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 مقدمه

 عشق رفت هیچ حسابش مگیرعمر که بی

 آب حیاتست عشق در دل و جانش پذیر

 موالنا-

گفت که زمانی در مورد روابط عاشقانه کتاب خواهی نوشت، بدون وقتی جوان بودم، اگر کسی به من می

ای است که شاعران و کردم عشق افسانهای. من فکر میگفتم که عقلت را از دست دادهشک به او می

توانستند گز نمیاند تا مردم را به خاطر نرسیدن به چیزی که هرتولید کنندگان هالیوود آن را ساخته

  به آن برسند، آزرده خاطر و ناراحت کنند. عشق ابدی؟ به خوبی و خوشی؟ حرفش را هم نزنید.

ام محقق من نیز مانند همه طوری برنامه ریزی شده بودم که برخی چیزها به طور طبیعی در زندگی

، این ظر پدر و مادر منکرد. از نزی من تأکید زیادی بر اهمیت آموزش و تحصیل میشد. برنامه ریمی

زد کن و زندگی مدیر یقه سفیدی را رقم میتحصیل و درس خواندن بود که تفاوت بین زندگی یک چاه

اگر درس »ها معتقد بودند که تر بود. آناش از دستانش هم گرم و نرمکه دستانی نرم داشت و زندگی

 «رسی.نخوانی، در این دنیا به هیچ جایی نمی

ی درس و تحصیل هیچ چیزی ورهایی که داشتند، اصالً عجیب نبود که والدینم در زمینهبا توجه به با

کردند. خوب یادم هست که وقتی در کالس سال دوم خانم نوواک، برای اولین بار را از من دریغ نمی
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های چشمم به دنیای حیرت انگیز موجودات میکروسکوپی افتاد و آغازیانی مانند آمیب و جلبک

ی زیبایی مانند اسپیروژیر )چه اسم با مسمّایی( را دیدم، چه رغبتی پیدا کردم. با اشتیاق به سلولتک

ای تعلل من را به خانه رفتم و از مادرم خواهش کردم که برایم میکروسکوپ بخرد. او نیز بدون ذره

تیر و غالف فتفروشگاه برد و اولین میکروسکوپم را برایم خرید. اما هر چه به خاطر کاله گاوچران، ه

 ای نداشت!چرمی بهانه گرفتم و الم شنگه به پا کردم، فایده

ام تبدیل تیر فروکش کرد و آلبرت انیشتین به تنها قهرمان زندگیام به هفتطولی نکشید که عالقه

و الویس پریسلی، همگی در یک شخصیت  ، کری گرنت2های دیگرم، از جمله میکی منتل1شد: قهرمان

شدند. عاشق آن عکسش بودم که زبانش را درآورده بود و موهای سفیدش، گویی در عظیم خالصه 

ی کوچک اثر انفجار، به هر طرف پراکنده شده بودند. همچنین عاشق این بودم که انیشتین را در صفحه

)که تازه اختراع شده بود( ببینم؛ از تماشای این پدربزرگ بازیگوش، مهربان و دانا لذت  تلویزیون

 بردم. می

ی خودم به کار کردن با ام و عالقهاست خانواده-چیز-همه-های خوب، نگرش تحصیلمعلم

ی زیست شناسی سلولی دکتری بگیرم و عضو هیئت علمی میکروسکوپ باعث شد که در رشته

ی پزشکی و بهداشت عمومی دانشگاه ویسکانسین شوم. جالب اینجاست که تا قبل از آنکه دانشکده

                                                             
 بال. )م(ای بیساز بازیکنان حرفه 1
 بازیگر معروف هالیوود. )م( 2
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بروم، هیچ چیزی در مورد ماهیت عمیق کشفیات « علم جدید»جایگاه هیئت علمی را رها کنم و به دنبال 

 دانستم. ام، انیشتین، نمیقهرمان کودکی

ی روابط، ها، از جمله حوزهمن از لحاظ تحصیل و دانشگاه بسیار آدم موفقی بودم، اما در سایر حوزه

ام. در بیست و چند سالگی ازدواج کردم، اما ویم، باز کم گفتهدست و پا بودم که هر چه بگآنقدر بی

ی معناداری داشته باشم. هنوز خیلی بچه بودم و از نظر عاطفی آنقدر بالغ نشده بودم که بتوانم رابطه

خواهم از همسرم جدا شوم، به شدت مخالف بود و وقتی ده سال بعد از ازدواج به پدرم گفتم که می

 «وعی کسب و کار است.ازدواج ن»گفت می

ای که در قحطی، کشتار )از روسیه 1919کنم، جواب پدرم به عنوان کسی که در سال حاال که فکر می

اش زندگی پدرم و خانواده –رایم قابل درک است بزد( مهاجرت کرده بود، و انقالب دست و پا می

بودند. در نتیجه تعریف  چشم دیده بسیار سختی را از سر گذرانده بودند و خطرات جانی فراوانی را به

ولین کسانی پدرم از رابطه مانند نوعی شراکت بود که در آن ازدواج راهی برای بقا بود، درست مانند ا

 که در ابتدای قرن نوزدهم غرب وحشی را تصرف کردند و به علت کمبود زن در آمریکا، با چاپ

 ود همسر انتخاب کردند. خاه دور برای های کشورهای خودشان، از رآگهی ازدواج در روزنامه

دانست؛ البته تر میازدواج پدر و مادرم بازتابی از نگرش پدرم بود که کسب و کار را از همه چیز مهم

مادرم که متولد آمریکا بود، چنین اعتقادی نداشت. پدر و مادر من شش روز در هفته در کسب و کار 

ها حرف عاشقانه شان به یاد ندارند که آنا هیچ یک از فرزندانکردند، اممان فعالیت میموفق خانوادگی

ای با هم رد و بدل کرده باشند. وقتی من به نوجوانی رسیدم، شکست ازدواج این دو کامالً آشکار شد؛ 



10 

ی بدون عشق به تنگ آمده بود و پدرم هم برای فرار از این مشکل به عرق و می مادرم از این رابطه

شد، مان را بر هم زد؛ هر موقع دعوایشان میهای زیاد پدر و مادرم آرامش خانهر و بحثبرد. جپناه می

شدم. باالخره پدر و مادرم تصمیم گرفتند که ترم در کمد قایم میمن به همراه برادر و خواهر کوچک

 فرما شد. مان حکمای بر خانهشان را از هم جدا کنند و آتش بس شکنندهاتاق خواب

هایشان کنار هم مانده ، به خاطر بچه1950ی ادر من نیز مانند بسیاری از پدر و مادرهای دههپدر و م

دانستند ترم به دانشگاه رفت، پدر و مادرم از هم جدا شدند. کاش میبعد از آنکه برادر کوچک –بودند 

ان آسیب وارد کرده شی ناموفق بسیار بیشتر از طالق و جدایی به فرزندانکه الگوبرداری از این رابطه

 است. 

دانستم. اما وقتی بزرگ شدم مان، پدرم را مقصر میآن زمان، من برای نابسمانی زندگی خانوادگی

مان را شان را خراب و آرامش خانوادهها به یک اندازه در این فاجعه، که رابطهفهمیدم که هر دوی آن

ه ناخودآگاه من برنامها در ضمیر تر، پی بردم که رفتار آننابود کرده بود، نقش داشتند. از همه مهم

ی عاشقانه شوم، کردم با زنان وارد رابطهریزی شده است؛ و به همین دلیل بود که هر چه تالش می

 توانستم. نمی

های زیادی از عمرم را در میان درد و رنج سپری کردم. وقتی زندگی به همین دلیل بود که من سال

م پاشیدم، خصوصاً به این دلیل که آن زمان دختران مشترکم از هم پاشید، من نیز از لحاظ عاطفی از ه

عزیزم، که اکنون هر دویشان زنان موفق و کامیابی هستند، هنوز بچه بودند. آنقدر از لحاظ عاطفی دچار 

کم برای دست –آسیب شدم که قسم خوردم دیگر ازدواج نکنم. با این اعتقاد راسخ که عشق حقیقی 
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تراشیدم، این جمله را تکرار سال هر روز وقتی ریشم را می 17دت ای بیش نیست، به مافسانه –من 

 «دیگر ازدواج نخواهم کرد. دیگر ازدواج نخواهم کرد.»کردم: می

رغم این آیین شعاردهی ناگفته پیداست که من به هیچ وجه اهل عشق و عاشقی نبودم! اما علی

سلولی گرفته ها را، از تککه تمام ارگانیسم ای صرف نظر کنمتوانستم از آن الزام زیستیگاهی، نمیصبح

 دیگری وارد ارتباط شوند.  کرد با ارگانیسمتریلیون سلولی، مجبور می 50های تا بدن

ای بود: مرد مسنی که از نظر عاطفی شکست سنگینی خورده است، ام عشقی کلیشهاولین عشق جدی

ی گرمی کند، رابطههایی که بدنش تولید مینوشود و مانند نوجوانان در اثر هورمعاشق زن جوانی می

هایی که در جریان خون من ، یعنی مواد نوروشیمیایی و هورمون«معجون عشق»کند. این را تجربه می

ها آشنا خواهیم شد، من را چنان سرمست کرده بود که یک سال با آن 3کردند و در فصل گردش می

ام باالخره با شکست مواجه شق نوجوانانهعی کردم. وقتی ام را در نهایت خوشی و شادی سپراز زندگی

اش شد و خود را به آغوش گرم ی اینکه دوست دارد تنها باشد، سوار دوچرخهام به بهانهشد و معشوقه

ی بزرگ و خالی حبس یک جراح قلب و عروق سپرد، دوباره به مدت یک سال خودم را در آن خانه

ی جوان به سوگ نشستم. ترک اعتیاد کار سختی است، البته معشوقهکردم و در غم از دست دادن این 

شان پس از شکست عشقی نه فقط برای معتادان هروئین، بلکه همچنین برای کسانی که بیوشیمی بدن

 گردد. ها و مواد شیمیایی روزمره باز میبه هورمون

کردم که من را تنها ر میدر یک روز سرد زمستانی مثل همیشه تنها نشسته بودم و به آن زنی فک

های مهم گاه در زمانای، که گاه و بیصدای حکیمانهلعنتی، ولم کن! گذاشته بود. ناگهان با خود گفتم، 
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ای سر قهقهه« بروس، مگر او دقیقاً همین کار نکرده است؟»شود، گفت اش پیدا میام سر و کلهزندگی

دیدم که دارم بیش از حد درگیر کسی هر گاه میدادم و این طلسم را شکستم. از آن روز به بعد، 

های ترک را پشت سر بگذارم، اما گرفت. باالخره با استفاده از خنده توانستم سختیام میشوم، خندهمی

 هنوز راه زیادی مانده بود تا خودم را به طور کامل پیدا کنم. 

ی پزشکی تدریس کنم. دانشکده این مسئله زمانی برای من روشن شد که به کارائیب رفتم تا در یک

بو زندگی های فوق العاده زیبا و خوشمن در بهترین جای دنیا در ویالیی کنار اقیانوس در میان گل

خواستم کسی را در این زندگی جدید شریک کنم کردم؛ ویالی من باغبان و آشپز هم داشت. میمی

ام پایبند بودم(. من فقط دنبال یک شریک اهیگهنوز هم به شعار صبح –)البته قصد نداشتم ازدواج کنم 

ی زمین با او قسمت کنم. جدیدم را در زیباترین جای کره خواستم که زندگیجنسی نبودم. کسی را می

اگر کاری ندارید، نظرتان چیست بیایید و با من در »دادم: بهترین پیشنهادها را برای شروع رابطه می

 کردم. گشتم، کسی را پیدا نمیمیاما هر چه « ویالیم زندگی کنید؟

ی بهشتی گرنادا رسیده بود. من از او خوشم آمد و تمام یک شب با زنی آشنا شدم که تازه به جزیره

رانی رفتیم و حرف زدیم. از او ی باشگاه قایقتالشم را کردم که با او وارد رابطه شوم. با هم به کافه

ه به سر کار برود، مدتی پیش من بماند. به من نگاهی کرد خوشم آمد و پیشنهاد دادم که به جای اینک

 –این گفته مانند تیری به قلبم اصابت کرد « توانم با تو باشم. تو خیلی نیازمندی.نه، من نمی»و گفت 

ی بسیار طوالنی، قدرت تکلمم را دوباره به رمق روی صندلی خشکم زد. پس از یک لحظهساکت و بی
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دانستم که قبل از دانستم حق با او است؛ میمی« شنیدم.ون. باید این را میممن»دست آوردم و گفتم 

 دادم. ام را سر و سامان میی مد نظرم برسم، باید زندگیی عاشقهاینکه به رابطه

ی ام برای شروع رابطه دست برداشتم، سر و کلهسپس اتفاق جالبی افتاد: همین که از تالش مستأصالنه

خواستند با من رابطه داشته باشند. تا اینکه باالخره مارگارت عزیزم م پیدا شد که میازنانی در زندگی

ای را شروع کردیم که ام شد و با هم زندگی عاشقانهی حقیقی این کتاب بود، وارد زندگیکه انگیزه

 های داستان وجود دارد. کردم فقط در کتابتر فکر میپیش

من نیست و من « تقدیر»گرفتم که تنهایی نکنیم. من ابتدا باید یاد میاما بگذارید داستان را زود تمام 

تک روابط بردم که تکبه این نیستم که به یک سری روابط ناموفق رضایت بدهم. باید پی می« محکوم»

ی رویایی مد نظرم را به وجود توانم رابطه؛ و خودم هم میامبه وجود آوردهام را خودم ناموفق زندگی

 . بیاورم

زیست شناسی گام اول زمانی شروع شد که من در کارائیب بودم و همانطور که در کتاب اولم یعنی 

کردم، ها تحقیق میام، دچار دگرگونی علمی شدم. هنگامی که داشتم در مورد سلولتوضیح داده باورها

، چنانکه در 3کای یورها نیستند و ما نیز همینطور. آن لحظهها تحت کنترل ژنمتوجه شدم که سلول

ام، سرآغاز دگرگونی من بود و من را از دانشمندی الادری گرا به دانشمندی همان کتاب توضیح داده

                                                             
گفت می دوید وها میی تاج طالی پادشاه را پیدا کرد، از خوشحالی در کوچهاشاره به ارشمیدس که وقتی راه حل مسئله 3

 یعنی یافتم، یافتم. )م(« یورکا، یورکا»
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آورد و اعتقاد دارد که ما همگی توانایی این را داریم که روی زمین تبدیل کرد که از موالنا نقل قول می

 مان است. از جسم برای خود بهشت خلق کنیم و معتقد است زندگی ابدی ما فراتر

سالی بود که زرگبهراس به آدم -آن لحظه همچنین سرآغاز تغییر من از یک آدم بدبین و ازدواج

اش تواند روابط رویاییاش را بر عهده گرفت و متوجه شد که میمسئولیت تمام روابط ناموفق زندگی

وضیح دهم که در همان علمی ت گیری ازرا ایجاد کند. در این کتاب قصد دارم این گذار را با بهره 

واهم داد خآن را پایه ریزی کردم )و چه بسا فراتر از آن(. برایتان توضیح  زیست شناسی باورهاکتاب 

توانند مانع تان نمیهایتان و نه تربیت غیر ایدئالهایتان، نه مواد نوروشیمیایی، نه ژنکه چرا نه هورمون

دهد به این روابط عاشقانه اشته باشید. آنچه به شما اجازه نمیخواهید دتشکیل روابطی شوند که شما می

 تان تغییر خواهند کرد. شما هستند. اگر باورهایتان را تغییر دهید، روابطباورهای و دست نیافتنی برسید، 

شود، در حقیقت چهار تر از این است، چون در روابطی که بین دو نفر برقرار میالبته قضیه کمی پیچیده

شوند، حتی دخالت دارند. اگر نتوانید درک کنید که این چهار ذهن چگونه علیه هم وارد عمل میذهن 

در بدترین جای ممکن دنبال عشق »ترین نیات را هم داشته باشید، باز خواهید دید که اگر پاک

وقات ادرمانی اغلب -های خودهای خودآموز و روشبه همین دلیل است که کتاب« گردید.می

ها چون این کتاب –آورند تان به وجود نمیکنند، اما تغییری در زندگیهایی در شما ایجاد میبینش

 خیل هستند!پردازند که در روابط دفقط به دو ذهن از چهار ذهنی می

ی مهمی که شما را مجنون و دیوانه کرده همان رابطه –تان فکر کنید ی زندگیترین رابطهبه عاشقانه

تان کردید، به غذا نیاز نداشتید، نیاز چندانی به آب نداشتید و انرژیبود. روزها پشت سر هم معاشقه می
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شد: مانند ماه عسلی که قرار بود هرگز تمام نشود. با این وجود، اغلب اوقات ماه عسل جای تمام نمی

دهد. خبر خوب اینکه لزومی ندارد کار به اینجا روزمره، اختالف و حتی طالق می خود را به جر و بحث

 برسد. 

در بهترین حالت ممکن است فکر کنید که عشق بزرگ شما تصادفی بوده است؛ در بدترین حالت نیز 

ممکن است فکر کنید که این عشق  توهمی بیش نبوده است؛ شاید فکر کنید که از هم پاشیدن ماجرای 

تان فقط در اثر بدشانسی بوده است. اما در این کتاب برایتان توضیح خواهم داد که چگونه قی بزرگعش

اید. وقتی پی بردید که چگونه آن تان ایجاد کرده و سپس نابود کردهخودتان اثر ماه عسل را در زندگی

بد در  4از وجود کارمای توانید مانند من دیگراید، میاید و چگونه آن را از دست دادهرا ایجاد کرده

ی پایدار و موفقی ایجاد کنید که حتی تولید کنندگان هالیوود هم به شما تان شاکی نباشید و رابطهروابط

 حسودی کنند. 

کنند که ما پس از چند دهه ناکامی و شکست، باالخره به چنین چیزی رسیدم! افراد زیادی سوال می

گفتار این کتاب ایم که در پسدلیل من و مارگارت تصمیم گرفتهایم؛ به همین چگونه این کار را کرده

کنیم. ایم و هنوز هم این کار را میعسل را ایجاد کرده سال اثر ماه 17توضیح دهیم که چگونه به مدت 

ترین عامل رشد انسان خواهیم داستان عشق خودمان را با شما در میان بگذاریم، زیرا عشق قویما می

بدانید که عشق مسری است! وقتی اثر ماه عسل را در زندگی خودتان ایجاد کردید، است. همچنین 

و هر  –اند ها نیز مانند شما عاشقکنید که آنخواهید دید که افراد دیگری را به سمت خود جذب می

                                                             
4 Karma 
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مان ی گوشی موالنا را آویزهچه تعداد بیشتر باشد، لذتش بیشتر است. بیایید نصیحت هشتصد ساله

ها مان جای بهتری شود و تمام ارگانیسمم و از عشقی که نسبت به هم داریم، لذت ببریم تا سیارهکنی

ی دگرگون کننده در کارائیب بتوانند در بهشت روی زمین زندگی کنند. امیدوارم همانطور که آن لحظه

ار دهد و بتوانید هر من را در این مسیر قرار داد، این کتاب نیز شما را در مسیر ایجاد اثر ماه عسل قر

 مند شوید. روز عمرتان از اثر ماه عسل بهره
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 گرایش ما به رابطه: 1فصل 

 

ات توان شکلی از حیات را پیدا کرد که به تنهایی و مستقل از سایر اشکال حیحتی در خیاالت هم نمی

 زندگی کند.

 5لوویس توماس-

 

ی خود داشته باشید، ممکن است برایتان سوال باشد که چرا ی ناموفق را در کارنامهاگر چندین رابطه

اید؟ شاید هم همچنان در پی داشتن رابطه هستید. نکند یاد ایام خوش )و اغلب کوتاه( قدیم را کرده

ذت لا از زندگی اید که در جزایر خوش آب و هوهای تلویزیونی را دیدهبخت آگهیهای خوشآن زوج

رغم نتایج خواهید وارد رابطه شوید. به هیچ وجه. دلیل اینکه شما، علیبرند و به هوای چنین لذتی میمی

رغم آمار وحشتناک طالق، همچنان اصرار دارید وارد رابطه شوید، این تان و علینه چندان درخشان

 اند. برای تنها زندگی کردن، ساخته نشده هاکند وارد رابطه شوید. انساناست که طراحی شما ایجاب می

کند ی زمین را وادار میهای روی کرهنوعی الزام زیستی بنیادین وجود دارد که شما و تمام ارگانیسم

ها ارتباط برقرار کنند. چه از این مسئله آگاه باشید و چه نباشید، در اجتماع باشند و با سایر ارگانیسم

دهد. در واقع، گرد هم آمدن افراد در ه سمت برقراری رابطه سوق میشما دارد شما را ب بیولوژی

                                                             
5 Lewis Thomas 
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ی تکامل زیستی است. من این برندهشود( یکی از نیروهای مهم پیشاجتماعات )که از دو نفر شروع می

 .(1)امخوانم و در کتابی به همین نام مفصل به آن پرداختهمی 6تکامل خودجوشپدیده را 

ی وجود دارد: گرایش به غذا، رابطه گری نیز برای اطمینان از بقای فرد و گونهالبته الزامات زیستی دی

ی زندگی دانیم که ارادهی جنگ و ستیز وحشیانه بر سر حیات. نمیجنسی، رشد، محافظت و غریزه

دانیم که هیچ ارگانیسمی به آسانی زندگی ها برنامه ریزی شده است، اما میچگونه و در کجای سلول

ها را هم بکشید، خواهید دنیا یعنی باکتری ترین ارگانیسمکند. اگر تالش کنید ابتداییتسلیم نمی خود را

بلکه تمام « مانم تا شما بیایید و من را بکشید.باشد، من منتظر می»گوید ای نمیدید که هیچ باکتری

 گیرد تا جان خودش را حفظ کند. توانش را به کار می

مان خطر را خودآگاه ما ارضا نشوند و بقای ما به خطر بیفتد، پیش از آنکه ذهن های زیستیاگر گرایش

لنگد. در حال حاضر مردم کنیم که یک جای کار میزند و احساس میمان شور میدرک کند، دل

ی ن سیارهبسیاری از ما وقتی به احتمال زنده ماندن ای –سراسر جهان چنین احساسی در دل خود دارند 

کنیم، در دل خود چنین احساسی را تجربه اند فکر میهایی که به آن آسیب رساندهده و انسانآسیب دی

ی ایجاد و زنده کردن روابط فوق العاده اختصاص دارد، اما نماییم. بیشتر صفحات این کتاب به نحوهمی

« مینبهشت روی ز»در فصل آخر به توضیح این مسئله خواهم پرداخت که انرژی حاصل از روابط 

 ی ما شود. نهتواند سبب شفای سیاره و نجات گوچگونه می

                                                             
6 Spontaneous evolution 
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دانم. اما ما مدل بسیار موفقی برای ایجاد روابط شفابخش در اختیار داریم که در کار سختی است، می

پاسخ در درون نهفته »گفتند مان خواهد شد. عرفای دوران باستان مینهایت منجر به شفای سیاره

ر دکرد که ها سلولی مشاهده توان در اجتماع تریلیونماهیت و قدرت روابط هماهنگ را می« است.

کنند. شاید این مسئله در ابتدا برایتان عجیب باشد؛ چون وقتی در بدن هر انسان با هم همکاری می

کنید، ممکن است از نظر منطقی به این نتیجه برسید که شما یک موجود واحد هستید. اما آینه نگاه می

شعور است که در محیط ل ذیتریلیون سلو 50این اشتباه بزرگی است! هر انسان در واقع اجتماعی از 

به تفصیل توضیح خواهم  3کنند؛ این بینش حیرت انگیز را در فصل کِشتی در زیر پوست زندگی می

 داد. 

های زیادی از وقتم را با خوشحالی فراوان صرف بررسی رفتار من به عنوان زیست شناس سلولی ساعت

ها سلول کردم. در بدن هر انسان تریلیونهای کشت پالستیکی میهای بنیادین در ظرفو تقدیر سلول

کنند. به همین ها و اجتماعات انسانی در کنار هم زندگی میتر از خانوادهوجود دارد که بسیار هماهنگ

 50شعور، سلول ذی تریلیون 50ها یاد بگیریم: های ارزشمندی از آنتوانیم درسدلیل است که ما می

فوق العاده، در محیطی مملو از صلح و صفا، در کنار هم زندگی  تریلیون شهروندی که در یک اجتماع

ها از امکانات بهداشتی، امنیت و اقتصادی ی این سلولها دارای شغل هستند. همهکنند. تمام این سلولمی

ها واحدهای انرژی کند )این مولکولکار می ATPهای ی مولکولمترقی برخوردارند که بر اساس مبادله

یعنی فراهم آوردن امکان  –ی انسان نامند.( وظیفهمی« ارز رایج بدن»ها را یست شناسان آنهستند و ز

 50در مقایسه با این اجتماع  –نفر عضو دارد  هفت میلیاردهمکاری میان اجتماع نسبتاً کوچکی که 
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ی ی را با وظیفهتریلیون 50رسد. حال اگر کار و بار این اجتماع انسانی تریلیونی، بسیار ساده به نظر می

مقایسه  – دو نفریعنی پیدا کردن راهی برای ارتباط موثر و کار کردن هماهنگ  –یک زن و شوهر 

دانم که گاهی این کار کنیم، خواهیم دید که کار زن و شوهر واقعاً مثل آب خوردن است )البته می

 رسد(. ترین چالش جهان به نظر میسخت

سلولی، های تکطول کشید تا ارگانیسم –حدود سه میلیارد سال  – قبول دارم که زمان بسیار زیادی

ی زمین بودند، توانستند راهی برای ملحق شدن به هم پیدا کنند. که اولین اشکال حیات بر روی کره

های پرسلولی حیات را حتی من هم اینقدر کار را لفت ندادم! و وقتی باالخره به هم ملحق شدند و شکل

های از ارگانیسم« هاییکلنی»دهی کردند که ر ابتدا اجتماعات سستی را سازمانایجاد کردند، د

یم سلولی بودند. اما دیری نپایید که مزیت تکاملی زیستن در اجتماع )هشیاری بیشتر از محیط و تقستک

ها ونها، میلیاردها و حتی تریلیهای بسیار ساختارمندی شد که از میلیونکار( منجر به تشکیل ارگانیسم

 شان با هم به تعامل بپردازند. توانستند در اجتماعاتها میسلولیسلولی تشکیل شده بودند. این تکتک

شوند و برخی اند؛ برخی فقط با میکروسکوپ دیده میاین اجتماعات پرسلولی از نظر اندازه بسیار متنوع

مورچه، سگ، انسان و غیره. بله، حتی ید: باکتری، آمیب، توان با چشم غیر مسلح ددیگر را به راحتی می

دهند و از طریق ای تشکیل میها اجتماعات پراکندهکنند؛ باکتریها هم به تنهایی زندگی نمیباکتری

 تند. های شیمیایی مدام با هم در ارتباط هسسیگنال

ها و اندازه هاهای مختلفی را در انواع شکلها راهی برای همکاری پیدا کردند و ارگانیسموقتی سلول

های پرسلولی جدید نیز کنار هم جمع شوند و اجتماعاتی تشکیل دادند، حاال وقت آن بود که این ارگانیسم
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ارگانیسمی را در -( ابرPopulus tremuloides) 7را تشکیل دهند. برای مثال، صنوبر آمریکایی

های یکسان( تشکیل شده است. های بزرگی از درختان )با ژنآورد که از دستهمقیاس کالن به وجود می

ی آیند و توسط یک سیستم ریشههای یک گیاه واحد به حساب میاین درختان از لحاظ فنی ساقه

ای به مساحت ترین صنوبر آمریکایی شناخته شده، بیشهاند. بزرگزیرزمینی مشترک به هم متصل شده

شود. برخی از نوان پاندو شناخته میآمریکا قرار دارد و تحت ع 8هکتار است که در ایالت یوتای 43

 ترین ارگانیسم موجود در جهان است. محققین معتقدند که این بیشه بزرگ

ها را مستقیماً توانیم آندهد که میهای مهمی به ما مینشارگانیسمی بی-ماهیت اجتماعی جوامع مولتی

است که مانند انسان یک ارگانیسم  ورچههای بارز این مسئله مبر تمدن بشری اعمال کنیم. یکی از نمونه

ای را از اجتماعش جدا کنید، خواهد مرد. در واقع، یک رود؛ اگر مورچهاجتماعی پرسلولی به شمار می

هاست. لوویس توماس مورچه کلنی؛ ارگانیسم حقیقی ارگانیسم است-به تنهایی فقط یک زیر مورچه

ها آنقدر شبیه انسان هستند که آدم خودش خجالت مورچه»کند: ها را اینگونه توصیف میمورچه

هایی را به جنگ اعزام دهند، ارتشکنند، شته پرورش میکشد. این موجودات قارچ کشت میمی

داری کنند، بردهاستفاده میهای شیمیایی برای هشدار دادن و گیج کردن دشمن کنند، از افشانهمی

کنند، ها همه کاری میپردازند. مورچهی اطالعات میوقفه به مبادلهکنند... کودک کار دارند... بیمی

 .«(2)کنندفقط تلویزیون تماشا نمی

                                                             
7 aspen 
8 Utah 
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ها، های پستانداری، مثالً در اسبتوان به آسانی در گونهگرایش طبیعت به تشکیل اجتماعات را می

دوند و والدین خود های انسان این طرف و آن طرف میهای وحشی مانند بچه. کرّه اسبمشاهده کرد

ها را به آرامی گاز گرفته و تنبیه ها نظم بدهند، آندهند. والدین برای این که به کره اسبرا آزار می

کره اسب  –د کننکنند. اگر گازهای آرام جواب ندهد، والدین از کارآمدترین شکل تنبیه استفاده میمی

رسد که این کار )حتی دهند به اجتماع باز گردد. به نظر میکنند و اجازه نمیخاطی را از گروه اخراج می

ترین نوع تنبیه باشد، زیرا اسب طرد شده دست ها نیز( سختترین کره اسبترین و لجوجبرای سرکش

 . کند وارد اجتماع شود زند تا دوباره اجازه پیدابه هر کاری می

های تنها دوام بیاورند، اما معموالً در توانند بیشتر از مورچهدر اجتماعات بشری، افراد به تنهایی می

نقش مردی را بازی  10افتادم که در آن تام هنکس 9دور افتادهشوند. به یاد فیلم حین این کار دیوانه می

دست خونین خودش برای یک توپ  افتد. او باای گیر میکند که در جنوب اقیانوس آرام در جزیرهمی

گذارد تا کسی را داشته باشد که با او حرف بزند. می« ویلسون»کشد و نام او را والیبال چشم و ابرو می

سازش از جزیره دور زند و سوار بر کلک دستدر آخر، پس از چهار سال باالخره دلش را به دریا می

یعنی روش زنده  –خودش غذا و نوشیدنی فراهم کند شود، زیرا گرچه یاد گرفته است چگونه برای می

دهد جانش تواند به تنهایی در آن جزیره زندگی کند و ترجیح میاما دیگر نمی -ماندن را آموخته است 

 را به خطر بیندازد تا کسی را پیدا کند و با او حرف بزند. 

