
 

 

 تی گری کریگافخبرنامه رسمی ای

 0202 آگوست 1، 6911 مرداد 61

 

 تی رسمیافای

 تی )درمانگر نادیده(افاپتیمال ای

 مطالب جدید و بیشتر –ها فوت و فن –نکات 

 توجه توجه توجه

 کارها به شدت مخالف است:گری کریگ با این 

ساز و غیره )وی این ساز، انگشتان ثروتتی ثروت: ذهن ثروتافبرگزاری هرگونه دوره ای -6

 داند(تی میافکار را تحریف ای

 داند(ترجمه و انتشار بدون اجازه آثارش )وی این کار را سرقت می -0

گری کریگ از اقدامات  دهد.متاسفانه در حال حاضر فردی هر دوی این کارها را انجام می

 او کامال آگاه و بسیار ناراضی است.
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کلیه مدارکی که در ایران صادر می شوند بی ارزش و فاقد تایید گری کریگ می باشند. متاسفانه 

 .کسانی مدرک می دهند که خودشان مدرک ندارند. مراقب باشید

یگان در دسترس شما                 تی به طور کامل به فارسی ترجمه شده و به راافمنابع آموزشی ای

تی را از همین منابع رایگان                                             افاند. در همه جای دنیا مردم ایقرار گرفته

 آموزند!!!!و نه از اساتید)؟؟؟( می

@GaryCraig 

www.EFT.ir 

لطفا از مدعیان استادی بپرسید که چرا علیرغم اطالع از وجود اینها                                              

 دهند.هیچ سرنخی به شاگردان خود نمی

ترجمه دیگری از هر  ام. هرتوجه: 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 و که ادعای استادی عرفان و معنویت را دارند و کتابهای او را بدون اجازه و ناقص منتشر می

است به فکر آخرت خود نمایند بهتر هایی را که گری کریگ صریحا نهی کرده است برگزار میدوره

 باشند. گری کریگ از اقدامات این افراد به خوبی مطلع است و به هیچ وجه رضایت ندارد!!!

تی )درمانگر نادیده( نیست و هیچ افتوجه داشته باشید که هیچ کسی در دنیا استاد اپتیمال ای

 ای را درس دهد.کسی اجازه ندارد بر پایه این مفاهیم دوره

  www.EFT.ir    @FarhadForughmand      @GaryCraig    فروغمندترجمه فرهاد 

 تی گری کریگافرسمی ایکانال خبرنامه 

https://t.me/GaryCraig
http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
https://t.me/farhadforughmand
https://t.me/GaryCraig
https://t.me/joinchat/AAAAAE_fx6ZCsSdYPbkviQ


 

3 
 

 | تیافمدرک کامل ای | تیافعضویت در دوره اپتیمال ای | کتاب درمانگر نادیده های محبوب:لینک

 | تیافکاربران رسمی ای | تی استاندارد طالییافراهنمای ای

~~~~~~~~~~ 

 مراجعه کنید. وبسایت رسمی مراکز آموزشی گری کریگلطفا برای کسب اطالعات بیشتر به 

~~~~~~~~~~ 

  :برای همگان -در این شماره

آسودگی اساسی شارون ( 4، )و فیلمها مقاالتبر  یمرور( 3) ،؟گردندچرا خاطرات بد برمی( 2، )جمله امروز( 1)

  کمک بیشتری نیاز دارید؟( 5) ،کودکی کلگ از بدرفتاری دوران

 :پیشرفته - تیافبرای اعضای دوره اوای

 .یادآوری گروههای تمرینی( 3، )ارزش مهم روش جدید ما )تغییر( (2) وبینار بعدی ما،( 1)

~~~~~~~~~~ 

 جمله امروز از درمانگر نادیده

 کند.آید و ذهنتان هم بر اساس باورهایتان عمل میگوید پدید میدنیای شما همان طوری که ذهنتان می"

توهم ایه که بر پتان، گویم با باورهای کنونیکه آنچه را که می است آندلیلش  برایتان دشوار است باور این اگر

 "کنید.شوند، مقایسه میاند و مانع شفای شما میبنا شده

~~~~~~~~~~ 

 64قسمت  –اندیشه نوین 

 ؟گردندچرا خاطرات بد برمی

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://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
http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=zK23vIX0X_ttufnQhEXxz-gt9z8EFwNqkoFAjGU7YsAV9y9Ar6KxAAYd6CFdFuV5rqZ88kB8I0V2E3yH1G5mhMgA4SVqqrH3jWst8Tv6OSb7FtlnAglgASO68jG2tXQlWrXVdU9pPgsumBu1UN4HCaZgkG5f4420C6ctPkviJesjHO55fLUZ4FhNQBZBGMMoPD1_NPpwQ1mmtMKCVyYpSC7WQ5Q-3gW_CuSsVay1RW5S0
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 ید.ارا خوانده درمانگر نادیده اندیشه نوین فرض بر این است که کتاب رایگان من یعنیدر مجموعه  نکته:

به بازگشت دارند برای اینکه چرا خاطرات آزارنده علیرغم ماهها یا سالها درمان تمایل  نوشته گری کریگ:

 .کندروشهای درمانی رایج معما است. اندیشه نوین این معما را با دو پاسخ )همراه با درمان( حل می

 لینک فیلم

~~~~~~~~~~ 

 مروری بر مقاالت و فیلمها

 کندپاکسازی میظرف چند دقیقه مسائل احساسی را ارال د: نتایجاز مجموعه  .1

 شفای حقیقی: "نغیرممک"از مجموعه شفاهای  .2

 نلورین به آراِنظر اجمالی دانا مک: تجربیات روحانی از مجموعه .3

~~~~~~~~~~ 

 کودکی آسودگی اساسی شارون کلگ از بدرفتاری دوران

 (داشتند...... محدودیتهایی که او را در زندان احساسی نگه می)

 43ر نهایتا دکه سرکوب شده بودند کی مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته بود و این خاطرات شارون از کود

بینی، خجالت و فهرستی طوالنی ی با شدت رو آمدند. وی در بیست سال بعدی عمرش با ترس، خود کمسالگ

 سایر محدودیتهایی که او را در زندان احساسی نگه داشته بودند روبرو بود.از 

 مانگر نادیده برای دستیابی به آسودگیتی شد و با موفقیت از درافسال قبل عضو دوره اپتیمال ای 2وی حدود 

دند. کار کردم به اوج رسی اشماندهاستفاده نمود. تالشهای وی در وبینار اخیر که مستقیما بر روی مسائل باقی 

