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

~~~~~~~~~~ 

 در این شماره ـ برای همگان:  

، )ب( درمانگر نادیده به عنوان مربیل کار )الف( درمانگر نادیده در حا (2، )زامرو عشق و انگیزش (1)

کمک ( 5مقاالت/ ویدئوهایی برای مرور کردن، )( 4یک شعر الهی، )( 3) ،چهار مزیت غیرمنتظره

 بیشتری نیاز دارید؟

 تی ـ پیشرفته:  اف برای اعضای دوره اوای

یادآوری ( 4سفر پرفایده، )( 3، )فایل ضبط شده وبینار اخیر ما آماده است( 2وبینار بعدی ما، ) (1)

  های تمرینی گروه

~~~~~~~~~~   

  وزامر عشق و انگیزش

 هایشان را ببینید.هدستمال کاغذی بیاورید تا پیوستن مجدد سربازان به خانواد

 لینک ویدیو

~~~~~~~~~~      

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 اورجه اول برای این مجموعه در دیادداشت: 

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

http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=zK23vIX0X_ttufnQhEXxz-gt9z8EFwNqkoFAjGU7YsAV9y9Ar6KxAAYd6CFdFuV5rqZ88kB8I0V2E3yH1G5mhMgA4SVqqrH3jWst8Tv6OSb7FtlnAglgASO68jG2tXQlWrXVdU9pPgsumBu1UN4HCaZgkG5f4420C6ctPkviJesjHO55fLUZ4FhNQBZBGMMoPD1_NPpwQ1mmtMKCVyYpSC7WQ5Q-3gW_CuSsVay1RW5S0
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2974&userid=13949&mailid=143
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2974&userid=13949&mailid=143
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
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دهم با امید اینکه مزایا و فواید آن را برای همگان گسترش و افزایش دهیم. این مجموعه برای  هم قرار می

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

~~~~~~~~~~      

  ه عنوان مربیدیده بدرمانگر نا

 "... اغلب هدف نهایی ... یا مربی ... در درون ما و او آزاد است."

نگریم. لذا به سراغ کتابها، متخصصین، معلمان، ما برای دریافت راهنمایی و توصیه به بیرون از خودمان می

ا و آزاد است. به صحبتهای رویم. ولی اغلب هدف نهایی ... یا مربی ... در درون مپزشکان و اساتید مختلف می

  زنیم گوش دهید.در این باره و مثالهایی که میماریان بیلیچ و من 

  لینک ویدیو

~~~~~~~~~~  

درمانگر نادیده ره از جانب چهار مزیت غیرمنتظ  

کند که در آنها درمانگر نادیده موجب مزایای ویدیو دکتر ماریان بیلیچ مثالهای متعددی را ذکر میاین در 

 موثری، که فراتر از انتظارات ما هستند، شده است. از جمله:

  شماری مفید رد بی. این ابزار در موا"ایتی مکالمهافای"آسودگی تقریبا فوری درد مچ پا از طریق

 است.

 جویی زیادی در وقت شود.تواند موجب صرفهای برای یک مشکل. این مزیت میراه حل غیرمنتظره  

  مالیم شدن یک مسئله احساسی شدید )در پشت صحنه( که امکان کار عمیق را فراهم کرد. با

 ازند.توانند با اطمینان به شدیدترین خاطراتشان بپردچنین مزیتی عده زیادی می

 هایی که موجب آسودگی اساسی از یک مشکل ادراری شد. پزشکان هم بعدا این واقعیت را توصیه

 تایید کردند.

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2977&userid=13949&mailid=143
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 لینک ویدیو

  

 لینک ویدیو با زیرنویس فارسی

~~~~~~~~~~  

 یک شعر الهی

 تی(افنوشته جاگجیت سینگ آهلووالیا )عضو دوره اوای

 بارد، لطفی از جانب ارباب و الوهیتروم باران بر من میوقتی در سکوت راه می"

 "کنم من همه چیز هستم و همه چیز از آن من استنگرم حس میوقتی به اطراف می

روی روی نصیبم شد برایت شرح دهم. قصد پیادهای را که اخیرا به هنگام پیادهمایلم تجربه ی،سالم گر

 نداشتم و فقط از یک حس شهودی )از جانب درمانگر نادیده( پیروی کردم.

