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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 ایامه رس نربخ 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:  

هیچ کسی مرا  )ب(    ،ل کار )الف( به اندازه کافی خوب نبودندرمانگر نادیده در حا  (2، )زبینش امرو ( 1)

)خواهد نمی مگس(  4،  مرغ  بوی  /مقاالت(  5)،  خوارمعجزه  )دئوهایی  کردن،  مرور  کمک    ( 6رای 

 بیشتری نیاز دارید؟ 

 تی ـ پیشرفته: افضای دوره اوای اع  رایب

جیمی مانی: جدیدترین استاد  (  3، )فایل ضبط شده وبینار اخیر ما آماده است(  2بینار بعدی ما، )و ( 1)

( بهبودی از آسیب  5دوره فشرده بعدی گابریل روتن برای دردهای مزمن، )  ( 4، ) تیافرسمی اوای

   ینیمرت هایگروه یادآوری  ( 6مغزی شدید، ) 

~~~~~~~~~~   

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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   وزامر شبین

آورید. در اینجا یک پرسش  نوشت به یاد میها میرا که سالها قبل در روزنامه  "زآن لندر "ی از شما  ضشاید بع

  آید.نوشته است می 2002آوریل  12و پاسخ پرمغز که او در 

 آن عزیز، 

معل  مطالعه کتاب  من  در حال  شاگردانم  و  انگلیسی هستم  زبان  به دشواری    1984م  اورول هستند.  جورج 

وقت می اینکه  بدون  را    توانم  فاشیسم  و  کمونیسم، سوسیالیسم  مفاهیم  تاریخ کنم  تدریس  را صرف  زیادی 

ه بودی.  های ماده اینها را به صورت مزاح توضیح دادو آید که تو با استفاده از گابرایشان توضیح دهم. یادم می

 شود. مطمئنم که باعث بحث پرشوری در کالس میباره بنویسی؟ ورا د آن آیا ممکن است 

 پیسیسیعلم در مییک م

 

 آورم: ماند. آن را در اینجا میهرچند که قدیمی است ولی مثل طال می 

 ها سمیا

 دهی. ات می سیالیسم: دو گاو ماده داری. یکی را به همسایهسو

 شیر بدهند. کمی  دهی و آنها شاید به تو کمونیسم: دو گاو ماده داری. هر دو را به دولت می

 فروشد. دهی و دولت آن را می دو گاو ماده داری. همه شیر آنها را به دولت می  فاشیسم:

 گیرد. کشد و هر دو گاو را میتو را می نازیسم: دو گاو ماده داری. دولت

 دزدی. کشی و یک گاو دیگر هم می مامور دولت را می داری. آنارشیسم: دو گاو ماده داری. هر دو را نگه می 
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 خری. فروشی و به جایش یک گاو نر میکی را می ماده داری. ی سم: دو گاوکاپیتالی

~~~~~~~~~~       

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 جه اول برای  عه در دراین مجمویادداشت:  

اعضا    ای غیررا بر  نیت آنن حسن  این حال به عنوا  درک ویژه و باالیی برخوردار است. با  که مخاطب از سطح

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 

~~~~~~~~~~       

 نی: به اندازه کافی خوب نبودن ارم

 یک جلسه شروع خوب 

 " ه و خیلی تنها هستمکنم در یک جزیر حس می "

ین مسئله تا وقتی حل نشود  روبرو هستند. ا  "به اندازه کافی خوب نیستم"تقریبا همگان به نوعی با مسئله  

ای )وقایع خاص( که باعث آن  تواند به شکلهای مختلفی ما را محدود سازد. به عالوه، یافتن مسائل ریشهمی

   اند ممکن است چالشی به حساب آید.شده

این جلسه شروع خوب باشید که در  تا دقیقه    توجه داشته  با    31)که دومین جلسه ما است( مارنی و من 

حس  :  رویمهمی روبرو هستیم )لطفا با دقت ببینید(. سپس با این تشبیه به سراغ درمانگر نادیده میموانع م

 . ه و خیلی تنها هستمکنم در یک جزیرمی

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


 

6 
 

 زنیم. به هدف می

 لینک ویدیو 

~~~~~~~~~~   

خواهد نادیا: هیچ کسی مرا نمی  

ام از این باور رها شده  

ا تی است و پس از یک جلسه مقدماتی با من و درمانگر نادیده توانست بر  افره اوایوعضای د نادیا یکی از 

حل  این از آن دسته مسائلی است که    که تمام عمر داشت غلبه کند.  "خواهد هیچ کسی مرا نمی"احساس  

شاید ماهها یا سالها به طول انجامد. وی در این ایمیل آن را این طور برایم شرح    با روشهای رایجکردن آن  

 دهد: می

 سالم گری، 

باورهای  ای  در جلسه نادیده داشتیم  با درمانگر  نیستم"که  اندازه کافی خوب  نیستم "و    " به    " مثل دیگران 

 متحول شدند.

