
 

 

 تی گری کریگافخبرنامه رسمی ای

 2222 آگوست 27، 9911 شهریور 6

 

 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 -9

 داند(تی میافکار را تحریف ای

 داند(ترجمه و انتشار بدون اجازه آثارش )وی این کار را سرقت می -2

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
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 | 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

ط به خواب، قواعد ومسائل مرب( 4، )و فیلمها مقاالتبر  یمرور( 3) ،پلکان معجزات( 2، )امروزستایش  (1)

  کمک بیشتری نیاز دارید؟( 5و غیره، )

 

 :پیشرفته - تیافبرای اعضای دوره اوای

 .یادآوری گروههای تمرینی( 3، )فایل وبینار قبلی ما آماده است (2) وبینار بعدی ما، (1)

(2) ~~~~~~~~~~ 

و را تر است. گری، خدا تواقعیگردم ولی با درمانگر نادیده خیلی بهتر و قبال از تو پیروی می"ستایش امروز: 

 مارگاریتا فولی "مثل همه ما جوانان قدیم رحمت کند که مدام در حال کشف عجایب دنیا هستی.

~~~~~~~~~~ 

 

 97قسمت  –اندیشه نوین 

 نظراتی راجع به پلکان معجزات

 ید.ارا خوانده درمانگر نادیده در مجموعه اندیشه نوین فرض بر این است که کتاب رایگان من یعنی نکته:

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
http://eft.ir/Service/The-Unseen-Therapist
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توانند راه اندیشه نوین به سوی شفا و درک معنوی را دریابند. این همگان به آسانی مینوشته گری کریگ: 

 لینک فیلمدهد. فیلم فلسفه مزبور و چند مثال عملی از آن را نشان می

~~~~~~~~~~ 

 مروری بر مقاالت و فیلمها

 معجزه سنگ کلیه: شفاهای غیرممکناز مجموعه  .1

  ی کار کنم؟روی وقایع خاص متعددبر توانم در یک جلسه آیا می :رسش و پاسخپاز مجموعه  .2

 اسدرمانی منحصر به فرد برای ام: اندیشه نوین از مجموعه .3

~~~~~~~~~~ 

 مسائل مربوط به خواب، قواعد، مهارتها و درمانگر نادیده

مسائل مربوط به خواب و دردها سالها این بانو را آزار داده بودند و او به این باور رسیده بود که هیچ چیزی "

 "امر قابل تغییر است. کند. دریافتم که باید امیدوار شود و باور کند که اینکمکش نمی

تی است. از سواالتی که در افآندرئا پارتریج یکی از شاگردان فعال دوره اپتیمال ای مقدمه گری کریگ:

 توانید به میزان مهارتش پی ببرید. بینشهای فراوانی در آنها وجود دارند.پرسد مینگاریهای زیر مینامه

~~~~~~~~~~ 

های ما:نامه  

اخیرت بسیار خوشم آمد. در پایان آن سوالی برایم پدید آمد.گری، از وبینار   

کردیم همین ای که با آر داشتم به خشمی که سالها نسبت به شوهرش داشت پرداختیم. فکر میدر جلسه

خوابی و دردهای متعددی برای او شده است. اولین جلسه کال صرف پاکسازی وقایع خاص است که موجب بی

ت بیند به صورو به عنوان تکلیف هم به او گفتم که از هر محرکی که از شوهرش می مربوط به این خشم شد

آید نیست. برایش توضیح دادم عالمتی برای کار عمیقتر استفاده کند. مشکل هرگز آن طور که به نظر می