به محض اینکه به خیابان رسیدم ... تجربه حضور الوهیت شروع شد. آرامش کامل یا جریان یا هر نام دیگری 

بینی به بگذاریم. همچنین هدایت شدم که متن زیر را با تلفن همراهم تایپ کنم. آنچه که می که بر آن

اکنون توقف کن و این دو خط را بنویس و بعد "روی به من گفته شد یکباره تایپ نشد. انگار در حین پیاده

 این چند بار اتفاق افتاد. ."دوباره راه برو

رفتم، کنم و این انگار به نوعی برایم دانلود شد. به طور خالصه راه میاصال از پیش قصد نداشتم چیزی تایپ 

دادم. نتیجه آن چیزی شد که در زیر روی تا چرخه بعدی ادامه میکردم و به پیادهکردم، تایپ میتوقف می

 بینی:می

 

 بارد، لطفی از جانب ارباب و الوهیتروم باران بر من میوقتی در سکوت راه می

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2980&userid=13949&mailid=143
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2980&userid=13949&mailid=143
https://eft.ir/News/59223/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%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
https://eft.ir/News/59223/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%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
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 کنم من همه چیز هستم و همه چیز از آن من استنگرم حس میراف میوقتی به اط

 

 شود بی هیچ زحمتی راه برومشادی درونی باعث می

 پیچندروند، همگی به راحتی درهم میخش برگها، پارس سگها، خودروهایی که میصدای خش

 

 روی در خیابان شناور هستمکنم موقع پیادهحس می

 دهدرا حرکت می چون چیزی در درونم قایقی

 

 رومای بر لب دارم راه میدر حالی که لبخند ابلهانه

 دانم که این جریان لطف الهی استمی

 

 وقتی به سمت چپ رفتم عشق زیبایی را دیدم

 ماه و ابرها به رقصی الهی مشغول بودند

 

 وقتی ماه از پشت ابرها بیرون آمد

 عشق واقعی را حس کردم
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 آیدیشفای واقعی هم از همین م

 دهدعشق تنها چیزی است که معنی می گوید که در این دنیاو می

 

 با عشق و قدردانی

  جاگجیت

~~~~~~~~~~  

 ها/ ویدئوهای قبلی پیشنهادی برای مرور: مقاله

  سردرد برطرف شد :نتایج از مجموعه .1

  شفای حقیقی :لکان معجزاتپاز مجموعه  .2

  همه چیز تغییر کرد و زمان ایستاد :تجربیات معنویاز 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 که مخصوص افراد حرفه ما تیافدوره اپتیمال ایعضو  .2

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

https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2982&userid=13949&mailid=143
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2984&userid=13949&mailid=143
https://www.emofree.com/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=2986&userid=13949&mailid=143
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
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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(فه)فرصتی غیر رایگان برای افراد حر

  های عضویت جزئیات و قیمت

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

ارد چالشی، کاربردهای شخصی یا هر ودروس پیشرفته، جلسات خودیاری، م به سواالت و نظرات اعضا درباره

 .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

 ه. سرگرم کننده. حاوی اطالعات فراوان. مخصوص شما.سازید. تبادالت زندمی

 از این قرارند: این بار موضوعات

 سوالی درباره نحوه معرفی درمانگر نادیده به کودکان و نوجوانان  

 سوالی از گابریل روتن درباره واکنش یخ زدگی 

 دهدگری باز هم اشتباهات متداول اعضا را شرح می 

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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 یتان پیش آیندسایر سواالتی که ممکن است برا 

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

 پیوندند.بیکر و دکتر گابریل روتن در پاسخگویی به شما به من می شری 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:

 .گویدشری مقدمات را میکند. گری وبینار را آغاز می 1:11:11

باط توانند با درمانگر نادیده ارتکند که با آن بهتر میتمرینی را برای اعضا بیان میماریان بیلیچ  1:18:12

 دهند.ترینا، تونی، هلی، جودیت و آن نظر و تجربیان خودشان را شرح میبرقرار کنند. گری، آالنا، کا

دهند. گری دهد. شری و گابریل نظر میهم رایج است شرح می گری مسئله شرایط ما را که خیلی 1:12:11

 بخشد.وبینار را پایان می

~~~~~~~~~~       

 تی )درمانگر نادیده(افای به اوایتی ضربهافسفر پرفایده الرین نیومن از ای

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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ن است. دستیابی به مهارتهای کار با درمانگر نادیده اغلب مستلزم صرف وقت و تمری مقدمه گری کریگ:

اش را ایمیل از او را که سفرهای پرفایده دوولی قطعا ارزشش را دارد. در اینجا با کسب اجازه از الرین نیومن 

 آورم.دهند در زیر میشرح می

 ایمیل اول الرین:

 سالم گری،

ت کمک از که در آن تجربه شارون در برقراری ارتباط با درمانگر نادیده و درخواس 141باید بگویم که وبینار 

او شرح داده شد برایم بسیار مفید و به موقع بود. این دقیقا همان جایی که است که در پلکان معجزات به آن 

ام و لذا شنیدن صحبتهای تو و شارون خیلی برایم خوشایند بود و باعث شد بیشتر و بیشتر تمرین رسیده

شتری از او درخواست کنم و جلسات بیشتری هم کنم، به درمانگر نادیده بیشتر اعتماد کنم و با اطمینان بی

 با او داشته باشم.