ه صفر رسید ولی خواستم تاثیر آن را در زندگی  ات ناشی از این جمالت واقعا ب با وجود اینکه شدت احساس 

روز آخر هفته گذشته به جلسات آموزشی مفصلی رفتم: تئاتر در فضای آزاد،  دو  واقعی ببینم. این بود که در  

 آموزش خالقیت در محیط بیرون. 

کردیم و از  چالش گروه بیست نفره هنرمندان این بود که باید نقشهای مختلفی را در برابر دیگران بازی می 

  " خواهد هیچ کسی مرا نمی"از جهت    زدیم. این برایم آزمایش خوبیآنچه که برایمان ناشناخته بود حرف می

 .ام شد هستم خیلی باعث راحتی "طبیعی "اینکه حس کنم  بود. "مثل دیگران نیستم "و 

 رسد.به فکرم هم نمیتی حدیگر   "مثل دیگران نیستم" که این   امشاهد بوده

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2796&userid=13949&mailid=136
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ه دلیل کووید( از من  دیدی از نزدیکی رسیدم. وقتی رهبر گروه )ب احساسم مثل سایرین بود و به آگاهی ج

بدیهی است که خوشم نیامد ولی  اتفاق افتاد. دور از گروه نشستم.    " ایواقعه" خواست که جایم را تغییر دهم  

 ام. د یا انتخاب نشدههنخوادا هستم یا مرا نمیکنم از گروه جحالم خوب بود و دریافتم که حس نمی

 ام. رها شدهاین باور بر این است که از و تاییدی لذا این یک موفقیت واقعی برای من  

 ا با عشق فراوان، نادی

 

که باید وقایع خاص متعددی نهفته بودند  مسائل و  ت  ش خواهد که نادیا دامسئله هیچ کسی مرا نمی  ورای در  

ل را در  گرفت. این مسائسالگی هر روز یا هر هفته مورد تجاوز قرار می   17مثال از نوزادی تا  ند.  د ش حل می

کاویدیم   یویدیو با هم  اینجا    زیر  در  زیادی  بینشهای  داشتیم.  نادیده  درمانگر  با  دو جلسه  کار  این  برای  و 

 . وقت را داردهستند. ارزش صرف 

 لینک ویدیو 

  

 ~~~~~~~~~~  

 خوار ه مرغ مگسجزمع

کم افتاد و زبانم بند آمد. مثل معجزه بود! اصال امکان نداشت که  کنم که برای حدود یک دقیقه ف  اقرارباید  "

 "تصادفی بوده باشد 

  ن دانید که بیرون کردن آای وارد منزل شما شده باشد به خوبی می اگر تاکنون پرنده  مقدمه گری کریگ:

ده است مدام  تواند راهش را از درب یا پنجره به بیرون بیابد و در حالی که وحشت کرچقدر دشوار است. نمی

 کند.  پرواز می 

اوای )استاد  گایلینگ  تجربهافهلی  چنین  اخیرا  مگستی(  مرغ  یک  با  نادیده  ای  درمانگر  از  و  داشت  خوار 

 کمک گرفت. 

 معجزه. 

 ماجرای او از این قرار است: 

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2798&userid=13949&mailid=136
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 سالم گری، 

 مایلم ماجرای یک معجزه را برایت شرح دهم. 

مگس مرغ  یک  در  دیروز  گیر  پخوار  همه  ارکینگ  سوزان  کنیم.  بیرون  را  آن  کردیم  سعی  روز  تمام  افتاد. 

آ راندن  بیرون  ک   ن راههای  جستجویی  در  ندادند.  نتیجه  کدام  هیچ  کرد.  بررسی  هم    ه را  را  این  داشتیم 

مانند. از  خوار، اگر گیر بیفتند، فقط چند ساعت زنده میغهای مگسدریافتیم که به دلیل سرعت بال زدن مر

 ان را خیلی دوست داریم نگران جانش شدیم.آنجایی که پرندگ

نمی کاری  ما هم  و  بود  پارکینگ  در  هنوز  او  روز  پایان  که میدر  بکنیم. هر کاری  آنجا  توانستیم  از  کردیم 

رفت. صبح روز بعد هم همان طور بود. حوالی ظهر سوزان از پارکینگ آمد و گفت که او هنوز زنده  بیرون نمی 

 توانست زنده بماند.بود چون در آن شرایط فقط چند ساعت میاست. این خودش معجزه 

گفت  سوزان   و  کرد  برویم "نگاهم  نادیده  درمانگر  سراغ  به  باید  سمت  "حاال  به  و  او  نزد  به  که  بود  این   .

 پارکینگ رفتم.  

خوار کمک  درمانگر نادیده لطفا به این مرغ مگس"گفتیم  تی انجام دادیم و در حالی که می افیک دور اوای

 کرد و از درب پارکینگ بیرون رفت!! او به ناگهان به سمت پایین پرواز  "بیرون رود ن ک

کم افتاد و زبانم بند  کنم که برای حدود یک دقیقه ف  اقرار باید    سوزان و من با حیرت به یکدیگر نگاه کردیم.

 .آمد. مثل معجزه بود! اصال امکان نداشت که تصادفی بوده باشد 

 هلی