                                                             
9 Cast Away 
10 Tom Hanks 
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ولید مثل است و البته شکی هم ترین الزام زیستی انسان گرایش به تکنند اساسیبیشتر مردم فکر می

مان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. به همین دلیل در این نیست که تولید مثل برای بقای گونه

خواسته زیرا طبیعت می –بخش است تا این حد لذت ی جنسی برای اکثریت مردماست که رابطه

ی خود را تداوم بخشند. اما تام گونه نند وکها تمایل دارند تولید مثل اطمینان حاصل کند که انسان

شود تا بتواند با کسی غیر از شود؛ او از جزیره خارج میهنکس برای تولید مثل از جزیره خارج نمی

 توپ والیبال حرف بزند. 

ی ، هدف فقط رابطه«(شوندجفت می»پیوندند )یا به قول زیست شناسان وقتی دو انسان به هم می

ی که هم متخصص نوروبیولوژی است و هم در زمینه 11ت. رابرت ام. ساپولسکیجنسی و تولید مثل نیس

دهد توضیح می« نظیر انسانهای بیخصلت»کند، در کنفرانسی تحت عنوان شناسی فعالیت می نخستی

 همتا هستند:ها در این زمینه کامالً بیکه انسان

و در دنیای حیوانات  –مان هستند شویم که مختص خوداما گاهی اوقات ما با چیزهایی روبرو می

آیند. بگذارید مثالی برایتان بیاورم. مثالی تکان دهنده. خب. زوجی سابقه به حساب میکامالً بی

زنند. خورند. حرف میزنند. شام میآیند. حرف میرا در نظر بگیرید. در پایان روز به خانه می

خوابند. روز بعد هم زنند. میحرف می کنند. کمی بیشترروند. نزدیکی میبه اتاق خواب می

خورند. حرف زنند. غذا میگردند. حرف میکنند. از سر کار بر میدقیقاً همین کارها را می

ها این کار را هر خوابند. آنزنند. میکنند. حرف میروند. نزدیکی میزنند. به اتاق خواب میمی

                                                             
11 Robert M. Sapolsky 
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خورد. آن بیرون کسی نیست یند حالش به هم میای این کار را ببکنند. اگر زرافهروز تکرار می

ی جنسی برقرار کند و عالوه بر این، هیچ کس بعد که هر روز با هدفی غیر از تولید مثل رابطه

 .  (3)زندی جنسی در مورد آن حرف نمیاز رابطه

ت ی جنسی با هدف تولید مثل تنها تا زمانی ضروری است که جمعیت به ثباها رابطهبرای انسان

ی جنسی برای تولید مثل های بشری به حالتی از تعادل و امنیت رسیدند، رابطهرسد. وقتی جمعیتمی

شود. در ایاالت متحده والدین نگرانی چندانی راجع به بقای فرزندان خود ندارند و با کاهش مواجه می

عداد تدلیل متوسط  نگران این هم نیستند که در سنین پیری خودشان مجبور به گدایی شوند؛ به همین

ثل را زودتر مفرزندان هر خانواده کمتر از دو فرزند است. اما اگر جمعیتی با تهدید مواجه شود، تولید 

حساب  اعضای چنین جمعیتی به صورت ناخودآگاه با خود –شروع کرده و بیشتر تولید مثل خواهد کرد 

ان نیز به بیش از دو فرزند نیاز دارند تا شان زنده نخواهند ماند و خودشکنند که برخی از فرزندانمی

 19ها مراقبت کنند. برای مثال در هندوستان گرچه نرخ باروری ظرف یک دهه در زمان پیری از آن

های ها با چالشرسید، اما هنوز هم در نواحی فقیرنشینی که مردم آن 2.2درصد کاهش یافت و به 

 تواند تا سه برابر این رقم برسد. رخ باروری میی زنده ماندن روبرو هستند، نزیادی در زمینه

، 12ای تولید مثل نیز محدود باشد، همچنان افراد انگیزه دارند که با هم جفت شونداما حتی اگر در جامعه

تر از گرایش به تولید مثل است. زن و مرد حتی بدون بچه نیز قوی 13زیرا گرایش به انس و الفت

                                                             
12 coupling 
13 bonding 
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دار گیرند که بچهای داشته باشند و بسیاری از افراد آگاهانه تصمیم میی فوق العادهتوانند رابطهمی

به  15دو تا کافی است: راهنمای والدین برای زندگی بدون بچهدر کتاب  14نشوند. الرا اس. اسکات

گذرند. اسکات در دار شدن میی بچهپردازد که چرا برخی افراد از خیر تجربهبررسی این مسئله می

 ابتدای کتابش گفتگوی خودش را با همسر یکی از دوستانش که به تازگی پدر شده بود، آورده است: 

الفت.  با دستپاچگی گفتم، هان؟ عشق... انس و« خواستی، چرا ازدواج کردی؟اگر بچه نمی»

یک  سوال او من را شوکه کرد و من بر خالف همیشه، حرفی برای گفتن نداشتم... سرش را به

ای منتظر بود بیشتر توضیح دهم. در آن لحظه، طرف کج کرده بود و با کنجکاوی صادقانه

توانست متوجه شدم که چقدر باید به نظرش عجیب آمده باشم. او به عنوان کسی که نمی

 باتوانست زندگی را ن بچه تصور کند، سعی داشت کسی را درک کند که نمیزندگی را بدو

 .(4)بچه تصور کند

 30، در آمریکا 2000های سال اسکات در این مورد تحقیق کرد و پی برد که بر اساس نظرسنجی

 ی آمار آمریکا پیش بینی کرده است که تا سالمیلیون زوج وجود دارد که فاقد فرزند هستند و اداره

. اسکات خودش نیز از (5)درصد از خانوارهای آمریکایی دارای فرزند خواهند بود 20تنها  2010

های ترین انگیزهدار نشوند، نظرسنجی کرد و پی برد که یکی از مهمهایی که تصمیم گرفته بودند بچهزوج

مردان در این  ی خود قائل هستند. یکی ازها برای رابطهدار نشدن، ارزش زیادی است که زوجبچه

                                                             
14 Laura S. Scott 
15 Two Is Enough: A Couple’s Guide to Living Childless by Choice 
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بخشی داریم. هیچ دوست نداریم ی شاد، عاشقانه و رضایتما در حال حاضر رابطه»نظرسنجی گفته بود 

 «(6)مان را تغییر بدهیم.که ساز و کار رابطه

های باالتر در اصل به خاطر انس گرفتن است دانستند که جفت شدن در ارگانیسمشاید اگر مردم می

ی همجنس گرایی ایجاد به تولید مثل نیست، نگرش منفی کمتری به پدیده و فقط به خاطر گرایش

گرایی طبیعی است و رواج زیادی هم در قلمروی حیوانات دارد. نیتن دبلیو.  شد. در واقع همجنسمی

که از زیست شناسان دانشگاه ریورساید کالیفرنیا هستند، اعتقاد دارند که باید  17و مارلن زوک 16بیلی

 2009ها در سال های تکاملیِ رفتار همجنس گرایانه انجام شود. آنیشتری در رابطه با انگیزهتحقیقات ب

تنوع و فراگیر بودن میل جنسی نسبت به جنس موافق »هنگام بررسی تحقیقات علمی، اعالم کردند که 

س ی جنسی با جندر میان حیوانات بسیار چشمگیر است؛ هزاران مورد معاشقه، جفت شدن و رابطه

های های مختلفی از پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزیستان، حشرات، نرم تنان و کرمموافق در گونه

درصد از  21ای است؛ ی کاکایی نقرههای این پدیده پرندهیکی از نمونه.« (7)ای مشاهده شده استلوله

شوند و ی دیگر جفت میهاکم یک بار در زندگی خود با مادههای این نوع پرنده دستجمعیت ماده

 .(8)گرا هستند ها نیز منحصراً همجنسدرصد آن 10

از آنجا که ما به انس گرفتن )چه با جنس موافق و چه با جنس مخالف( گرایش داریم، باید پی ببریم 

خواهد ما چگونه انس بگیریم؛ و موضوع این کتاب نیز همین است. تا زمانی که یاد که طبیعت می

                                                             
16 Nathan W. Bailey 
17 Marlene Zuk 
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ی ها تبعیت کرده و اجتماعات همیارانهتوانیم از الگوی سلولفقیت جفت شویم، چگونه مینگیریم با مو

مان، ی بعدی تکاملتری را تشکیل دهیم؟ تا موقعی که یاد نگیریم با موفقیت جفت شویم، مرحلهبزرگ

گر ، محقق نخواهد شد. اانسانیتارگانیسمی به نام -ها به هم و تشکیل ابریعنی ملحق شدن انسان

 توانیم!ها نیز میاند این کار را بکنند، ما انسانها توانستهمورچه

ار الگوهایی خبر خوب اینکه داستان تکامل فقط داستان بقای اجتماعات همیارانه نیست، بلکه داستان تکر

 هااندهد( درک کرد. انسها را با توسل به هندسه )ریاضیاتی که به فضا ساختار میتوان آناست که می

اند. هندسه روشی برای بلکه از بررسی ساختار کائنات به آن رسیده –اند هندسه را به وجود نیاورده

ت وجود هندسه پیش از خلق»گفت دهد. افالطون میدهی طبیعت در اختیار ما قرار میدرک سازمان

 «داشته است.

رت انگیزی در رابطه با العات حی، اطی فراکتالیهندسهی جدید، یا همان الگوهای تکراری هندسه

دانیم که در شرایطی کامالً بحرانی ها خوب میدهد. با اینکه ما انسانماهیت ساختار کیهان به ما می

ی زمین قبالً دهد که کرهی فراکتالی )چنانکه بعداً توضیح خواهم داد( نشان میقرار داریم، اما هندسه

رغم تلفاتی که وجود داشته )و مثال ، علیت. هر بارهای دشواری را از سر گذرانده اسنیز چنین زمان

 بارز آن دایناسورها هستند(، چیز بهتری از درون این بحران سر بر آورده است. 

اند؛ در معادالت این هندسه فقط از ضرب، جمع و ی فراکتالی بسیار سادهمحاسبات ریاضیاتی هندسه

ی اولیه شده و ی آن دوباره وارد همان معادلهیجهای حل شد، نتشود. وقتی معادلهتفریق استفاده می

نهایت تکرار کرد. اگر معادالت فراکتالی توان تا بیرا می« بازگشتی»شود. این الگوی معادله از نو حل می
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مند به راحتی را بیش از یک میلیون بار تکرار کنیم )که امروزه به لطف ظهور کامپیوترهای قدرت

شوند. پیداست که یکی از نجام دهیم(، الگوهای هندسی تصویری ظاهر میتوانیم این کار را امی

اند. ی فراکتالی، ایجاد الگوهای مشابه و تکراری است که در درون هم قرار گرفتههای ذاتی هندسهویژگی

های زیبایی روی خود دارند که به درک های سنتی روسی که ماتریوشکا نام دارند، نقشعروسک

ای که نماد مادری و باروری است، در واقع مجموعه کنند. این نوع عروسکالی کمک میالگوهای فراکت

اند. شود و در درون هم قرار گرفتهتر میشان کوچکهای چوبی است که به ترتیب اندازهاز عروسک

  ها نیست.تر است، اما لزوماً عین آنهای بزرگی مینیاتوری عروسکها نمونههر یک از این عروسک

های ماتریوشکا به صورت دهند که طبیعت نیز مانند عروسکالگوهای تکراری طبیعت نشان می

های درخت جدا های کوچکی که از شاخهدهی شده است. برای مثال، الگوی ترکهفراکتالی سازمان

اند. الگوی یک ی اصلی درخت جدا شدههای بزرگی است که از تنهشوند، مشابه الگوی شاخهمی

ی انسان، الگوی ریزند. در ریههایی است که به درون آن میی بزرگ مشابه الگوی ریزابههرودخان

ها هر قدر هم شود. ارگانیسمتر نیز تکرار میهای کوچکهای جدا شده از نای در نایژکفراکتالی شاخه

 پیچیده باشند، همچنان الگوهای تکراری در خود دارند. 

رغم اینکه در تر باشد. علیاند دنیای طبیعت برای ما قابل فهمشده این الگوهای تکرار شونده باعث

ای در ساختار اجتماعات پرسلولی همیارانه پدید آمده است، اما در مسیر تکامل، پیچیدگی فزاینده

هیچ عملکردی  –هایی که ظاهراً در باالی نردبان تکامل قرار دارند ارگانیسم –ها فیزیولوژی انسان

هایی که تک سلولی پایین نردبان تکامل وجود نداشته باشد. در تکهای سادهوجود ندارد که در سلول
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های گوارشی، دفعی، قلبی و عروقی، عصبی و حتی ایمنی مشاهده اند، سیستمبدن ما را تشکیل داده

ما نشان دهم که این عملکرد در تان را به من بگویید تا دقیقاً به ششود. یکی از عملکردهای بدنمی

ی مهمی را به ما نشان اصل در کجای سلول پدید آمده است. این الگوهای فراکتالی تکراری مسئله

تری های پیچیدهگیریم، در مورد ارگانیسمی طبیعت یاد میهای سادهدهند: هر چیزی که از ارگانیسممی

ماهیت کائنات را درک کنید، الزم نیست کلیت  خواهیدکند. پس اگر مینیز صدق می مانند انسان

کافی است اجزای آن را بررسی کنید. من نیز زمانی که به عنوان زیست  –کائنات را مطالعه نمایید 

ی فراکتالی ی هندسهشناس سلولی مشغول به کار بودم، همین کار را کردم. الگوهای تکرار شونده

در باال چه باشد، در »کند: صول عرفان در آن معنی پیدا میکنند که یکی از اچارچوبی علمی فراهم می

هایی نیستیم که بعداً به از کائنات هستیم و افزونه بخشیواضح است که ما .« 18پایین نیز همان است

 خود در بیاوریم. « تصرف»کائنات اضافه شده باشیم تا طبیعت را به 

اکتالی ساخته شده است و همین مسئله به ما ی فری ما بر اساس الگوهای تکراری هندسهکرهزیست

گوید ی داروین میی آن را پیش بینی کنیم. اما نظریهی تکامل، آیندهدهد که با نگاه به گذشتهامکان می

توانیم آینده را و این یعنی ما نمی آغاز شده است« حوادث ژنی»های شانسی و تکامل در اثر جهش

ای مملو از همیاری و ها بگذاریم، آیندهرا ادامه دهیم و پا جای پای آن هاپیش بینی کنیم. اگر راه سلول

                                                             
18 As above, so below 

لبته علت و یکی از اصول مکتب هرمسیه که بر اساس آن معتقد بودند، امور دنیوی بازتابی از امور عالم ملکوت هستند که ا

( synchronicityهای یونگی )مقارنتها یا زمانیهایی مانند همی پدیدهمعلول در آن دخالتی ندارد و این بازتاب بیشتر به واسطه

تلخیص  یابد. معنای امروزی این عبارت این است که عالم خُرد بازتابی از عالم کالن است. )منبع: ویکیپدیای انگلیسی باتحقق می

 و تصرف(
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ها )با شروع از اجتماعات دو نفره( یاد خواهند گرفت که با هماهنگی در انتظارمان خواهد بود و انسان

 . ی بسیار بزرگی به نام انسانیت را به وجود بیاورندهم همکاری کنند و ارگانیسم اشتراکی تکامل یافته

مان بنالیم، به این مسئله پی ببریم که ی روابط عاشقانهما باید به جای اینکه از بداقبالی در زمینه

توانند همیارانه ی برقراری رابطه جزو گرایشات بنیادین طبیعت است و این روابط میمان در زمینهتالش

خواستم دیروز زیرک بودم، می»یم: مان کنی گوشی موالنا را آویزهو هماهنگ باشند. باید پند حکیمانه

اگر بتوانیم در هماهنگی کامل با طبیعت )و « دهم. دنیا را تغییر دهم. امروز عاقلم و خودم را تغییر می

مان روابط با خودمان( زندگی کنیم، خواهیم توانست اثر ماه عسل را در زندگی خود به وجود بیاوریم و

ها را رگانیسمکنیم. در فصل بعدی، شکل بنیادینی از ارتباط میان ارا بر عشق، همیاری و ارتباط استوار 

 بررسی خواهیم کرد: ارتعاشات انرژیایی. 
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 ارتعاشات خوب: 2فصل 
 

را تسلیم  به باور من نیرو مغناطیسی ظریفی در طبیعت وجود دارد که اگر به صورت ناخودآگاه خود

 آن کنیم، ما را به مسیر درست هدایت خواهد کرد.

 19هنری دیوید ثورو -

 

ام را ای که زندگیها و نبردهای قانونی و مالیکردم، به دور از تمام جنگداشتم در بهشت زندگی می

ی خود در آورده بودند. در آنجا بود که اشتباه عجیبی مرتکب شدم، اشتباهی که غیر از به محاصره

شود. آیا آهو شد، به آن دچار نمیبا ای برای خودش احترام قائلانسان، هر پستاندار دیگری که ذره

پرسد رود و از او میکند؟ آیا آهو خرامان به سمت شیر ماده میبیند، تعلل میوقتی شیر ماده را می

وری آالبته که نه. آهو همین که حضور شیر ماده را احساس کند، با سرعت سرسام « تو دوست منی؟»

 ی شیر نشود. گذارد تا لقمهپا به فرار می -رسد کیلومتر بر ساعت می 80که گاهی تا  –

بارید. وقتی او را دیدم، چکار ی جدیدم، مردی بود که کالهبرداری و شیادی از سر و رویش میهمسایه

ام اش را هشداری برای خودم در نظر گرفتم؟ آیا حس ناخوشایند قلبیکردم؟ آیا رنگ پوست زیتونی

دیدم، تصویر اهریمن ر موقع او را میهتلقی کردم؟ آیا اینکه گفت این یک تله است، هشدار را که می

 بست، باعث شد از او دوری کنم؟در ذهنم نقش می

                                                             
19 Henry David Thoreau 
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نه. بلکه تمام تالشم را کردم که بر ترسی که نسبت به او در وجودم رخنه کرده بود، غلبه کنم. باالخره 

شدم. داشتم روی عنویات تبدیل میفکر و اهل مبه دانشمندی روشن 20گرامن داشتم از یک استاد ندانم

های کالهبردار فکر کنم خواستم به واقعیت وجود انسانکردم، به همین دلیل نمیتفکر مثبت تمرکز می

ای کامالً کردم روی بخشندگی تمرکز کنم. این مرد قیافهو آن را بپذیرم. همچنین داشتم تالش می

کردم ن را به دادگاه کشانده بود. آن زمان فکر میشیطانی داشت و ظاهرش شبیه مردی بود که پیشتر م

که اگر روی بخشیدن این فرد تمرکز کنم، ممکن است از اشتباه خود برگردد )سرتان را درد نیاورم. 

کردم سر صحبت را با او باز کنم تا نگرش مثبت من در این مورد هنوز جواب نداده است.( سعی می

دم مودبانه با او حرف بزنم و موفق هم شدم. هر بار که او را سعی کر –ام از او بریزد ترس درونی

 کرد. داد، اما ذهنم این احساس را سرکوب میدیدم، احساس وحشت خاصی به من دست میمی

ها را از ی شیاد، کارگرها آمدند و وسایلم را جمع کردند تا آنیک سال پس از آشنایی با این همسایه

ی پزشکی محل تدریسم، من را به جای دیگری منتقل کرد، با وقتی دانشکدهباربادوس به گرنادا ببرند. 

ام. اوالً خوشحال بودم ام کار درستی کردهخودم گفتم که از دو جهت خوشحالم که در رابطه با همسایه

شد. ثانیاً با خود گفتم که چون دیگر قرار نبود آن مردی را ببینم که هنگام دیدنش مو به تنم سیخ می

ام اشتباه کرده است، زیرا در زمان اسباب کشی آمد و در حمل تمام وسایل، از جمله دوربین اً غریزهحتم

خواستم در سفر کوتاهی که قرار بود به آمریکا عکاسی گران قیمتم، کمکم کرد )به جز چمدانی که می

                                                             
ای فلسفی است که بر اساس آن شناخت برخی چیزها )مثالً خداوند و جهان فراطبیعی( گری  اندیشهگرایی یا الادریندانم  20

 فایده است. )م( ها بیناممکن است و بنابراین پرداختن به آن
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اما  هم آدم بدی نبود. باالخره آنقدرهاگفت ام میداشته باشم، آن را به همراه خودم ببرم(. ذهن منطقی

 ای آرام نگرفت!در تمام این مدت قلبم لحظه

ن با حقیقت زمانی برمال شد که از آمریکا به کارائیب برگشتم و )پس از چندین روز سر و کله زد

ز اشرکت حمل و نقل( دیدم که وسایلم هرگز قرار نیست به دستم برسد. یک روز بعد از آنکه من 

ی شیادم به شرکت حمل و نقل رفته بود، ارسال کاالها را لغو کرده، پول مسایهباربادوس رفته بودم، ه

هایی در مورد من را پس گرفته، تمام وسایلم را دزدیده و ناپدید شده بود. انتظار داشتم این ماجرا چیز

ه وقتی بخشودن و تفکر مثبت به من یاد بدهد؛ اما در عوض تنها چیزی که به من یاد داد این بود ک

 دهم، باید چکار کنم. البته بار اولم نبود. بار چهارم بود و امیدوارم که آخرینهمه چیزم را از دست می

 ام!دهم. بله، من زندگی پر ماجرایی داشتهست میهایم را از دی داراییباری باشد که همه

« ارتعاش خوب»د به ها به من یاد داد، این بود که بایی دارایین همهتری که از دست دادی مهمنکته

های روی این سیاره از ارتعاش )یعنی انرژی( به عنوان یکی اعتماد کنم. تمام ارگانیسم« ارتعاش بد»و 

پوشی کردن از  ی دردناک به من یاد داد که چشمکنند. این تجربههای اصلی ارتباط استفاده میاز راه

شوند. ما ها همواره مرتکب میی که انساناین روش ارتباطی مهم، اشتباه بزرگی است؛ اشتباه بزرگ

دانیم که سر کارمان مان میکنیم، حال آنکه ته دلرویم و پل بروکلین را خریداری میها میانسان

کند، خصوصاً اگر این کلمات از دهان کالهبرداران تمرکز میکلمات اند. ذهن منطقی ما روی گذاشته

 گیریم. را نادیده میمان احساساتیل زبان بیرون بیایند؛ و به همین دل)یا عاشقانِ( چرب
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های پوشی از یکی از روش ها این است که باعث چشممن کلمات را خیلی دوست دارم، اما مشکل آن

برد کردم. داشت خوابم میبامداد داشتم فیلم نگاه می 3یک بار ساعت  شوند.مطمئن ارتباط انرژیایی می

انم: که دیالوگ زیبایی را شنیدم، آنقدر زیبا که ارزشش را داشت تا نصف شب بخاطر آن بیدار بم

که  نگفته بودی شیاد من هیچ چیزی همسایه« زبان برای مخفی کردن احساسات به وجود آمده است.»

ک شکه باعث شود او  نگفته بودمهبردار بودن او شک کنم. من هم هیچ چیزی باعث شود من به کال

او  دانستممیام. درست است که به حرف دلم گوش نکردم، اما واقعا کند که من دستش را خوانده

 و ارتعاشات بد او را بخوانم.  توانستم انرژیکالهبردار است، زیرا می

تان پدید بیاورید، باید از این موهبت ذاتیِ خارق العاده، یعنی عسل را در زندگی خواهید اثر ماهاگر می

هایی که در مهاز توانایی احساس کردن ارتعاشات خوب و بد، استفاده کنید. و برای این کار باید بر برنا

توضیح خواهم داد، این تنها  4صل همانطور که در ف اند، غلبه کنید؛ البتهجوانی در مغزتان ثبت شده

 ای نیست که باید بر آن غلبه کنید. برنامه

به حرف احساساتت »های انرژیایی صرف نظر کنیم: ایم که از پیامبسیاری از ما از زمان جوانی یاد گرفته

کنیم که آنچه بصورت به این ترتیب ما خود را متقاعد می« گوش نکن. به کلمات گوش کن.

