
 

 

 تی گری کریگافخبرنامه رسمی ای

 2222 نوامبر 99، 9999 آبان 29

 

 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

رایگان در دسترس شما                 تی به طور کامل به فارسی ترجمه شده و به افمنابع 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

ام. هر ترجمه دیگری از هر توجه: اینجانب اجازه ترجمه تمامی آثار گری کریگ را از ایشان گرفته

آید. کسانی ک از مطالب ایشان بدون اجازه و نقض حق مالکیت معنوی نویسنده به حساب میی

کنند و که ادعای استادی عرفان و معنویت را دارند و کتابهای او را بدون اجازه و ناقص منتشر می

نمایند بهتر است به فکر آخرت خود 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    ترجمه فرهاد فروغمند

 گری کریگتی افکانال خبرنامه رسمی ای

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

 | تیافان رسمی ایکاربر | 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) ،"غیرممکن"نتایج ( 2) امروزانگیزش  (1)

  دارید؟

 :پیشرفته - تیافبرای اعضای دوره اوای

 ،پذیرراه حل امکانمشکل دلسوزی: یک ( 3بروزرسانی دوره فشرده شری بیکر، )( 2، )وبینار بعدی ما (1)

 .تمرینییادآوری گروههای ( 4)

 امروز انگیزش

 توانستیم اینتعامالت عاشقانه میان حیوانات و انسانها را ببینید. ای کاش ما انسانها هم میاز مجموعه این 

 طور به یکدیگر عشق بورزیم.

 لینک فیلم

 "غیرممکن"نتایج 

 شده، آرام ساختن سگ تهاجمییافتن گم

 شوند.وقتی نتایج خارج از حیطه دسترسی روشهای ساخته دست بشر حاصل می تعریف غیرممکن:

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
https://www.youtube.com/watch?v=GaKtI4QfhH0
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( پسرش 1: )دهدشرح میطرز استفاده از درمانگر نادیده را کنگ( آلیسون براک )اهل هنگ در این فیلم

کرد ( یک سگ تهاجمی که مدام به میهمانها پارس می2رود و )یکراست به سراغ چیزی که گم کرده است می

 شود.آرام می

تصال . این به خوبی یگانگی یا اانجام شده است )بدون حضور پسرش یا آن سگ( کامال به صورت نیابتی نکته:

 دهد.ما به یکدیگر را نشان می

 لینک فیلم

 مروری بر مقاالت و فیلمها

مسئله عدم بخشایش هلی که دهها سال طول کشیده بود به ناگهان  :"غیرممکن"شفاهای از مجموعه  -1

 ریزد.فرو می

 رمانگر نادیده و مسئله کچلید: سواالت و جوابهااز مجموعه  -2

  تواند آن را انجام دهد؟می دهد و چه کسیچرا نتیجه میتی نیابتی: افای: اندیشه نویناز مجموعه  -3

 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 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://www.emofree.com/answers/doing-the-impossible/impossible-finding-a-lost-item-calming-an-aggressive-dog.html?Itemid=0
https://emofree.com/answers/doing-the-impossible/helle-s-decades-long-unforgiveness-issue-suddenly-crumbled.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=11-19-20&utm_term=Helle&utm_content=Recommended
https://emofree.com/answers/doing-the-impossible/helle-s-decades-long-unforgiveness-issue-suddenly-crumbled.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=11-19-20&utm_term=Helle&utm_content=Recommended
https://emofree.com/answers/questions-and-answers/the-unseen-therapist-and-a-balding-issue.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=11-19-20&utm_term=Balding&utm_content=Recommended
https://emofree.com/garythink/episodes-1-50/11-surrogate-eft-why-does-it-work-and-who-can-do-it.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=11-19-20&utm_term=Surrogate&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  22 صبح ) به وقت غرب امریکا( روز یکشنبه 92ساعت در  وبینار بعدی ما:

های شخصی یا هر به سواالت و نظرات اعضا درباره دروس پیشرفته، جلسات خودیاری، موارد چالشی، استفاده

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

سازید. ور میهتی و درمانگر نادیده غوطافشوید و خودتان را در اوایانب من حمایت میدر اینجا مستقیما از ج

 بخش. مخصوص شما.تبادالت زنده. سرگرم کننده. بسیار آگاهی

 از این قرارند:عناوین آن 

 "ارتباط با درمانگر نادیده"گفتگو با شری بیکر درباره  -

شان در حال ایجاد که با استفاده از گروه تمرینی "انگیزتچهار شگف"یک بحث عمیق از جانب  - -

 تحولند. فوت و فنها و بینشهای متعددی در آن است. آن را از دست ندهید.