 ~~~~~~~~~~  

 ی مرور:اردی بها/ ویدئوهای قبلی پیشنهامقاله 

بودن وآرنج تنیس بازان همزمان برطرف    نیمسائل مربوط به دوست داشت  :نتایج  از مجموعه  .1

  شوند.می

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2800&userid=13949&mailid=136
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2800&userid=13949&mailid=136
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  رویای ما :لکان معجزاتپاز مجموعه  .2

  با دنیاتماس   –انگر نادیده درم  :تجربیات روحانیوعه مجماز  .3

~~~~~~~~~~   

 ارید؟ د  یشتری نیازکمک ب

تی  افیعنی اپتیمال ای  ز آخرین پیشرفت ماری اد تا درک بهترا بخوانی  تاب رایگان درمانگر نادیدهک .1

 .پیدا کنید 

ایاپتیما  دوره  عضو .2 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 میی عمیقی انجادهم. کارهادرس 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 حرفه گروه برتر افراد

   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 حرای افرا ن برغیر رایگا)فرصتی 

   های عضویت و قیمتجزئیات 

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2802&userid=13949&mailid=136
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2804&userid=13949&mailid=136
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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به    .شودمی ار  برگز  صبح به وقت غرب آمریکا  10  ت ساع  در  ، نوامبر  6  شنبه، یک روز    در  ا:وبینار بعدی م

ا نظرات  و  درباره  سواالت  یا هر  وی، مدروس پیشرفته، جلسات خودیارعضا  ارد چالشی، کاربردهای شخصی 

 . ان معجزات کمک کند اختصاص داردباال رفتن از پلکما در  ه به چیز دیگری ک 

ور  تی و درمانگر نادیده غوطه اف شوید و خودتان را در فرایند اواییمطرف من پشتیبانی    از در اینجا مستقیما  

 وزنده. مخصوص شما.بادالت زنده. سرگرم کننده و بسیار آمت سازید.می

 ن قرارند:است مطرح شوند از ایقرار ون  موضوعاتی که تاکن

 استفاده از درمانگر نادیده برای تاکید  •

 ول روز طن کلگ درباره ارتباطات متعدد او با درمانگر نادیده در ادامه گفتگوی عمیق با شارو  •

 که قبال توسط گابریل مطرح شده بود   "زدهکتف یخ"سوالی درباره   •

 تی افل شاگردان اوایاوتوضیحات بیشتری در زمینه اشتباهات متد  •

 کاویم و نحوه تعامل با آن را مییک تمرین در پایان که در آن تبعیض نژادی  •

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

 پیوندند.ی بیکر و دکتر گابریل روتن در پاسخگویی به شما به من میشر مطرح سازید.