وقتی کنیم: ای مانند این صرف نظر میدانیم، نادرست است. از عالئم هشدار دهندهرژیایی میاحشایی/ان

کنیم )همان احساسی که بخاطر تنفر ما احساس گناه می گوید.گوید دوستم دارد، دروغ میبه من می

و به  کنیممان را سرکوب میام، به من دست داد( و به همین دلیل احساس درونیشدیدم از همسایه

گوید و باالخره هر چه باشد، کنم، چون او دارد حقیقت را میمطمئناً من دارم اشتباه میگوییم خود می
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او فوق العاده کنیم. یا از ارتعاشات خوب صرف نظر می زند.من عاشق او هستم و عشق حرف اول را می

 خورد.توانیم با هم باشیم، چون او به درد من نمیاست، اما ما نمی

های انرژیایی خرافات است، اما اینطور نیست. در واقع این پدیده از پیام« خواندن»اید تصور کنید که ش

زمانی  و بله، باالخره به موضوع واقعی این فصل رسیدیم! من خودم هم –مباحث فیزیک کوانتوم است 

ام، اصول دورهمدانستم. من نیز مانند بیشتر زیست شناسان هخواندن انرژی دیگران را خرافات می

ی ندازه گیری کند و نحوهارا به خوبی  مادیتوانست دنیای فیزیک نیوتنی را قبول داشتم؛ اصولی که می

های فیزیکی و بدون اینکه کارکرد آن را توضیح دهد. وقتی نیوتن نشان داد که تنها با توسل به داده

پیش بینی کند، شکافی بین علم و دین به  ی شمسی راتواند حرکات منظومهخدا را وارد ماجرا کند، می

ندی وجود آمد. زمانی که من سرگرم تحصیل علم بودم، این شکاف فوق العاده بزرگ شده بود. تا چ

ی جهان فیزیکی محدود کرده و امور پیش، دانشمندان علوم حیات عموماً تمرکز خود را به مطالعه

 . ن نیز به هیچ وجه اهل دین و مذهب نبودمنامرئی را به پیروان دین واگذار کرده بودند و م

کردیم ساز بینم که من و سایر دانشمندان چقدر خام بودیم که تصور مینگرم، میحاال که به گذشته می

توان صرفاً با استفاده از فیزیک فوق منطقی و سنتی نیوتن توضیح داد. اصول نیوتن و کار کائنات را می

توانند دنیای ارتعاشات خوب و بد، شفای ادی دقیق عمل کنند، نمیهرقدر هم که در توصیف دنیای م

 و اثر ماه عسل را توضیح دهند.  21، ارتباطات فراحسیمعجره آمیز بیماری

                                                             
21 Psychic 
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ر کنم. وقتی نیوتنی سازگا-ها نتوانستم خودم را با دنیای پسامن نیز مانند بیشتر زیست شناسان تا مدت

ام کودکی دم، پی بردم که ماکس پالنک، ورنر هایزنبرگ، قهرمانباالخره با فیزیک کوانتومی گالویز ش

اند که امکان درک آلبرت انیشتین و سایر متفکرین پیشروی این حوزه، فیزیک جدیدی به ما داده

شان را نداریم، اما نقش پررنگی در کند که هر چند توانایی دیدننیروهایی را برای ما فراهم می

 مان دارند. زندگی

. نیستندهستند، فیزیکی  کردیم فیزیکیدهد که تمام آن چیزهایی که فکر میکوانتوم به ما یاد می فیزیک

کند. یمهمه چیز در این کائنات از انرژی غیر مادی ساخته شده است و همه چیز از خود انرژی ساطع 

از خود نور  های این جهان همها و مولکولتک اتمی علمی است که تکاین یک حقیقت پذیرفته شده

ساخته  ها از اتم و مولکولجا که تمام ارگانیسم. از آن(1)کنندکنند و هم آن را جذب می)انرژی( ساطع می

کنیم. این قضیه شامل ساطع می«( ارتعاش)»اند، من و شما و تمام چیزهای دیگر نیز از خود انرژی شده

 کردم!کرد که من باید از آن دوری میطع میشود؛ او از خود نوعی انرژی سای شیاد من نیز میهمسایه

زنی ایستی و در مورد اثر ماه عسل حرف میمی صحنه سخنرانی((شاید بگویید، آیا اینکه مدام روی سِن

دهد که تو موجودی کنی، نشان نمیسقوط نمی صحنهشوند و به زیر رد نمی صحنهو پاهایت از کف 

 افتی، جسمی مادی است؟ که به درونش نمی صحنه ایمادی هستی و 

ایستم و به همین دلیل است که های چرخانی از انرژی میهستم، روی گردابه صحنهنه و نه! وقتی روی 

بینید، توهمی کنید، اینکه موجودی فیزیکی میکنم. و وقتی به من نگاه میسقوط نمی صحنهبه درون 
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های نوری هستند که من بینید، فوتونآنچه شما می –ارم ای ندبیش نیست. من هیچ ساختار فیزیکی

 دهم!ها را بازتاب میآن

ها به هیچ وجه متقاعد اگر از قبل دانش زیادی در مورد فیزیک کوانتوم نداشته باشید، با این حرف

کنیم. قبول دارم که اصول فیزیک کوانتوم در عین نخواهید شد که ما در دنیایی مادی زندگی نمی

آور بودن، فوق العاده نیز عجیب و غریب هستند. پس تمام سعی خودم را خواهم کرد تا برایتان اباعج

 کردیم مادی است، در واقع از انرژی ساخته شده است. توضیح دهم که چرا دنیایی که زمانی تصور می

در  اتمی ، واژهی کائنات است. در واقعی سازندهترین ذرهگفت اتم کوچکفیزیک نیوتنی در ابتدا می

ی فیزیک آغاز شد و رنسانس حوزه 1895است. اما در سال  غیر قابل بریدنزبان یونانی به معنای 

دانان پی بردند جریانی پدید آمد که درک ما را از دنیا برای همیشه تغییر داد. آن زمان بود که فیزیک

و بعد از آن پروتون و نوترون  کشف شد تری ساخته شده است. ابتدا الکتروناز ذرات کوچک اتم

تری به تر و عجیبکشف شدند. سپس معلوم شد که حتی این ذرات زیراتمی نیز خود از ذرات کوچک

های جدیدی را اند. کشف این ذرات کوچک زیراتمی افقهای بوزون، فرمیون و کوارک ساخته شدهنام

اصول سنتی فیزیک نیوتن را زیر سوال  این ذرات های عجیبِ به روی فیزیک کوانتوم گشود؛ و ویژگی

 برد. 

مادی  –اند ی آخر از ماده ساخته نشدهترین ویژگی فیزیک کوانتوم این است که این سه ذرهعجیب

نیوتنی و اتم کوانتومی را نشان  ی من است که تفاوت اتمنیستند. تصویر زیر، یکی از تصاویر مورد عالقه

 دهد. می
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این همان  –ای عینی با استفاده از تیله و بلبرینگ نشان داد توان به شیوهاتم نیوتنی سمت چپ را می

اتم »رسد که تصویر ی شمسی بود. به نظر میهای دبیرستان است که شبیه منظومهمدل کتاب

ر این است که تصویر خالی است. دلیل این ام –در سمت راست، درست چاپ نشده است « کوانتومی

ی اتم ی فیزیکی وجود ندارد؛ زیرواحدهای سازندهها مادهگویند در درون اتمدانان کوانتومی میفیزیک

قدرتمند و نامرئی انرژی )گردبادهایی در مقیاس  22هایاند، بلکه از گردابهی ملموس ساخته نشدهاز ماده

 از انرژی است و به هیچ وجه فیزیکی نیست.  رسد که ماده شکل عجیبیاند. به نظر مینانو( تشکیل شده

ای مادی کردند این دنیا مقولهقبول کردن این مفهوم برای کسانی )از جمله دانشمندان( که فکر می

ی اتم را به شکل گردبادی نشان داد که در است، بسیار سخت است. شاید بتوان انرژی تشکیل دهنده

دلیل اینکه شما گردباد را به مثابه ساختاری فیزیکی اتوبان به سمت ماشین شما در حرکت است. 

 کنید، این است که گرد و خاک در میان آن گیر افتاده است. مشاهده می

                                                             
22 vortex 

 نیوتنیاتم  کوانتومیاتم 
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هیچ  اگر مانند شکل سمت راست، تمام گرد و خاک را از گردباد حذف کنیم، خواهیم دید که گردباد

 160رعت رژی است. اما اگر همانطور با سیک میدان نامرئی ان« صرفا»ساختار فیزیکی ندارد؛ گردباد 

خواهید  کیلومتر بر ساعت )یا کمتر( به سمت گردباد حرکت کنید، میدان انرژی آن را به شخصه تجربه

ای مانند برخورد با دیوار سنگی کرد. اگر این کار را بکنید و با ماشین به درون گردباد بروید، تجربه

ی فیزیکی )دیوار( در برابر نیروهای مخالف )ماشین اد مانند مادهخواهید داشت، زیرا میدان انرژی گردب

کنند، به میزان قابل می تولید میگردبادهای ات-شما( مقاومت خواهد کرد. در واقع، نیروهایی که این نانو

مندتر هستند. به خاطر همین نیروهاست که من وقتی روی صحنه هستم، توجهی از طوفان کاترینا قدرت

ردباد اتمی که در زیر گ-ها نانوهای چرخانی از تریلیونکنم. من روی گردابهحنه سقوط نمیبه داخل ص

 ایستم. پایم قرار دارند، می
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اند. این های انرژی ساخته شدهها از گردابهاش برسانیم. اتمی منطقیپس بیایید این نگرش را به نتیجه

ها نیز از مولکول ساخته های انرژی هستند؛ سلولگردابهاند، شده ساخته ها نیز، که از اتمیعنی مولکول

اند ها سلول ساخته شدهها نیز از تریلیونهای انرژی هستند؛ و در آخر، انساناند و در نتیجه گردابهشده

رسد که ما موجوداتی فیزیکی هستیم، اما این هستند. درست است؛ به نظر می های انرژیگردابهو ... 

 ما تماماً انرژی هستیم! –توهم و خطای دید است 

ها را این مسئله چه ربطی به زندگی شخصی ما دارد؟ اگر بخواهیم حرف دروس فیزیک رایج دانشگاه

کند، آنگاه طبیعتاً این یراتمی صدق میقبول کنیم و بپذیریم که اصول مکانیک کوانتوم فقط در سطح ز

گویند اصول مکانیک دانان میمسئله هیچ ربطی به زندگی شخصی من و شما ندارد. اما برخی فیزیک

های زیادی در زندگی شخصی ما دارند. اگر این واقعیت را بپذیریم که ما در بنیاد و کوانتوم کاربست

ی قطع ناشدنی با میدان وسیع و پویای انرژی داریم و اساس خود موجوداتی انرژیایی هستیم و پیوند

خود بخشی از آن هستیم، آنگاه دیگر خود را موجودات منزوی و ضعیفی نخواهیم دانست که بر حسب 

اند. همانطور که عرفا در قرون و اعصار مختلف مدام به اتفاق در قرعه کشی تکامل داروینی برنده شده

گوید راهب بودایی اهل ویتنام می 23جهان به هم پیوسته است. تیچ نات هاناند، همه چیز در این ما گفته

ای است که آن موج ی اقیانوس در حرکت است، بصیرت و روشن بینی لحظهبرای موجی که در پهنه»

 « برد از آب است.پی می

                                                             
23 Thich Nhat Hanh 
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هاییم و برای نشان دادن های نامرئی انرژی که ما نیز بخشی از آنبرای نشان دادن ساز و کار میدان

فاده کنم. ارتباط این ساز و کارها با زندگی خودمان، دوست دارم از مثال های آشنای دنیای مرئی است

توان ن امواج را نمیشود. ایاگر دو سنگ را در آبگیری بیندازید، امواج کوچکی بر سطح آب ایجاد می

های پرتاب شده در نظر گرفت؛ بلکه این امواج مکمل فیزیکی شکل انرژی نامرئی انرژی ناشی از سنگ

شوند )قیاس گردباد و ماشین را به یاد هستند. امواج آب از نیروی انرژیِ در حال حرکتی ناشی می

 د. دهبیاورید( که در حین حرکت خود روی سطح آبگیر، به آب شکل می

 

خواهد آن را بینیم که برای یک کرم کمین کرده است و میای را میماهی Aها: در شکل ی موجقصه

سنگ به آب  Bشود. در شکل بخورد؛ در همین حین سنگی دارد از بیرون به سطح آب نزدیک می

مرکز خورده است؛ انرژی جنبشی آن در محل برخورد، به آب منتقل شده و یک سری امواج هم

آورد، اما خود آب کند. انرژی در حالت حرکت، آب را به شکل امواج کوچکی در میایجاد می

 یک دوره
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پنبه با شده است؛ چوب  گیری نشان دادهی ماهیکند. این مسئله با استفاده از چوب پنبهحرکت نمی

را نگاه کنید(. این  Bآید )پیکان شکل رود و سپس پایین میعبور موج در جهت عمودی باال می

دهد که آب زیر چوب کند، نشان میواقعیت که چوب پنبه به همراه موج در جهت افقی حرکت نمی

. در شکل دهدمانندِ انرژیِ در حال حرکت را نشان می-ها حالت موجکند. طرح موجپنبه حرکت نمی

C دهد. هرچه ها مقدار انرژی را نشان میشکل امواج انرژی نشان داده شده است. ارتفاع و عمق موج

کند. مقدار انرژی که بر حسب تر باشد، انرژی بیشتری را به آب منتقل میسنگ مورد نظر بزرگ

ت(. بسامد انرژی مشخص شده اس Aموج نام دارد )که با ی دامنهشود،  بزرگی موج اندازه گیری می

 کند. هایی است که یک موج در هر ثانیه طی میشود، تعداد دورهکه بر حسب هرتز اندازه گیری می

دهند. ابتدا دو ی تعامل انرژی را به وضوح نشان میحال بیایید دو آزمایش فرضی انجام دهیم که نحوه

ای که زمایش نقطهیر رها کنید. در این آزمان با هم به داخل آبگن هماندازه را از ارتفاع یکساسنگ هم

کنید که برایم مهم است محل تالقی امواج حاصل از دو سنگ است. در یکی از نقاط تالقی، مشاهده می

شود، زیرا ارتفاع موج حاصل از ترکیب این دو موج از ارتفاع هر یک از قدرت امواج انرژی تشدید می

اخل تدکنید؛ این پدیده دغام شده را مشاهده میاتفاع دو موج ها بیشتر است. در شکل زیر افزایش ارآن

 کند. تر میی موج را بزرگنام دارد و اندازهسازنده 
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کنند. بینیم که در سطح آب به سمت هم حرکت می، دو دسته موج را می1تداخل سازنده: در شکل 

فاز هستند. در این لحظه، همکنند، که به سمت هم حرکت می Bو  Aبینید، دو موج همانطور که می

 فازهمها ارد؛ موجها با هم مطابقت دی تناوب آنی منفی قرار دارند. الگوی دورههر دو موج در دامنه

ی شوند. برای اینکه نتیجهشان با هم ادغام میهستند )تشدید هارمونیک(. این دو موج در محل تالقی

 1+برابر  Aی ایم. در جایی که دامنهرا روی هم کشیده این ادغام را نشان دهیم، در شکل هر دو موج

 2+ی موج حاصله در همان نقطه است. اگر این دو را با هم جمع کنیم، دامنه 1+نیز  Bی است، دامنه

ی کل موج ترکیبی ان دامنه است؛ دامنهنیز در هم Bاست،  1-در  Aشود. به همین سیاق، هر جا می

 است.  تداخل سازندهای از تری دارد، نمونهی بزرگکه دامنه 3است. موج ترکیبی شکل  2-برابر 
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ها را کمی زودتر از دیگری در آب بیندازید. این بار دیگر خبری از در آزمایش دوم، یکی از سنگ

قتی وبا هم هماهنگ نیستند؛  –تشدید انرژی آزمایش اول نیست، چون امواج انرژی ناهمگام هستند 

کنند؛ به جای فاز همدیگر را خنثی میآید. این امواج انرژی ناهمرود، دیگری پایین مییک موج باال می

بینید، در محل یابد و همانطور که در شکل بعدی میی آن کاهش میاینکه انرژی دو برابر شود، اندازه

ی خنثی شدن امواج انرژی آیند و سطح آب در آن نقاط آرام است. این پدیدهها باال نمیتالقی، موج

 دهد. ی موج را کاهش مینام دارد و اندازه تداخل مخرب

 

نشان داده شده است، از  Aهای حاصله از سنگ اول که با موج ، موج1تداخل مخرب: در شکل 

کند، در اثر برخورد که از راست به چپ حرکت می Bکنند. موج سمت چپ به راست حرکت می

ها ، موج2است که مدتی پس از سنگ اول با آب برخورد کرده است. در شکل سنگ دوم ایجاد شده 
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(  1-ی پایین موج دوم )(  روی دامنه1+ی باالی موج اول )ای همدیگر هستند؛ دامنهتصویر آینه

ی هر موج، موج دیگر را خنثی بینیم، مقدار دامنهمی 3افتاده است و برعکس. همانطور که در شکل 

توان گفت اصالً موجی در کار نیست... دارد و یا می 0ای برابر این موج جدید دامنهکند؛ بنابرمی

 دهد.را نشان می تداخل مخربای از ها نمونهصاف صاف! خنثی شدن موج

 

دان برای اینکه هدفم را از این بحث درک کنید، الزم نیست متخصص روابط عاشقانه و یا فیزیک

 –خوشی  تعریف تا ابد به خوبی و –اهیت فیزیک کوانتوم، تعریف عشق کوانتومی باشید. با توجه به م

شود. ارتعاش خوب روشی است که گفته می ارتعاش خوبهمان تداخل سازنده است که عموماً به آن 

گوید که در مکان مناسب و یا با شخص مناسب هستید. فقط طبیعت با بهره گیری از آن به شما می

تان باالتر برود؛ شما با شما هماهنگ است، در یک اتاق باشید تا سطح انرژیکافی است با همسرتان که 

 ا انرژی بسیار باال تولید کنید.  توانید امواجی ببه همراه همسرتان می

روشی است که طبیعت با استفاده از آن شما را از  ارتعاش بداز سوی دیگر تداخل مخرب یا همان 

کند. ارتعاش بد در یک رابطه ممکن است باشند، باخبر می تانهایی که ممکن است متوجهتهدید

دهد تا شما را متوجه کند که با شخص مناسبی وارد رابطه هشداری باشد که سیستم عصبی به شما می

تان از نظر انرژیایی هماهنگ نباشد، به احتمال زیاد در آن مسابقات عربده کشی و اید. اگر رابطهنشده

تان در یک اتاق باشید تا دچار کافی است با طرف –یاد تجربه خواهید کرد تهمت زنی متقابل را ز

 افسردگی شوید. 
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)از واژگان فیزیک کوانتوم(، خوب است « شویددر هم تنیده می»وقتی شما با انرژی شخص دیگری 

شما را  تان سازنده )ارتعاش خوب( باشد نه مخرب )ارتعاش بد(. خوب است این تعامل انرژیتداخل

ای را درک کردید که بدون شک قبالً حاال که بُعد علمی پدیده تمام کند.نه اینکه آن را  افزایش دهد

دهند و برخی افراد شما را از پا در اینکه برخی افراد به شما انرژی می –اید متوجه وجود آن شده

 تان را افزایش دهند. امیدوارم افرادی را در کنار خود جمع کنید که انرژی –آورند می

دانان کوانتومی تأثیر ماهیت غیر مادی کائنات را کشف ها پیش از آنکه فیزیکدست بر قضا، مدت

ها را در کنار خود داشته باشیم، خاصی پی برده بودند که اگر آن« فیزیکی»کنند، چینیان به وجود اشیای 

که ریشه در  24دهند. اشیای فیزیکی نیز همانند ما ارتعاش دارند. فنگ شوییمان را افزایش میرژیان

بخشد که با انرژی ستاره شناسی چینی دارد، به اشیای فیزیکی اطراف شما طوری تعادل و توازن می

ها عجیب بیشما همخوانی داشته باشد و سبب تقویت چی )انرژی( شما شود. این مقوله شاید از نظر غر

 اید. باشد، مطمئنم بدون اینکه متوجه شده باشید، قبالً تأثیر آن را درک کرده

کنید. مارک و قیمت هر روید تا کفش بخرید. پنج جفت کفش انتخاب میفرض کنید به فروشگاه می

کند. چطور از این پنج جفت یکی را انتخاب ها با هم فرق میپنج جفت یکسان است، اما مدل آن

کنید که حس گیرید؟ پاسخ واضح است؛ کفشی را انتخاب میتان را میکنید؟ چطور تصمیم نهایییم

                                                             
 و بمناس دکوراسیون کردن پیدا برای و است چین در استانیب فن و فلسفه یک است، آب و باد معنای به شویی که فنگ 24

 موفقیت، شادی، المتی،س بر را اثر بهترین تا شودمی استفاده غیره و باغ تجاری، مسکونی، هایساختمان در اشیا درست چیدمان

 باشد. )منبع: ویکیپدیای فارسی( داشته چی مثبت انرژی کلی طوربه و هماهنگی
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خرید که هایی را میخوبی به شما بدهد. کفشی که بیشتر از بقیه به شما انرژی بدهد. پس کفش

 . شان داریددوستهایی که ، نه کفششان هستیدعاشق

وای، چقدر زیباست گویید روید و با خود میی کسی میخانه ی دیگر این قضیه زمانی است که بهنمونه

ای انرژی ساکنانش و انرژی شما را چنین خانه خیلی آرامش بخش است. من عاشق این خانه هستم. –

لوغ ششان چرا اینقدر یکاغذ دیوارگویید روید و با خود میی کسی میکند. یا وقتی به خانهتشدید می

ای با انرژی شما چنین خانهوی دیوار نصب کنند؟ اند چنین عکسی را روانستهاست؟ خدای من، چطور ت

 همخوانی ندارد؛ به احتمال زیاد با انرژی ساکنانش نیز همخوانی چندانی ندارد. 

روید و روی صندلی اگر به شما بگویم به خانه بروید و کتاب بخوانید، حاضرم شرط ببندم که به خانه می

کنید؛ و کاری به صندلی ای که در آن احساس راحتی مید، یعنی همان صندلینشینیمی تانمخصوص

دهد، یمکناری که دقیقاً عین صندلی شماست، ندارید. ربطی به صندلی ندارد؛ آنچه به شما حس خوبی 

وباره دمکان و موضعی است که این صندلی در میدان انرژی پیرامونش اشغال کرده است! اگر بخواهیم 

ی تالقی دو ی شما در نقطهتوانیم بگوییم که صندلی مورد عالقهمواج آب استفاده کنیم، میاز قیاس ا

 خورد. موج قرار دارد، یعنی در جایی که بیشتر تداخل سازنده به چشم می

و اما مثال آخر: آیا تا حاال برایتان پیش آمده است که به بخاطر تغییر چیدمان اثاث خانه و یا اصرار 

ثاثیه، همسرتان را تا مرز دیوانگی پیش ببرید؟ تمایل به جابجایی یا تعویض اثاثیه اغلب بر تعویض ا

اید و میدان انرژی اثاث منزل دیگر با میدان انرژی جدید شما ی این است که شما تغییر کردهنشانه
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تان نیز جدا شوید، اید و باید از آن خانه بروید و از همسرتغییر کرده واقعاً همخوانی ندارد. یا اینکه شما 

 کنند!چون آن خانه و همسرتان دیگر در شما تداخل سازنده ایجاد نمی

تان را نادیده بگیرد... حاال چه تان نداهای درونی مهم این است که نباید اجازه دهید ذهن منطقینکته

زن روی دیوار باشد و چه ازدواج مجدد و یا، مانند هممسئله تغییر اثاثیه و دور انداختن نقاشی حال به

، رتعاشات خوب و بد توجه کنیدکند. اگر به اآدم سیخ می ای که مو به تنمن، قطع رابطه با همسایه

تان بهتر خواهد شد. اما اگر تان افزایش پیدا کند، زندگیتان افزایش خواهد یافت؛ و اگر انرژیانرژی

و چه  اهمیت خواندن ارتعاشات خوب و بد را نادیده بگیرید، ممکن است در چنگال خطر گرفتار شوید

 نید. بارتان در همانجا بمابسا تا پایان زندگی فالکت

د برای بارتعاشات خوب و  خواندناین برای انسان کافی نیست. با این مغزهای بزرگ و تکامل یافته، 

به  توانیم با مخابره کردن افکار از مغزمان، ارتعاشات خوب و بد راما می –ما کار چندان سختی نیست 

شویی و  ارتباط روحی، فنگ. پذیرش این مقوله برای بیشتر افراد از پذیرش پیوستگی و وجود بیاوریم

ایم تداخل سازنده/مخرب دشوارتر است. دلیل این مسئله این است که ما به این مفهوم عادت کرده

خوابی و نگرانی ما را دیوانه های بیو این مسئله در شب –که افکارمان در درون سرمان قرار دارند 

 کند. می

هایی را به بیرون از سر و به درون محیط مخابره سیگنالتواند اما واقعیت این است که مغز انسان هم می

دهی های دریافتی از محیط واکنش نشان دهد. پزشکی مدرن از این سیگنالتواند به سیگنالکند و هم می

( آشنایی EEGکند. شک ندارم که با الکتروانسفالوگرافی )دوطرفه برای تشخیص و درمان استفاده می
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خوانند. گیرند و فعالیت الکتریکی مغز را میهایی روی پوست سر قرار میحسگرها و سیم EEGدارید. در 

کند، با این تفاوت که در این روش دستگاهی که فعالیت مگنتوانسفالوگرافی نیز همین کار را می

ه غیر کند! این فناوری فوق العادخواند، حتی با سر فرد تماس هم پیدا نمیالکترومغناطیسی مغز را می

تهاجمی که برای تحقیقات شناختی و مقاصد تشخیصی )مثالً پیدا کردن تومورها قبل از جراحی( مورد 

سر انسان تولید بیرون از هایی را در کند که مغز میدانگیرد، به این دلیل کار میاستفاده قرار می

 کند. می

( TMSای )غناطیسی فراجمجمهی پزشکی، تحریک مهای غیر تهاجمی در زمینهیکی دیگر از فناوری

شود تا در بخش مشخصی از مغز است که در آن میدانی مغناطیسی در خارج از سر فرد تولید می

را بر  TMSخواستند اثر می 2003. محققین استرالیایی در سال (2)فعالیت الکتریکی به وجود بیاورد

ها پی بردند به اوتیسم بررسی کنند. آن ی مبتالی فعال مغز در افراد نابغهتقویت فعالیت عصبی ناحیه

، 2000. در سال (3)شان را تقویت کنندهای تحقیقتوانند با این روش مهارت نقاشی برخی از سوژهکه می

تواند توهمات شنیداری افراد مبتال به اسکیزوفرنی را می TMSمحققین دانشگاه ییل کشف کردند که 

 . (4)کاهش دهد

های درمانی مقاوم هستند. تا کنون هایی است که به سایر روشدرمان افسردگی TMSترین کاربرد رایج

تواند به درمان افسردگی مقاوم به درمان می TMSدهند تحقیق انجام شده که نشان می 30بیش از 

تصمیم  2008کمک کند و همین مسئله زمینه ساز این شد که سازمان غذا و داروی آمریکا در سال 

افسردگی تحقیقی در ژورنال  2012را در درمان افسردگی تأیید کند. در سال  TMSاز بگیرد استفاده 



50 

 

 است. ROYALMIND.IRین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، تربزرگکلیه حقوق این کتاب متعلق به 

را در درمان اختالل افسردگی  TMSمنتشر شد که تأثیرگذاری  25ی آنالین وایلیکتابخانه و اضطراب

 MDDبیمار مبتال به  307های کرد. در این گزارش از داده( در محیط بالینی تأیید میMDDعمده )

در ایاالت متحده تحت درمان قرار گرفته بودند، استفاده شده است. در  TMSمرکز بالینی  42 که در

 .(5)درصد گزارش شده است 37درصد و میزان بهبودی برابر  58این بررسی، میزان واکنش مثبت برابر 

دهند که مغز نشان می – TMSالکتروانسفالوگرافی، مگنتوانسفالوگرافی و  –ها تمامی این فناوری

توانند بر رفتار سلول و بیان ها میدهد. این میدانها واکنش میانرژی تولید کرده و به آن« هایمیدان»

ژن اثر بگذارند و ادراک، خُلق و رفتار را تغییر دهند. عالوه بر این، میدان ذهن مسئول آزادسازی و 

کنند. تأثیر بی است که فعالیت سلول و ژن را کنترل میهای عصتوزیع نوروپپتیدها و سایر انتقال دهنده

ذهن به کارآمد  باورکند. در این اثر، نمود پیدا می 26میدان ذهن بیش از هر چیز دیگری در اثر پالسیبو

شود فرد از بیماری شفا پیدا کند، حال آنکه داروی ارائه شده ی پزشکی باعث میبودن یک دارو یا رویه

 ی پزشکی مورد نظر هیچ ارزشی ندارد. چ نبوده و رویهچیزی جز قند یا گ

ی افکار و رفتارها را درک کنیم، بیایید یکی دیگر از اصول مکانیک کوانتوم را برای اینکه قدرت بالقوه

نامید. چنانکه می« وار از راه دورکنش شبح»که انیشتین آن را « 27عدم موضعیت»بررسی کنیم: اصل 

کند )یا به زبان کوانتومی، با آن کنش پیدا میی دیگری برهمکوانتومی با ذره یپیداست، وقتی یک ذره

های ، هر قدر هم از هم فاصله داشته باشند )یعنی در یک موضع نباشند(، حالت«(شوددر هم تنیده می»

                                                             
25 Wiley Online Library 
26 Placebo effect 
27 Nonlocality 
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گرد باشد، اسپین ماند. برای مثال اگر اسپین چرخشی یک ذره ساعتها همانطور جفت میمکانیکی آن

گرد خواهد بود. ذرات کوانتومی ویژگی دیگری به ی در هم تنیده شده با آن، پادساعترخشی ذرهچ

ای رو به باال باشد، دار دارند که یا رو به باالست و یا رو به پایین. وقتی قطبیت ذرهنام قطبیت جهت

باشد، اگر قطبیت  ی دیگر رو به پایین خواهد بود. مهم نیست چقدر بین این دو ذره فاصلهقطبیت ذره

کند، حتی اگر زمان با آن تغییر میی دیگر نیز همیا اسپین یک ذره تغییر کند، قطبیت یا اسپین ذره

 یکی در پاریس و دیگری در پکن باشد. 

