
 

 

 تی گری کریگافخبرنامه رسمی ای

 0202دسامبر  99، 9911دی  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 -0



 

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. 

   قرارتی به طور کامل به فارسی ترجمه شده و به رایگان در دسترس شما افمنابع آموزشی ای

 آموزند!!!!و نه از اساتید)؟؟؟( میتی را از همین منابع رایگان افاند. در همه جای دنیا مردم ایگرفته

@GaryCraig 

www.EFT.ir 

هیچ سرنخی به شاگردان خود د اینها چرا علیرغم اطالع از وجو لطفا از مدعیان استادی بپرسید که

 دهند.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 بر پایه این مفاهیم دورهاجازه ندارد )به جز اینجانب که نماینده تام االختیار او هستم( کسی 

 درس دهد.

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

 تی گری کریگافکانال خبرنامه رسمی ای

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

 | تیافکاربران رسمی ای | تی استاندارد طالییافراهنمای ای

~~~~~~~~~~ 

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

~~~~~~~~~~ 

  برای همگان: -در این شماره

کمک ( 5، )لحظه معجزه( 4( مروری بر مقاالت و فیلمها، )3، )یاد بگیریم گوش دهیم( 2امروز ) جمله (1)

 بیشتری نیاز دارید؟ 

 پیشرفته: -تی افبرای اعضای دوره اوای

 ( یادآوری گروههای تمرینی3، )ای از طرف درمانگر نادیدههدیه( 2وبینار بعدی ما، ) (1)

~~~~~~~~~~ 
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 جمله امروز

 وین دایر –شود درون وجودتان از طریق افکارتان هماهنگ می

~~~~~~~~~~ 

 90قسمت  –اندیشه نوین 

 یاد بگیریم گوش دهیم

 اید.را خوانده درمانگر نادیده فرض بر این است که کتاب رایگان من یعنیدر مجموعه اندیشه نوین  نکته:

دارد  کند. ولی اندیشه نوین اصرارگویند خود برتر ما گهگاه با ما صحبت میدر تفکر رایج مینوشته گری کریگ: 

درمانگر )آیند. فقط باید یاد بگیریم گوش دهیم تا از این شعور نهایی به سوی ما میکه این پیامهای روحانی مدام 

 لینک فیلمورزد. می این فیلم کوتاه بر همین نکته تاکیدمند شویم. بهرهه( دنادی

~~~~~~~~~~ 

 مروری بر مقاالت و فیلمها

  ندکدرمانگر نادیده برای بهبودیهای غیرممکن استفاده می کاتلین الوندز از: شفاهای غیرممکناز مجموعه  -1

  تی برای جذب همسرافای: سواالت و جوابهااز مجموعه  -2

  کند؟مداخله میآیا درمانگر نادیده در اختیار ما : اندیشه نویناز مجموعه  -3

~~~~~~~~~~ 

 لحظه معجزه
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 توانستم زیبایی درونی این زن را ببینم...می

 آیند.معجزات در همه جا پیش می

توانیم کیفیتهای بینیم چون به قدری درگیر مشکالت دنیوی هستیم که نمیدر اغلب موارد آنها را نمی ولی

ناهایی استث"خواهیم آنها را نادیده بگیریم یا شویم میآنها آگاه میآسا را مشاهده کنیم. حتی وقتی هم که از معجزه

 یا صرفا تصادف بدانیم. "خوشایند

 "عصاره وجود"شاهده نفس برایش به م گوید که در آن قضاوتمی "لحظه معجزه"فرانسواز وش در این مقاله از 

 فقط باید طرز فکرمان را با درمانگر نادیده تطبیق دهیم.باشیم.  اشتهتوانیم از اینها به وفور دتبدیل شد. همه ما می