 سواالت و نظرات اعضا -

 دهد.وبینار را با یک تمرین شفابخشی پایان می -

 

 بروزرسانی درباره دوره فشرده شری بیکر

ند ان اظهار داشتند که حس کردهفته گذشته اولین دوره فشرده به پایان رسید و بسیاری از شرکت کنندگاه

. ولی "دگذرگذرانید زمان زود میوقتی خوش می"اند. به قول معروف شش جلسه خیلی سریع برایشان گذشته

 زنم که چیزی بیش از آن در کار بوده است.حدس می

http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=N9_in_o5cWRY2vLUVUW--YRHLSnMlAcq-wPThFN5ETAx3AxfUuIoJ6tTWvgOVhFiyuGqrTjP985cPED-2CMQUFEorlp2zVndaOgUr3mDM-Hk9x8RwN39Ctu-r2VKWiadeqzsuZmUPoNziMhbgbpy4yyewzqcesYXlTEdDSY04XWw1rGSWZ2mqRpcG43v5YJZgBDSW5TQBhRxOQOFLtDQm3hI6k2oXBblyhmzwEcPRk-1osxSyTNFbe1MRvdIz4yDot45cOpPH7Mt9MPddcTyhww1
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شود که وقت زود بگذرد. آنچه که عمال اند که صرف رضایت داشتن درواقع باعث نمیتحقیقات نشان داده

 هیجان یا انگیزش برای پیگیری یک خواسته است. شودموجب چنین احساسی می

 اند.انگیزش را داشته ظاهرا همه شرکت کنندگان این هیجان و

 توان گفت که به نتایجی فراتر ازاند میبر اساس بازخوردهایی که شرکت کنندگان داده نتایج تاثیرگذار:

ی های مختلف خبر دادند. مثال: بهبوداز موفقیتهای خود در زمینهاند. تی رسیدهافمفاهیم اوای درک بهتر

ی در ییرات اساستر با درمانگر نادیده، آگاهی از مقاومتهای پنهان در برابر شفا، تغناگهانی جسمی، ارتباط به

 .بینی بیشتر در زندگیو خوش مسائل قدیمی

 توانند به برطرفبندی مجدد که میبندی مجدد را مرور کردیم و به چند قابدر جلسه ششم برخی اصول قاب

شدن بعضی مسائل بنیادی کمک کنند پرداختیم. همچنین نگاهی به بخشایش حقیقی و برنامه غیرقابل اجرای 

بکار شفا  براینصیب حضار شود روش بخشایش را تجربه دست اولی برای بخشیدن انداختیم. برای اینکه نفس 

 گرفتیم.

ترین نتیجه این بود که شرکت کنندگان اظهار داشتند به توانایی بیشتری در زمینه ارتباط با درمانگر جالب

دو نمره )در مقیاس صفر تا ده( به طور متوسط شان طارتبادر مقایسه با جلسه اول  و اندنادیده دست یافته

مطالعه و تمرین گذاشته بودند این یک پیشرفت کوتاهی که برای  زمانبا در نظر گرفتن  .افزایش پیدا نمود

تی و درک عمیقتر و بهتر شنیدن صدای افاکنون کلید کار این است که باز هم از اوایآید. مهم به حساب می

 هر بار یک پله در پلکان معجزات باال روند.درمانگر نادیده استفاده کنند تا 

برگزار  2221قصد دارم یک دوره فشرده دیگر را هم در اوایل  قابل توجه کسانی که شاید عالقمند باشند:

 یعده بیشتری هماهنگ باشد بهتر است وقتی از عالقمند ریاکبرای اینکه روز و ساعت آن با برنامه کنم. 

ف را االمکان بتوانم مناطق زمانی مختلنویسید مکان جغرافیایی خود را نیز برایم بگویید تا حتیخود برایم می

 لینک تماس با منبا هم گرد آورم. 

 نظرات شرکت کنندگان:

 "نگر نادیده غیر قابل وصفند.مزایای حاصل از کار با درما. برای این تجربه بسیار ارزشمند از تو متشکرم"

mailto:%20sheribaker29@gmail.com
mailto:%20sheribaker29@gmail.com
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وجود اینکه موضوع جدی بود تو آن را خوشایند  اطالعات و روشهایی که ارائه کردی بسیار گرانبها هستند و با"

دهند. کارت عالی بود و آنچه که در دوره فشرده آموختم ی خوب انجام میساختی. این کاری است که معلمها

اکنون انجام فرایند برایم خیلی آسانتر شده است. موضوع هفته گذشته خیلی عالی یش داد. مهارتهایم را افزا

ولی  .بخش بوددادم برایم نتیجهدانم بخشایش به چه معنی است چون آنچه که انجام میکردم میبود. فکر می

کردم و تو بینشهایی به من دادی که فرایند را برایم خیلی بهتر نمود. فقط کافی است دست به سختی کار می

این را بر روی چیزی که قبال هم انجام داده بودم بکار بسپارم. ه داز همه امور بردارم و آنها را به درمانگر نادی

وب خکنم برای دیگران هم به اندازه من گرفتم و به نتیجه جالبی رسیدم. باز هم کارگاه را برگزار کن. فکر می

ز ااندیشیم که خیلی چیزها را بلدیم ولی دستیابی به بینشهای دیگران هیچ ضرری ندارد. باشد. همه ما می

این  اید و ازشکل برگزاری کارگاه هم خوشم آمد چون برایم نتیجه داد. تو و گری بارهای سنگینی را برداشته

 "بابت بسیار قدردانم.