دانان برای اینکه اصل عدم موضعیت را برای افراد عادی و نیز برای دانشمندان دیگر قابل فیزیک

هایی اند، زیرا این اصل برای انسانای طراحی کردهوق العاده بدیع و زیرکانههای فدرک سازند، داستان

دان فیزیک 28که اسیر دنیای مادیات هستند، فوق العاده عجیب و غیر قابل درک است. لومینگ دوان

در هم تنیده  29هاکند که در آن رولتدانشگاه میشیگان داستان یک کازینوی کوانتومی را روایت می

 . (6)ها روی عدد سیاه بیفتد، توپ میز بعدی باید روی عدد قرمز بیفتداگر یکی از توپ – اندشده

گذارند دانان اثبات کردند که ذرات کوانتومی به صورت غیر موضعی بر روی هم تأثیر میوقتی فیزیک

ه ب 30شناسیهایی را برای توضیح آن تدوین کردند، در همین حین محققین فراروانو سپس داستان

توانند مانند ذرات کوانتومی به صورت غیر ها نیز میبررسی این مسئله پرداختند که آیا ذهن انسان

                                                             
28 Luming Duan 

شده  گرفته کوچک چرخ معنای به فرانسوی لغتی از نامش که است ایقمارخانه بازی نوع یک( Roulette: انگلیسی به) رولت  29

 بودن زوج یا فرد حتی یا ز،سب و سیاه قرمز، هایرنگ اعداد، از ایمحدوده یا معین عدد یک روی بر توانمی بازی، این در. است

 )منبع: ویکیپدیای فارسی( .بست شرط عدد
30 parapsychology 



52 

 

 است. ROYALMIND.IRین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، تربزرگکلیه حقوق این کتاب متعلق به 

، اساتید انرژی درمانی، 31های واقعی افراد سایکیکتوانند! حکایتبله، می« در هم تنیده شوند.»موضعی 

ور دیگری مشکلی های عاشق )که وقتی برای فرد، کودک یا همسرشان در شهر یا کشوالدین و زوج

 کند. کنند( این پدیده را تأیید میآید، به درستی آن را حس میپیش می

ی گوید تحقیقات دانشگاه مکزیک او را به این نتیجهمی 32دان نظری آمیت گوسوامیفیزیک

توانند به صورت غیر موضعی به هم متصل شوند: ها نیز میرسانده است که ذهن انسان« گریزناپذیر»

 « (7)کند.موضعیت کوانتومی در مورد مغزها نیز صدق میعدم »

دقیقه  20در آزمایشات دانشگاه مکزیک، دو نفر در یک اتاق فارادی دارای عایق الکترونیکی به مدت 

ها را در دو کننده ای مشترک در کنار هم مراقبه کردند. سپس مراقبهبه نیت دستیابی به حالت مراقبه

 14.5ی دو اتاق سه متر بود و در آزمایش بعدی ند؛ در یکی از آزمایشات فاصلهاتاق جداگانه قرار داد

ها تعبیه شده بود از اتاق وصل کردند. نور قرمز رنگی در یکی EEGها را به دستگاه متر. هر دوی آن

« پتانسیل برانگیخته»شد و الگوی منحصر به فردی به نام که به صورت متناوب روشن و خاموش می

ی آورد. در یک چهارم موارد، مغز مراقبه کنندهامواج مغزی یکی از مراقبه کنندگان به وجود میرا در 

دانست دید و نه میبا اینکه او نه نور را می و -« شددر هم تنیده می»ی اول کننده دیگر نیز با مراقبه

ل برانگیخته را از خود ی اول الگوی مغزی پتانسیبا مراقبه کننده زمانهمچنین نوری در کار است، 

 . (8)دادنشان می

                                                             
31 psychic 
32 Amit Goswami 
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« دفع»ی و قانون کمتر شناخته شده« قانون جذب»های بنیادین در هم تنیدگی ارتعاشی یکی از مولفه

کنید و چه چیزی را از دهند که شما چه چیزی را وارد زندگی خود میاست که همراه با هم توضیح می

یگری توضیح دهم. در پایین در تصور دقوانین را با قیاس  کنید. دوست دارم کارکرد اینخود دور می

Aها در فرکانس خاصی کنید. هر یک از این جامای را مشاهده می، یک دیاپازون و چهار جام شیشه

ها ها ترکیب متفاوتی از اتمنشان داده شده است، زیرا هر یک از آن Zو  W ،X ،Yکند که با ارتعاش می

 را در خود دارد. 

آوریم. ارتعاشات انرژیایی دیاپازون، به ارتعاش در می Xدیاپازون را با فرکانس  Bسپس در تصویر 

شوند و در هم تنیده می Xهای جام های آموزش دیده، با اتممند خوانندهدرست مانند صدای قدرت

سرعت ارتعاش شوند اعث میبها را بیشتر کرده و کنند. در نتیجه انرژی اتمتداخل سازنده پیدا می

شود که جام را منفجر مند میها پس از دریافت انرژی چنان قدرتها پیوسته باالتر برود. ارتعاش اتمآن

تان با انرژی همسرتان به ای است که در ایام ماه عسل وقتی انرژیکند! این همان تداخل سازندهمی

 کردید. اش میبهترین نحو ممکن در هم تنیده شده بود، تجربه

خریدم رفتم و دیاپازونی برای خودم میاگر به همین آسانی بود که میاما ممکن است با خود بگویید: 

یاپازون دارید. خبر خوب اینکه الزم نیست دیاپازون بخرید؛ شما خودتان د دادم!و دنیایم را شکل می

 کنند. پیچیده عمل میفوق العاده  کند، همچون نوعی دیاپازونها را مخابره میافکاری که مغزتان آن
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« هایانرژی»ی بعد، تصاویری با برای اینکه قدرت دیاپازون مغز را ببینیم، بیایید در تصویر صفحه

دهد تصویر دو نفر عصبانی را نشان می Wمان بچسبانیم. جام عاطفی مختلف را به هر یک از چهار جام

دهد بختی را نشان میزوج خوش Xد. تصویر جام زنناند و بر سر هم فریاد میکه رو در روی هم ایستاده

نمود گرافیکی  Yکنند. تصویر جام شان را نوش جان میاند و دارند شام عاشقانهکه به ماه عسل رفته

دهد که قصد زوجی را نشان می Zتصویر جام  چه شد که گیر این آدم عوضی افتادم.این جمله است: 

 اندازند. دیگر میاده تقصیرها را به گردن یکدارند طالق بگیرند و در دادگاه خانو
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خواهیم با کنیم، اما این بار نمیرا انتخاب می Xها کار سختی نیست؛ دوباره جام انتخاب یکی از این جام

ها را خواهیم با استفاده از افکاری که دیاپازون مغزتان آندیاپازون مرئی روی آن اثر بگذاریم، بلکه می

ی تداخل سازنده به تجربیاتی را تحت تأثیر قرار دهیم. افکار شما به واسطه Xجام  کند،مخابره می

و شور  Xتان همخوانی داشته باشند. روی تصویر جام دهد که با تصاویرِ ایجاد شده در ذهنانرژی می

و های خوب هایی تمرکز کنید که در دوران اوج عشق و داستانسالها/ها/ماهو شوق آن روزها/هفته
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ی دانشگاهش را بردید. آن مردیکه را فراموش کنید؛ همان که شما هزینهتان به سر میخوش زندگی

دادید، اما همین که پایش به دانشگاه باز شد، شما را ول کرد و رفت. آن زنیکه را فراموش کنید، همان 

های ی را که از صحنهاکه شما را تنها گذاشت و به خاطر پول با یک میلیاردر ازدواج کرد. هر تجربه

نباید با این تصاویر تداخل سازنده ایجاد  –اید، از فکرتان خارج کنید داشته Zو  W ،Yهای روی جام

های تان رخ خواهند داد! اگر به آن صحنهها در زندگیکنید، چون اگر این کار را بکنید، این صحنه

را فعال  Xکنند، بلکه تصویر جام را فعال نمی Zو  W ،Yهای مثبت فکر کنید، افکارتان تصاویر جام

بخت در کنند. اگر افکار خود را روی این تصویر تنظیم کنیم، سناریوی زیبای این زوج خوشمی

 مان پدیدار خواهد شد. زندگی

ییر داده آگین خود را تغدهد که اگر افکار و احساسات منفی، ترسناک و خشمها نشان میقیاس این جام

تر خواهد بود. انا را به افکار و احساسات مثبت تبدیل کنید، آنگاه ایجاد اثر ماه عسل برایتان آسهو آن

تجدید  در افکارتان است، Xای غیر از تصویر کدام جام برایتان از همه آشناتر است؟ اگر پاسخ گزینه

ها خواهید آند که مینظر کنید. اگر اطمینان حاصل کنید که افکارتان بازتاب دقیقی از چیزهایی هستن

توانید ویژن زندگی/جام مورد نظرتان را به وجود بیاورید. اگر همیشه به تان کنید، میرا وارد زندگی

تان تان احساس خشم را مخابره کنید، باز هم همان روابط مخرب قبلی در زندگیخاطر روابط قبلی

هایی را نین صحنهچپرهیزید، به احتمال زیاد ای بپدیدار خواهند شد. اگر از چنین افکار و تصاویر منفی

 تان تجربه نخواهید کرد. در زندگی
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ی ابتدای این دانند. مثال شیر مادههای شکارچی به صورت غریزی این مسئله را میحیوانات و انسان

گردد های بزرگ نمیفصل را در نظر بگیرید. شیر ماده بر خالف انسان شکارچی دنبال آهویی با شاخ

اش نصب کند! او به فکر خوردن است. به همین دلیل به سرعت انرژی ا سر آن را روی دیوار النهت

تر کند، آهویی که به نظرش کمآهو را انتخاب می ترینضعیفهای پیش رویش را بررسی کرده و گزینه

 وشمزه است. یک شام لذیذ و خ ترین راهِ دستیابی بهترین و سریعاز بقیه مقاومت خواهد کرد و آسان

کنند. برای مثال های شکارچی نیز وقتی در جنگل سرگرم تفریح و شکار نباشند، همین کار را میانسان

کنند )البته گاهی هم دچار گردند که انرژی آشفته و بیمناکی را مخابره میزورگیرها دنبال قربانیانی می

آورد(. انتخاب دمار از روزگارشان در میکنند که ای را انتخاب میشوند و به اشتباه قربانیخطا می

کند. اطع میسبلکه به ارتعاشاتی ربط دارد که فرد از خود  –شدن به عنوان قربانی ربطی به لباس ندارد 

رغم تمام خباثتی که داشت، در یک زمینه خوب عمل کرده بود: او کالهبردار خوبی ی من علیهمسایه

ر من او احساس کرده بود که من او را طرد نخواهم کرد. اگ بود چون ضعف من را احساس کرده بود؛

 رفت. ی بهتری میاغ طعمهکردم، او به سراحساس دودل بودن را مخابره نمی

شناسی، متخصص مردم شناسی و مدیر انستیتوی علوم که محقق فراروان 33مارلین شیلتس

شناسی را قبول تانیایی که فراروانشناسی بری، روان35است به همراه ریچارد وایزمن 34بخشانهمعرفت

پذیرند. ترین تحقیقات علمی نیز از افکار مخابره شده از مغز محققین تأثیر میگویند حتی دقیقندارد، می

                                                             
33 Marilyn Schiltz 
34 Institute of Noetic Sciences 
35 Richard Wiseman 
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هایی را ترتیب دادند تا مشخص کنند که اگر به شخصی خیره وایزمن و شیلتس به همراه هم پژوهش

ایم یا نه. این تحقیقات نشان خواهد شد که ما به او خیره شده شویم و او ما را نبیند، آیا همچنان متوجه

شد، تأثیر معناداری وجود داشت؛ اما وقتی وایزمن به افراد ها خیره میداد که  وقتی شیلتس به سوژه

را خوانده باشید، تعجب نخواهید کرد. زیست شناسی باورها . اگر (9)شد، تأثیری وجود نداشتخیره می

دهد و جواب عنی شیلتس کار خود را با این پیش فرض آغاز کرد که کارش جواب میی باورمندفرد 

دهد و چون یعنی وایزمن با این پیش فرض دست به کار شد که کارش جواب نمی باوربیهم داد. فرد 

 باورش اینگونه بود، جواب نداد. 

ت، چون تمام باورهایم منفی خب پس برای من اثر ماه عسلی در کار نیسشاید در اینجا با خود بگویید 

. اگر شما هم جزو کسانی هستید که معتقدند هیچ راهی امهستند، زیرا تا کنون فقط چیزهای منفی دیده

تان تا کنون به کلی فاجعه آید، خبر خوبی برایتان دارم. حتی اگر روابطندارد و به هیچ وجه جور در نمی

دهید و مدتی دست به تظاهر بزنید. اگر تفکر خود را تغییر دهند، اند و هنوز هم آزارتان میآمیز بوده

کنید )حتی اگر این صحنه تمرکز  Xروی عشق، حمایت و روابط عاطفی نزدیکی مانند عکس روی جام 

ها پیش به مدت چند روز آن های تخیلی به نظر برسد و یا شبیه آن ماه عسلی باشد که سالمانند فیلم

ی نید این نوع رابطه را به درون زندگی خود جذب کنید. حتی اگر این رابطهتوارا تجربه کردید(، می

عاشقانه را هرگز هم تجربه نکرده باشید، آن را جذب خواهید کرد. اما اگر همچنان در میان تجربیات 

روابط نامطوب تنها روابطی خواهند بود که تجربه خواهید  های دیگر دست و پا بزنید، اینو تصاویر جام

 رد. ک
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م، اما اینطور نیست. اگر ما هرگز از زانداشاید فکر کنید که دارم تقصیرها را به گردن خود قربانی می

گذارند، آگاه نبوده باشیم، آنگاه حقیقتاً چرا باید به خاطر کارهای تأثیری که افکار و باورهایمان بر دنیا می

دلیل ساده نباید خود را به خاطر  ما به یک« کنیم؟ احساس گناه»و « سرزنش شویم»مان گذشته

آور تنها در صورتی قابل استفاده رویدادهای گذشته سرزنش، توبیخ و محکوم کنیم: این کلمات خفت

رغم چنین شناختی باز هم دست به رفتارهایی بزند هستند که فرد بداند مسئله از چه قرار است و علی

 ند.بار هستدیگران زیان« خود»که برای خودش و برای 

تان ی این دانش جدید این نیست که کاری کنم که شما به خاطر گذشتهواضح است که هدفم از ارائه

شود احساس دانید، دست و پا زدن در احساس گناه، تنها باعث میاحساس گناه کنید. همانطور که می

به شما نشان ی این اطالعات این است که گناه بیشتری را به سمت خود جذب کنید! هدفم از ارائه

از دهم چه قدرتی دارید. دانش قدرت است و اگر این دانش را داشته باشید، قدرت این را دارید که 

توانید از این جهان مملو زندگی و روابط مورد نظرتان را به وجود بیاورید. از حاال به بعد می این به بعد

در مورد  36دان دانشگاه جان هاپکینز، آقای ریچارد کان هنریاز انرژی لذت ببرید؛ جهانی که فیزیک

 .«(10)یعنی ذهنی و معنوی. زندگی کنید و لذت ببرید –جهان غیر مادی است »گوید: آن می

آن. باید از  تان هستید، نه قربانیی زندگیزندگی کنید و از این واقعیت لذت ببرید که شما آفریننده

ارتعاش است؛ و نباید به خواهید بیافرینید، هممغزتان مانند دیاپازونی استفاده کنید که با آنچه می

توانید به روابط ورت است که میتان نمایید، فکر کنید؛ در این صخواهید وارد زندگیچیزهایی که نمی

                                                             
36  Richard Conn Henry 
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توانید تان باز است، میکنید. دستتان را خلق میمورد نظرتان دست پیدا کنید. شما خودتان زندگی

 خواهید خلق کنید. هر چه می

خواهم به پرسشی در مورد پیش از آنکه به فصل بعدی برویم و به بیوشیمی عشق بپردازیم، می

تان خطور کرده باشد. آیا ارتعاشات کنم ممکن است به ذهنارتعاشات خوب بپردازم که احساس می

انسان،  تر ازهای پایینی جنسی؟ شاید در ارگانیسمخوب واقعاً مربوط به عشق ابدی هستند یا به رابطه

 ونه نیست. ی جنسی باشد، اما در انسان اینگمسئله رابطه

ی جنسی خوب است، عالی است و ی جنسی بد است. رابطهبه هیچ وجه منظورم این نیست که رابطه

ی خوب و خوش مورد نظرمان دست ها نیست. اما اگر بخواهیم به رابطههدف از آن فقط بقای گونه

ی جنسی ی جنسی باشد. هدف ما باید این باشد که با کسی رابطهخود رابطهمان پیدا کنیم، نباید هدف

ی ترین حیوانات کرهمان باشد. ما به مثابه تکامل یافتهخواهیم شریک زندگیبرقرار کنیم که واقعاً می

ها پاسخ بدهید. اگر از بستری به بستر دیگر بروید و با هر کسی ها و هورمونزمین، نباید فقط به ژن

ی جنسی برایتان مانند ژیمناستیک ام(، رابطهی جنسی برقرار کنید )من این حالت را از سر گذراندهرابطه

کنیم و بیشتر ما در چنین حالتی احساس می –شود، خستگی است شود و تنها چیزی که عایدتان میمی

 لنگد.که یک جای کار می

ترِ نردبان تکامل نزدیکیم و در نتیجه های پایینممکن است برخی بگویند که ما خیلی به حیوانات رده

ی خوریم. دلیل این مسئله این است که در دهههمسری خوب و خوش نمیچندان به درد روابط تک

هایی که از نظر اجتماعی ای، زیست شناسان پی بردند که زوجانبا رواج یافتن انگشت نگاری دی 1990



61 

 

 است. ROYALMIND.IRین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، تربزرگکلیه حقوق این کتاب متعلق به 

های همسر نیستند. این محققین مانند آزمایشز نظر جنسی نیز تکآیند، لزوماً اهمسر به حساب میتک

ها پرداختند و پی بردند که در میان حیوانات نیز وضعیت چندان ای به پیدا کردن پدر واقعی بچهاندی

گویند: می 39همسریی تکافسانهدر کتاب  38و جودیت ایو لیپتون 37خوب نیست. دیوید پی. باراش

گیری همسر هستند، نتوانیم جفتظاهر تکهایی که بهاست که اگر در میان گونهکار به جایی رسیده »

باید  –همسر باشد همسری واقعاً تکی تکیعنی اگر گونه –با فردی غیر از جفت را مشاهده کنیم 

 «.(11)مان را گزارش کنیم...مشاهدات

به  40ساینتیفیک امریکنی یهدر نشر 1847داستان آهوهای عاشق زیر را در نظر بگیرید که در سال 

 چاپ رسید: 

ی روستایی بارون یک هفته پیش مورد جالبی از بروز عواطف در میان حیوانات در منطقه

ای در اثر رخ داد که متاسفانه به مرگ ختم شد. آهوی ماده 42کشور جمهوری مالت 41گوچی

سر جسد ایستاده بود  ای سمی جان خود را از دست داده بود؛ جفت این آهو باالیخوردن ماده

گذاشت کسی جسد را لمس کند. سپس ناگهان پرشی کرد و سرش را محکم به دیوار و نمی

 کوبید و در کنار جفتش جان داد. 

                                                             
37 David P. Barash 
38 Judith Eve Lipton 
39 The Myth of Monogamy 
40 Scientific American 
41 Baron Gauci 
42 Malta 
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این  در یکی از مطالب وبالگ نشریه دوباره به ساینتیفیک امریکنی نشریه  2011در سال 

ی دوم نوشته بود که هر چند این داستان بسیار زیباست، اما به احتمال مسئله پرداخت. نویسنده

ای مرده است زیاد حقیقت ندارد. آهوی نر به احتمال زیاد یا در اثر مصرف همان سم کشنده

ه تصور کواسته در حین فرار از دست آن چیزی که آهوی ماده را از پای درآورده بود؛ و یا ناخ

ش را کرده بود شکارچی است )و خیلی هم به او نزدیک شده بود( به دیوار اصابت کرده و جان

ود را خ. راستش را بخواهید، این احتمال وجود ندارد که آهوهای نر جان (12)از دست داده است

فصل جفت گیری قلمروی خود را  لشان فدا کنند. آهوهای نر در طوبه خاطر عشق زندگی

کنند؛ البته معموالً ای که وارد قلمرویشان شود، جفت گیری میکنند و با هر مادهمشخص می

 شوند. برای جفت گیری وارد قلمروی آهوهای دیگر نمی

گیرند )تا کنون همسری را جدی میی تکاما مهم نیست که چه تعدادی از حیوانات قضیه

اند(، زیرا به نظر من شمالی و موش کالیفرنیایی دست خود را رو نکرده کرکس سیاه، دارکوب

 کند. ها جدا میگام تکاملی بزرگی که مغز ما برداشته است، ما را از آن

رسد در باالی نردبان کنند که اصالً به نظر نمیها طوری رفتار میقبول دارم که گاهی انسان

از این گفته کافی است به زندگی خودم نگاه کنم تا  تکامل قرار دارند. برای اطمینان یافتن

ی یک آهو هم کار نکرده است. در کارائیب بودم و داشتن مواردی را ببینم که عقلم به اندازه

ام در گرنادا کردم؛ زوجی را دعوت کردم تا در خانهی نیاز شدید به رابطه را طی میمرحله

ها عکس خورند. اگر از آنه به درد هم نمیبمانند که معلوم شد که این زوج به هیچ وج



63 

 

 است. ROYALMIND.IRین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، تربزرگکلیه حقوق این کتاب متعلق به 

شد. همیشه در حال دعوا و مرافعه بودند و به می Zو  W ،Yهای گرفتم، شبیه تصاویر جاممی

نظر من فقط همین داد و بیدادها برای به هم زدن این رابطه کافی بود. پس از آخرین و 

مد و پرسید که آیا حاضرم با او سوزترین دعوایی که با هم داشتند، آن زن پیش من آخانمان

ی جنسی داشته باشم یا نه. من نیز عقلم را کنار گذاشتم و با خود گفتم این زوج به هر رابطه

شان هم خراب شود، چندان مهم نیست؛ در نتیجه بخت نیستند و اگر رابطهحال با هم خوش

 «چرا که نه؟»پاسخ دادم 

م تنیده شده بودم که حاال هنان با انرژی این زن در دهم چرا نه! من چحاال برایتان توضیح می

اش توانم از این رویداد به عنوان مثالی از تداخل مخرب استفاده کنم. حاال که شریک زندگیمی

توانست طرف دعوا باشد، من بودم. و هیچ کس هم برای از جزیره رفته بود، تنها کسی که می

ه. من داشتم او را فحاش هستم و نه اهل دعوا و مرافعمن نه  –تر نبود این کار از من نامناسب

خواست که پر از دعوا ای میهخواست؛ او فقط رابطی بهتری نمیکردم، چون او رابطهدیوانه می

 باشد. 

ترسیدم و به همین دلیل مردم. از دعوا میاما از خودم برایتان بگویم؛ من داشتم از پشیمانی می

دانستم چطور باید از دست او نجات پیدا کنم. من داشتم و حاال نمی هایم محدود شده بودگزینه

ی توانست برود؟ جزیرهکردم. کجا میی کوچک زندگی میدر وسط اقیانوس در یک جزیره

ی خودم زندانی شده بودم. شد و من در خانهتر میکوچک گرنادا داشت برایم کوچک و کوچک
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را بنویسد، « 44روش برای رهایی از دست معشوق 05»توانسته آهنگ  43شاید اگر پُل سایمن

کند، یعنی در جایی که رها شدن شهری مانند نیویورک زندگی میدلیلش این بوده که در کالن

کرد. روش پنجاه کرد، گره از کار من باز نمیروشی که او معرفی می 50تر است. بسیار راحت

البته بلیط خودم رفت و  –ویورک خریدم و یکم را پیدا کردم؛ دو بلیط هواپیما به مقصد نی

 برگشت بود.

