
 

 

 تی گری کریگافخبرنامه رسمی ای

 2222 اکتبر  21، 9911 آبان 8

 

 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

کمک بیشتری نیاز ( 4، )و فیلمها مقاالتبر  یمرور( 3) ،پذیرنشانگان روده تحریک( 2) امروز جمله (1)

  دارید؟

 

 :پیشرفته - تیافاعضای دوره اوایبرای 

بروزرسانی دوره ( 4، )فیلم معارفه جدید (3) ،فایل ضبط شده وبینار ما آماده است( 2، )وبینار بعدی ما (1)

یادآوری ( 6شود، )( درمانگر نادیده موجب آسودگی از مسئله دلسوزی می5فشرده شری بیکر، )

 .گروههای تمرینی

 امروز جمله

  مری کی اش "پرسد.پرسد. از در دسترس بودنتان میناتوانی شما نمی خدا از توانایی یا"

 25قسمت  –اندیشه نوین 

 پذیر و علت واقعی آننشانگان روده تحریک

 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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از  پذیر معموال به معنی آسودگیدستیابی به موفقیت در زمینه نشانگان روده تحریک نوشته گری کریگ:

ایت کلینیک وبس نوشتهآید که مشکل به کلی از میان برود. به عالوه بنا به برخی عالئم است. به ندرت پیش می

 مایو...

 "پذیر به طور دقیق مشخص نیست.علت نشانگان روده تحریک"

شوند. ولی اندیشه نوین علل بدیهی است که روشهای رایج بدون اطالع از علت به کار بر روی عالئم محدود می

 رسد.گیرد و به نتایجی که موجب غبطه هستند میاحساسی را هدف می

 فیلم را ببینید.

 مروری بر مقاالت و فیلمها

 دشوجیسون به عشق غایی درمانگر نادیده وارد می: نتایجاز مجموعه  .1

  عای هدفمندد :لکان معجزاتپاز مجموعه  .2

  تجربه روحانی کاترین: روحانیتجربیات  از مجموعه .3

 دارید؟ کمک بیشتری نیاز

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 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

https://emofree.com/garythink/episodes-1-50/28-irritable-bowel-syndrome-ibs-and-its-true-cause.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=10-29-20&utm_term=Video&utm_content=Body
https://www.emofree.com/answers/results/jason-flips-into-the-unseen-therapist-s-ultimate-love.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=10-29-20&utm_term=Jason&utm_content=Recommended
https://www.emofree.com/answers/garythink-articles/prayer-with-a-purpose.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=10-29-20&utm_term=Prayer&utm_content=Recommended
https://www.emofree.com/answers/spiritual-experiences/catherine-s-spiritual-experience.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=10-29-20&utm_term=Catherine&utm_content=Recommended
https://www.emofree.com/answers/spiritual-experiences/catherine-s-spiritual-experience.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=10-29-20&utm_term=Catherine&utm_content=Recommended
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
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 تی:افی اعضای دوره اپتیمال ایبرا

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

 جزئیات و قیمتهای عضویت

  شود.برگزار می 2222نوامبر  8 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 

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

ر وتی و درمانگر نادیده غوطهافشوید و خودتان را در روش اوایدر اینجا مستقیما از جانب من پشتیبانی می

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

 شوند.آن بعدا اعالم میعناوین 

 

 فایل ضبط شده وبینار ما آماده است.

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

کار  99شماره  >115ا ت 26وبینارهای شماره  >و بعد از آن 2112وبینارهای  >روی وبینارهای ضبط شده

 کامل کلیک کنید.

 عناوین جالب آن از این قرارند:

 گوید.کند. شری مقدمات را میگری وبینار را آغاز می 1:11:11

ورزد که واکنشهای احساسی ما و نه جزئیات واقعه گری با شرح یک ماجرا بر این نکته تاکید می 1:25:24

 خاص محور کار بر روی واقعه خاص هستند.

http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=N9_in_o5cWRY2vLUVUW--YRHLSnMlAcq-wPThFN5ETAx3AxfUuIoJ6tTWvgOVhFiyuGqrTjP985cPED-2CMQUFEorlp2zVndaOgUr3mDM-Hk9x8RwN39Ctu-r2VKWiadeqzsuZmUPoNziMhbgbpy4yyewzqcesYXlTEdDSY04XWw1rGSWZ2mqRpcG43v5YJZgBDSW5TQBhRxOQOFLtDQm3hI6k2oXBblyhmzwEcPRk-1osxSyTNFbe1MRvdIz4yDot45cOpPH7Mt9MPddcTyhww1
https://www.emofree.com/log-in.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=10-29-20&utm_term=Login%20Webinars&utm_content=Footer
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کنند. شری نظر مارشا و گری راجع به روشهای مختلف راهنمایی گرفتن از درمانگر نادیده بحث می 1:11:25