https://emofree.com/garythink/episodes-1-50/17-thoughts-on-the-stairway-to-miracles.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=8-27-20&utm_term=Watch&utm_content=Body
https://emofree.com/garythink/episodes-1-50/17-thoughts-on-the-stairway-to-miracles.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=8-27-20&utm_term=Watch&utm_content=Body
https://emofree.com/answers/doing-the-impossible/a-kidney-stone-miracle.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=8-27-20&utm_term=Kidney%20Stone&utm_content=Recommended
https://emofree.com/answers/doing-the-impossible/a-kidney-stone-miracle.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=8-27-20&utm_term=Kidney%20Stone&utm_content=Recommended
https://emofree.com/answers/questions-and-answers/can-i-move-through-many-specific-events-in-a-session.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=8-27-20&utm_term=Session&utm_content=Recommended
https://emofree.com/answers/questions-and-answers/can-i-move-through-many-specific-events-in-a-session.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=8-27-20&utm_term=Session&utm_content=Recommended
https://emofree.com/garythink/episodes-1-50/5-unique-remedy-for-multiple-sclerosis.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=8-27-20&utm_term=Multiple%20Sclerosis&utm_content=Recommended
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ت اکودکی شود و ببین تو را به یاد په چیزی از دورانای را پیدا کن که باعث این احساس برایت میواقعه"

ه وقایع توانی باز یک مسئله عمیقتر است. تو خیلی خوب می عالمتیالبته مشکل تقریبا همیشه  "اندازد.می

 خشی عمیق و با کیفیتی انجام دهی.بنیادی برسی و بدین ترتیب کارهای شفاب

خوب چند شب تا شش صبح "در جلسه بعدی وقتی راجع به مسائل مربوط به خواب از او پرسیدم گفت 

کرد خوابش هنوز بد است حس می "خوابیدم و این برایم غیرعادی بود. سپس چند شب هم خیلی بد خوابیدم.

 55 پس خوابت"تواند کمکش کند. گفتم از آنجایی که سالها بر روی آن کار کرده بود پس هیچ چیزی نمی و

 "ای؟ند شب خوب خوابیدهخوابی و این بار چدرصد بهتر شده است. دفعه قبلی گفتی که خیلی بد می

ن بینیم ولی میزاای که ما آنچه را که باید انجام شود به خوبی میبارها گوشزد کرده جوابش غافلگیرم کرد.

 (و همین طور خود ما)درست است. مراجعان  بسیاراین جمله کنیم. کاری را که انجام شده است فراموش می

با  هکتمایل دارند بر آنچه که هنوز انجام نشده است تمرکز نمایند و اغلب بهبودیهای اساسی و متعددی را 

مسائل مربوط به خواب و دردها سالها این بانو را آزار داده بودند  برند.اند از یاد میدرمانگر نادیده به دست آورده

کند. دریافتم که باید امیدوار شود و باور کند که این و او به این باور رسیده بود که هیچ چیزی کمکش نمی

ید آبندی مجدد کیفی هم به حساب میای که طرح کردی نوعی قاباین سناریوی نوآورانهامر قابل تغییر است. 

ای ما به قدری قوی هستیم که با باورهایمان همان طور که گفتهتواند امیدوار شود. چون وی اکنون می

 "مسئله خوابم هرگز خوب نخواهد شد"شفابخشی درمانگر نادیده شویم. در جلسه بعدی به باور  توانیم مانعمی

 خواهم پرداخت.

در ادامه جلسه کار را به درمانگر نادیده سپردیم و به چیز بسیار عمیقتری دست یافتیم. وی به افکارش توجه 

رمانگر نادیده است. در ابتدا شاید فکر این هم یک روش برقراری ارتباط با دنمود و چیزی به ذهنش رسید. 

فهمیم که کمیت و کیفیت آنها بیش از آن چیزی است که کنیم که اینها افکار خودمان هستند. ولی نهایتا می

 و منتظر است که آن را فعال نماییم. معموال انتظار داریم. این گام بلندی در درک قدرت معنوی درون ما است
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ترسد شوهرش از شدت خشم منفجر شود. با کار ش داشت به این رسید که میاز خشمی که نسبت به شوهر

بر روی ترس به دعوای او و خواهرش به هنگام کودکی رسیدیم. این را که کاویدیم وی دریافت که خشمش 

این چه چیزی را راجع به خودت "شده است. پرسیدم به این دلیل بوده که به خواهرش بیش از او توجه می

. وقتی به دنبال سایر باورهایی که شاید به این مربوط باشند "من دوست داشتنی نیستم"جواب داد  "؟گویدمی

. اینها "آیم، عرضه ندارم و البد اشکالی دارممن مهم نیستم، به حساب نمی"گشتیم وی با تعجب دریافت که 

بخش عمیق و بعد به اقیانوس  تی بهافعمق استخر ایبه هدف زدید! از بخش کمباورهای پنهان او بودند. 