من به صورت « تان به هوا و هوس باشد!حواس»ی اخالقی این داستان این است که: نکته

توانستم تصمیم دیگری هایم عمل کنم؛ میکه فقط تحت تأثیر هورمون تصمیم گرفتمناخودآگاه 

تواند شما را این طرف و آن طرف بکشد یمفقط ماشینی زیستی باشد، شهوت  بگیرم. اگر انسان

ی این ماشین )و مدتی همین کار را با من کرد(. اگر آگاهی را وارد ماجرا کنیم، شما راننده

ها هم قبول دارند که اگر افراد آگاه شوید. دیگر قابل پیش بینی نخواهید بود. حتی طالع بینمی

 شوند. افراد کامالً غیر قابل پیش بینی میون شان درست از آب در نخواهد آمد، چباشند، طالع

ترسد یا من افتم که از تعهد میگیر کسی می« همیشه»پس وقت آن است که دیگر نگویید من 

سازیم و مان را با باورهایمان میگذارد. ما زندگیافتم که من را تنها میگیر زنی می« همیشه»

مان را کنیم. ما خودمان داریم روابطره میمان مخاباین باورها را به محیط انرژیایی اطراف

 ه وجود بیاوریم!ی مورد نظر خودمان را بدانیم، آزادیم که رابطهسازیم و حال که این را میمی

                                                             
43 Paul Simon 
44 50 Ways to Leave Your Lover 
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ی کالهبردارم شاید با خود بگویید که اگر اینطور است، پس چرا تفکر مثبت من در مورد همسایه

تفاده کنم و تم که از مغزم به عنوان دیاپازون اسگرفجواب نداد. آن زمان تازه داشتم یاد می

ای است. آن زمان هنوز ی مطلوب کار پیچیدهدانستم. ایجاد رابطهبسیاری از مسائل را نمی

 ها را هم به فساد بکشاند. ترین نیتتواند قویدانستم که ذهن ناخودآگاه مینمی

ام هایم را به درون زندگیید خواستهدانم که چطور بااکنون نسبت به آن زمان بسیار بهتر می

ها باالخره دانم که نباید ارتعاشات بد را نادیده بگیرم و پس از مدتجذب کنم. بسیار بهتر می

ها دائم پر است از ام. پس هر چند اخبار و روزنامهام رسیدهی خوب و خوش زندگیبه رابطه

هایشان اجازه ها و هورمونها به ژنطالق و جدایی افراد معروف و هر چند بسیاری از انسان

توان میزان باالیی از عشق را به وجود دهند که رفتارشان را کنترل کنند، اما هنوز هم میمی

روی  آورد. اگر قدرت ارتعاشات خوب را درک کنید و افکار خود را به تصاویری مانند تصویر

 ید گرفت.و خوش و ابدی قرار خواه ی خوبتغییر دهید، در مسیر رسیدن به یک رابطه Xجام 
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 معجون عشق: 3فصل 
 

 هایم را خوب به خاطر بسپار. پنهانش کن تا نه چشمی بر آن بیفتد و نهپس این کوزه را بگیر و حرف

ذاشتند، گلبی به آن برسد: اما وقتی شب عروسی فرا رسید و عروس و داماد را در خلوت خود تنها 

ندم، مراقب فنجانی بریز و آن را به شاه مارک و ملکه ایزولت بده. آه! فرزاین شراب معطر را در 

م از آن هباش چون فقط آنان باید این شراب را بنوشند. زیرا نیروی خاصی دارد: اگر دو نفر با 

 تک افکارشان تا ابد در مرگ و زندگی عاشق هم خواهند بود.تک حواس و تکبنوشند، با تک

 45ایزولت ی تریستان وعاشقانه -

 ی ام. ژوزف بدیهنوشته

 

ها و گیاهان دارویی تهیه شده بود، کارش را خوب انجام داد؛ اگر ی گلکه از عصاره« شراب معطر»

ی اهل دخت ایرلندی و تریستان شوالیهانگیز و نامشروع ایزولت )یا ایزولد( شاهداستان عشق حزن

سر کشید که قرار بود عمویش شاه مارک آن را  بی راوال را خوانده باشید )که نادانسته شراکُرن

 دانید. بنوشد(، منظورم را می

ی انگیز آغاز شد و به واسطهداستان عشق نافرجام تریستان و ایزولت که در اثر نوشیدن شرابی شهوت

 46دهد. آلبرتوس ماگنوسعشق را نشان می اشعار قرون وسطای فرانسه شهرت یافت، قدرت معجون

                                                             
45 The Romance of Teristan anad Iseult 
46 Albertus Magnus 
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در مورد معجونی نوشته است که از مغز کبک پودر  47ون وسطی و از معتقدین به علوم خفیهدان قرالهی

شده و شراب قرمز تشکیل شده است؛ جالینوس پزشک دربار امپراطور مارکوس اورلیوس که در قرن 

گفت خوب است قبل از خواب یک لیوان عسل غلیظ به همراه بادام و صد عدد کرد، میدوم زندگی می

کاج میل شود؛ هنری ششم عاشق نوشیدنی آرمنیاک جنوب غرب فرانسه بود؛ کلئوپاترا معتقد  یدانه

باغ های مروارید خواص خوبی دارد؛ شیخ نفزاوی نیز در قرن شانزدهم در بود مخلوط سرکه و دانه

کند که از نخود فرنگی که کتابی عربی در مورد مسائل جنسی است، معجونی را توصیه می 48معطر

شود. معجون عربی دیگری نیز وجود دارد که در و پیاز به همراه دارچین، زنجبیل و هل تهیه می پخته

اندونزی  49یهایی شبیه فلفل سیاه که بومیِ جاوهی چینی )دانهی جوز هندی، کبابهآن از ترکیب ریشه

شود و باید ده میهستند(، مارچوبه، هل، جوز هندی، گل میخک، خار هندی، برگ بو و فلفل ایرانی استفا

دو بار در روز، صبح و شب، در شوربای کبوتر یا مرغ ریخته و مصرف شود و قبل و بعد از آن نیز باید 

از آن نام برده است و  50آب نوشیده شود. معجون دیگری نیز وجود دارد که شاعر رومی پروپرتیوس

 شود. از استخوان مار، غوک و پر جغد تهیه می

ی تریستان هاست؛ اما با تمام احترامی که برای افسانهی نیز عشق محصول معجوناز نقطه نظر بیوشیم

های مورد نظر من های عشق دوران قدیم قائلم، باید بگویم که مجعونو ایزولت و برای معجون

                                                             
47 Occultist 
48 The Perfumed Garden 
49 Java 
50 Propertius 
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شود، های بسیار پیچیده و دقیقی هستند که وقتی انسان عاشق میهای نوروشیمیایی و هورمونترکیب

 آیند. به گردش در میدر بدن او 

گویم که اثر ماه عسل از یک نظر نوعی اعتیاد شیمیایی است و به همین دلیل است که اگر بله، من می

باری دچار شود. پس مراقب باشید چرا که اگر این اثر تمام شود، ممکن است فرد به وضعیت فالکت

تان تصمیم بگیرد که به ین معشوقبیوشیمیایی عشق بر شما مستولی شده باشد و در همین ح« نشئگی»

مه برایتان رابطه پایان ببخشد، سرنوشت خوبی در انتظارتان نخواهد بود. ممکن است همانطور که در مقد

ای خالی روی تان در خانهتوضیح دادم، به سرنوشت من دچار شوید و در غم عشق از دست رفته

 تان به سوگ بنشینید. صندلی

هایی حرف بزنم که به توضیح سرخوشی ناشی مورد مواد شیمیایی و هورمون خواهم دردر این فصل می

کنند که به دنبال شریک جنسی های شیمیاییِ عشق ما را وادار میکنند. معجوناز عشق کمک می

ترین نوزادان بگردیم، در بند یک فرد خاص گرفتار شویم و آنقدر با آن فرد بمانیم که بتوانیم بدبخت

کم تا پایان نوزادی با هم بزرگ کنیم. البته همیشه هم همینطور نیست، زیرا را دست عالم حیوانات

 51و به همین دلیل شخصیت پاک –ی علمی قضیه مربوط به دو آدم عاشق است، نه یک سری معادله

ها های فانی چه حماقتخداوندا، این انسان»گوید: های عاشق میی شکسپیر در مورد انساندر نمایشنامه

 «کنند!که نمی

                                                             
51 Puck 
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رغم نظر نامساعد خواهم بر این نکته تأکید کنم که علیپیش از آنکه به بیوشیمی عشق بپردازم، می

ها و مواد نوروشیمیایی باشیم! ی هورموندانست، ما مجبور نیستیم که بردهپاک که عشق را حماقت می

عشقی  هن داریم، معجونذه در توانیم با افکاری کما برای خودمان یک پا زیست شناس هستیم و می

بدن که تا -مان را کنترل کند. بله، این است کار پیوند بدنام ذهنهای بدنها و بافتبسازیم که سلول

 پوشید. شم میکرد و بر آن چچندی پیش علم متعارف آن را انکار و تحقیر می

 

 بدن-ساده کردن پیوند ذهن

های بنیادی آغاز کردم. من یک ی کلون کردن سلولینهاولین آزمایشاتم را در زم 1967من در سال 

ها در آن وجود داشت و باید با استفاده از ظرف کشت در اختیار داشتم که انواع مختلفی از سلول

ها را از روی خواستم آنگشتم و میهای بنیادین میکردم؛ به دنبال سلولمیکروسکوپ آن را بررسی می

ای کوچک را در اطراف ی شیشهشان شناسایی کنم. سپس یک حلقهمانند منحصر به فردشکل دوک

های محیط کشت داد که آن را از سایر سلولدادم. این حلقه به من امکان میمورد نظرم قرار می سلول

کردم و آن را به تنهایی هایی آن سلول را از محیط کشت آزاد میجدا کنم. در آخر با استفاده از آنزیم

 دادم. ت جداگانه قرار میدر یک ظرف کش

کنند؛ در نتیجه، ظرف کشت بافت شبیه یک آکواریوم ها مانند ماهی در محیطی آبی زندگی میسلول

شود، محلول شیمیایی متعادلی است که امکان رشد مینیاتوری است. مایعی که بافت در آن کشت می

های ن سلولدهد. مایع کشتی که مکند؛ این مایع محیط سلول را تشکیل میها را فراهم میو زیستن سلول
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ها و مواد غذایی تشکیل شده مندی بود که از نمکدادم، معجون بسیار قدرتبنیادی را در آن قرار می

داد که رشد کند و تقسیم شود. سلول بنیادی من در این محیط کشت بود و به سلول بنیادی اجازه می

بعد چهار تا؛ پس از یک هفته شد. در ابتدا یک سلول بود، سپس دو تا، هر ده ساعت یک بار تقسیم می

ها همگی از یک سلول سلول در ظرف کشت من وجود داشت. از آنجا که این سلول 50،000بیش از 

 شان از نظر ژنتیکی یکسان بودند. واحد مشتق شده بودند، همه

 ها را به سه گروه تقسیم کردم و مانند شکل زیر، هرشود. جمعیت سلولو آزمایش در اینجا جالب می

متمایزی داشت و « محیط»یک را در یک محیط کشت مخصوص قرار دادم. هر یک از این سه ظرف 

ها به ماهیچه ها سلولمایع موجود در آن از مواد بیوشیمیایی متفاوتی تشکیل شده بود. در یکی از ظرف

 .(bb1.) ی تبدیل شدندهای ظرف سوم به چربهای ظرف دوم به استخوان و سلولتبدیل شدند؛ سلول
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« زند؟ها را رقم میچه چیزی تقدیر سلول»سوال مهمی که این آزمایش به آن پاسخ داد این بود: 

ها را ها تقدیر سلولها در ابتدا از نظر ژنتیکی یکسان بودند، بنابراین ژنکنم که تمام سلولیادآوی می

کند. تقدیر و سالمتی میها را کنترل اند! بله، محیط بود. این محیط کشت است که بیان سلولرقم نزده

ی با بهره گیری از توصیه زیست شناسی باورهاشان است. من این اصل را در کتاب ها تابع محیطسلول

 ام. توضیح داده« محیط است، احمق»در کمپین ریاست جمهوری بیل کلینتون، با شعار  52جیمز کارویل

                                                             
52 James Carville 

 توان-های بنیادی چندسلول

 محیط ب = استخوان محیط ج = چربی

 محیط الف = ماهیچه



72 

 

 است. ROYALMIND.IRین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، تربزرگکلیه حقوق این کتاب متعلق به 

های یکی از اولین زیست شناسانی بود که هنر کلون کردن سلول 53برگاستاد من دکتر ایرو کونیگس

من را به این سمت سوق داده بود. وقتی برای اولین  ایگرفت؛ او از ابتدای مسیر حرفهبنیادی را فرا 

ی مورد مطالعه های کشت شدهها را شروع کردم، او به من گفت که وقتی سلولبار کلون کردن سلول

ها را بررسی کنیم نه خودشان را؛ محیط سالم ی پیدا کردن علت باید ابتدا محیط آنشوند، برابیمار می

شود. من آزمایشات زیادی انجام شود؛ محیط بیمار باعث رشد سلول بیمار میباعث رشد سلول سالم می

 ی مترقیاین آزمایشات نوید ظهور حوزه« محیط است، احمق.»دادم و باالخره به این نتیجه رسیدم که 

کنند که محیط چگونه فعالیت داد. محققین این حوزه بررسی میرا می«( باالتر از ژنتیک)»ژنتیک اپی

ها را مشخص ها تقدیر سلولکند. باالخره جریان اصلی علم به این نتیجه رسید که ژنها را کنترل میژن

 کنند. نمی

کنید، یک ارگانیسم انسانی ان نگاه میاین تحقیقات چه ربطی به شما دارد؟ شما وقتی در آینه به خودت

اشاره کردم، این تصور  1بینید که در آینه به شما خیره شده است. اما همانطور که در فصل واحد را می

ایم! اگر بخواهیم تریلیون سلول تشکیل شده 50های واحدی نیستیم؛ ما از درستی نیست. ما ارگانیسم

های بدن( های زنده )سلولاید بگوییم انسان اجتماعی از ارگانیسمتعریف دقیقی از انسان داشته باشیم، ب

تریلیون سلول دارد و پوستی روی آن را پوشانده  50تر بگویم، انسان ظرف کشتی است که است. دقیق

های ظرف کشت ما را کنترل ی رشد است و در واقع همان محیطی است که سلولاست. خون وسیله

 کند.  می

                                                             
53 Irv Konigsberg 
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کند که در ظرف کشت پالستیکی باشد و یا در ظرف کشتی پوشیده از لول فرقی نمیدر واقع برای س

کند. سلول در هر جایی که باشد، این محیط پوست؛ این مسئله هیچ تفاوتی در تقدیر سلول ایجاد نمی

کند. من به عنوان زیست شناس سلولی وظیفه داشتم که کشت است که زندگی آن را کنترل می

هایم را در ظروف کشت پالستیکی کنترل کنم. همانطور که در نقاشی زیر نشان سلولوضعیت شیمیایی 

یمیایی ش، از طریق تغذیه و عملکرد مغزتان، وضعیت «زیست شناسِ خود»داده شده است، شما به عنوان 

ی عشق را درک کرد، کنید. وقتی ذهن شما تجربهتان، را کنترل میمحیط کشت خودتان، یعنی خون

رشد را به داخل  کند که مغزتان موادی نوروشیمیایی مانند دوپامین، اکسی توسین و هورمونیکاری م

کشت  خون ترشح کند )این مسئله را بعداً توضیح خواهم داد(. اگر این مواد شیمیایی را به محیط

برای  ها سالم و قدرتمند خواهند شد.های موجود در ظرف کشت پالستیکی اضافه کنیم، این سلولسلول

بله، شما نیز اگر عاشق  –افتد شت پوشیده از پوست نیز همین اتفاق میهای موجود در ظرف کسلول

 تر خواهید بود. تر و سرزندهشوید، سالم
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با اینکه تعداد زیست شناسان سلول چندان زیاد نیست، اما واقعیت این است «: زیست شناس خود»

کند که مغز وضعیت ین تصویر بر این نکته تأکید میهستیم. ا« زیست شناس خود»ی ما که همه

ی خود سبب تقویت و کند و آن نیز به نوبهشیمیایی محیط کشت بدن یا همان خون را کنترل می

کند، مکمل ای که مغز وارد خون میشود. مواد شیمیاییهای بدن میها و رفتارهای سلولتنظیم ژن

ن خود داریم. اگر واکنش خود را به دنیا تغییر دهیم، ترکیب ادراکات و باورهایی هستند که ما در ذه

ها و رفتارهای ما را تنظیم خواهد ی خود ژنمان تغییر خواهد کرد و آن نیز به نوبهشیمیایی خون

 (54کرد. اساس اثر پالسیبو همین است. )نقاشی از باب مولر

                                                             
54 Bob Mueller 
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رناک را درک کند، این دنیای خط اما اگر همین مغز در همین بدن باشد و این بار دنیای خطرناکی

شود که باعث نخواهد شد که مغز مواد بیوشیمیایی مرتبط با عشق را ترشح کند. ترس باعث می

ها وارد خون شوند. اگر این مواد شیمیایی را به های استرس و مواد التهابی مانند سایتوکاینهورمون

کنند و حتی ممکن ها را متوقف میسلول افه کنیم، رشدهای موجود در ظرف کشت پالستیکی اضسلول

شوند، ها میها شوند. مواد شیمیایی استرس سبب توقف رشد و نگهداری سلولاست باعث مرگ سلول

کنند. به همین دلیل است که استرس زیرا انرژی بدن را به سمت ساز و کارهای محافظتی هدایت می

 .(2)ن استآعات به پزشک بخاطر درصد مراج 90رود و عامل اصلی بیماری به شمار می

« استرسی»ها به نوع های زیادی در بدن دارند و عمل آنهای استرس نقششایان ذکر است که هورمون

ها پیامدهای بیوشیمیایی کند. دو نوع استرس داریم که هر یک از آنبستگی دارد که فرد تجربه می

واجه مه ما احساس کنیم بقایمان با تهدید متفاوتی دارد: یوسترس و دیسترس. دیسترس زمانی است ک

شوند ما از حالت ث میعهای استرس مانند کورتیزول و آدرنالین باشده است. در این حالت هورمون

ما  انرشد وارد حالت محافظت شویم؛ و اگر تهدید حادی )مثالً یک شیر کوهی( وجود داشته باشد، ج

تان ر روز در ترافیک گیر کنید و یا از شغل)مثالً اگر ه دهند؛ اما اگر تهدید مزمن باشدرا نجات می

 کنند. بدتان بیاید(، ما را دچار فرسودگی می

شود که ما با رفتارهای است، زمانی ایجاد می« استرس خوب»اما یوسترس که معنای تحت اللفظی آن 

ل خواندن کتاب و های ذهنی )مثهای فیزیکی )مثل ورزش( و فعالیتغیر تهدیدآمیزی مانند فعالیت

اند که هورمون کورتیزول کنیم. محققین کشف کردهوارد می« فشار»مان عاشق شدن!( به سیستم بدن
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شود. در سال شود، بلکه در زمان عشق و عاشقی نیز ترشح میفقط در هنگام مواجهه با خطر ترشح نمی

اخیراً عاشق شده بودند، به ، محققین دانشگاه پیزا کشف کردند که سطح کورتیزول افرادی که 2004

، محققین دانشگاه تگزاس مشاهده 2009. در سال (3)میزان قابل توجهی از افراد غیر عاشق باالتر است

شان فکر کنند، شود که به شریک عشقیکردند که وقتی از زنان شرکت کننده در تحقیق خواسته می

هایی مشهود و پایدار بود که بیشتر ه در سوژهرود. این افزایش به ویژشان باال میمیزان کورتیزول خون

 .(4)کردندشان میوقت خود را صرف فکر کردن به رابطه

 کند و آن نیزتان را تنظیم میبیوشیمیِ بدن تانذهنچه عاشق باشید و چه در حال فرار از خطر باشید، 

کند. ذهن شما ادراکاتی را که از دنیای بیرون ی خود زیست شناسی و ژنتیک شما را کنترل میبه نوبه

شود و وضعیت بیوشیمیاییِ مکمل کند؛ سپس مغز شما وارد عمل میآورید، تفسیر میبه دست می

دار ی بیاورم. من عاشق فلفل هالوپینو هستم؛ غذای تند و ادویهمثالکند. بگذارید تان را تولید میادراکات

بینند من دارم کند. اما وقتی دیگران میبخشی تحریک میی لذتهای چشایی من را به شیوهجوانه

هر دوی ما ادراک یکسانی « خوری؟توانی این غذا را بچطور می»گویند خورم، میغذای بسیار تند می

. بیوشیمی کندتفسیر میمان این ادراکات یکسان را متفاوت اما ذهن –دار است ذا ادویهاینکه غ –داریم 

 ی شما از آن متنفر باشد.برد؛ شاید بیوشیممن از فلفل هالوپینو لذت می
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خوانند و به آن های زنده اطالعات محیطی را میبدن: تمام ارگانیسم-الفبای زیست شناسی ذهن

خواند )چیزهای دیدنی، های محیطی را می، مغز ما سیگنالادراک: در فرایند Aدهند. واکنش نشان می

 ادراک
اطالعات 

 محیطی

اطالعات 

 محیطی

اطالعات 

 محیطی

 ذهن

 ذهن

 تفسیر

 ادراک

 تفسیر

 ادراک

 رفتار سلول

 مواد
نوروشیمیایی   
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: بر اساس Bرسند. های سیستم عصبی به ثبت میصداها، بوها، دما، درد و غیره( که توسط گیرنده

زند ها میآن تفسیرهای ورودی را ارزیابی کرده و دست به غرایز و تجربیات زندگی، ذهن ما سیگنال

های سیر سیگنال: تفCکند. ها قضاوت میو بر اساس ارتباطی که با بقای ما دارند، در مورد معنای آن

نماید که یا سبب ایجاد واکنش ورودی توسط ذهن مغز را وادار به تولید مواد نوروشیمیایی خاصی می

گردد و یا )اگر سیگنال مربوطه ارتباطی شوند، یا سبب بروز رفتار محافظتی میرشد مثبت در بدن می

نظر کنیم. مواد نوروشیمیایی ر صرفشوند که ما از سیگنال مورد نظبا بقای ما نداشته باشد( باعث می

ژنتیک، فعالیت ژن را ی اپیشوند، رفتار سلول را تنظیم کرده و به واسطهکه به درون خون ترشح می

 کنند.  کنترل می

 

باید برای اینکه بیوشیمی عشق را بهتر درک کنید، بر خالف فصل مربوط به فیزیک کوانتوم دیگر ن

کند. بلکه در ر نظر بگیرید که میدان انرژی وسیع کائنات را تشدید میمغزتان را همچون دیاپازونی د

روح، مغزتان را همچون یک ماشین قدیمی نیوتنی در نظر بگیرید؛ در اینجا باید در اقدامی خشک و بی

ک تصویر واقع باید مغزتان را نوعی دستگاه رنگ در نظر بگیرید )چون مغز دستگاهی چندکاره است و ی

 نیست.( برایش کافی

ترین عیب و نقصی نیست که تمام اتاق را بدون کوچکگویم دستگاه رنگ، منظورم ربات بیوقتی می

ای داشتم! منظورم از دستگاه های افسانهآمیزی کند. ای کاش یکی از این دستگاهایرادی برایتان رنگ

کند. در این رکیب میاست که رنگ مورد نظر را به صورت دقیق برایتان ت ترکیب رنگیرنگ، دستگاه 
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های ها در نسبتشود. سپس رنگها در سیلندرهای مختلف نگهداری میای از رنگها، مجموعهدستگاه

شوند تا رنگ مورد نظر ساخته شود. در چنین دستگاهی مشخص به یک قوطی رنگ سفید اضافه می

هایی که مشتریان رنگِ دیوارِ گتوان یک رنگ واحد را قرمز، سبز یا آبی نامید. بلکه مانند کاتالونمی

 کنند، صدها نسخه از هر رنگ در آن وجود دارد. ها انتخاب میخود را از بین آن

های مختلف را در این قیاس، مغز شبیه یک دستگاه ترکیب رنگ است، با این تفاوت که مغز رنگ

ای از مواد کند و مجموعهرا ترکیب می معجون عشقکند. مغز دستگاهی است که ترکیب نمی

اند. در ها را به بیوشیمی عشق ربط دادهها را در خود دارد که محققین آننوروشیمیایی و هورمون

قرمز »کند و ترکیب ی اشتیاق اولیه، مغز چند قطره تستوسترون  به نوشیدنی شما اضافه میبحبوحه

قدار زیادی دوپامین اضافه رود، در نتیجه مغزتان مسازد. کار خوب پیش میرا برایتان می« اشتیاق

 55ی تمنّایتاندهد از وجود ابژهبه شما انگیزه میسازد که را می« سوختهصورتی دل»کند و معجون می

اید، مغزتان ترکیب تان را پیدا کردهی گمشدهبیشترین لذت را ببرید. وقتی مطمئن شدید که نیمه

توسین که پیوندها را وازوپرسین و اکسی دهد؛ این ترکیب پر است ازام را سفارش میزندگی-عشق

تان کنند؛ مقدار سروتونین آن بسیار کم است، یعنی شما بیشتر و بیشتر درگیر عشق راستینتحکیم می

ای بار را منتفی کنید و به رابطهی فالکتشود. اگر احتمال طالق و رابطهتان اسیر آن میشوید و ذهنمی

توسین به معجون آبی رنگ عشق و شیدایی اضافه ر زیادی اکسیخوش و خرّم برسید، مغزتان مقدا

 کند. می

                                                             
 شود. )م( گیرد و مورد تمنا واقع مییزی است که تمنا به آن تعلق میچی تمنا شخص یا ابژه 55



80 

 

 است. ROYALMIND.IRین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، تربزرگکلیه حقوق این کتاب متعلق به 

ها نوروشیمیایی در اختیار دارد و آن« رنگ»باشید. مغز ما تعدادی  کنم منظورم را متوجه شدهفکر می

ها ابتدا ما را ید کند. این معجونخاصی را تول« هایمعجون»کند تا های مختلف ترکیب میرا در نسبت

مان مأنوس شویم؛ و به این کنند که با جفتکنند؛ سپس ما را ترغیب میگیری ترغیب میفتبه ج

های دهد. هنوز چیزهای زیادی در این معجونی ما میترتیب بیشترین شانس بقا را به نوزاد بیچاره

ها ی آنهز مواد تشکیل دهندآورند؛ اما برخی اها سر در نمیقدرتمند وجود دارد که دانشمندان از آن

 اند. مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته

 گیریاستروژن و تستوسترون: جفت

ی عشق هیچ موضوعیتی برایشان ندارد. مسئله فقط کنند، مسئلهگیری میوقتی حیوانات جفت

های خود را در آب اده تخمکهای دریاییِ می دریایی را در نظر بگیرید. ستارهگیری است. ستارهجفت

های جنسی به هم کنند. سپس این سلولهای خود را در همان آب رها میکنند؛ نرها نیز اسپرمرها می

ترین وچککآورند. بدون های دریایی را به وجود میکنند و نسل دیگری از ستارهبرخورد می

 آمیزی و اختالطی!درهم

وابط رنیز بیشتر است، البته آمیزی آن ی شهوانی بیشتری دارد و اختالط و درهمگیری انسان جلوهجفت

های جنسی تستوسترون )که درازمدت اینگونه نیستند. اگر فقط بحث شهوت مطرح باشد، هورمون

کند( و استروژن )که باروری زنان را افزایش ران را از نظر جنسی برانگیخته مینرهای آلفای شهوت