 ماجرای فرانسواز از این قرار است...

~~~~~~~~~~ 

 سالم گری

به  11د شرح دهم. پس از مشاهده مجدد وبینار شماره ای را که دو هفته پیش برایم اتفاق افتامایلم ماجرای بامزه

این نتیجه رسیدم که محتوای آن با هدف نهایی ما یعنی رسیدن به یگانگی هماهنگ است. یگانگی اکنون برایم 

توضیح گری کریگ: فرانسواز یکی از شاگردان دوره پیشرفته ما و آید. تر به نظر میتر و دست یافتنیقابل درک

 هم یکی از بخشهای همان دوره است. 11ره وبینار شما

اس داشتم کرد. فقط اسکنخواستم از دستگاه بلیت بخرم ولی سکه قبول نمیچند روز پیش در ایستگاه اتوبوس می

 توانستم سوار شوم.و به اندازه کافی سکه نداشتم.. هیچ راهی نبود. بدون بلیت هم نمی



 

ارگران شهرداری آمدند و به پاکسازی خیابان مشغول شدند. بانوی در حالی که به فکر راه حل بودم دیدم که ک

ای هم بر سر داشت. با زد و کاله مردانهای حرف میکل و چاقی در میان آنان بود که با صدای مردانهدرشت هی

 "خدایا چطور ممکن است کسی چنین ظاهری داشته باشد؟"خودم فکر کردم 

ای به یاد بیاور. نور و عشق کنی! آنچه را که از گری آموختهری او را قضاوت میدا"و بعد به ناگهان به خودم گفتم 

سپس درمانگر نادیده، عشق او و نور او در  "این فرد را ببین. او مثل نوزادی که تازه به دنیا آمده باشد زیبا است.

 حساس آرامش نمودم.درون وجودم را حس کردم و آن را گسترش دادم تا به آن بانو و کودک زیبا برسد. ا

بعد به یکی از  "م.نه. فقط اسکناس دار"دو دقیقه بعد به سوی من آمد. از او پرسیدم پول خرد دارد؟ جواب داد 

 این بود که به "، ولی بلیت دارم.نه"او هم جواب داد  "پول خرد داری که به این خانم بدهی؟"همکارانش گفت 

الزم نیست. این یک هدیه است. آن را در کیفی پیدا کرده "و رفتم و گفتم که فقط یک یورو دارم. جواب داد نزد ا

 "بودم...

دادم انتظار نداشتم که چیزی از طرف او به من برسد. فقط عشق را گسترش شد. وقتی تمرین را انجام میباورم نمی

 دادم تا احساس منفی خودم تغییر کند.می

نظر از این که مشکل چه بود اوضاع به سوی هماهنگی پیش توان گفت که صرفولی می شک داشتم.در ابتدا 

ایی درونی آن بانو را ببینم و اصال نگران توانستم زیبرفت. معجزات بزرگ و کوچک ندارند. آرامش داشتم و می

 نبودم. نبلیت نداشت

 توانیم از آنها استفاده کنیم از تو متشکرم.گری، به خاطر ابزارهایی که در هر زمان می

 با عشق و قدردانی

 فرانسواز



 

~~~~~~~~~~ 

 کمک بیشتری نیاز دارید؟

 ی بیابید.تافرا بخوانید تا درک بهتری از آخرین پیشرفت ما یعنی اپتیمال ای کتاب رایگان درمانگر نادیده .1

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 گروه که در سطح باالیی برگزار می تیافمدرک کامل ایاز طریق برنامه ارائه  .3

 ای و موثر در شفابخشی شوید.برتر افراد حرفه

 تیافکاربران رسمی ایگیرید. با یکی از افراد بسیار آموزش دیده و دارای مدرک ما تماس ب -4

 تماس بگیرید. تی گری کریگافمراکز آموزشی رسمی ایبرای کسب اطالعات بیشتر لطفا با  -5

 تی:افتیمال ایبرای اعضای دوره اپ

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

 جزئیات و قیمتهای عضویت

 شود. برگزار می 0202 ژانویه 9صبح ) به وقت غرب امریکا( روز یکشنبه  92ساعت در  وبینار بعدی ما:

 آنها را برایم بنویسید یا در حین وبینار بگویید.ت و نظرات شما است. این فرصتی برای طرح سواال