~~~~~~~~~~    

 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 

شده  ضبط  وبینارهای  آن  2017ینارهای  وب  <روی  از  بعد  :  147  ارهشم  < 185  تا  136های  هرشما  <و 

 شاگردان و عشق بی قید و شرط  اولاشتباهات متد 

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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 د:ین قرارن عناوین جالب آن از ا

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

 کند. متداول شاگردان شروع می گری گفتگو را با توضیحاتی درباره اشتباهات 0:05:20

درس و    30دهد. راجع به  نظر می  رینی و ارزش تبعیت از دستورالعملهامآن راجع به گروههای ت  0:18:51

 دهند.گوید. گری، شری و گابریل جواب میجلسات خودیاری هم می

 دهند.دهد. شری و گابریل نظر می ( را توضیح می 15گری روش شرح ماجرا )درس    0:36:04

 دهند. دهد. شری و گابریل نظر میگری روش جابجایی را شرح می 0:43:43

ک  0:47:15 ترکیب  ایگری  می تی ضربهاف ردن  توضیح  را  نادیده  درمانگر  با  روشها  سایر  یا  شری،  ای  دهد. 

 دهند.ریکی و جن نظر می  گابریل، هلی، عیسی، 

 .کند کند. شری هم در آن شرکت می گری تمرین جدیدی را برای عشق بی قید و شرط معرفی می 1:17:27

 دهد. گری وبینار را پایان می 1:40:03

  ~~~~~~~~~~      

 نویسد تی، میاف می مانی، جدیدترین استاد اوای تایش جیشری بیکردر س

 گری، سالم 

التحصیل مرکز آموزشی گری کریگ، به  بسیار خرسندم به اطالعت برسانم که جیمی مانی، جدیدترین فارغ

 تی دست یافته است.اف عنوان استادی اوای

ای مدرک  اخذ  ساله  یک  دوره  الزامات  همه  ای  تیافجیمی  استاندارد  اف)اپتیمال  و  نادیده  درمانگر  تی، 

. این دوره همچنین شامل کار بر روی رشد شخصی و تبدیل شدن به یک درمانگر  تاس را برآورده    طالیی(  
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-بندی مجدد و سایر زمینهدرمان شده، بازخورد جلسات تمرینی، نگاهی کلی به اصول مورد استفاده در قاب

وری در آموزش که برای همه  د. به عالوه جیمی مجموعه غوطهشوکنند میهایی که برای هر فردی فرق می

 انده است.شاگردان الزامی است را هم گذر

ر دنیا قرار گیرد باید آزمون نهایی  تی دافدانی برای این که کسی در میان کاربران برتر ایهمان طور که می 

 آید.ه دستاورد مهمی به حساب میشد ک 94درصد بگذراند. نمره جیمی    90تبی را با نمره حداقل  ک

ای  های شفابخشی و معنوی دارد. مثال مدتهای طوالنی شاگرد دورهمینهجیمی سابقه تاثیرگذاری در برخی ز

العات زیادی در کارهای دکتر دیوید هاوکینز، پزشک و روانشناس مشهور، داشته است.  طدر معجزات بوده و م

درس  معنوی  معلم  یک  نزد  هم  االن  کوانتوم  می  وی  فیزیک  زمینه  در  هم  مفصلی  مطالعات  خواند. جیمی 

وی مدرک کارشناسی ارشد در علوم متافیزیکی دارد    یک خوانده است.زو صدها کتاب راجع به متافی  ته  ش دا

 و استاد ریکی نیز هست. 

دوره   در  جیمی  پذیرفتن  از  که  بگویم  باید  هم  تعادلاف ایشخصا  برقراری  خرسندم.  بسیار  میان    تی 

سنگینی آموزشی  برنامه  چنین  در  شرکت  و  زندگی  ساده  نیازمندیهای  تعهد  کار  و  اشتیاق  ولی  نیست.  ای 

بسیار  به این دستاورد هم برسد. مراجعانی که به نزد جیمی خواهند آمد از کار با یک روح باعث شدند جیمی 

 آرام که مهارت و دلسوزی زیادی هم دارد لذت خواهند برد.

 لطفا همراه با من به جیمی تبریک بگویید! 

 شری

~~~~~~~~~~        

 مزمن جسمی   دوره فشرده بعدی دکتر گابریل روتن برای دردهای

  تی و کار با درمانگر نادیده دارند اف دسته از شاگردانی است که درک کاملی از اوای  ناین دوره فشرده برای آ 

از وبینارها را  ی خودیااند. ویدیوهاو سی درس دوره را خوانده و تمرین کرده ری و همین طور تعداد کافی 
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اند. به عالوه دوره فشرده شری  دهیتی و روش آرامش شخصی رس افساختار اوای  ز اند و به درک خوبی ادیده

 هستند.  ناند و یا در حال گذراندن آبیکر را هم گذرانده

 شود.شاوره یک ساعته با من یعنی گابریل روتن هم میمای شامل یک جلسه این دوره فشرده شش هفته