 دهد.بینید ماجرایش را شرح مینامه وی که ذیال می

~~~~~~~~~~ 
 سالم گری،

وی ما در فیلم وبینار و گفتگدهم. با کمی تاخیر بازخورد میاند به دلیل تغییرات باور نکردنی که نصیبم شده

 اسکایپ را مجددا دیدم.

http://eft.ir/Service/The-Unseen-Therapist
https://emofree.com/garythink/episodes-1-50/13-does-unseen-therapist-interfere-with-your-free-will.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=7-30-20&utm_term=Watch&utm_content=Body
https://emofree.com/garythink/episodes-1-50/13-does-unseen-therapist-interfere-with-your-free-will.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=7-30-20&utm_term=Watch&utm_content=Body
https://emofree.com/answers/results/darla-clears-major-emotional-issues-in-minutes.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=8-6-20&utm_term=Darla&utm_content=Recommended
https://emofree.com/answers/results/darla-clears-major-emotional-issues-in-minutes.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=8-6-20&utm_term=Darla&utm_content=Recommended
https://emofree.com/answers/garythink-articles/true-healing-sq.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=8-6-20&utm_term=True&utm_content=Recommended
https://emofree.com/answers/garythink-articles/true-healing-sq.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=8-6-20&utm_term=True&utm_content=Recommended
https://emofree.com/answers/garythink-articles/true-healing-sq.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=8-6-20&utm_term=True&utm_content=Recommended
https://emofree.com/answers/spiritual-experiences/donna-mclaurin-rn-s-awesome-glimpse.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=8-6-20&utm_term=Donna&utm_content=Recommended
https://emofree.com/answers/spiritual-experiences/donna-mclaurin-rn-s-awesome-glimpse.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=8-6-20&utm_term=Donna&utm_content=Recommended
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 .بود چقدر جالب

اکنون به بسیاری از اند. انجام دادی تاثیری اساسی بر من داشتهدر مورد فیلترها بندیهای مجددی که قاب

  گیرم.و نتایج عالی می اندیشممیبینم و خصوصا آنهایی که خودم را از طریقشان میفیلترهایم 

در  اساسیموجب تغییرات ی ارتباط با درمانگر نادیده رهوش و مهارت یادگیری برای برقرا مجددِ هایبندیقاب

 من شدند.

ترین مهارت در دنیا است. میلم به بهبود این مهارت بیش از پیش شده است چون باور دارم که این باارزش

 دانم که امکان یادگیری از تو نعمت بزرگی است.اکنون می

 به عالوه رفتارم هم فورا تغییر یافت:

د و به خوبی با او ارتباط برقرار کردم. بانوی واش را از دست داده ببه کمک بانویی شتافتم که شریک زندگی

از او  .دببینکه در خارج از کشور بود دیگری هم بود که به دلیل قرنطینه شش ماه نتوانسته بود شوهرش را 

خواهد برود گفتم که من نیز مایلم برای صرف شام دعوت کردم. امروز هم که شوهرم گفت به خانه کسی می

 با او بیایم!!!

کنم ام قرار دارد. احساس بسیار خوبی دارم.حس میدادهاین رفتار دقیقا در برابر آنچه که همیشه انجام می

 کامل با همه مردم.ام. امل شدهک

هد بودند با هم گفتگو نمودیم و آنها مرا قانع ساختند به عالوه از آنجایی که شوهر و دخترم نیز این موارد را شا

ام و زده. خوشحالم، حیرتامام و موجب شفای آنان شدهکردهبه مردم کمک به صورت غیر مادی که قبال هم 

 شود!باورم نمی

 کنم...سرانجام پیام درمانگر نادیده را که برایت گفتم درک می

  (خودبلکه  ،عدم تمایل به دیدن خود )نه خودم

خاطر  به از صمیم قلبانگیز هستی. انگیز است و تو به عنوان معلمم دوستی واقعا حیرتزندگی واقعا حیرت

 کنم.ام تشکر میوجودت در زندگی

 با عشق، شارون
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~~~~~~~~~~ 

 کمک بیشتری نیاز دارید؟

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

 بیابید.

ای و شاگردان باانگیزه است شوید. خودم درس ما که مخصوص افراد حرفه تیافدوره اپتیمال ایعضو  .2

 دهیم. اعتبار دارد. دنیا را تحت تاثیر قرار دهید.دهم. کارهای عمیقی انجام میمی

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

 ای و موثر در شفابخشی شوید.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 لطفا با  .5

 تی:افبرای اعضای دوره اپتیمال ای

 ای و شاگردان باانگیزه(تی غیر رایگان برای افراد حرفه)فرص

 جزئیات و قیمتهای عضویت

  شود.برگزار می 0202 آگوست 1 صبح ) به وقت غرب امریکا( روز یکشنبه 62ساعت در  وبینار بعدی ما:

خودیاری، موارد چالشی، کاربردهای شخصی یا هر به سواالت و نظرات اعضا در مورد دروس پیشرفته، جلسات 

 اختصاص دارد. یمچیز دیگری که به ما کمک کند از پلکان معجزات باال رو

ر وتی و درمانگر نادیده غوطهافودتان را در روش اوایخشوید و در اینجا مستقیما از جانب من پشتیبانی می

 سازید. تبادالت زنده، سرگرم کننده، حاوی اطالعات فراوان و مخصوص شما.می

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

 نمایم.ر آن ترغیب میترها را به شرکت دبگویید. هم مبتدیان و هم قدیمی

~~~~~~~~~~ 

 ارزش مهم روش جدید ما )تغییر(

یکی از زیباییهای روش تغییر این است که نیازی به کارهای کارآگاهی و کشف اینکه کدام وقایع خاص به 

 .مسئله شما شاید مربوط باشند ندارید

ند اکه در طول زندگی برایتان اتفاق افتاده مسائل اساسی شما به احتمال زیاد به وسیله تعداد زیادی وقایع خاص

اند )افراد مشابه، محیطهای مشابه، حرکات به عالوه وقایع خاص اغلب با یکدیگر درهم تنیده اند.شکل گرفته

ه ن گفتارهای مشابه و غیره(. لذا با بکارگیری این روش بر روی تعداد هر چه بیشتری از وقایع خاصمشابه، 

 مایید.ننیز برطرف میتان را لیصبلکه عوامل موثر در ناخوشیهای ا کنیدفقط خانه را از آن وقایع پاکسازی می

شوید و در منوی سمت چپ روی  تیفاایدوره اوحساب کاربری خود در برای دستیابی به آن کافی است وارد 

 .روش تغییر کلیک کنید

 .بازخوردهایتان را برایم بفرستیدلطفا آن را بیازمایید و ... 

 

~~~~~~~~~~ 

. یابیدمنظما فرصتهایی برای بهبود مهارتهای خود میدر گروههای تمرینی ما  یادآوری گروههای تمرینی:

 لطفا این را در بخش مخصوص اعضای وبسایت ما بررسی نمایید.

 به شما عالقه دارم، گری

 گری کریگ ©

 تمامی حقوق محفوظ است
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