلی قاعدتا رویکرد ما و گفتگوهایی که راجع به آن می  

 لینک ویدیو 

  

 ~~~~~~~~~~  

 استفاده از درمانگر نادیده برای یافتن چیزها 

 " امهر بار آن چیزها را یافته"

 سالم گری، 

 ! هایی را بیابممکم کند چیزخواهم کخصا از او میکنم و مشیده کار می با درمانگر نادچند ماه است که گهگاه 

 را بیابم.  کن برگه واکسیناسیونملطفا کمکم   •

 ها را بیابم. لطفا کمکم کن محل نشتی آب لوله •

 ام. فا نشانم بده دستکشهایم را کجا گذاشتهطل •

 و خیلی چیزهای دیگر...  •

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2756&userid=13949&mailid=132
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ها را نشانم نداد ولی  او محل نشتی آب لوله  ام.هر بار آن چیزها را یافته  ضرری هستند وها موارد بیهمه این

وی محل نشتی را کند و کمک کرد وسایل الزم  . کش راهنمایی کردوی یک لولهبا اتفاقات عجیبی( به س )مرا 

هایی  را به قیمت ارزانی تهیه کنیم و خودش هم دستمزد اندکی گرفت. چهار بار هم به خانه ما آمد تا توصیه

لی ظرف  اند و ادهدها سالها نشت می های ما شد چون قاعدتا لولهینهجویی زیادی در هزبنماید. موجب صرفه

 دهم بسیار کاهش یافته است. سال گذشته پولی که بابت آب می دو

هم چاهی کند و به قدری آب به دست آورد که به ما هم داد تا باغ بزرگمان را  ها  به عالوه یکی از همسایه

 کنیم. گی میآید زند مستان چندان باران نمیآبیاری کنیم. ما در ژوهانسبورگ که در ز

توانست یک نشتی را نشانم  کند. ولی چطور میکردم که او در مورد نشتی آب کمکم نمیدر ابتدا فکر می 

 داشتند.ریزی  اخهای خیلی رسو گذشتسال از عمرشان می  40یی که هادهد در حالی که سرتاسر لوله

اعتماد پیدا کردم که بتوانم کمکهای بیشتر او  به  برای پول که همیشه  سپس آن قدر  ی بخواهم... خصوصا 

 مانعی برایم بوده است. 

زودتر از موعد درخواست  خواستم  کرد. نمیاز چند جا پول طلب داشتم. به اندازه نیازم نبود ولی کمکم می

از د  اما یکی  نوامبر به من برگردانده شود.  بنمایم چون قرار بود در ماه  وستانم تشویقم کرد که  بازپرداخت 

بدون اینکه خودش هم بداند اغلب  این دوستم    پول به آسانی و بی هیچ تالشی به دستم برسد.  " بخواهم"

 یکی از سواالت من است.گوید که جوابی به چیزهایی می 

 از موضوع اصلی منحرف شدم.

آرام  در این مورد  . حس کردم به من گفت  ردمکو از درمانگر نادیده درخواست می  زدمضربه میاین بود که  

 باشد.باش. اما از سوی دیگر فکر کردم که این حرف ساخته ذهن خودم می

و امثال اینها. یکی از شبها هم که در حال    20:20،  11:11  –دیدم  ساعت دیجیتالم را در مواقع عجیبی می

در این مورد  "  اصلی آن سریال گفت  شخصیت  20:20در ساعت  بودیم    1999مشاهده سریال قدیمی فضای  

رفتم تا از او  می  " دفترم" خاستم و به  حرکت بنشینم. باید برمیتوانستم بیمتحیر مانده بودم. نمی  ."آرام باش 
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این بود که    ."در این مورد آرام باشم" توانم  دانستم چگونه می در آن زمان نمیبرای این پیامش تشکر کنم.  

 .دهمرا ادامه می همین کار مودم و هنوز هم چند روش را آز

 شخصیت اصلی آن سریال فکر این را هم کرده بود! 

 دهم. وش نمیگتوانم یا باید به آنها دهد ولی آن قدر که می کنم او باز هم پیامهای مشابهی به من میفکر می 

 .ین طور باشد کنم افکر می  -خندی؟ به من میآیا  – ای درمانگر نادیده 

  رجینا فرنس جو

 ~~~~~~~~~~  

 ی مرور:اردی بها/ ویدئوهای قبلی پیشنهامقاله 

مجموعه .1 غیرممکن  از  فروکش    :شفاهای  ناگهان  به  داشت  هلی  که  بخشایشی  عدم  مسئله 

  کند می

-به روشن  صبر کنم تا  تی باید افایوآیا برای نتیجه گرفتن از ا   :رسش و پاسخپاز مجموعه   .2

  بینی برسم؟

   د؟کنآیا درمانگر نادیده در اختیار شما دخالت می  :اندیشه نوینوعه 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