و   ن استایا مراجعانتی مزمن شما  مهدف از آن فراهم ساختن یک برنامه عملی برای کار بر روی مسائل جس

 شود: شامل این موارد می

 گردآوری عالئم جسمی مزمن •

 پرسشنامه مخصوص  •

 هستند نقشه راه برای یافتن مسائل احساسی که در زیر آنها  •

 ش: نق •

 دود کننده باورهای مح

 ویز و درمان تشخیص، تجوکهای ناشی از  ش 

 مزمندرد، احساسات منفی و باورها به عنوان محرکهای 

 روزانه از روش آرامش شخصیاستفاده  –ایجاد برنامه عملی  

 دسامبر + یک جلسه خصوصی  10و  9نوامبر،  26و  25نوامبر،   12و  11روزها: 

 بعد از ظهر به وقت مرکز اروپا 8تا   6زمان: ساعت 

 دالر  400گذاری شما: سرمایه

 gabriellerutten@proton.meبرای ثبت نام لطفا ایمیل بفرستید 

mailto:gabriellerutten@proton.me
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~~~~~~~~~~        

 کند آندرئا پارتریج به خاطر بهبودی قابل توجه شوهرش از آسیب شدید مغزی قدردانی می

 سالم گری، 

تو در یک  د شد.  یک سال قبل شوهرم تصادف کرد و آسیب شدیدی به مغزش واردقیقا  شود که  باورم نمی

ام. خیلی چیزها  ای و هنوز به اندازه کافی از صمیم قلب از تو تشکر نکردهسال گذشته مدام در ذهن من بوده

 باید بگویم.

نمی و  قدردانم  است.  آمده  بند  زبانم  هستم.  حیرت  در  قالب  هنوز  در  سال  ک توانم  چطور  که  بگویم  لمات 

 برای اندی شفا فرستادی. بهبودی او در ابتدا قطعا معجزه بود. گذشته به محض اینکه از تو خواستم 

اش شکسته بود، خونریزی داشت و آسیب مغزش  خش زیرین جمجمهآسا: ببهبودی جسمی معجزه •

 شدید بود.

اهد شد و توانایی حرف زدن را هم از دست خواهد  رده بود که او ناشنوا خوبینی کاعصاب پیشجراح   •

سوم  . او در روز  دانستم که این طور نخواهد شد که حتی در آن زمان هم میداد. جالب این است  

را می و حرف هم میشنید، میهمه چیز  ایفهمید  از دروس  را شکر کردم که  یاد  اف زد. خدا  تی 

مطمئن بودم که    شوند.ام که برخی حرفهای پزشکان باعث ایجاد باورهای محدود کننده میگرفته

کنند و برای هیچ  ادرست است و به فکر افرادی افتادم که چنین چیزهایی را باور میبینی آنها نپیش

   شوند.دچار تنش می

بایست • ابتدا  همان  از  توانست  باعث  د وی  امر  همین  فقط   و  شد.  تعادلش    تقویتش  حفظ  در  اندکی 

  مشکل داشت.
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خش بازپروری مغز  ود او را به بهنوز در خواب ب  و در روز ششم و در حالی که ضربان قلبش پایین   •

او هنوز نمی باعث مشکالتی شد چون  امر  بیاشامد. ولی همه چیز  فرستادند. این  یا  توانست بخورد 

 خوب پیش رفت. 

دانی بروز تنش باعث به تعویق  وب فکری مهمترین مسئله او بوده است و همان طور که میچهارچ •

 شود. افتادن شفا می

و بگویم که    نمتو تشکر ک  صمیم قلب از  هدفم از این ایمیل بیشتر این بود که از  فعال همینها کافی هستند.

کنم. تو کسی هستی که در  دهی و چقدر تو را تحسین می ای هستی و چقدر قوی شفا میالعادهچه مرد فوق

می انجام  شکل  بهترین  به  را  آن  و  داری  ماموریتی  می زندگی  جا  همه  نورت  و  مندهی  به  تو  و    درخشد. 

افراد دیگر   با آن  گذاری چیزی است که کمتر کسی میمیراثی که به جا می  . دهیانگیزه میبسیاری  تواند 

 رقابت کند. 

 با عشق، آندرئا پارتریج 

~~~~~~~~~~        

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 اعمخصوص  ید. لطفاً این را در بخشبایمی 

~~~~~~~~~~        

 به شما عالقه دارم، گری 

 گ گری کری ©

 است  محفوظ ی حقوقتمام

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