واقعا متشکرم که با مهربانی سعی کردی همه چیزهایی را که بلدی به ما بیاموزی و به ما در رسیدن به سطوح "

 "بعدی کمک کنی.

باز هم پیامهای بیشتری از درمانگر نادیده حضور در این کالس برایم مقدر شده بود. حس کردم که  عااقو"

 "پذیرتر از قبل شده است.اکنون بسیار امکاناین کار دریافت خواهم نمود. 

تمرینهایی که دادی بسیار لذت بردم و مایلم تمرینهای بیشتری در آن ارائه شوند.  دوره فشرده عالی بود! از"

ی که برای بهتر شنیدن صدای درمانگر نادیده گفتی هم متشکرم. واقعا برایم خیلی قوی بودند. از بابت نکات

 "مفید بودند.

ردم. کتوجیه می منطقاگرفتند جلوی پیشرفتم را میتوانم بفهمم که چگونه همه چیزهایی را که اکنون می"

دوره فشرده باعث شد به بینش ام. خیلی باید روی خودم کار کنم چون سالها در این مورد مقاومت داشته

 خواهم کار بر رویبهتری نسبت به ابزارهای عالی که گری در اختیار ما گذاشته است دست یابم. دیگر نمی

 "مسائلم را به عقب بیاندازم.



 

8 
 

فهمم. ا مین رکنم اکنون فرق میان بخشایش حقیقی و برنامه نفس برای بخشیدشری، خیلی ممنون. فکر می"

 "ام.طر دوره فشرده پیشرفت بیشتری دارم و به درک عمیقتری از شفا رسیدهبه خا

ی ارائه کردی. وقتی از تو یاد مفید و متعدد ایهاز حضور در دوره فشرده بسیار لذت بردم و تو هم راهنمایی"

گرفتم اصال حس نکردم که برای کارایی بیشتر یا رقابت با دیگران در فشار هستم. لذا پیامهای فراوانی را می

ساعت مطالب بسیاری را انتقال دادی و در فاصله بین کالسها هم  12دادی بهتر جذب کردم. ظرف که می

ای است ولی با تی ظاهرا روش سادهافهرچند که اوای. توانستیم آنچه را که آموخته بودیم تمرین کنیممی

مثالهایی که از تجربیات خودت برایمان زدی بهتر توانستم آن را بفهمم. به نظرم یک گروه یا کالس کوچک 

شود. باید بگویم که تنها چیزی که از آن خوشم نیامد این بود که دوره تری میخصیباعث روابط بهتر و ش

 "فشرده تمام شد!!!

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

 تیافاوای

 پذیرراه حل امکانمشکل دلسوزی: یک 

 رکا به. بینیدیست مداشته اسال ار مایران برای ( ازدغمنفرو هادرف)ضا از اعیکی ا که دی رمفیر نظدر اینجا 

  ."کنندیم حسذب و ج" خودبه را  انرگم دیالئو ع ائلمسه آید کمی سانیک

~~~~~~~~~~ 

 گری،م سال

که دارم ورد ر این مای دبهجر. تامهو دید هندخوا سوزل افراد دلکمشجع به انی راراوب فطالی متافایاوره ر دود

 .ع شودواق د مفیدتوانمی کنممیفکر 

 هگاهربودم. یدا با این مشکل روبرو شد مانآن زردم و در از کرا آغی اربهتی ضافاز ایفاده یش استسالها پ

 شدم.ار میچن دم آنائبه عالهم خودم ردم بار میکب تگانمسبن و دوستا روی را بر تیافای

 :رفی زدحن چنی هجربباتکتور اپریروکاتانه یک خخوشب
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ست. اداده یجه نتای دهره ککاری کی که یاب اطمینانواهی خمی ت کهاس دلیلاین  به عمدتاسوزی مشکل دل"

تواند نمی هتآگاودهن خذ .یتش هستیگران وضعهم نتو  ودهد ی نمیابل بازخوردف مقطر مواردری ر بسیاد

ت برایبهی را امشکل مشلذا چه شده است. د که دانیدقیقا م هتگاخودآنا یول بفهمد.چیزی در این مورد یچ ه

 ای.تهگذاشبل اثر طرف مقاکه بر روی تا بدانی سازد می

ی اگفتهها که تو، گری، بارطور یا همان  کنیرا درمان نمی یزیچ که تودان ب ست.سیار ساده اب ل آن همح راه

 و تدفامیاتفاق مقدر است که  چههر نباش.جه یان نتگرپس نشود. یم وسیله شما انجامه به و ن شما ریقاز ط

 "ش.فکر آن نبان و به اعتماد کی. بدان یست که در این مورداین ن ه تویفوظ

 شپیایم بر زهرگیگر و د ید شدپدنا اموزیدلس مشکل همان روز اولی که این را شنیدم ز! ادگیاس نیبه هم

 .نیامد

 رهادبا عشق، ف
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