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2758&userid=13949&mailid=132
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2758&userid=13949&mailid=132
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2760&userid=13949&mailid=132
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2760&userid=13949&mailid=132
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2762&userid=13949&mailid=132
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
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   تی افکاربران رسمی اید. یرا تماس بگیو دارای مدرک م  دیده  با یکی از افراد بسیار آموزش  .4

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

~~~~~~~~~~    

 **  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 

  . شودمی ار  برگز  صبح به وقت غرب آمریکا  10  تساع   در  ، اکتبر  23  شنبه، یک روز    در   ا:وبینار بعدی م

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

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

ور  تی و درمانگر نادیده غوطه اف شوید و خودتان را در فرایند اواییمدر اینجا مستقیما زا طرف من پشتیبانی  

 وزنده. مخصوص شما.تبادالت زنده. سرگرم کننده و بسیار آم سازید.می

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

 . تیاف اول شاگردان دوره اواید اشتباهات مت •

 . کاویمینی در پایان جلسه که در آن عشق بی قید و شرط را میتمر •

در حین وبینار آنها را    یا   بنویسید رایم  راجع به آنها ب.  این فرصتی عالی برای طرح سواالت و نظرات شما است

 مطرح سازید.

~~~~~~~~~~    

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
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2592&userid=13949&mailid=127
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 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  

بخشیدن  :  146  ارهشم < 185  تا  136های  هشمار  <و بعد از آن   2017ینارهای  وب <روی وبینارهای ضبط شده

 پرسش و پاسخ و

 د:ین قرارن عناوین جالب آن از ا

 .گوید می  ا دمات رکند. شری مقرا آغاز می گری وبینار  0:00:00

( توانایی شارون در ارتباط تقریبا مداوم با  1پردازند: )گفتگو میشارون و گری راجع به موارد زیر به   0:07:04

( بخشایش واقعی. شری،  3)  و  "زیرزمین"( سفر شخصی شارون و رهایی چندین ساله او از 2درمانگر نادیده، )

 دهند. ظر مین گابریل و میری 

و من اکنون ]این احساس[    د[ ن اتفاق افتاآپرسد: وقتی ]بارب سوالی درباره جمله واقعه خاص می  0:45:06

 دهند. را در مورد آن دارم. گری، گابریل و شری جواب می

را مطرح    " درک کردن" دارد و عبارت  خشیدن به شارون عرضه میگری موضوع دیگری را برای ب  1:02:15

 دهد.سازد. شارون جواب میمی

آیند  هایی که رو میجنبه  ه آرامش شخصی و اینکه چگونه بروش  پرسد:  اینها میاگنیسکا راجع به    1:06:04

 دهند. . گری، شری و گابریل جواب میبپردازیم

 دهد. واب میپرسد. گری جآندره راجع به بخشیدن برادرش می 1:14:48

 دهد. . گری جواب می ی داردکاتلینا راجع به بخشیدن و درک کردن نظر  1:24:50

 . دهد . گری جواب میی دارد راجع به بخشیدن و درک کردن نظر  هلی  1:28:31

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1990&userid=13949&mailid=103
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و   راجع به بخشیدن و درک کردن نظری دارد. گری جواب زنای با محارم قربانیدگاه یک  نادیا از دی 1:35:11

 دهد.وبینار را پایان می 

  ~~~~~~~~~~      

 تی اف نظرات مثبت میلی درباره دوره اوای

ام. عجب موهبتی است و چقدر باعث تغییر در  ظرف چند ماه گذشته هر روز با درمانگر نادیده ارتباط داشته"

 " شود.دگی میزن

 گری، سالم 

آشنا   تو  وبسایت  با  پیش  سال  یک  بدل  تقریبا  متفاوتی  بسیار  فرد  به  اکنون  شدم.  دوره  عضو  آوریل  در  و 

ام. عجب موهبتی است و چقدر باعث  ظرف چند ماه گذشته هر روز با درمانگر نادیده ارتباط داشته  ام و گشته

 شود. دگی میتغییر در زن

ن را به کسانی بدهم که انگلیسی  توانم آام. متاسفانه فقط میایت تو را به دوستان و بستگانم دادهلینک وبس

به  این بود که مجبور شدم فرایند را    .داند واند کتاب تو را بخواند انگلیسی نمی بلدند. مادرم در حدی که بت 

اتفاقات گذشته شده است. او  از    اش و رهایی  رامشآ تی خیلی باعث  افاوای  برایش شرح دهم.زبان ماندارین  

انی دارد که  وه دوست. به عالکند حس میپردازد و تنش کمتری  اکنون با درک بیشتری با دنیا به تعامل می

 اند.آنها هم به این روش عالقمند شده

 میلی 

~~~~~~~~~~        

گروه  تمری یادآوری  گروه   ی:ن 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 

~~~~~~~~~~        
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 به شما عالقه دارم، گری 

 گ گری کری ©

 محفوظ است  ی حقوقتمام

 .ید ن کدرمانی با پزشکان مشورت  وارد  مامی مدر ت لطفاً توجه: 


