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 مراجعه کنید. سایت رسمی مراکز آموزشی گری کریگ وببرای کسب اطالعات بیشتر به  لطفاً

~~~~~~~~~~ 

 در این شماره ـ برای همگان:  

غم ، )ب( مسائل مربوط به تربیت فرزندل کار )الف( درمانگر نادیده در حا (2، )زامرو جمله (1)

 کمک بیشتری نیاز دارید؟( 4مقاالت/ ویدئوهایی برای مرور کردن، )( 3) ،خانوادگی

 تی ـ پیشرفته:  اف ی دوره اوایبرای اعضا

  های تمرینی یادآوری گروه( 3، )فایل ضبط شده وبینار اخیر ما آماده است( 2وبینار بعدی ما، ) (1)

~~~~~~~~~~   

نکته مهم: به دلیل تعطیالت سال نو، این شماره خبرنامه و همین طور وبینار روز یکشنبه آخرینها 

 ایل ژانویه کارمان را ادامه خواهیم داد. در سال جاری میالدی خواهند بود. از او

~~~~~~~~~~   

  وزامر جمله

کفایت هستیم. عمیقترین ترس ما این است که به شکلی غیرقابل عمیقترین ترس ما این نیست که بی

پرسیم مگر من ترساند. از خودمان میگیری قوی هستیم. این نور ما و نه تاریکی ما است که ما را میاندازه

یا معرکه باشم؟ درواقع باید گفت که شما چه کسی نیستید؟ شما  درخشان، با استعدادتم که عالی، که هس

کند. این که خودتان را آن قدر فرزند خدا هستید. این که خودتان را کوچک بیانگارید کمکی به دنیا نمی

یست. همه ما، مثل کوچک کنید تا دیگران در کنارتان احساس ناامنی نکنند حاوی هیچ نکته درخشانی ن

اگر بگذاریم ایم تا تجلی شکوه خداوند، که در درون ما است، باشیم. کودکان، باید بدرخشیم. ما به دنیا آمده

اگر از ترسمان رها شویم حضورمان به  دهیم.نورمان بدرخشد ناخودآگاهانه به دیگران هم اجازه این کار را می

http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=zK23vIX0X_ttufnQhEXxz-gt9z8EFwNqkoFAjGU7YsAV9y9Ar6KxAAYd6CFdFuV5rqZ88kB8I0V2E3yH1G5mhMgA4SVqqrH3jWst8Tv6OSb7FtlnAglgASO68jG2tXQlWrXVdU9pPgsumBu1UN4HCaZgkG5f4420C6ctPkviJesjHO55fLUZ4FhNQBZBGMMoPD1_NPpwQ1mmtMKCVyYpSC7WQ5Q-3gW_CuSsVay1RW5S0
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ماریان ویلیامسون، بازگشت عشق: نظراتی درباره . شودرهایی دیگران هم می شکل خودکار باعث

 ای در معجزاتاصول دوره

~~~~~~~~~~      

درمانگر نادیده در حال کار ـ یک مجموعه   

 )چند مثال در زیر(

در نظر گرفته شده و فرض بر آن است  تی اف ای اعضای دوره اواین مجموعه در درجه اول برای یادداشت: 

که مخاطب از سطح درک ویژه و باالیی برخوردار است. با این حال به عنوان حسن نیت آن را برای غیر اعضا 

با امید اینکه مزایا و فواید آن را برای همگان گسترش و افزایش دهیم. این مجموعه برای دهم  هم قرار می

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

~~~~~~~~~~      

  استفاده از درمانگر نادیده برای مسائل مربوط به تربیت فرزندان

های مفیدی راه برای نسل آینده شود... و ... حتی به شیوه تواند باعث مزایای عظیمیآرامش شخصی می"

 "رسیدن به صلح جهانی را به ما نشان دهد.

ه برای کودکان دتی چگونه با ذکر مثالهایی نحوه بکارگیری درمانگر نادیافببینید من و چهار کاربر ماهر اوای

-سل آینده شود... و ... حتی به شیوهتواند باعث مزایای عظیمی برای ندهیم. آرامش شخصی میرا شرح می

 های مفیدی راه رسیدن به صلح جهانی را به ما نشان دهد.

 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://emofree.com/unseen-therapist-at-work-plus-insights/recordings-51-101/using-the-unseen-therapist-for-parental-issues.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Parental&utm_content=Body&utm_campaign=12-15-22
https://emofree.com/unseen-therapist-at-work-plus-insights/recordings-51-101/using-the-unseen-therapist-for-parental-issues.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Parental&utm_content=Body&utm_campaign=12-15-22
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کنداز شدت یک غم خانوادگی کم میدرمانگر نادیده   

".نتیجه بر روی موضوعات بسیار مختلف عالی بود"  

رویم و چند غ وقایع خاص میاست. ببینید چگونه به سرا "یک شروع خوب"این جلسه من و کاتلینا مثالی از 

ه مرا راهنمایی کرد تا به شکلی کلی از شدت این مسئله بکاهم. نتیجه دکنیم. درمانگر نادیمورد را بررسی می

 بر روی موضوعات مختلف بسیار عالی بود. در اینجا چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارند.

 لینک ویدیو

 ویدیو با زیرنویس فارسیلینک 

 