 .(5)کننددهد( نقش مهمی ایفا میمی
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ها در هر مونر به مردان و استروژن بیشتر به زنان ارتباط دارد، اما این هوربا اینکه تستوسترون بیشت

کنند. جنس نر انسان به طور میانگین ده برابر جنس مونث تستوسترون دو جنس نقش تولید مثلی ایفا می

 کند و راستش را بخواهید، مردانی که سطح تستوسترون خیلی باالیی دارند، برای رابطه چندانتولید می

دهند و بیشتر از گیرند، بیشتر همسران خود را آزار میها اغلب بیشتر طالق میایدئال نیستند؛ آن

ور . اما تستوسترون میل جنسی را در هر دو جنس شعله(6)شوندمردان دیگر مرتکب خیانت می

 .(7)سازدمی

مردان تنها مقدار کمی  کشد، حال آنکهها سر به فلک میخون آن نشوند، استروژوقتی زنان بارور می

اند که استروژن در میل جنسی مردان و بلوغ کنند. با این وجود، محققین پی بردهاستروژن تولید می

 . (8)اسپرم نقش دارد

راه ی استروژن و تستوسترون در جنس نر و ماده، فنچ راهی من برای نقش پیچیدهمثال مورد عالقه

کند؛ سپس این استروژن در ژن تولید میتکوین جنینی خود استرو ای ازراه نر در مرحلهاست. فنچ راه

ی نر امکان آواز خواندن شود و این هورمون به پرندهانند تبدیل میم-مغز آن به هورمونی تستوسترون

کند؛ محققین معتقدند که فنچ نر با آواز راه نر در زمان بلوغ شروع به آواز خواندن میدهد. فنچ راهمی

رباید( فنچ ماده را جذب ند جنس نر انسان که با آواز خواندن دل جنس مخالف را میخود )مان

 .(9)کندمی
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تر از آن چیزی های تولید مثلی نر و ماده پیچیدهبدون شک نقش استروژن و تستوسترون در سیستم

های امگ کنند که اولینشد؛ اما بدون شک هر دوی این مواد به ما کمک میاست که زمانی تصور می

 مان برداریم. الزم را برای بقای گونه

 دوپامین: لذت و آرزومندی

ی جنسی ی جنسی بکشانند، اما اگر رابطهشاید تستوستون و استروژن بتوانند ما را به سمت رابطه

مان رسید که جمعیت گونهمینها هرگز به حدی ی جنسی انسانبخش نبود، تعداد دفعات رابطهلذت

ی عصبی است که میل انسان را به تکرار تجربیات اال ببرد. دوپامین یک انتقال دهندهرا این چنین ب

شوید: سازد. اگر سطح دوپامین خون شما باال برود، سرشار از شور و هیجان میور میبخش شعلهلذت

 .(10)دوید و لذت را تجربه کنیخواهد بیرون برشوید؛ بلکه دلتان میدیگر به تنهایی زیر پتو قایم نمی

های کند، یکی از مولکولجای تعجب ندارد که دوپامین بخاطر نقش مهمی که در تولید مثل ایفا می

ای تفاوت های لولهای مانند کرمهای سادهشود. نقش دوپامین در ارگانیسمتکاملی دیرینه محسوب می

برای شناسایی داروهای چندانی با نقش آن در انسان ندارد. به همین دلیل محققین دانشگاه تگزاس 

روند(، ی دوپامین مغز از بین میهای تولید کنندهموثر در درمان بیماری پارکینسون )که در آن سلول

 . (11)ای استفاده کردند که قادر به تولید دوپامین نبودندشده 56ورزیهای دستاز کرم

                                                             
 های مهندسی ژنتیک. )م( های یک موجود زنده با استفاده از روشکاری ژنورزی یعنی دستدست  56
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مغز قدامی  58ی اکومبنسشود و در هستهشکمی مغز سنتز می 57ی کالهکیدوپامین در عمق ناحیه

های مهمی از مدار لذت/پاداش مغز هستند و اگر کسی با اعتیاد دست و ها بخششود. اینآزاد می

بخش ها و مواد لذتی تاریکی نیز دارد. تمام انواع فعالیتداند که این مدار نیمهپنجه نرم کرده باشد، می

از جمله کوکائین، هروئین،  –ر را تحریک کنند توانند این مداشناسد، میو اعتیادآوری که بشر می

تواند منجر به آرزومندی و تحریک بیش از حد آن می –ی جنسی، قمار، خرید و غذای پرکالری رابطه

 .(12)شودای گردد که در افراد معتاد دیده میهارادو اشتیاق کورکننده و بروز رفتارهای خطرناک و بی

 

های لذت و درد کنترل خاصی وجود دارد که در واکنش به محرکدر عمق مرکز مغز ما، مراکز 

: 2ی اکومبنس؛ : هسته1ترینِ این مراکز عبارتند از دهند. اصلیرفتارهای رشد و محافظت را بروز می

 .59: پالیدوم شکمی3کالهک شکمی؛ و 

                                                             
57 tegmental 
58 accumbens 
59 Ventral pallidum 
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قات مختلف در یبه این طرف، بارها و بارها در تحق 1950ی ههوار دوپامین از دی پریکشش و جذبه

ی ها، محققین الکترودهایی را در بخش تولید کنندهحیوانات به اثبات رسیده است. در یکی از پژوهش

ی مدار لذت/پاداش ها اهرم تحریک کنندههای آزمایشگاهی کار گذاشتند؛ این موشدوپامین مغز موش

ها تحریک مدار لذت/پاداش را به دادند. این موشفشار می –تا هفت هزار بار در ساعت  –وقفه را بی

شدند نوزادان خود را رها های ماده به خاطر این اهرم حاضر میدادند. موشغذا و آب هم ترجیح می

نند. کنند، درست مانند مادران معتاد به کراک که حاضرند به خاطر مواد، فرزندان خود را رها ک

ها نیز اگر فرصت انسان –ه را به دست داد نیز انجام شد و همین نتیج هایی بر روی انسانپژوهش

کنند ی دوپامین مغز را انتخاب میی تولید کنندهوار تحریک ناحیهانتخاب داشته باشند، به صورت برده

 . (13)ندشان هم صرف نظر کنو حتی حاضرند در این راه از روابط و نظافت شخصی

دهند که وقتی انسان عاشق های اخیر نشان میاین چه ربطی به اثر ماه عسل دارد؟ تعدادی از پژوهش

شود، مدار پاداش مغزش فعال گردد. مدار پاداش مغز همان بخشی است که در آزمایشات معلوم می

ست، تا جایی که حاضرند به خاطر اها اعتیادآور ها و برخی انسانبرای موش است تحریک آن شده

 خود را فدا کنند. یزساز مغز، همه چی دوپامینلذت تحریک ناحیه

دانشجوی بسیار عاشق  17از کالج دانشگاهی لندن  61و سمیر زکی 60، آندریاس بارتلز2000در سال 

شان اسکن ها را در حین تماشای عکس معشوق و عکس یکی از دوستانرا وارد تحقیق کرده و مغز آن

                                                             
60 Andreas Bartels 
61 Semir Zeki 
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اداش مغزشان )که غنی از کردند، مدار لذت/پکردند. وقتی دانشجویان به تصویر معشوق خود نگاه می

ماند. بارتلز و زکی در شان خاموش میشد، حال آنکه در حین تماشای دوستدوپامین است( روشن می

با  ]عشق[ناپذیری شاید عجیب باشد که چنین احساس پیچیده و مقاومت»گویند ی خود میپایان مقاله

باشد؛ و جالب است که این رخسار زیبا ی محدودی از مغز ارتباط افتراقی داشته فعالیت چنین ناحیه

 «(14)، فقط روی بخش کوچکی از قشر مغز مجنون اثر گذاشته بود.62ی صحرا کردکه مجنون را روانه

آورد که وار دقیقاً همان بالیی را بر سر مدارهای مغز ما میاین مسئله که تن دادن به عشقی دیوانه

ما برای کسی که کنار ابرای دانشمندان عجیب باشد. آورد، ممکن است مصرف کوکائین بر سر مغز می

د و یا تلفن منتظر تماس یار نشسته باشد، برای رسیدن به معشوق از کار و زندگی دست برداشته باش

ی هیچ چیزی را نداشته باشد، این پس از شکست عشقی در کنج خانه افتاده باشد و حال و حوصله

ی یارش شده است، عشق مانند یک دادهی که مجنون و دلمسئله هیچ جای تعجب ندارد. برای عاشق

است؛ و در حین باال رفتن، « عشق بهترین اتفاق زندگی»بخش در حین سقوط لذت –ترن هوایی است 

 باشد.« رین اتفاق زندگیعشق بدت»کند که انتظار و دلهره کاری با آدم می

ها تنها یک یا دو سال سوار این بیشتر زوجگویند با توجه به شیوع باالی طالق و جدایی، محققین می

تواند دوام داشته باشد. محققین مغز شوند. اما این بدین معنا نیست که اثر ماه عسل نمیترن هوایی می

سال زندگی مشترک، همچنان عاشق همسران خود بودند.  21زن و مرد را اسکن کردند که پس از  17

                                                             
بودن داستان مجنون برای خواننده،  اشاره شده است که بخاطر مأنوس« ای یونان، زیباروی افسانه«هلن تروا»متن اصلی به در  62

 اینگونه ترجمه شده است. )م(
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ها که به پاداش و انگیزه ربط دارد، درست مانند امین مغز آنها نشان داد که نواحی غنی از دوپاسکن

شان شود. این محققین در مقالهی اشتیاق اولیه قرار دارند، روشن میزنان و مردانی که تازه در مرحله

ارزش مرتبط با عشق دیرینه را همانند عشق -توان پاداشدهد که میها نشان میاین داده»گویند می

 «ظ کرد.جدید و نوپا حف

ی نوپا، ی دراز مدت، نسبت به روابط عاشقانهاین تحقیق همچنین نشان داد که در روابط عاشقانه

ی دلهره شوند، مانند نواحی مرتبط با دلبستگی و نواحی تنظیم کنندهدرگیر می« نواحی بیشتری از مغز»

د؛ این پژوهشگران در همراه دارنای به ی دراز مدت جایزههدهد که روابط عاشقانو درد. این نشان می

ها های کنونی با این مشاهدات رفتاری سازگارند که بر اساس آنبنابراین یافته»گویند شان میمقاله

می یکی از تمایزات مهم عشق رمانتیک در مراحل اولیه و مراحل بعدی، آرامش بیشتری است که دو

ی مستحکم و دراز مدت ترکیب اشی از رابطهلذت ناشی از دوپامین با آرامش ن« (15)در خود دارد.

 کنند!وشی تا ابد با هم زندگی میشود و دو طرف به خوبی و خمی

 وازوپرسین: تعهد و پرخاش

دهند، چه هم تشکیل نمی« زوج»ها جنس مذکر و مونث حتی به قول زیست شناسان در بیشتر گونه

رصد د 97صحرا ساختند. برای مثال در ی برسد به روابط قدرتمندی که مجنون بیچاره را روانه

ی ی جنسی برقرار کرد، فوراً دنبال مادهها رابطهپستانداران حیوان نر به محض اینکه با یکی از ماده

 کنند. فرزندان خود مراقبت می ها به تنهایی ازهای بیشتری به دنیا بیاورد؛ مادهگردد تا بچهدیگری می
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ی خاصی درصد مسیر دیگری را بروند، گونه 3شود این ی باعث میمحققین برای کشف اینکه چه عامل

اند. موش را به طور گسترده مورد بررسی قرار داده 63صحرایی تحت عنوان موش پریری از موش

های کند. موشی آمریکا زندگی میپریری از نظر اندازه شبیه همستر است و در مناطق غرب میانه

، تا آخر 64های چمنیشان یعنی موشقید و بند و نسبتاً غیر اجتماعیهای بیپریری بر خالف عموزاده

شان کنند و در حین دفاع از النهمانند، در پرورش فرزندان با یکدیگر همکاری میعمر با جفت خود می

دهند. در صورتی که فرصت مناسب پیش بیاید، هم موش پریری نر و پرخاش زیادی از خود نشان می

ده ممکن است از نظر جنسی دچار خطا شوند، اما در بیشتر موارد دوباره به سمت هم موش پریری ما

اند. در واقع، تحقیقات میدانی نشان داده است گردند که با هم پیمان زناشویی بستههمان موشی بر می

های کند. سه چهارم زوجبهتر عمل می ی زندگی مشترک دراز مدت از انسانکه موش پریری در زمینه

ها پس از مرگ همسرشان مانند و بسیاری از آنش پریری تا زمان مرگ یکی از زوجین با هم میمو

 .(16)کنندجفت دیگری اختیار نمی

های پریری به دو دانشمندان برای توجیه علت وجود این پیوندهای مستحکم و نزدیک در میان موش

اند که هر دو در هیپوتاالموس سنتز شدهمتوسل  –توسین وازوپرسین و اکسی –نوروپپتید نزدیک به هم 

ها در نواحی لذت/پاداش اند که هر دوی این مولکولشوند. محققین پی بردهی هیپوفیز ترشح میو از غده

 شوند( گیرندههای عاشق روشن میهای پریری نر و ماده )همان نواحی که در اسکن مغزی انسانموش

ها منجر به ممکن است هم در بدن نرها و هم در بدن مادهتوسین دارند. گرچه وازوپرسین و اکسی

                                                             
63 prairie 
64 meadow 
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های ماده تحکیم روابط شوند، اما تمرکز محققین در جنس نر بیشتر بر روی  وازوپرسین و در موش

 .(17)توسین )بعداً بیشتر با این ماده آشنا خواهیم شد( بوده استبیشتر بر روی اکسی

کنند و به همین دلیل است که محققین برای پرسین تولید میها وازوهای نر بسیار بیشتر از مادهموش

اند. در حیوانات، وازوپرسین منجر به بروز های پریری نر تمرکز کردهبررسی وازوپرسین روی موش

شود. برای رفتارهای مختص جنس نر، از جمله پرخاشگری و مشخص کردن قلمرو با استفاده از بو، می

گذاری کنند به عالمتزریق وازوپرسین به همسترها، این حیوانات شروع میمثال تنها یک دقیقه پس از ت

رود و تبدیل رسد، میزان وازوپرسین خونش باال میبویایی قلمرویشان. وقتی موش پریری به انزال می

عهد را بیشتر تقویت تی بین وازوپرسین و ای که رابطهشود. مسئلهبه همسری مشفق و پدری مهربان می

کند به دفاع های پریری نر عزب وازوپرسین تزریق شود، شروع میاین است که اگر به موش کندمی

دهند که کنند. این تحقیقات نشان میشان احساس مالکیت پیدا میاز قلمرویشان و فوراً نسبت به جفت

 . (18)وازوپرسین نه تنها به تعهد، بلکه به پرخاش هم ربط دارد

قید و بند به های رفتاری میان پریری نر متعهد و موش چمن نر بیکه تفاوتشاید انتظار داشته باشید 

خاطر تفاوت سطح وازوپرسین باشد )یعنی هر چه وازوپرسین بیشتر باشد، بهتر است(، اما اینطور نیست. 

هاست. بر خالف موش چمن، های وازوپرسین آنگیرنده مکانتفاوت اصلی میان این دو موش، در 

ی لذت/پاداش مغز یعنی پالیدوم همسر در یکی از نواحی  عمدهازوپرسین موش پریری تکهای وگیرنده

ی آکومبنس )که دوپامین زیادی در خود دارد( قرار دارند. این نواحی با اعتیاد شکمی و در کنار هسته

رد؛ تعداد اند که این پدیده در نخستیان نیز وجود دا. همچنین پژوهشگران پی برده(19)در ارتباط هستند
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های رزوس چندهمسر همسر از میمونهای تکهای وازوپرسین مراکز پاداش مغز مارموزتگیرنده

 . (20)بسیار بیشتر است

بند و بار را به همسرانی های چمن بیمحققین دانشگاه اِموری با تکیه بر همین اکتشاف، توانستند موش

ای ایجاد کردند که در های جهش یافتهن کار موشها برای ایمهربان و پدرانی دلسوز تبدیل کنند؛ آن

اند با مسدود کردن انسته. همچنین محققین تو(21)ی وازوپرسین داشتندمرکز پاداش مغزشان گیرنده

هایی ها را به موشهای پریری، آنی سپتوم جانبی مغز موشهای وازوپرسین موجود در ناحیهگیرنده

 . (22)نندبند و بار و غیر متعهد تبدیل کبی

بند و بار دارند، خوش نیاید؛ اما متأسفانه رفتار انسان شاید این گفته به مذاق زنانی که همسران بی

تر از ی انسان بسیار سختتر از آن است که بتوان آن را به این شیوه مهندسی کرد. مطالعهپیچیده

نر موش پریری توان گفت که آیا جنس نر انسان نیز مانند جنس موش است و در نتیجه فعالً نمی

شود ی جنسی هم در انسان و هم در موش ترشح میکند یا نه. اما وازوپرسین در حین رابطهرفتار می

دهد که مراکز پاداش مغز عالوه بر موش پریری در انسان نیز با عشق و تعهد در پیوند و این نشان می

پریری  چیزهای زیادی از موشتوانیم شوند که ما میتر میهستند. دانشمندان روز به روز مطمئن

کم در جنس نر انسان، وازوپرسین یکی از اجزای کلیدی معجون عشقی همسر بیاموزیم و دستتک

 شود. است که منجر به تقویت روابط انسان می
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 های پیوند عشقتوسین: رشتهاکسی

ن بود؛ شهرت این ماده توسیاگر بیوشیمی ساده بود، که نیست، تنها چیزی که به آن نیاز داشتیم، اکسی

 ی نوازش و هورمون اعتماد. اند پیداست: داروی عشق، مادههایی که به آن دادهاز برخی از لقب

شناختند که بر انقباض رحم در حین زایمان، تولید شیر در توسین را فقط به خاطر اثری میزمانی اکسی

های توسین به مغز موشگذارد. اگر اکسیرزند در پستانداران میف-زمان شیردهی و تقویت پیوند مادر

ی های مادر حاضرند برای تغذیهموش –گردد باکره تزریق شود، فوراً منجر به بروز رفتار مادرانه می

اش را توسین مسدود شود، موش مادر تولههای برقدار عبور کنند. اگر اکسیهایشان از میان سیمتوله

 پس خواهد زد. 

توسین نیز مانند وازوپرسین های پریری ماده کشف کردند که اکسیرسی موشاما محققین در حین بر

شود(، سبب تقویت پیوند موش ماده با موش اش می)که منجر به تقویت پیوند موش نر با جفت ماده

توسین؛ و چون میزان ی اکسیهای ماده پر است از گیرندهگردد. مراکز پاداش مغز موشنر می

های پریری ماده )درست مانند انسان( یاد یابد، موشگیری افزایش میحین جفتتوسین خون در اکسی

های پریری توسین مهار شود، موششان ربط دهند. اگر اکسیگیرند که احساس لذت را به جفتمی

 .(23)ماده به جفت خود متعهد نخواهند ماند

ها فراهم کرد، اما در واقع یوند جفتتوسین را در پی درک اهمیت اکسیبا اینکه تحقیقات حیوانی زمینه

 های علمی به نوعی ابرستاره تبدیل کرد.را در خارج از حلقه این تحقیقات انسانی بود که این مولکول
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زوج یک اسپری بینی دادند که یا در داخل آن  47ها، محققین سوئیسی به در یکی از پژوهش

ها با هم به مشاجره پرداختند و محققین بحث ن زوجتوسین وجود داشت و یا دارونما. سپس ایاکسی

توسین دریافت کرده بودند رفتار مثبت بیشتر و رفتار برداری کردند. کسانی که اکسیها را فیلمآن

دهد که ت دیگر نشان می. تحقیقا(24)تر بودها پایینمنفی کمتری داشتند و سطح کورتیزول آن

های تحقیق مقداری پول داده ر یکی از آزمایشات، به سوژهشود. دتوسین سبب افزایش اعتماد میاکسی

سپردند. نصف شرکت کنندگان قبل از آزمایش از اسپری شد که بایستی آن را به شخص دیگری می

هایی که توسین استفاده کردند و نصف دیگر از اسپری دارونما استفاده کردند. سوژهبینی اکسی

های دیگر تمایل داشتند که تمام پول خود را رابر بیشتر از سوژهتوسین دریافت کرده بودند، دو باکسی

مغز  . و بر اساس تحقیق انستیتوی ملی سالمت ذهنی، فعالیت مراکز ترس(25)به شخص دیگری بسپارند

کردند، به ق میتوسین استنشاهای تهدیدآمیز، اکسیهایی که قبل از نگاه کردن به تصاویر چهرهسوژه

 . (26)متر از بقیه بودطرز قابل توجهی ک

ی بنابراین اصالً عجیب نیست که افراد زیادی در اینترنت اقدام به فروش اسپری بینی و یا قطره

نام دارد(. این محصوالت « اکسیر اعتماد»اند )یکی از این محصوالت توسین کردهزیرزبانی اکسی

د، از جمله افراد مجردی که شودار به طیف وسیعی از مشتریان احتمالی فروخته میتوسیناکسی

شان را نجات دهند؛ خواهند رابطههایی که با هم اختالف دارند و میخواهند وارد رابطه شوند؛ زوجمی

شان های عاقل و زیرکی که رابطهها اعتماد کنند. اما زوجخواهند دیگران فوراً به آنو فروشندگانی که می

توانند بدون اینکه های پریری میدانند که مانند موشدارد، می سطح باالیی از اعتماد و تعهد را در خود
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ی جنسی، میزان ی بوسیدن، لمس کردن، نوازش و رابطهریالی پول خرج کنند و فقط به واسطه

 توسین خون خود را افزایش دهند. اکسی

 سروتونین: وسواس

به همراه همکارانش )همان گروهی  65پزشک دانشگاه پیزا، دکتر دوناتال مارازیتیروان 1999در سال 

رود( تصمیم به آزمایش این ایده گرفت های عاشق باال میکه کشف کردند سطح کورتیزول در سوژه

( است. این ایده با توجه به OCD) 66جبری-ی عشق رمانتیک شبیه اختالل وسواسیکه مراحل اولیه

« همیشه»کنند )و به قول خودشان تعداد ساعاتی که افراد عاشق صرف فکر کردن به معشوق خود می

روی ای یک دم از خیال من نمی»ها ای که مضمون آنهای عاشقانهدر فکر یار هستند( و تعداد آهنگ

 است، چندان هم بیراه نیست. « غزال من

و  سوژه را وارد آزمایش کردند که ظرف شش ماه اخیر عاشق شده بودند 20نش مارازیتی و همکارا

بیمار  20ها همچنین کردند. آنکم چهار ساعت در روز را صرف فکر کردن به معشوق خود میدست

نفر شاهد را وارد آزمایش کردند که نه عاشق بودند  20کردند( و )که دارو مصرف نمی OCDمبتال به 

در  HT-5ها را آزمایش کردند، متوجه شدند که میزان ند. وقتی محققین خون سوژهداشت OCDو نه 

سروتونین را  پروتئینی است که HT-5و گروه عاشق به یک اندازه کم است.  OCDخون گروه مبتال به 

 کند. های مغز جابجا میبین سلول

                                                             
65 Donatella Marazziti 
66 Obsessive-compulsive disorder 
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مدت هستند.  کوتاه OCD بتالیان بههای میان عاشقان و ماما این محققین کشف کردند که شباهت

ی عاشقانه دوباره بررسی ماه پس از آغاز رابطه 18تا  12ی های عاشق را در فاصلهمحققین خون سوژه

ها به میزان عادی رسیده و با گروه شاهد برابر شده بود. محققین آن HT-5کرده و پی بردند که میزان 

شود دهد که عاشق شدن باعث میزمایش نشان مینتایج این آ»دانشگاه پیزا به این نتیجه رسیدند که 

های مختلف عبارات و اصطالحات مختلفی حالتی غیر عادی در انسان پدید بیاید؛ در کشورها و زمان

وار و دلدادگی اشاره برای این حالت غیر عادی به کار رفته است که عموماً به مفهوم عشق دیوانه

 «(27)کنند.می

، از به اختالالت مختلفی ربط داده شده است OCDعالوه بر دلدادگی و  پایین بودن سطح سروتونین

توان خشمی را که برخی از جمله افسردگی، اختالل عاطفی فصلی، خشونت تکانشی و خشم. در واقع می

کنند به پایین بودن سطح سروتونین و باال بودن سطح دوپامین عاشقان پس از شکست عشقی تجربه می

 داد. و کورتیزول نسبت 

ای ، اساس عصب شناختی پدیده68ورزیمچرا عشق میدر کتاب خود  67انسان شناسی به نام هلن فیشر

»... نامیده است:  70آن را خشم رها شدن 69شناسی به نام جی. رید ملویدهد که روانرا توضیح می

پیشانی شر پیشپاداش و انتظار پاداش در ق-ی اصلی خشم در مغز پیوند نزدیکی با مراکز ارزیابیشبکه

های مورد انتظارشان به خطر افتاده برند که یکی از پاداشها و سایر حیوانات پی میدارد. و وقتی انسان

                                                             
67 Helen Fisher 
68 Why We Love 
69 J. Reid Meloy 
70 Abandonment rage 
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دهند و خشم پیشانی به آمیگدال پیام میاست و امکان دستیابی به آن وجود ندارد، این مراکز قشر پیش

گربه را به صورت مصنوعی تحریک کنیم، گربه  کنند... برای مثال، اگر مدارهای پاداش مغزرا ایجاد می

گیرد. و هر کند. اما همین که این تحریک را متوقف کنیم، گربه گاز میای احساس میلذت فوق العاده

 «شود.تر میگیریم، گربه خشمگینبار که این لذت را از او می

ت عشقی خورده است. تر از زنی نیست که شکستر و خشمگینبه همین شیوه، هیچ موجودی خطرناک

ها هنگام تحقیق در کند. آنهای تحقیقش را که باربارا نام داشت، تعریف میفیشر داستان یکی از سوژه

بینی های عاشق، مغز باربارا را اسکن کرده بودند. آن زمان باربارا سرشار از سالمتی، خوشمورد انسان

های بود؛ گونه ا اسکن کردند، مایکل از او جدا شدهو عشق بود. پنج ماه بعد وقتی برای بار دوم مغز او ر

سپس وقتی « ترکد.دلم دارد از غصه می»گفت: اش خیس اشک بود، الغر شده بود و میپریدهرنگ

اش به خشم تبدیل شد. با عصبانیت بر سر تصویر مایکل را در حین اسکن مغز به او نشان دادند، غصه

 «(28)ین را مطالعه کنی؟خواهی اچرا می»فیشر فریاد زد که: 

متوسل شوند. اما  –حتی قتل  و –سوخته ممکن است به خشونت در برخی موارد، بعضی از عاشقان دل

شود، شان خوب میزنند و سپس آرام آرام حالبیشتر افراد مدتی در فالکت خود دست و پا می

 مخصوصاً اگر با کس دیگری دوست شوند. 

درمانی با افزایش سطح سروتونین -های کاهش خشمِ رها شدن، خودشاید با خود فکر کنید که یکی از راه

است. اما در مورد سروتونین نیز مانند تمام اجزای دیگر معجون عشق، قضیه به این سادگی نیست. 

د شیمیایی اثر اصالً اینگونه نیست که هر چه سروتونین بیشتر باشد، وضعیت بهتر خواهد شد. این موا
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های مختلف مغز و بدن بر جای بگذارند؛ دارند و ممکن است اثرات مختلفی روی بخش 71افزاییهم

تواند از خود اثرات جانبی بر جای بگذارد. برای مثال داروهای همچنین افزایش یکی از این مواد می

ازجذب زیاد سروتونین های برایج ضد افسردگی مانند فلوکستین و پاروکستین که جزو مهار کننده

ای )مانند کاهش نیروی هستند و کارشان افزایش سطح سروتونین است، عوارض جانبی شناخته شده

 جنسی( دارند. 