 .شفابخشی رسیدید

اش پرداختیم که در آنها وی حس کرده بود والدینش او را دوست ندارند. راجع سپس به واقعه دوران کودکی

صحبت نمودم. وی دریافت که قواعدی که برای  با آر طرح کرده بودی مکه در وبینار اخیر  "مسئله قواعد"به 

همه ما برای تجربیات مختلف زندگی کنند. ا آنچه که پدرش داشته است فرق میدوست داشته شدن دارد ب

قواعدی داریم. ولی به ندرت از آنها باخبریم و لذا بعید است که آنها را بادیگران در میان بگذاریم. در نتیجه در 

 داند که والدینشوی به لحاظ منطقی کامال میشود. می "تخطی"ما  "قواعد"کنیم که از طول زندگی حس می

ای که دارد هرگز در آغوش گرفته نشده است. از درمانگر نادیده دعوت اند ولی مطابق قاعدهاو را دوست داشته

ها با ما باشد. او بر روی پای پدرش نشست و پدرش آنچه را که نیاز داشت به به عمل آوردیم تا در این صحنه

کرده است که بتواند بر ود دانست و گفت که هرگز تصور نمیآر این کار را موجب آسودگی خ عالی!او گفت. 

خواهد مدت زنم که درمانگر نادیده کمکش کرده است.( حس کردم آر میروی پای پدرش بنشیند. )حدس می

 بیشتری در این وضعیت بماند.

وجب اویری که مشود: تصسازم چنین میای میبرایش توضیح دادم که اغلب وقتی درمانگر نادیده را وارد صحنه

 مم مایلکنتاباند و حس میآیند. درمانگر نادیده نور شفابخش خود را بر صحنه میشوند پدید میام میدگیوآس

فتم اپردازم و در روزهای بعد هرگاه که به یاد آن مسئله میام میبیشتر در آن وضعیت بمانم. به زندگی عادی

ذارم گشوم و میمانم، تسلیم میر آن تصویر موجب آسودگی میختی دکنم. اغلب لَصحنه را مجددا بررسی می
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کنم. همه ما نیاز داریم که مدت بیشتری را با درمانگر درمانگر ندیده کارش را انجام دهد و من فقط دریافت می

کردن کلیدی است که عده زیادی از ما آن را فراموش  دریافت. دیده سپری کنیم. این کار فواید متعددی داردان

 توانیم آن را به خوبی به اشتراک بگذاریم.هم بکنیم نمی دریافتایم. اگر نتوانیم عشق را کرده

 در پشت". درمانگر نادیده نمایدکنم خود به خود تغییر میصحنه، پس از اینکه چند روز آن را بررسی می

ردم ای کار کمثال بر روی مسئلهکنند. آید و اغلب به آن توجه نمین زیاد پیش میدر حال کار است. ای "صحنه

که قبال بارها به آن پرداخته بودم و به جنبه جدیدی رسیدم که سالها به کلی برایم پنهان بود و اصال بر روی 

ام داد، آغوش گرفت، دلداریه از حال رفته بودم و درمانگر نادیده مرا در کآن کاری نکرده بودم.خودم را دیدم 

مرا درک نمود، عشق بی قید و شرطش را نثارم کرد و با نورش مرا شفا داد. وقتی مدت سکوت تمام شد 

خواستم آن را نگه دارم، در روزهای بعد به بررسی خواستم آن صحنه راحت و شفابخش را ترک کنم. مینمی

تصویر شفابخش شوم. سه روز بعد که صحنه را بررسی تم وارد آن فاآن بپردازم و هرگاه که به یادش می

