
 

 

 تی گری کریگافخبرنامه رسمی ای

 4242دسامبر  44، 9911 دی 4

 

 تی رسمیافای

 تی )درمانگر نادیده(افاپتیمال ای

 مطالب جدید و بیشتر –ها فوت و فن –نکات 

 االختیار گری کریگ در کشورهای فارسی زبان(ترجمه فرهاد فروغمند )نماینده تام

 توجه توجه توجه

 گری کریگ با این کارها به شدت مخالف است:

ساز و غیره )وی این کار ساز، انگشتان ثروتتی ثروت: ذهن ثروتافبرگزاری هرگونه دوره ای -9

 داند(تی میافرا تحریف ای

 داند(رقت میترجمه و انتشار بدون اجازه آثارش )وی این کار را س -4



 

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

 کامال آگاه و بسیار ناراضی است.

کلیه مدارکی که در ایران صادر می شوند بی ارزش و فاقد تایید گری کریگ می باشند. متاسفانه 

 .مراقب باشیدکسانی مدرک می دهند که خودشان مدرک ندارند. 

تی به طور کامل به فارسی ترجمه شده و به رایگان در دسترس شما                 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 یک ترجمه تمامی آثار گری کریگ را از ایشان گرفته توجه: اینجانب اجازه

آید. کسانی که ادعای از مطالب ایشان بدون اجازه و نقض حق مالکیت معنوی نویسنده به حساب می

هایی را کنند و دورهاستادی عرفان و معنویت را دارند و کتابهای او را بدون اجازه و ناقص منتشر می

نمایند بهتر است به فکر آخرت خود باشند. گری گری کریگ صریحا نهی کرده است برگزار می که

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

https://t.me/GaryCraig
http://www.eft.ir/


 

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

 ای را درس دهد.بر پایه این مفاهیم دورهکسی اجازه ندارد 

  www.EFT.ir    @FarhadForughmand      @GaryCraig    ترجمه فرهاد فروغمند

 تی گری کریگافکانال خبرنامه رسمی ای

 | تیافمدرک کامل ای | تیافعضویت در دوره اپتیمال ای | انگر نادیدهکتاب درم های محبوب:لینک

 | تیافکاربران رسمی ای | تی استاندارد طالییافراهنمای ای

~~~~~~~~~~ 

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

~~~~~~~~~~ 

 شنوید؟آیا صدای زنگها را می

 المی در روزهای تعطیلس

 اید.در این سالم فرض بر این است که کتاب بنیادین ما یعنی درمانگر نادیده را خوانده وجه:ت

 گوش کنید.

 توانید صدای زنگها را بشنوید؟آیا می

 دینگ!

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


 

زنگ درونی و اساس وجود این ید. آبخشی است. ناب، آزاد و از جنس عشق است. از درون میصدای واضح و لذت

 شما است. همیشه هم در حال نواختن است.

 شنوید؟آیا صدای آن را می

ن مدفوکند تا راهش را در این دنیای ظاهرا مجزا باز نماید سرزنش و قضاوت میکه یا در زیر سروصدای مدام نفس 

 ؟شده است

 گوش کنید.

 دینگ!

آن  کنید دارید دردهد و لذا پاسخ تمامی مشکالتی که فکر میازتاب میاین آرامش است. شعور درمانگر نادیده را ب

 است.

باشد  ضعیفهر قدر هم که وقتی بشنوید توانید جلویش را بگیرید. هرگاه صدای زنگتان را بشنوید دیگر نمی

 برسد. که اکنون از آن خبر نداریدشود تا به شکوهی سپس بلندتر می دانید که وجود دارد.می

توانید گوش سپردن به او را تمرین کنید و نعمتی را که نشان توانید به سراغ زنگتان بروید. میهرگاه بخواهید می

 دهد افزایش دهید.می

 توانید باشید؟به دنبال چه پاداش بزرگتری می وقت بگذارید.تان پس برای گوش سپردن به زنگ

توانید صدای زنگهای دیگران را نیز بشنوید. این به اند زنگ دارند. میهمگان و حتی آنهایی که مملو از کینه

 شود. منتهی میآرامش ، هماهنگی و بخشایش



 

حین مالقات با کار،  و شنوید. در محیط خانوادهروید صدای زنگتان را میاین کار را بیاموزید هر جا که میاگر 

 مشتریان، در بازار، همه جا.

 .برددیتهای این دنیا میفراتر از محدو بهای از زنگها در حال نواختن هستند. سمفونی آنها شما را مجموعه

 شنوید؟آیا صدای زنگها را می

 دینگ! دینگ! دینگ!

 تعطیالت خوش بگذرد. 

 همراه با عشق، گری

 