توسین نیز )که در درمان اوتیسم و تشکیل پیوندهای تحقیقات اخیر نشان داده است که حتی اکسی

توسین اند که اکسیهققین بلژیکی کشف کردی تاریکی دارد. محناپذیر قابل استفاده است(، نیمهخلل

های خود آشنا تیمیاگر افراد قبل از بازی با هم –دهد قید و شرط افزایش نمیاعتماد را به صورت بی

ها بیشتر شود، اما اگر فرد با کسانی وارد بازی شود همکاری بین آنتوسین باعث میشده باشند، اکسی

توسین باعث کاهش سطح همکاری یزی در موردشان نداند، اکسیشود که برایش ناشناس باشند و چ

ها گرایی سوژهتوسین، قومیتاند که تحت تأثیر اکسی. همچنین محققین هلندی کشف کرده(29)خواهد شد

خواستند که یک ها میتوسین استنشاقی داده و سپس از آنها به مردان هلندی اکسیشود. آنبیشتر می

کنند. در این معما قطاری از کنترل خارج شده است و فرد باید با فدا کردن یک  معمای اخالقی را حل

نفر، جان پنج نفر را نجات دهد. این مردان هلندی در مقایسه با گروه شاهد، بیشتر تمایل داشتند که 

. رابرت ام. (30)ها را به خطر بیندازندها و آلمانیوطنان خود را نجات دهند و جان عربجان هم

« توسینصلح، عشق و اکسی»ای تحت عنوان شناسی دانشگاه استنفورد در مقاله استاد عصب 72پولسکیسا

                                                             
71 synergistically 
72 Robert M. Sapolsky 
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حاال برایمان روشن شده است که نباید به اثرات رایگان »گفت  آنجلس تایمز لسی در روزنامه

ح و های جهان صلتوسین بتواند در این زمانه برای موشها زیاد دل خوش کرد. شاید اکسیهورمون

های بهتری ی هورمونی واحدی وجود ندارد که ما را به انسانصفا به ارمغان بیاورد، اما هیچ دکمه

 «(31)تبدیل کند.

تان تان دنبال معجون جادویی نگردید؛ به جای این کار، بهتر است روی ذهنپس برای بهبود زندگی

های عشق را اینکه مبحث معجون تمرکز کنید؛ زیرا بیوشیمی شما مطابق ادراکات شما است. پیش از

مندی از ی ذهن بپردازیم، بد نیست بدانید که برای بهرهتمام کنیم و به فصل بعدی برویم و به مسئله

ها ها و ایدهتوانیم به پروژهمواد شیمیایی مرتبط با عشق الزم نیست حتماً عاشق کسی شویم، بلکه می

کشند، کارآفرینانی که کسب و کاری را شروع نقاشی میوار نیز عشق بورزیم. هنرمندانی که دیوانه

هر جا که  –شود ه عاشق میکنویسد، نوجوانی کنند، زیست شناسی که در مورد اثر ماه عسل میمی

دهند تا شوند که به ما انگیزه میمندی تولید میهای شیمیایی قدرتشور و شوقی در کار باشد، معجون

 یم. ی تمنایمان را دنبال کنابژه
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 کنندچهار ذهنی که مانند هم فکر نمی: 4فصل 
 

 کنیم این عشق ممکن است زمانی پایان بپذیرد.جادوی عشق اول در این است که ما فکر نمی

 73بنجامین دیزرائیلی-

 

تان به گردش درآمده و شما را سرمست کرده زد. معجون عشق در بدنارتعاش خوب در شما موج می

کردید و کامالً هم برایتان قابل درک بودند. شما با های عاشقانه را زیر لب زمزمه میبود. تمام آهنگ

قرار است تا ابد  دیگر کردید که این بارتان اثر ماه عسل را ایجاد کرده بودید و فکر میعشق زندگی

 در همین حالت بمانید. 

 اما اینطور نبود. 

ای از شما بر جای ماند و فکر آن چیزهایی که زمانی وجود داشتند، مثل همه چیز به هم ریخت؛ ویرانه

پایانی ی بیای مانند این به دنبالهای افسانهتان افتاد. سردرگم بودید: چطور ممکن بود رابطهخوره به جان

 دواجی به طالق بینجامد؟ ن تبدیل شود؟ چطور ممکن بود چنین ازها و افتراهای گوناگواز تهمت

                                                             
73 Benjamin Disraeli 
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تان خوب است. با خود فکر که رابطه باور داشتیدتان خوب باشد. شما خواستید رابطهباالخره شما می

ی برای بقیه است نه برای من. البته که برای شما هم هست! اما نکتهبیولوژی باورها کنید که این می

 دهد. مهمی وجود دارد و آن این است که تفکر و باور مثبت به خودی خود جواب نمی

های زیبای آغاز رابطه، چنین پیوند محکمی داشتید، رفتارها نکته این است که وقتی در آن روزها و ماه

 است، همان ذهنی که بر« خالق»شد. ذهن خودآگاه ذهن کنترل می خودآگاهتان توسط ذهن و اعمال

های خودآگاه دو عاشق در هم تنیده کند. پس وقتی ذهنها و تمایالت شما کار میاساس خواسته

ترین آید. طرفین درگیر در ماه عسل بر اساس ژرفشوند، نوعی هماهنگی جادویی به وجود میمی

 فرینند!آکنند و در اثر همین تعامل، برای خود بهشتی بر روی زمین میشان عمل میآرزوها و تمایالت

ره با این وجود، به مرور زمان ذهن خودآگاه شما درگیر افکار مختلف شده و سرگرم زندگی روزم

هفته. تمرکز  تنظیم دخل و خرج، برنامه ریزی برای کارهای روزانه، برنامه ریزی برای آخر –شود می

عطوف یات زندگی مذهن خودآگاه از ماه عسل برداشته شده و به مدیریت و راهبردهای تعامل با ضرور

های پیش فرضی که پیشتر در ذهن شود. در نتیجه ذهن خودآگاه کنترل رفتارها را به برنامهمی

 کند. اند، واگذار میذخیره شده ناخودآگاه

شود و در اصل پای چهار ذهن در میان شود، مسئله فقط به دو ذهن محدود نمیوقتی بحث رابطه می

ی نابودی و ویرانی بکشانند. توانند روابط خوش و خرم شما را به ورطهمی است. و این دو ذهن ناخودآگاه

توانیم اثر ماه عسل را ایجاد ی حال بردارد، ما دیگر نمیاگر ذهن خودآگاه ما توجه خود را از لحظه

ی دهیم که به واسطهای را بروز میکنیم؛ چون بدون اینکه بدانیم، رفتارهای از پیش برنامه ریزی شده
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ایم. وقتی پای برنامه ریزی ناخودآگاه به صحنه باز شد، ماه ها را کسب کردهمان آنتجربیات تکوینی

 گیرد. ها به سرعت رنگ خزان به خود میعسل بسیاری از زوج

ی ذهن ناخودآگاه عمدتاً در این مسئله به هیچ وجه عجیب نیست، چون رفتارهای برنامه ریزی شده

ی درجه یک، علی الخصوص رفتارهای والدین، خانواده – سایرینرفتارهای اثر مشاهده و بارگیری 

کم با روی دیگر ها منفی و ناتوان کننده هستند(. کمگیرند )و بسیاری از آنشکل می -اجتماع و فرهنگ 

شوید؛ رویی که در هنگام ماه عسل هیچ اثری از آن نبود. همین که همسرتان )و خودتان( مواجه می

ی حال برداشت، فرد به صورت خودکار و ناخودآگاه رفتارهایی گاه توجه خود را از روی لحظهذهن خودآ

 دانلود کرده است.  دیگرانها را از دهد که آنرا بروز می

 ارند. دکنم که همه با آن آشنایی در اینجا حالتی را بازگو می

ز عشق است. سپس روزی یک سوال ار ابرید و تمام وجودتان سرششما دارید از اثر ماه عسل لذت می

کند. ذهن خودآگاه تان فکر نمیی فوق العادهپرسید. همسرتان به رابطهساده و عاشقانه از همسرتان می

گوید او درگیر تعمیر ماشین و پرداخت اجاره خانه است؛ در نتیجه به صورت غیر ارادی به شما می

 «ستی؟ه تو کی»گویید: کنید و میشما تعجب می« ولم کن.»

پاسخ داد  ناخودآگاهرود. او آنقدر ای است که معموال اثر ماه عسل در آن از بین میاین همان لحظه

به « ای همه جانبهحمله»که متوجه زننده بودن حرفش نشد. و در واکنش به آن چیزی که از نظر او 
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اون به من گفت خودت گوید پردازد. با خودش میکند و به دفاع از خودش میشخصیتش است، لج می

 زنه. مشکلش چیه؟دونم در مورد چی حرف مینیستی. من همونی هستم که همیشه بودم. اصالً نمی

 ازدواج کردم؟ کجا رفت اون مرد عاشقی که من باهاشکنید که در عین حال شما نیز با خود فکر می

پردازد که در آن مطلوبی میشود و به ارزیابی موقعیت نای حال جدا میشما از لحظه ذهن خودآگاه

ه به همان اید. ای وای. بدون اینکه خودتان خبر داشته باشید، شما نیز به صورت ناخودآگاگرفتار شده

آورید که پیشتر خود را پنهان کرده بودند؛ رفتارهایی که از خانواده و رفتارهای ناخودآگاهی روی می

که تعجب کند، چون همسر عاشق و دوست  اید. حاال نوبت همسرتان استتان آموختهفرهنگ

دهد که ای را بروز میهای نه چندان عاشقانهکند به انتقاد و سرزنش؛ و برنامهاش شروع میداشتنی

 ها را از والدینش فرا گرفته است. آن

اه به مرور که ذهن خودآگاه شما و همسرتان درگیر مشکالت زندگی شد، الگوهای رفتاری ناخودآگ

 دارید و رویدهند. به زودی هر دوی شما دست از تحسین دیگری بر مید را نشان میکم خوکم

گیرید و کنید. هم شما و هم همسرتان حالت تدافعی به خود میهای گاه و بیگاه او تمرکز میبداخالقی

دد و بنکند، درِ خمیر دندان را نمیکنید: در نظافت خانه کمک نمیمشکالت دیگر را نیز وارد بحث می

تان پنهان کرده بود، شما را آزار ها را از چشمغیره و غیره. حاال تمام چیزهایی که درخشش عشق آن

 دهند. می

اون تان را پس بگیرید! خواهید پولهای همسریابی با هم آشنا شده باشید، هردویتان میاگر در سایت

هر دویتان آن را صادقانه پر کرده بودید. اما واقعیت این است که  نامه رو صادقانه پر نکرده بود!پرسش
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ی ذهن های حساب شدهو مشکل هم همین است. پاسخ –نامه را آگاهانه پر کرده بودید شما پرسش

ها باشید. اما متاسفانه خواهید مانند آنخودآگاه شما حقیقتاً بازتاب آن کسانی هستند که شما می

درصد  5نامه از خود نشان دادید، تنها حدود پرسش شخصیتی که شما در موقع جواب دادن به سواالت

های محدود کننده و مخربِ نامه به برنامهدهد. هیچ یک از دو طرف در پرسشاوقات خود را نشان می

درصد اوقات نیز سرگرم  95کنند؛ و نمی اند، اشارهها را از دیگران کسب کردهناخودآگاهی که آن

 ها هستند. اجرای همین برنامه

شود، بدون شک ماه ی رفتارهای ناخواسته پیدا میدرصد اوقات، سر و کله 95اگر متوجه شدید که در 

اید. اگر این رفتارهای مخرب و عسل شما و همسرتان به پایان رسیده است و به زندگی عادی برگشته

دادند، به احتمال یان متان خود را نشگری که تا کنون خود را نشان نداده بودند، در روز اول رابطهویران

کنید که شاید الزم است توقعاتم را کشید. حاال دارید با خود فکر میزیاد کارتان به روز دوم هم نمی

ها باید باالخره زندگی همین است و همراه خوبی»ام را قبول کنم، چون پایین بیاورم و وضعیت رابطه

تان اید که جانتان کوتاه آمدهرفتارهای ناشایست طرفر برابر یا اینکه آنقدر د« ها را نیز پذیرفت.بدی

گور بابای این »گویید رود؟ با خود میتان دارد از بین میبه لب رسیده است و پیوند مستحکم میان

 پردازید که زمانی داشتید. و )دوباره( به جستجوی همان چیزی می« رابطه. دیگه تحملش رو ندارم.

شما و  ناخودآگاهی ذهن ریزی شدهی شما پنهان است: رفتارهای برنامهیدهعامل تکرار این چرخه، از د

 همسرتان. 



102 

 

 است. ROYALMIND.IRین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، تربزرگکلیه حقوق این کتاب متعلق به 

تان را پیدا کنید و وقتی باالخره شخص مناسب را تان شما را سوق داد تا عشق زندگیذهن خودآگاه

ام آورد. اما ذهن ناخودآگاه شما دارد تمتان داشت از خوشحالی بال در میپیدا کردید، ذهن خودآگاه

ذهن سر و  چهاردهد. ولی اگر این نکته را درک کنید که شما در یک رابطه با تان را بر باد میزحمات

تان را تغییر بدهید، خواهید توانست ریزی منفی ذهن ناخودآگاهکار دارید و اگر یاد بگیرید که برنامه

 تمام چیزهای از دست رفته را دوباره از نو خلق کنید. 

 نظر-ق و بلندذهن خودآگاه خال

ی میان مغز و ذهن حرف بزنیم. مغز انسان برای درک بهتر این مسئله، بیایید کمی در مورد رابطه

ای نامهدستگاهی فیزیکی است، مانند رادیو. ذهن )چه خودآگاه باشد و چه ناخودآگاه( همانند آن بر

پیشانی گره عصبی قشر پیشدآگاه عمدتاً به پردازش شود. فعالیت ذهن خواست که از رادیو پخش می

 تکاملی مغز انسان است.  پیشانی آخرین دستاوردخورده است. قشر پیش

ذهن خودآگاه جایگاه هویت شخصی شماست. این ذهن هویت متمایز و روح منحصر بفردی به شما 

پرسم کند. اگر از شما بهای شخصی شما را مدیریت میها، امیال و آرماندهد. ذهن خودآگاه خواستهمی

دهد ای مینشین و بلندنظرانهتان پاسخ دلخواهید، ذهن خودآگاهای میتان چه جور رابطهکه در زندگی

خواهم که اساس آن عشق، برابری و احترام باشد و جذابیت جنسی نیز در آن نقش ای میمن رابطه –

 داشته باشد. 
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هایی با این مضمون روی یخچال سببینی تمام، برچاست که با خوش« مثبت اندیشی»این همان ذهن 

 «خورم.من غذای سالم می»ا ی« ی عاشقانه هستممن الیق یک رابطه»کند که نصب می

تواند به گذشته و آینده نگاه کند؛ این ذهن در بند زمان نیست. این ذهن، همان ذهن خالقی است که می

حرف  قبلی و یا خاطرات چهارشنبه بعدی های چهارشنبهتواند در مورد برنامهذهن خودآگاه شما می

و تمام روز در مورد اتفاقاتی که ممکن است بیفتد، « خارج شود»ی حال تواند از لحظهبزند. این ذهن می

ای زیبارو آشنا کشی باشید. یا با شاهزادهی قرعهمثالً اینکه شما ممکن است برنده –پردازی کند خیال

 شوید. 

وقت  اگر ذهن خودآگاه شما به خاطر افکار بزرگ و خیاالت عجیب و غریب، اما یک لحظه صبر کنید:

، پس چه کسی دارد این کارها را انجام «بپردازد»ی حال توجه کند و به امور کنونی ندارد به لحظه

تی از فکری به تواند به راحگویند که چون ذهن خودآگاه میدهد؟ محققین علم عصب شناسی میمی

های مان برای کنترل فعالیتخالقآگاه خوددرصد اوقات از ذهن  5ها تنها ما انسان فکر دیگر بپرد،

کنیم )این مسئله را یکی دو صفحه قبل مطرح کرده بودم، اما شناختی و تنظیم رفتارهایمان استفاده می

 ی فعالیت شناختی ما توسطماندهدرصد باقی 95فرض، الزم بود آن را تکرار کنم.( در حالت پیش

 .(1)ایمذخیره کرده مانناخودآگاهها را در ذهن شود که پیشتر آنهایی کنترل میبرنامه

 کندخش عمل میپ-محور است و مشابه ضبطذهن ناخودآگاه عادت
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کند های روی یخچال؛ و ما را ترغیب میگوید گور بابای یادداشتذهن ناخودآگاه ذهنی است که می

ی های خوشمزه را نوش جان کنیم؛ یا اینکه عاشق بدترین گزینهدوناتکه در یخچال را باز کنیم و آن 

درصد( را به خود  90های مغز )حدود ممکن شویم. ذهن ناخودآگاه فعالیت عصبی بیشتر بخش

ا تأثیر ماختصاص داده است. عالوه بر این، ذهن ناخودآگاه بسیار بیشتر از ذهن خودآگاه روی رفتار 

ی عصبی را تکانه 40تواند در هر ثانیه چیزی حدود نی ذهن خودآگاه میپیشاگذارد. قشر پیشمی

 میلیون 40تواند در هر ثانیه درصد دیگر مغز که جایگاه ذهن ناخودآگاه است، می 90پردازش کند. اما 

گر ذهن برابر از پردازش میلیون 1گر ذهن ناخودآگاه دازشاین یعنی پر ی عصبی را پردازش کند.تکانه

 .(2)تر استاه قویخودآگ

های باشید، چون دارد تالش مند پیدا کردهشاید نگرشی بسیار منفی نسبت به این ذهن ناخودآگاه قدرت

دهد و اجازه نمی –در زندگی خود ایجاد کنید  گذارد اثر ماه عسل راکند و نمیشما را نقش بر آب می

اما ذهن «( نامد.می« های مرگدایره»را  هاارت اینهای خوشمزه بگذرید. )همسرم مارگاز آن دونات

کند و تأثیرات زیادی بر زندگی ناخودآگاه نقش بسیار مهم و ارزشمندی در تکوین انسان ایفا می

های خوشمزه را نوش جان کنیم، شویم آن دوناتگذارد. به هر تقدیر، وقتی وسوسه میی ما میروزمره

ازیم و این کار اشتباهی است. در چنین دن ذهن ناخودآگاه بیندخواهد تقصیرها را به گرمعموالً دلمان می

ه دونات کای احمق نادان. مگر قسم نخورده بودی کند: مان ما را سرزنش میمواقعی ذهن خودآگاه

 نخوری؟ پس چرا نتوانستی جلوی خودت را بگیری؟ 
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خواهد، داد بزنیم و تقصیرها را به گردن ذهن ناخودآگاه بیندازیم. اما این مان میتوانیم هر قدر دلمی

های ما را بدهد! وقتی کار اتالف وقت است، چون کسی در ذهن ناخودآگاه نیست که جواب حرف

مان داد اندازیم، این کار ما مانند این است که بر سر تلویزیونتقصیرها را به گردن ذهن ناخودآگاه می

کنید؟ نباید میتماشا ای را زنیم. تلویزیون شما خوب است یا بد؟ هیچ کدام. شما دارید چه برنامهب

ها را سرزنش کنید! ذهن ناخودآگاه شما خوب است یا بد؟ هیچ تلویزیون را سرزنش کنید، باید برنامه

ه، خالقیت ای است که بر خالف ذهن خودآگاکدام. ذهن ناخودآگاه دستگاه ضبط/پخش فوق العاده

ی حال است و آینده آورد. این ذهن همیشه در لحظهی زمان هم سر در نمیچندانی ندارد و از مقوله

 دهد!ها میه آنبشنود و نه اهمیتی بیند. این ذهن نه فریادهای شما را میرا نمی

اش با آن بجنگیم، های رفتاری آزاردهندهبه جای اینکه ذهن ناخودآگاه را تقبیح کنیم و به خاطر برنامه

خواستم فقط برایتان توضیح دهم که ذهن ی آن را قبول کنیم. اگر من میبهتر است قدرت فوق العاده

تان را خراب کرده است و اگر قصد نداشتم ها و بهترین روابط عاشقانهناخودآگاه چگونه بهترین نیت

بی مأیوس رار دهم، این کتاب به کتاابزاری برای برنامه ریزی مجدد ذهن ناخودآگاه در اختیار شما ق

شد. اما خوشبختانه ما مجبور نیستیم که تا آخر با رفتارهای مخرب کننده و ناامید کننده تبدیل می

 ذهن ناخودآگاه سر کنیم. 

اما قبل از اینکه به مبحث برنامه ریزی مجدد ذهن ناخودآگاه بپردازیم، دوست دارم برایتان توضیح 

ها شما نیستید.( سپس شما اند )نگران نباشید، منشأ این برنامههای منفی از کجا آمدهدهم که این برنامه
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تان را از نو برنامه ریزی توانید ذهن ناخودآگاهها میکنم که با استفاده از آنرا با ابزارهایی آشنا می

 شوند، از میان بردارید. ای را که مانع از ایجاد و/یا حفظ اثر ماه عسل در زندگی میکنید و عوامل نامرئی

 

 ریزی در رحم برنامه

کنند( که زنان باردار برای بهبود سالمتی کردند )و برخی هنوز هم تصور میپزشکان پیشتر تصور می

ها و مواد معدنی و ورزش کردن، متوسل ی سالم، مصرف ویتامینتوانند به تغذیهفرزندان خود تنها می

دهند. اما تحقیقات جدید ی کارها را انجام میهای ژنی بقیهکه برنامهشوند؛ عموماً تصور بر این است 

توان گفت که کودک در رحم مادر از این طرز فکر را رد کرده است و بر همین اساس دیگر نمی

ای واکنش نشان دهد. با پیشرفت تحقیقات، پیچیدگی کافی برخوردار نیست تا به چیزی جز محیط تغذیه

های حسی و توانایی بیشتر به پیچیده بودن سیستم عصبی جنین و نوزاد )که قابلیت محققین روز به روز

 »گوید می 75ذهن نوزاد شمادر کتاب  74برند. دیوید چمبرلینای دارد( پی مییادگیری فوق العاده

های کودکان حقیقت این است که بیشتر باورهای سنتی ما راجع به کودکان نادرست هستند. ما توانایی

ای هستند ایم. کودکان ساده نیستند، بلکه موجودات پیچیدهها را دست کم گرفتهایم و آندرک نکرده را

 «جانوران کوچکی که افکار فوق العاده بزرگی دارند. –اند که از گزند پیری در امان

                                                             
74 David Chamberlain 
75 The Mind of Your Newborn Baby 
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زدند، علم تمرکز خود را فقط ها را رقم میها تقدیر ارگانیسمها بود و ژندر دنیایی که تحت کنترل ژن

گذارند. با این وجود، به تأثیراتی محدود کرده بود که مواد غذایی خون مادر روی تکوین جنین می

بیان ژن را کنترل  های محیطیسیگنال ژنتیکی و کشف این مسئله کهی انقالب اپیامروزه در نتیجه

پذیرد. خون مادر د غذایی خون مادر تأثیر نمیادانیم که جنینِ در حال تکوین فقط از موکنند، میمی

ها هایی مانند مواد شیمیایی، هورمونرا در خود دارد. مولکول« اطالعاتی»های طیف وسیعی از مولکول

 گذارند. کنند و بر آن اثر میمیو فاکتورهای رشد که سالمت عاطفی و جسمی مادر را کنترل 

کنند دهند، از جفت عبور میای که تجربیات و رفتارهای مادر را شکل میدانیم مواد شیمیاییاکنون می

گذارند. پس جنینِ در حال تکوین مواد شیمیایی خون های بدن جنین و مادر اثر میها و ژنو روی سلول

 نماید. را عیناً تجربه می ف و وضعیت فیزیولوژیکی مادرکند و در نتیجه عواطمادر را دریافت می

های استرس را ی مزمن دچار شود، جنین وی کورتیزول و سایر هورمونبرای مثال اگر مادر به دلهره

کند. اگر کودک به هر دلیلی ناخواسته باشد، مواد شیمیایی مربوط به پس زدن جنین را احاطه جذب می

های عشقی که در شود از معجونهمسر و فرزندش باشد، بدن جنین پر میکنند. اگر مادر عاشق می

ها آشنا شدیم. اگر مادر از دست پدر عصبانی باشد )مثالً چون در زمان بارداری او را فصل قبل با آن

 شود از مواد شیمیایی مرتبط با احساس عصبانیت. به امان خدا رها کرده است(، آنگاه بدن جنین پر می
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کنم ایتالیا را پخش می 76های پیش از تولدی ملی آموزشهایم یکی از ویدیوهای موسسهخنرانیمن در س

دهد. در این ویدیو، مادر و پدری در حین ی متقابل میان والدین و جنین را به زیبایی نشان میکه رابطه

پرد. وقتی ا میکنند. هنگام شروع مشاجره، جنین بیچاره از جسونوگرافی دارند با هم جر و بحث می

از  –ترسد رسد، جنین میگیرد و صدای شکستن شیشه و جیغ و داد به گوش میمشاجره شدت می

 کند.پرد که گویی دارد با ترامپولین بازی میدهد و چنان از جا میترس بدنش را قوس می

ر و پدر دهند که جنین به شدت نسبت به محیطی که ماداین سونوگرافی و تحقیقات دیگر نشان می

زندگی در کتاب  1981در سال  77دهد. دکتر توماس آر. ورنیکنند، واکنش نشان میبرایش فراهم می

برای اولین بار به تأثیر والدین بر جنین اشاره کرد و گفت  78اسرارآمیز کودکی که هنوز زاده نشده است

دهد ما باید در ی اخیر به دست آمده است که نشان میدر واقع، شواهد علمی زیادی در دهه»

های ذهنی و عاطفی کودکان قبل از به دنیا آمدن، تجدید نظر کنیم. تحقیقات اییمان نسبت به تواننگرش

دهد که این کودکان چه خواب باشند و چه بیدار، دائماً خود را با کارها، افکار و احساسات نشان می

دهند و ن رحم مغز کودک را شکل میی لقاح، تجربیات دروکنند. از همان لحظهمادر هماهنگ می

 «(4)کنند.گیری شخصیت، مزاج عاطفی و قدرت تفکر سطح باال را فراهم میی شکلزمینه

دهد، بلکه همچنین های شیمیایی خون مادر واکنش نشان میمغزِ در حال تکوینِ جنین نه تنها به پیک

دهند( به خاطر بسپرد. کودک ا شکل میی درون رحم رتواند این آبشارهای شیمیایی را )که تجربهمی

                                                             
76 Associazione Nazionale Educazione Prenatale 
77 Thomas R. Verny 
78 The Secret Life of the Unborn Child 
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کند و این موسیقی در تمام زندگی عاطفی رفتار را در مغز خود دانلود می« موسیقی»تا زمان تولد، 

ای که در رحم مادرش انداز خواهد شد. کودک قبل از تولد بر اساس الگوی مواد شیمیاییکودک طنین

نوازد. ه در همان ابتدای تولد، موسیقی خاص خودش را میشود و در نتیجریزی میکند، برنامهتجربه می

 –شود ای که به آن پرداختیم( انجام نمیریزی در اثر یک رویداد واحد )مانند مشاجرهالبته این برنامه

آید. کودک پس از تولد به دنبال خلق بلکه در اثر الگوهای تکراری آبشارهای عاطفی مادر به وجود می

که آوازشان با موسیقی عاطفی وجودش همخوانی داشته باشد. اگر موسیقی وجود رود تجربیاتی می

کودک عاشقانه باشد، این خیلی خوب است؛ اما اگر حالت عاطفی مادر در حین بارداری ناپایدار بوده 

 باشد، آنگاه این چندان خبر خوبی نیست. 