 دهد.می

کنند. وی وری در آموزش بحث میگری و باربارا راجع به کار کامل باربارا با استفاده از روش غوطه 1:23:45

 .کاوندمیآمار دقیقی گرفته است که آن را 

اینکه راهنمایی از جانب درمانگر نادیده  تشخیص دهد.گفته است نظر میتیا راجع به آنچه که شری  1:51:30

 دهد.است یا از ذهن خود ما؟ گری پاسخ می

آن  دهد. او این بارگری با تکرار تجربه روحانی سالن رقص که بسیار محبوب است وبینار را پایان می1:59:11

 یم ارائه کرده است.را با شعر و موسیقی مال

 فیلم معارفه جدید

ه برای بینید کرا می "برای دستیابی به بهترین نتایج"وارد شوید فیلم معارفه جدید  تیافدوره اوایاگر در 

 کند. باید خصوصا برای مبتدیان بسیار مفید باشد.سازی میدوره زمینه

 بروزرسانی درباره دوره فشرده شری بیکر

ه زیادی روبرو شدبینید دوره فشرده شری بیکر با موفقیت همان طور که در زیر می توضیح گری کریگ:

 بریحساب کارپس از ورود به توانند جزئیات آن را های بعدی شرکت کنند میاست. کسانی که مایلند در دوره