 های دیگری را که قبال بر روی آنها کار نکرده بودم بیابم.کردم توانستم وارد آن شوم و باز هم جنبهمی

ای را که بر روی پای خواهد که آر را تشویق کنم در روزهای بعد صحنهحس کردم درمانگر نادیده از من می

اگر  و رسی نماید و باز هم ظرف خالی عشقش را پر کند و به کارهای شفابخشی بپردازدپدرش نشسته بود بر

ام که این کاری بسیار موثر و شفابخش است ولی آموزش دریافته. این امر برایش مفید بود به من خبر دهد

ار کآن بپرسم. شود. برای همین به فکرم رسید که این جلسه را برایت شرح دهم و نظرت را در مورد داده نمی

همان  گیرد دراصولی. نباید با افکارمان درمانگر نادیده را محدود سازیم. اگر مراجع از مسیر عاشقانه نتیجه می

کند )یا این مداخله نفسم است؟( حس کردم درمانگر نادیده از همه جهت مرا راهنمایی میمسیر بمانید. 

گردانی. لطفا بازخورد بده. کنی به زمان حال برمیراهنمایی میدانم که پس از این که ما را در جلسات می

 متشکرم گری.

 با عشق، آندرئا

~~~~~~~~~~ 
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 کمک بیشتری نیاز دارید؟

تی فارا بخوانید تا درک بهتری از آخرین پیشرفت ما یعنی اپتیمال ای نادیده کتاب رایگان درمانگر .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 ایبرنامه ارائه از طریق  .3

 ای و موثر در شفابخشی شوید.گروه برتر افراد حرفه

 .تیافکاربران رسمی ایمدرک ما تماس بگیرید.  با یکی از افراد بسیار آموزش دیده و دارای .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()فرصتی غیر رایگان برای افراد حرفه

 جزئیات و قیمتهای عضویت

  شود.برگزار می 2222 سپتامبر 6 صبح ) به وقت غرب امریکا( روز یکشنبه 92ساعت 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 غوطهافشوید و خودتان را در روش اوایدر اینجا مستقیما از جانب من پشتیبانی می

 ات فراوان و مخصوص شما.سازید. تبادالت زنده، سرگرم کننده، حاوی اطالعمی

~~~~~~~~~~ 

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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 تیافدر دوره اوای حساب کاربری خودبرای دسترسی به آن کافی است به فایل وبینار اخیر ما آماده است: 

وبینارهای  >و بعد از آن 2512وبینارهای  >وارد شوید و در منوی سمت چپ روی وبینارهای ضبط شده

 اختالل بلع و مداخالت اساسی درمانگر نادیده کلیک کنید. – 55شماره  >155تا  27شماره 

 عناوین جالب آن از این قرارند:

 گوید.شری کلیات را میکند. گری وبینار را آغاز می 5:55:55

گوید )حرکات بدن، تجربیات عمیق آیند میگری از مداخالت اساسی درمانگر نادیده که کم پیش می 5:54:35

 دهند.و غیره(. شری و مری نظر می

 خواهد.کند و در مورد سرطان مغز او نظر میجان دیوید پسرش اندرو را معرفی می 5:21:42

 علآمیز کار بر روی احتالل بکند و با او به بحث راجع به دو مورد موفقیتی میگری سونیا را معرف 5:27:15

 دهد.رسند. شری هم نظر میپردازد. در ادامه به روابط مراجع و درمانگر میمی

 کنند. ضار بر روی سرطان مغز اندرو کار میگری و ح 5:54:45

تواند واقعه خاصی را تجسم کند. گری و راحتی نمیپرسد که مراجع به استفن راجع به مواقعی می 1:15:55

 دهند.شری نظر می

 کند.گری خداحافظی می 1:21:25

   ~~~~~~~~~~ 

. یابیددر گروههای تمرینی ما منظما فرصتهایی برای بهبود مهارتهای خود می یادآوری گروههای تمرینی:

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

 به شما عالقه دارم، گری

 گری کریگ ©
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 تمامی حقوق محفوظ است