کنم این در کارم با مراجعان هم وارد شده است. اخیرا مراجعی داشتم تر این است که فکر میاز همه جالب

ای بسیار خرسند بود. در آخرین تی ضربهافکردم. او از تغییرات ناشی از ایکه شش ماه بود با او کار می

ه، پس از اتفاقی که در خانه برایم افتاده بود، و در نزدیکی پایان جلسه او دوباره داشت به احساسات جلس

 دانستم بهترین راه حرف زدن با او در آن موقعیت چیست.گشت. نمیاش برمیگذشته

است که دانست که وقت آن رسیده البد ناخودآگاهانه از درمانگر نادیده کمک خواسته بودم یا او خودش می

-چون به ناگهان دیدم که در حال درخواست از مراجع برای آزمودن شکل جدیدی از ای به او نزدیکتر شوم

تواند به ولی می دانم او به امور غیرمادی اصال باور نداردتی یعنی درمانگر نادیده هستم. به او گفتم که میاف

دهد. او هم قبول کرد. لذا در دستیابی به یک دعاهای من و دعوت از یک قدرت برتر برای کمک به او گوش 

اش کردم و بعد از درمانگر نادیده دعوت به عمل آوردم تا در هر موردی که در طول لحظه عاشقانه راهنمایی

بهترین چیزی بود که در ظرف چند ماه به او  جلسه شنیده بود کمک کند. مراجع گفت که آن ده دقیقه

 .بودعالی  شا حس کرد و حال! آرامش عمیقی رداده بودم
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زنم درمانگر نادیده سعی داشت )باز هم!!( کاری کند که به او اعتماد نمایم تا بتوانم در جلساتی که حدس می

 با مراجعان دارم بیشتر از او کمک بگیرم.

 گیرم.کنم. از آدالید تو را در آغوش میباز هم از تو به خاطر وبینارهایت تشکر می

 الرین ایکس

 یمیل دوم الرین:ا

 سالم گری،

 یک بروزرسانی مهیج درباره آن مراجع برایت دارم!

ای استفاده تی ضربهافدو جلسه پس از آن داشتیم و در آنها درمانگر نادیده را دعوت کردم و اصال از ای

وانست به مراجع ت نکردم. آخرین جلسه دیروز بود و آرامشی بیش از معمول برای هردوی ما به ارمغان آورد.

خواسته است کار درستی اش برسد که در آن نومیدانه میای در دو سه سالگیعمق بیشتری برود و به خاطره

را انجام دهد ولی توان آن را نداشته است. وی گفت که به لحاظ عقلی باید اذعان دارد که به احتمال زیاد آن 

ضطراب شغلی او در حال حاضر گذاشته است. منتظرم آورد. ولی ظاهرا تاثیر عمیقی بر اخاطره را به یاد نمی

تواند تغییرات اند )او خیلی خوب میاش پدید آمدهزندگی درخبر دهد که در نتیجه آن جلسه چه تغییراتی 

 کند.را تشخیص دهد(. همچنین بسیار مایلم ببینم که درمانگر نادیده از این به بعد چه کمکی به او می

 9جالب در درکی که از ارتباط با درمانگر نادیده دارم رسیدم. من و آن مراجع کال  به عالوه به یک پیشرفت

جلسه با درمانگر نادیده برای خودمان داشتیم و بعد به سراغ مسائل یکدیگر رفتیم. مسئله من حذف موانع 

ای در برقراری هام که موانع ناخودآگاهانارتباط بیشتر با درمانگر نادیده و حس شهود بود. اخیرا دریافته

ارتباط با درمانگر نادیده دارم. پس از آن که حرفهای شارون را شنیدم تمایلم به ارتباط با درمانگر نادیده 

شد. در آخرین جلسه درمانگر نادیده مرا به یک واقعه که خیلی بیشتر شد. ولی انگار چیزی مانع این کار می

به این باور برسم که دها بود و کاری کرده بود ژادبیرستان برایم مثل مدیر در دبیرستان اتفاق افتاده بود برد. 
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-بود که با وجود این که بخشی از من میاین  ."حتی فکر کردن به درخواست کمک نوعی تقلب است"که 

گرفت و قویتر با درمانگر نادیده ارتباط بگیرد ولی بخش جوانتری هم بود که جلوی مرا میخواست بیشتر 

 هددیان رگنامرد زا کار غلطی است. (از جمله درمانگر نادیده)درخواست کمک از هر کسی  کردچون حس می

کسازی شده است چون بیشتر با او ارتباط دارم. اپ نونکاه ک منکیم رکف و میتفرگ کمک عوضوم نیمه یارب

 مثل شارون و دیگران بتوانم مدام او را حس کنم.این است که هدفم 

~~~~~~~~~~       

د های خو هایی برای بهبود مهارت منظماً فرصت های تمرینی ما 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 ©
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