 ده کنند.هتی مشاافخود در منوی سمت چپ و با کلیک بر روی دوره فشرده اوای

~~~~~~~~~~ 

رامش شخصی تمرکز داشتیم. در بخش اول به آتی بر دو بخش روش افدر  جلسه سوم دوره فشرده اوای

م. بالقوه نگاهی انداختیاهمیت تشخیص وقایع آزارنده، بهترین روش انجام آن و چگونگی کار بر روی چالشهای 

همچنین راجع به سه مرحله بخش دوم یعنی ویژگیهای لحظه عاشقانه، راههای پرداختن به اوج احساسی یک 

 های باقی مانده گفتگو کردیم.واقعه خاص و آزمایش در پایان کار برای آشکارسازی جنبه

https://www.emofree.com/log-in.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=10-29-20&utm_term=Login%20Intro&utm_content=Footer
https://www.emofree.com/log-in.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=10-29-20&utm_term=Login%20Boot%20Camp&utm_content=Footer
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ر پی آن فرایند را به سطح باالتری ارتقا رسیم و ددر جلسه چهارم به به درک عمیقتری از درمانگر نادیده می

دهیم. راههای تمایز گذاردن میان صدای درمانگر نادیده و نفس را بررسی و بدین ترتیب با درمانگر روحانی می

م روند شرکت کنندگان هکنیم. به تدریج که آموزشهای دوره فشرده جلوتر میدرونمان رابطه بهتری برقرار می

 بینید.یابند. برخی از اینها را ذیال میمیبه نتایج جالبی دست 

 نظرات شرکت کنندگان:

 .در اختیار ما گذاشتیبا سخاوت شری، به خاطر جلسه عالی دیروز از تو متشکرم. تجربیات گرانبهایت را "

 "میلیونها بار متشکرم.

گذاریم تغییری کنار ب وقتی گفتی برای اینکه به یاد بیاوریم که چه کسی هستیم باید آن کسی را که نیستیم"

م: اتر هستم و ذکر جدیدی یافتهتر و مشتاقبیناساسی در من پدید آمد. اکنون نسبت به خودم و مردم خوش

ها و علمی که در اختیار . به خاطر راهنمایی«سپارمکنم و بقیه را به درمانگر نادیده میمن کار خودم را می»

 "گذاری از تو متشکرم.ما می

بری مملو از گویی بسیار خرسندم. راهی که تو ما را در آن مین به تو و فراگیری آنچه که میاز گوش داد"

« دانمیاین را م»دانم. با کنار گذاشتن ام یا میجواهرات است و اصال به این فکر نیستم که اینها را قبال شنیده

شوند و به شکل داشتند آشکار می آن جواهرات نورانی که قبال از نگاهم دور بودند یا معنی دیگری برایم

توانند موجب چنین تفاوتی شوند. باز درخشند. حتی تغییرات یا بهبودیهای پنهان فرایند هم میجدیدی می

 "هم متشکرم و در انتظار جواهرات بیشتری از جانب تو و درمانگر نادیده هستم.

توانم صدای درمانگر نادیده را بشنوم باید ه فشرده بهتر میوریا پس از دآاین پرسش که  شری، در پاسخ به"

شاید به خاطر درونگرایی خودم در شنیدن صدای درمانگر نادیده با دشواری روبرو در گروهها «. بله»بگویم 

بودم. تمرکز کردن بر مسائل دیگران و گوش سپردن به درمانگر نادیده برایم آسان نبودند. ولی این هفته از 

ام رو بیاید. آن را بدون مشخص ده تبعیت کردم و اجازه دادم یکی از وقایع خاص گذشتهراهنمایی درمانگر نادی

ساختن نتیجه مورد نظرم بر عهده او گذاشتم. همچنین توصیه تو را در زمینه بهتر گوش دادن به درمانگر 

فکر  ده کردم. همچنیندهد و منظما از آن استفاراهی برای مراقبه یافتم که برایم نتیجه مینادیده بکار بستم. 
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و  سپارمکنم در مورد یک مشکل قدیمی بدون اینکه از درمانگر نادیده درخواستی بکنم به او گوش میمی

دهم کارش را بکند. سرم کج است و آرایشگر برای کوتاه کردن موهایم باید سرم را حرکت دهد. ولی اجازه می

کز کنم دلیلش آن بود که بر نتیجه کار تمراضی بود. فکر میاین هفته او اصال به این کار مجبور نشد و خیلی ر

 –نکرده بودم. سعی نداشتم سرم را صاف نگه دارم. فقط از آنچه که درمانگر نادیده گفته بود پیروی نمودم 

یک واقعه خاص دروان کودکی که به واقعه یکی از اعضای گروه شبیه بود. از او نخواستم سرم را راست کند. 

ی حتآمد و آن را به درمانگر نادیده سپردم چنین شد. اصال درخواست شفا نکردم.  ز آن که واقعه روولی پس ا

 "به فکر آن هم نیفتادم. متشکرم درمانگر نادیده!

عشق درمانگر نادیده باشیم بلکه بخواهیم شری، در جلسه اول دوره فشرده به ما گفتی که نه فقط به دنبال "

بزنی تا  لشاید به یاد داشته باشی که این را مفهومی قوی دانستم و از تو خواستم مثاه او ببینیم. یوکه به ش

ام و لذا اکنون آن واقعه را که در ام آن را انجام دادهادش افتادهبه یواقعا برایم جا بیفتد. از آن به بعد هرگاه که 

م و اخدا پیوسته/ درمانگر نادیدهمنازعات به از دور و از فراز انگار که نگرم. یی مابتدا آزارنده بود از زاویه دیگر

یعنی آنچه که نادرست، توانم این کار را بکنم میدانم که هر چیزی در زمان خودش کامل است. وقتی می

به بخشی از آنچه که قرار بوده اتفاق بیفتد تبدیل شده است. این مطالب رحم یا هر چیز دیگری بوده جا، بیبی

ام در میان گذاشتم و کسانی که آن را آزمودند واکنشهای مشابهی داشتند. را با برخی از اعضای گروه تمرینی

درواقع باید بگویم که تمرینی را بر همین اساس در گروه اجرا کردم. از اعضا خواستم یکی از مسائلی را که با 

 تجربیات و بازخوردهای عالیعی کنند آن را از چشم درمانگر نادیده ببینند. آن روبرو هستند برگزینند و س

واردی که رویشان کار کردند به صفر رسید. خواستم اینها را شدند و پس از یک دور شدت م سایر اعضانصیب 

 "ارم!با تو در میان بگذارم. دوره فشرده را خیلی دوست د

فهمیدم که به علت وجود شپش است. این باعث  پیشهفته و  دو هفته پیش همه جای بدنم خارش گرفت"

م تا دانستم که باید آرام شوولی میشد تقریبا افسرده شوم. سعی کردم با درمانگر نادیده ارتباط برقرار کنم 

هایی را در مورد اینکه چه کارهایی باید انجام بتوانم صدایش را بشنوم. باالخره توانستم اشارات مختصر و زمزمه

ر نادیده گفته بود انجام دادم اعتماد به نفسم به تدریج پس از آن که کارهایی را که درمانگدهم دریافت دارم. 
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 از منزل بودم حس کردمبرگشت. تصمیم گرفتم برای صرف ناهار بیرون بروم تا آرام شوم. وقتی در حال خروج 

بینم. عجب! چقدر این احساس عالی است. آرامش گذرد و همه چیزها را با حرکت آهسته میزمان به کندی می

آمدند. به نظر می، پر از نعمت و سرخوش رنگارنگزمان متوقف شده بود و همه چیزها زیادی را حس کردم. 

اگر اتفاقی  .گرفتمپس از آن ارتباطم با درمانگر نادیده خیلی قویتر شد و پاسخهایم را به صورت افکاری قوی می

ی در پیش است. امروز وقتی جلسه دوره دانستم که چیز بهترافتاد مییتم نماشآن طور که انتظارش را د

باط تدر حال برقراری ار»گوید زند و میفشرده با شری شروع شد حس کردم درمانگر نادیده به من لبخند می

حظه تر، در لآهسته»سپس در حین تمرینی که شری داد درمانگر نادیده گفت «. سطح باالتری با من هستی

و باز هم آرامشی را که االن داری  ز، نفس بکش، باور کنرا دور بری زندگی کن، هر بار یک قدم، نگرانیهایت

و سعی دارد  شهای زندگی در کنار من استدانستم که درمانگر نادیده در تمامی چالاز آن پس می«. حس کن

دوره فشرده شری قطعا مرا به سوی رویای بزرگم یعنی بودن در کنار ذهن مرا به روی آگاهی باالتر باز کند. 

کند. متشکرم گری و شری. خداوند همیشه بر میهدایت  –نادیده که در درون من است درمانگر  –روح الهی 

 "شما مهربانان نعمت ببارد.

 

تی به زبان انگلیسی و مدرس دوره فشرده افشری بیکر، مدیر مرکز گری کریگ برای آموزش رسمی ای

 تیافاوای

 شوددرمانگر نادیده موجب آسودگی از مسئله دلسوزی می

خیلی "یا  دلسوزسبت به مسائل دیگران ناال نوواک نظرات مفیدی را برای کسانی که شاید یکی از اعضا به نام 

 دارد.بیان میباشند  "حساس