~~~~~~~~~~  

 ها/ ویدئوهای قبلی پیشنهادی برای مرور: مقاله

کاترین الوندس از درمانگر نادیده برای بهبودیهای  :شفاهای غیرممکن از مجموعه .1

  کندغیرممکنی استفاده می

  تی برای فلج مفید است؟افآیا ای :رسش و پاسخپاز مجموعه  .2

  توانم نت باالتر را بخوانم؟آیا می :اندیشه نویناز مجموعه  .3

~~~~~~~~~~  

 کمک بیشتری نیاز دارید؟

تی اف را بخوانید تا درک بهتری از آخرین پیشرفت ما یعنی اپتیمال ای کتاب رایگان درمانگر نادیده .1

 .پیدا کنید

ای و شاگردان باانگیزه است شوید. خودم ما که مخصوص افراد حرفه تیافوره اپتیمال ایدعضو  .2

 دهیم. اعتبار دارد. دنیا را تحت تأثیر قرار دهید.دهم. کارهای عمیقی انجام میدرس می

https://emofree.com/unseen-therapist-at-work-plus-insights/recording-1-50/unseen-therapist-kicks-the-center-out-of-family-grief.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Family&utm_content=Body&utm_campaign=12-15-22
https://emofree.com/unseen-therapist-at-work-plus-insights/recording-1-50/unseen-therapist-kicks-the-center-out-of-family-grief.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Family&utm_content=Body&utm_campaign=12-15-22
https://eft.ir/News/71381/%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-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://emofree.com/answers/doing-the-impossible/kathleen-lowndes-uses-the-unseen-therapist-for-impossible-recoveries.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Kathleen&utm_content=Recommended&utm_campaign=12-15-22
https://emofree.com/answers/doing-the-impossible/kathleen-lowndes-uses-the-unseen-therapist-for-impossible-recoveries.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Kathleen&utm_content=Recommended&utm_campaign=12-15-22
https://emofree.com/answers/doing-the-impossible/kathleen-lowndes-uses-the-unseen-therapist-for-impossible-recoveries.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Kathleen&utm_content=Recommended&utm_campaign=12-15-22
https://emofree.com/answers/questions-and-answers/can-eft-help-with-paralysis.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Paralysis&utm_content=Recommended&utm_campaign=12-15-22
https://emofree.com/garythink/episodes-1-50/15-can-i-sing-a-higher-note.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=Sing&utm_content=Recommended&utm_campaign=12-15-22
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://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


 

5 
 

کنیم مدرک بگیرید. وارد که در سطح باالیی برگزار می تیافمدرک کامل ایاز طریق برنامه ارائه  .3

 در شفابخشی شوید. تأثیرگذارای و گروه برتر افراد حرفه

  تیافکاربران رسمی ایبا یکی از افراد بسیار آموزش دیده و دارای مدرک ما تماس بگیرید.  .4

 تماس بگیرید. تی گری کریگافمراکز آموزشی رسمی ایبرای کسب اطالعات بیشتر لطفاً با  .5

~~~~~~~~~~    

 ***پیشرفته*** 

 تی:افبرای اعضای دوره اپتیمال ای

 ای و شاگردان باانگیزه(برای افراد حرفه )فرصتی غیر رایگان

  های عضویت جزئیات و قیمت

 .شود میبرگزار  صبح به وقت غرب آمریکا 14در ساعت  ،دسامبر 11 شنبه،یکروز در  وبینار بعدی ما:

ارد چالشی، کاربردهای شخصی یا هر وات اعضا درباره دروس پیشرفته، جلسات خودیاری، مبه سواالت و نظر

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

ور تی و درمانگر نادیده غوطهافشوید و خودتان را در فرایند اوایدر اینجا مستقیما از طرف من پشتیبانی می

 د. تبادالت زنده. سرگرم کننده. حاوی اطالعات فراوان. مخصوص شما.سازیمی

 از این قرارند: این بار موضوعات

 گوید. عده زیادی ای که برای ارتباط با درمانگر نادیده داشته است میدکتر ماریان بیلیچ از تجربه

 اند.منتظر این موضوع مهم بوده

  گوید. تقریبا همگان به نوعی این مسئله را دارند.می "غلبه بر طرز تربیت قدیمی"گری راجع به  

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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  کند.که اغلب در آسیبهای شدید بروز می "واکنش یخ زدن"سوالی راجع به 

 تیافادامه توضیحات مربوط به اشتباهات متداول شاگردان اوای 

 .سایر موضوعاتی که ممکن است در حین وبینار رو بیایند 

یا در حین وبینار آنها را  بنویسیدراجع به آنها برایم . نظرات شما استاین فرصتی عالی برای طرح سواالت و 

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

~~~~~~~~~~    

 فایل ضبط شده وبینار اخیر ما آماده است

شوید و در منوی سمت چپ  تیافحساب کاربری خود در دوره اوایبرای دسترسی به آن کافی است وارد 

برقراری : 151 شماره <185تا  131های شماره <و بعد از آن 2112وبینارهای  <روی وبینارهای ضبط شده

 درمانگر نادیده ارتباط با

 عناوین جالب آن از این قرارند:

 .گویدکند. شری مقدمات را میگری وبینار را آغاز می 1:11:11

پرسد. یک گفتگوی عمیق. شارون، شری، گابریل، درمانگر نادیده می "کردنحس ن"آن راجع به  1:11:28

 دهند.ریکی دی، جودیت و نیال نظر می

شارون و گری به گفتگو درباره تجربیات قبلی شارون برای برقراری ارتباط با درمانگر نادیده ادامه  1:55:33

 بخشد.یدهند. گری وبینار را پایان مدهند. شری و گابریل نظر میمی

~~~~~~~~~~       

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 های خو هایی برای بهبود مهارت های تمرینی ما منظماً فرصت در گروه های تمرینی: یادآوری گروه

 سایت ما بررسی کنید. یابید. لطفاً این را در بخش مخصوص اعضای وب می

~~~~~~~~~~       

 به شما عالقه دارم، گری

 گری کریگ ©

 تمامی حقوق محفوظ است

 .کنیددر تمامی موارد درمانی با پزشکان مشورت  لطفاً :توجه