لسه جا ارائه خواهم کرد. این ای اعضدر انتهای وبینار یک قسمت دیگر از مجموعه جدید سفر به سوی یگانگی را بر

 با درمانگر نادیده برای هدف گرفتن عالئم سمج خواهد بود.
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http://tracking.emofree.com/tracking/click?d=N9_in_o5cWRY2vLUVUW--YRHLSnMlAcq-wPThFN5ETAx3AxfUuIoJ6tTWvgOVhFiyuGqrTjP985cPED-2CMQUFEorlp2zVndaOgUr3mDM-Hk9x8RwN39Ctu-r2VKWiadeqzsuZmUPoNziMhbgbpy4yyewzqcesYXlTEdDSY04XWw1rGSWZ2mqRpcG43v5YJZgBDSW5TQBhRxOQOFLtDQm_97TboXZgsLuooB8DxBCTlIz3zTxlTqpkNndlDMQMlTqun6340LOoIxIe94tZTIEbo1
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~~~~~~~~~~ 

  ای از طرف درمانگر نادیدههدیه

د. انهدایای متعدد درمانگر نادیدهشوند از جمله آرامش و دیدگاههای جدیدی که همراه با شفای عمیق نصیب ما می

 گذارد.اثر می های زندگی ماشوند که اغلب بر همه جنبهاینها موجب نوعی تحول عمیق و در عین حال پنهان می

 دهد.ن هدیه را در مقاله زیر شرح میتی است و ایافکانل یکی از اعضای دوره اوایهلن مک

~~~~~~~~~~ 

 سالم گری

آید. اخیرا این امر کند خیلی خوشم میام را سازماندهی میاز اینکه درمانگر نادیده وقایع کوچک و بزرگ زندگی

 ام.را بیشتر شاهد بوده

که در آن  ی امریکایی(زندگ)ام آن هنگام به پادکست مورد عالقهات را دیروز دریافت کردم. در ایمیل هفتگی

بود. در یکی از  2112این قسمت مربوط به اکتبر دادم. دهند گوش میسال اخیر را شرح می 25بهترین وقایع 

 یندهخواستند که ورود مهاجران را ممنوع سازد. نماشهرهای مینسوتا مردم جمع شده بودند و از نماینده مجلس می

ظاهرا عده زیادی توانند بروند. میکه بخواهند از کشورکرد که مهاجران قانونی به هر جایی هم به آنان گوشزد می

خواستند این طور باشد یا اصال آنها در هیچ از مسلمانان اهل سومالی به آن شهر رفته بودند و ساکنان قدیمی نمی

 جایی از ایاالت متحده ساکن شوند.

 . اصال حالت عاشقانه نداشت."نژادپرستان عوضی"گفتم صدای خودم را شنیدم که می



 

آید. امروز راجع به گروهی از مسیحیان، ات خیلی خوشم میهای هفتگیشسپس ایمیل تو را گرفتم. از خواندن انگیز

آن را مشاهده کردم  خواندند. وقتیالمقدس میرا در بیت "ک عشقی"یهودیان و مسلمانان بود که با هم ترانه 

 اشکم درآمد. بسیار زیبا بود! کامال نقطه مقابل آن چیزی بود که در پادکست شنیدم.

در ادامه ایمیل مطلبی را از جانب درمانگر نادیده نوشته بودی. به آن یادآوری نیاز داشتم تا حواسم باشد که هرگز 

 دهم و بخشی از یک کل هستم.نجام نمینیستم، هیچ کاری را به تنهایی ا تنها

همه چیز و همه کس مورد قبول واقع "سید. او دریافته بود که سپس نوبت به مقاله اال نوواک درباره تمرین گناه ر

. انگار همه امور از جانب قدرت برتری که در درون من و با من است هماهنگ "شوند چون الزم و ضروری هستندمی

 شوند.می

 گری، از تو به خاطر هدایایی که به این دنیا عرضه داشتی متشکرم!

 هلن
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