~~~~~~~~~~ 

 سالم گری،

فکر  خواهم در مورد افراد دلسوز و حساسیت که در یکی از وبینارها راجع به آنها حرف زدی نظری بدهم.می

کنم این موضوع مهمی است چون بسیاری از درمانگران با آن روبرو هستند و مرز میان این دو گاهی اوقات می

 خیلی باریک است.
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گرفتم. ولی به خاطر جلساتی که در مورد احساس گناه با قبال خیلی تحت تاثیر احساسات دیگران قرار می

ان د و مشکالت از دیگردرمانگر نادیده داشتم این امر خیلی تغییر کرده است. دریافتم دلیل جذب این همه در

ام و اکنون باید به مردم کمک کنم تا آدم خیلی بدی بوده"این باور را داشتم که باشد. احساس گناه خودم می

 کاستم.. لذا به عنوان تنبیه از اهمیت وجود خودم می"جبران شود

و نه شریک شدن در احساسات  "توانم بکنمچه می"شتر به ولی اکنون این مسئله برایم حل شده است و بی

مفیدتر  بینم کهباشد. بلکه میام در کمک به دیگران کمتر شده کنم توانایینمایم. فکر نمیدیگر توجه می

توانم از بیرون آن را ببینم. در جلساتی که با درمانگر شوم و میچون بیش از حد درگیر مشکل نمیهستم 

 گیرم.کنم که تحت تاثیر احساسات آنان قرار میبرای دیگران دارم حس نمینادیده 

 توانند به دلسوزی خیلی مربوط باشند اینها هستند:ام که مسائلی که میدریافته

 ر نتیجه باید به دیگران کمک کنم تا جبران شود(.)و د / گناهاحساس بد -

مهمتر از احساسات خودم هستند و لذا آنها باید غلبه اهمیت بودن )احساسات دیگران احساس بی -

 (.داشته باشند

 دشوار بودن نه گفتن به دیگران )به دالیل مختلف(. -

 وند.مطمئن نیستم که دیگران هم همین طور باشند ولی فکر کردم شاید شرح اینها مفید واقع ش

 به تو عالقه دارم، اال
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