ی آشفته را به نها پیش زمیخواهند کودکانی بریزی برای کسانی که میدرک ماهیت این برنامه

شان در دهفرزندخواندگی قبول کنند، بسیار حیاتی است. این افراد معموالً خبر ندارند که فرزندخوان

میایی این مواد شی« موسیقی»زمان جنینی الگوی مواد شیمیایی عواطف منفی را دانلود کرده است و 

کودک یک لوح سفید  –ن مثبتی را سر بدهد کند تا کودک آواز رفتاری نه چندارا فراهم می زمینه

بینند که کودک کنند و وقتی میشان را در توجه و محبت غرق میها فرزندخواندهنیست. این خانواده

 کنند.دهد، تعجب میاش را بروز میرغم این همه محبت، هنوز هم رفتارهای منفی والدین اصلیعلی

ی مطالعاتی گیرد. امروزه حوزهودک قبل از تولد شکل میدانند که پایه و اساس شخصیت کها نمیآن

ی تکوین قبل از زایمان گوید دورهپدید آمده است که می 79های جنینیجدیدی تحت عنوان خاستگاه

                                                             
79 Fetal origins 
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گذارد و هوش و مزاج کشی مغزمان تأثیر میی زندگی ماست و برای همیشه روی سیمترین دورهمهم

حالت ذهنی »... گوید نوشته بود، می تایمی ای که برای نشریهدر مقاله 80دهد. آنی مورفیما را شکل می

ی زندگی در رحم آنقدر ی نه ماههدوره« (5)شان تأثیر بگذارد.تواند بر روان فرزندانهای باردار میخانم

گوید بهتر است زنان های مختلف زندگی اهمیت دارد که دکتر ورنی میدر تکوین انسان در زمینه

تا دیگران را از این واقعیت مهم آگاه « کودک در دست ساخت»هایشان بنویسند شرتدار روی تیبار

کند. طبیعت را ایفا می 81هد استارتی ی او با پدر( نقش برنامهکنند. حقیقت این است که مادر )و رابطه

به صورت غیر  کند،ی خونی که از جفت عبور میجنین از طریق فیزیولوژی مادر و خصوصاً به واسطه

کند تا بتواند در دنیای های خود را با آن تنظیم میشود و رفتارها و ژنمستقیم با دنیای بیرون آشنا می

 والدینش بیشترین شانس بقا را داشته باشد. 

 

 ریزی بعد از تولدبرنامه

ام تولد کند. کودکان در هنگپس از تولد کودک، یادگیری همچنان با سرعت باالیی ادامه پیدا می

ای مانند مکیدن پستان مادر را بلدند، اما برای اینکه بتوانند به تنهایی ریزی شدهرفتارهای غریزی برنامه

روی پای خود بایستند، هنوز الزم است چیزهای زیادی را بیاموزند. لذا هیچ عجیب نیست که دستان 

                                                             
80 Annie Murphy 

بضاعت ترتیب داده است و در آن آموزش، تغذیه و ای که دپارتمان بهداشت و خدمات انسانی آمریکا برای کودکان بیبرنامه 81

 یسی(شود. )منبع: ویکیپدیای انگلامکانات بهداشتی به این کودکان عرضه می
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ل تصوری از رفتارها و باورها را با تکامل این توانایی را به مغز کودکان داده است که تعداد غیر قاب

 آوری دانلود کنند. سرعت سرسام

است. فعالیت  EEGهای درک این دانلود گسترده، بررسی فعالیت الکتریکی مغز با استفاده از یکی از راه

EEG ها دلتا و باالترین ترین آنگیرد که پایینساالن در پنج فرکانس مغزی صورت میدر مغز بزرگ

که فرکانس  گاما نام دارد. اما در مغز کودکان خردسال دو موج مغزی تتا و دلتا غالب هستندها آن

 . (b.b6)بسیار پایینی دارند

کند که ترین فرکانس مغزی فعالیت میمغز انسان در رحم مادر و در سال اول زندگی عمدتاً در پایین

جیبی عر ثانیه )هرتز( است. این چیز سیکل د 4تا  0.5موج مغزی دلتا نام دارد و فرکانس آن بین 

ساالن، امواج دلتا تنها در زمان خواب عمیق ظاهر خوابند؛ در مغز بزرگنیست، چون کودکان زیاد می

 مان کار سختی است. شوند، یعنی زمانی که ما در حال خواب دیدن هستیم و بیدار کردنمی

گیرد. این فرکانس ارتعاشی ( جای دلتا را میهرتز 8تا  4از دو سالگی تا شش سالگی، موج مغزی تتا )

شود. وقتی دیدید کودکی به تخیل ربط دارد. در این مرحله از تکوین، تخیل قدرتمند کودک شکوفا می

گوید سوار اسب شده است، به او نگویید که این فقط یک جارو است! این سوار جارو شده است و می

ی جالب از زندگی، امواج مغزی تتا بر سایر این مرحلهجارو در ذهن کودک، یک اسب است، چون در 

شود تخیل و واقعیت در هم تنیده شوند. در ذهن کودک، این امواج مغزی غلبه دارند و این باعث می

 جارو به اسب تبدیل شده است. 
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شود. در این حالت ی مهم دیگر اینکه فرکانس مغزی تتا در حالت هیپنوتیزم نیز مشاهده مینکته

ی این حالت توان اطالعات را به طور مستقیم وارد ذهن ناخودآگاه کرد. اساتید هیپنوتیزم برای القامی

های مخصوصی فرکانس امواج مغزی افراد را ساالن، با استفاده از روشپذیر در بزرگخالق و تلقین

 رسانند. ها را به طیف تتا میآورند و امواج مغزی آنپایین می

های آگاهی مرتبط با آلفا، بتا و گاما را از خود نشان ش سال اول زندگی عمدتاً حالتمغز کودکان در ش

تر از آگاهی خالق است و درست مانند زمانی دهد. فعالیت مغز کودکان در این دوره عموماً پاییننمی

ابل ساالن در حالت خواب یا هیپنوتیزم قرار دارد. کودکان در حالت تتا بسیار قاست که مغز بزرگ

شان به آن نیاز دارند، دانلود برنامه ریزی هستند و حجم باالیی از اطالعاتی را که برای بقا در محیط

کنند.  کنند. اما این توانایی را ندارند که اطالعات را در حین دانلود شدن، به صورت آگاهانه ارزیابیمی

تان برای اولین بار لفظ بیاورید که فرزنداگر به پیچیدگی این فرایند دانلود شک دارید، زمانی را به یاد 

یح، سبک رکیکی را به کار برد که آن را از شما یاد گرفته بود. شک ندارم که به پیچیدگی، تلفظ صح

 ا با خود دارد. راید که امضای شما اید و متوجه شدهظریف و بافتار مناسب آن دقت کرده

دهند و به نوعی سوار این سیستم شگفت انگیز ج میی انتقاد افراط به خربرخی از والدین در زمینه

مان گاه نیست(. بیشتر ما انتقادهایی را از والدینهای گاه و بیشوند )البته منظورم فحشدانلود رفتار می

ی بدی خوری. تو باهوش نیستی. تو بچهتو لیاقت این را نداری. تو به درد هنر نمی»ایم: دانلود کرده

بیشتر والدین منظورشان این نیست که فرزندشان را دوست « ت و پا چلفتی هستی.هستی. تو چقدر دس
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کنند و سعی دارند که با این الفاظ منفی کودکشان را وادار ندارند؛ بلکه دارند مانند یک مربی رفتار می

 کنند که تالش بیشتری به خرج بدهد. 

شد و بتواند منطق مثبت نهفته در گاهی داشته باگری مستلزم این است که کودک آاین نوع مربی

تاً انتقادهای منفی والدین را درک کند. اما فعالیت مغز کودک در شش هفت سال اول زندگی، عمد

تواند درک کند ها نمیتر از سطح خودآگاهی است و  در امواج آلفا قرار دارد. کودک در این سالپایین

های اطالعات را در ها و بایتهارد دیسکی که بیت که این الفاظ منفی واقعی نیستند؛ او درست مانند

کند. این پدر کند، نظرات منفی والدین را به عنوان یک حقیقت در مغز خود دانلود میخود ذخیره می

لیاقتی شوند فرزندشان تا آخر عمر احساس بیرغم نیت خیرشان باعث میدانند که علیو مادرها نمی

 ارزشی کند. و بی

کند. یکی از اش از فروشگاه خرید میلی برایتان بیاورم. پدری دارد همراه پسر پنج سالهبگذارید مثا

خواهد همین حاال آن را داشته باشد. وقتی کند و او میها نظر پسر را به خود جلب میاسباب بازی

های کند که نگو و نپرس. تمام مشتریان را به سمت قفسهگوید نه، کودک قشقرقی به پا میپدرش می

عصابش خرد شده است، با عصبانیت و با لحنی آمرانه و ترسناک اکشاند. پدر که بازی می اسباب

کند و های پدرش را دانلود میکودک خردسال مستقیماً گفته« تو لیاقت این را نداری!»گوید می

 ستم. یستم. من دوست داشتنی نینکند. من خوب های پدر را کامالً تحت اللفظی ترجمه میحرف
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ترین موانعی است که جلوی ایجاد اثر ماه عسل را یکی از بزرگ« دوست داشتنی نبودن»ی این برنامه

دهد که ذهن ناخودآگاه بیشتر های ناخودآگاه با استفاده از تست عضله نشان میبرنامه گیرد. ارزیابیمی

 زند. را پس می« من عاشق خودم هستم»ی افراد جمله

وپراکتور انی با تست عضله آشنا شدم که با موتورسیکلت تصادف کردم و سپس نزد کایرمن اولین بار زم

آگاه. او ا ذهن ناخودرفتم. کاریروپراکتور توضیح داد که تست عضله راهی است برای برقراری ارتباط ب

 کند، مقاومت کنم.دستم را صاف نگه دارم و در مقابل فشاری که او به دستم وارد می از من خواست

پس ابتدا فشار کمی به دستم وارد کرد و من بدون هیچ مشکل خاصی در برابر آن مقاومت کردم. س

، در برابر «اسم من بروس است»ی از من خواست که دوباره دستم را نگه دارم و در حین تکرار جمله

  فشار وارده مقاومت کنم. باز هم بدون هیچ مشکلی در برابر فشار اعمال شده مقاومت کردم.

نم. ، در برابر فشار وارده مقاومت ک«اسم من ماری است»ی سپس از من خواست در حین تکرار جمله

اره این یکی را دوب»رغم مقاومت زیادی که از خود نشان دادم، دستم پایین افتاد. به او گفتم این بار علی

ت کنم. با این م بیشتر مقاومدوباره امتحان کردیم. این بار سعی کرد« امتحان کن. این بار آماده نبودم.

را تکرار کردم، دستم مانند یک تکه سنگ پایین افتاد. دلیل « اسم من ماری است»ی وجود، وقتی جمله

کند، اگر این جمله با یکی از باورهای ای را بیان میاین مسئله این است که وقتی ذهن خودآگاه جمله

 شود. ماهنگی باعث تضعیف قدرت عضالت بدن میذهن ناخودآگاه فرد تعارض داشته باشد، این عدم ه

« من عاشق خودم هستم»ی خواهم که تست عضله را با جملههایم اغلب از حضار میمن در سخنرانی

خواهم به این فکر کنند که این باور ناخودآگاه ها میانجام دهند. وقتی دست بیشتر حضار افتاد، از آن
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تان گذارد. اگر شما با هر دو ذهنشان میچه تأثیری بر روابط«( دوست داشتنی نبودن»)باور به به 

خودتان را دوست نداشته باشید، چرا باید دیگران شما را دوست داشته باشند؟ دلیلی ندارد. ذهن 

ناخودآگاه شما معتقد نیست که شما دوست داشتنی هستید. حاال که شما خودتان هم اعتقادی به دوست 

د، اگر کسی ادعا کند که شما را دوست دارد، این شخص چقدر برایتان قابل تان نداریداشتنی بودن

 احترام خواهد بود؟ 

درصد اوقات در حال اجرا هستند و به صورت  95« دوست داشتنی نبودن»های ناخودآگاه برنامه

د که این ود فکر کنیخکنند. شاید با کنند که احساس شما را آشکار میناخودآگاه رفتارهایی را ایجاد می

است،  یک فکر اسرارآمیز و عمیق است، اما واقعیت این است که این فکر در وجنات شما تجلی یافته

ها را دهید اما آنآورید و در رفتارهایی که بروز میدر کلماتی که به صورت ناخودآگاه بر زبان می

کنید و این دان انرژی مخابره میان را به سمت میتر اینکه شما باورهای ناکارآمدتی مهمبینید. نکتهنمی

تان حاضر هایتان به ثمر ننشیند و نتوانید به آن روابطی برسید که ذهن خودآگاهشود تالشباعث می

 شان جان بدهد. است در راه

شوند، بلکه در حین برنامه ریزی دوران کودکی، تنها کلمات نیستند که در ذهن ناخودآگاه حک می

ناشی از امواج تتا، با دقت  82ی هیپناگوژیکِ یتی دارند. کودکان در حالت خلسهرفتارها نیز چنین قابل

                                                             
 یهاشانهناختالل جزو  نی. اباشدیاشتباه )توهم( در لحظات به خواب رفتن م یدرک حس ی( به معناHypnogogic) کیپناگوژیه 82

آور . حالت خواببه خواب است یداریگذار از بتجربه حالت کیپناگوژی. هباشدیم "ینارکولپس"اختالل خواب موسوم به 

 )منبع: ویکیپدیای فارسی( شروع خواب. ی، ط یاریهوش
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ها را به ذهن دهند؛ و سپس رفتارهای آنهایشان را گوش میکنند و حرفوالدین خود را مشاهده می

نمایند. اگر والدین رفتارهای خوبی از خود نشان دهند، ها تقلید میکنند و از آنخود وارد می ناخودآگاه

اندن های زنده می یادگیری مهارتای است که توانایی کودک را در زمینههیپونیتزم تتا ابزار فوق العاده

تتا « ینوارهای ضبط شده»بخشد. اما اگر رفتار والدین چندان جالب نباشد، همین و بقا بهبود می

 توانند زندگی کودک را با خاک یکسان کنند. می

توانند به صرف مشاهده، ها نیز مانند ما میهای ما یعنی شامپانزهدهد که عموزادهتحقیقات نشان می

یان چیزها را یاد بگیرند. در یک سری آزمایشات که طی مدت دو سال در انیستیتوی تحقیقات نخست

ها را ه انواع رنگی ماده یاد دادند که حروف ژاپنی مربوط بدانشگاه کیوتو انجام شد، به یک شامپانزه

ی فحهصشناسایی کند. این شامپانزه یاد گرفته بود که وقتی حرف ژاپنی مربوط به یک رنگ خاص روی 

کرد، ی رنگی درست را انتخاب کند. هر بار که رنگ درست را انتخاب میشود، پارچهکامپیوتر ظاهر می

ای را برای هد و میوهدخودکار قرار  توانست آن را در دستگاه فروششد که میای به او داده میسکه

 خودش انتخاب کند. 

اش را دار شد. او در تمام جلسات بعدی بچهمدتی از فرایند آموزش گذشته بود که این شامپانزه بچه

داشت. یک روز محققین در نهایت تعجب مشاهده کردند که بچه شامپانزه در نزدیک خودش نگه می

اش را از دستگاه دریافت کند( سراغ کامپیوتر رفت و آن را فعال کرد. وهغیاب مادر )که رفته بود تا می

حرفی روی صفحه ظاهر شد و او رنگ درست را انتخاب کرد. سپس سکه را برداشت و رفت تا از 
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توانند فقط با مشاهده کردن، رفتارهای دستگاه میوه بگیرد. محققین به این نتیجه رسیدند که نوزادان می

 .(7)د بگیرند و الزم نیست حتما توسط والدین آموزش داده شوندپیچیده را یا

گویند، اما در عین حال ی یادگیری به ما میها چیزهای جالبی را در زمینهاین پژوهش و سایر پژوهش

شوند، های نامناسب بزرگ میکنند که در خانوادهوقایع وحشتناکی را نیز در مورد کودکانی آشکار می

شود. فقط به این فکر کنید ها خشونت خانگی یا اعتیاد به مواد و الکل مشاهده میه در آنهایی کخانواده

ایم! د کردهکه بسیاری از ما چه اطالعاتی را در مورد وجوه ناسالم زندگی مشترک پدر و مادرمان دانلو

« ر و مادرم نباشد.ی پدام مانند رابطهام که رابطهمن فرق دارم. من قسم خورده»گویید، اما با خود می

د که این هدف خوبی است که از آرزوها و تمایالت ذهن خودآگاه نشئت گرفته است. اما باید بدانی

 اند. تان برایتان برنامه ریزی کردهتان است و این ذهن را والدینرفتار شما تحت کنترل ذهن ناخودآگاه

توان به آسانی از سد این انکار گذشت؛ و نمی کنندشان را انکار میریزی ناخودآگاه گاهی افراد برنامه

هاست او را اگر شما هم اینطور هستید، به خودتان فکر نکنید، بلکه به دوستی فکر کنید که مدت

شوید شناسید و با پدرش هم آشنایی دارید. یک روز متوجه میرا می« بیل»تان شما دوست –شناسید می

بیل تو درست عین »گویید است. شما نیز از سر سادگی میکه برخی از رفتارهای بیل شبیه پدرش 

گوید رود و میوقتی این را گفتید، بهتر است از بیل فاصله بگیرید! بیل از کوره در می« پدرت هستی.

ی مهم داستان این است نکته« منظورت چیه که من عین پدرم هستم؟ من هیچ هم عین پدرم نیستم.»

تواند یل درست مانند رفتار پدرش است؛ و این فقط خود بیل است که نمیبینند که رفتار بکه همه می

 برنامه ریزی ناخودآگاه خودش را ببیند!
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کنیم که داریم بر اساس آرزوها، امیال و ما فکر می« ی ما مانند بیل هستیم!همه»و جالب است که: 

مان در افکارش غرق شد، دیگر کنیم. اما همین که ذهن خودآگاهمان عمل میهای ذهن خودآگاهآرمان

های ذهن ناخودآگاه وارد عمل ی حال توجه کند. در همین لحظه است که برنامهتواند به لحظهنمی

 کنیم!اینکه متوجه شویم، مانند پدر و مادرمان رفتار می شوند. ما بدونمی

زمانی متوقف شده است؟  کنید که این فرایند دانلود ناشی از امواج تتا چهحاال دارید به این فکر می

ی خود را از گونه-کودکان در حوالی شش تا هفت سالگی، به تدریج توانایی برنامه ریزی هیپنوتیزم

شود و های باالتری میکم وارد فرکانسها کمدهند، زیرا در این سن مغزِ در حال تکوین آندست می

آلفا به حالت خودآگاهی آرام و آسوده ربط  مواجهرتز(. فعالیت ا 12تا  8رسد )به امواج مغزی آلفا می

 کند. بودن را تجربه می« خود»دارد. و باالخره کودک نوعی احساس 

مان کودکی ده ساله است و مغزش خب دوباره بپردازیم به ماجرای فروشگاه. اما این بار کودک قصه

تو لیاقت این اسباب »شنود که کند. این بار اگر کودک بعمدتاً در امواج مغزی خودآگاه آلفا فعالیت می

هایی که خشونت کند )البته مگر در خانواده، دیگر لزوماً آن را تحت اللفظی ترجمه نمی«بازی را نداری

کند و عین این ها رواج زیادی دارد(. او با استفاده از ذهن خودآگاهش موقعیت را ارزیابی میدر آن

ام او نتواند زود خریدش را تمام ت چون من باعث شدهپدرم عصبانی اسگوید: داستان را به خودش می

خواهد من ساکت شوم تا بتواند خرید را تمام کند و به خانه برود او از فروشگاه متنفر است! می –کند 

ی پیش بود که به عنوان دانم که او من را دوست دارد... و همین هفتهو به بازی فوتبال برسد. می

 کادوی تولد کلی اسباب بازی جدید به من دادند...
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شان برسند ای از روابطان در سنین باالتر به چنین درک زیرکانهی کودکالبته اینطور نیست که همه

ساالن نیز اگر از ذهن انتقادی ساالن نیز چنین درکی نداشه باشند(. حتی بزرگ)چه بسا برخی از بزرگ

ریزی منفی داشته باشند، ممکن است به همین  خود برای ارزیابی استفاده نکنند، در صورتی که برنامه

ها را ندارند، تر توانایی این نوع ارزیابیشان بیفتند. اما کودکان در سنین پایینناخودآگاهشکل در دام 

کنند. در این داستان خیالی، ذهن چون همانطور که پیشتر گفتم، از ذهن خودآگاه خود استفاده نمی

ودک در نظر گرفت. همین ک« حقیقت»ناخودآگاه و غیر خالق کودک پنج ساله پاسخ پدرش را عین 

های خودآگاه تواند واقعیت موقعیت را درک کند. اما او پیش از اینکه به این تواناییدر ده سالگی می

ی زیادی را از والدین و اجتماع گرفته و در ذهن ناخودآگاه دست پیدا کند، اطالعات منفی و ناتوان کننده

 خود ذخیره کرده است. 

هایی که شما پیش از شش سالگی دریافت رنامهیک از بها چه ربطی به اثر ماه عسل دارد؟ هیچ این

ی والدین و اجتماع های شما نشئت نگرفته است. بلکه در مشاهدهاید، از آرزوها، تمایالت و آرمانکرده

تان تعیین ی رویکرد شما را نسبت به روابطها هستند که قسم عمدهایجاد شده است؛ و همین برنامه

دهد: اینکه چرا برخی افراد در یین الگوهای روابط عاشقانه را نیز توضیح مکنند. این مسئله همچنمی

توانند روابط خود را حفظ کنند و چرا گردند، چرا برخی افراد نمیجاهای اشتباهی به دنبال عشق می

که اند و در نتیجه پیش از اینای دارند. بیشتر افراد والدین آگاهی نداشتهبرخی افراد روابط فوق العاده

 ها را پاک کنند. ی خودشان ایجاد کنند، باید این برنامهبتوانند اثر ماه عسل را در زندگی روزمره

 



120 

 

 است. ROYALMIND.IRین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، تربزرگکلیه حقوق این کتاب متعلق به 

 برنامه ریزی مجدد ذهن ناخودآگاه

 خواهیدآگاه باشید که چه می .1

ایم که پیشتر نیز مان به حقیقتی پی بردهی شخصیدر گذر سالیان، من و مارگارت در اثر تجربه

خواهید به خودتان کمک کنید و به کائنات کمک کنید که به یده بودیم: اگر میبارها آن را شن

های خود را به طور دقیق بنویسید و تجسم کند. اگر اهداف شما کمک کند، باید لیست خواسته

کند. متاسفانه همین جزئیاتی که رویشان شما واضح نباشند، کائنات خودش جاهای خالی را پر می

 دهند. های ما را بر باد می، اهداف و آرمانحساب نکرده بودیم

تان را این نکته را در نظر داشته باشید و پیش از اینکه برنامه ریزی مجدد ذهن ناخودآگاه

 «خواهم؟من واقعاً چه می»از خودتان بپرسید:  آگاهانهشروع کنید، قدمی به عقب بردارید و 

، چون هر چیزی را احتیاط کنندهایشان گفتم که هنگام بیان خواستهمن پیشتر به مردم می

ار بخواهند به همان خواهند رسید؛ اما همسر عزیزم مارگارت به من نشان داد که این هشد

باشید که چه  آگاه»ام: بسیار منفی است. در نتیجه بر اساس پیشنهاد همسرم، آن را تغییر داده

 «د.خواهید، به همان خواهید رسیخواهید، چون هر چیزی را بمی

گردید. تا هر کجا ها میتان به دنبال آنتان فهرستی از چیزهایی تهیه کنید که در رابطهدر ذهن

شود ذهن که به فکرتان رسید، جزئیات اضافه کنید؛ هر چه بیشتر، بهتر. این فعالیت باعث می

پنهان  ی فهرست شود. هر جزئیاتی که از نظرتانای درگیر تهیهخودآگاه شما به صورت خالقانه

شود. ذهن ناخودآگاه نیز همان فرض توسط ذهن ناخودآگاه پر میبماند، به صورت پیش
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ی خوب منتهی کنند به یک رابطهفکر می اجتماعو  والدینکند که چیزهایی را فهرست می

 شود. می

، تر باشدتان کاملتان را با جزئیات بنویسید. همانطور که پیشتر گفتم، هر چه جزئیاتفهرست

ها و تمایالت شما را هم بدهند و خواسته توانند دست به دستذهن شما و کائنات بهتر می

، با جزئیات حسی کامل «خواهمی عالی میمن یک رابطه»محقق کنند. به جای اینکه بنویسید 

خواهید، طوری که گویی همین حاال آن چیز و با استفاده از جمالت مضارع بنویسید که چه می

رسد؟ چه احساسی دارد؟ بگذارید مثالی برایتان بیاورم که البته مثال . چطور به نظر میرا دارید

ها وقتی فکر، بامحبت و باهوشم هستم. شبمن عاشق همسر مهربان، روشن»بسیار ناقصی است: 

ها و گذاریم، از خندهمان را با هم در میان مینشینیم و داستان زندگی و عالیقکنار هم می

تان را به طور دقیق بیان اگر خواسته« برم.دهد، لذت میرامشی که به من دست میاحساس آ

بط مد و مخابره کنید، رفتارهای خودآگاه و ناخودآگاهی را از خود بروز خواهید داد که روا

 نظرتان را به سمت شما جذب خواهند کرد. 

 تان را مرور کنیدهای ناخودآگاهبرنامه .2

مانیم که مان، از ارزیابی این نکته غافل میآلخصوصیات همسر ایده ما معموالً هنگام توصیف

مان، با فرد مورد نظرمان همخوانی آیا رفتارهای خودمان، خصوصاً رفتارهای نامرئی و ناخودآگاه

ای بزرگ شده باشید که پدر و مادرتان دارند یا نه. برای مثال، ممکن است شما در خانواده

اند. شما دنبال همسری هستید عاطفه بودهاند و نسبت به هم بیه نکردههرگز به هم ابراز عالق



122 

 

 است. ROYALMIND.IRین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، تربزرگکلیه حقوق این کتاب متعلق به 

تان ها هستید. ذهن خودآگاهی آنای را داشته باشد که شما تشنههای عاشقانهکه آن ویژگی

دهد؛ اما ممکن است رفتارهای ناخودآگاهی رفتارهایی را برای جذب این فرد از خود بروز می

تان را پس بزند و از شما دور بینید، فرد مورد نظرها را نمیاید و آنتان آموختهکه از والدین

 کند.  

شویم، ها میمان خبر نداریم و معموالً هرگاه متوجه این رفتارما عمدتاً از رفتارهای ناخودآگاه

بینیم، گیرد. در نتیجه چون ما رفتارهای خودمان را نمیتعجب و خجالت وجودمان را فرا می

من به این خوبی و ماهی، اندازیم: یگران میمان را به گردن دمعموالً تقصیر به هم خوردن روابط

های عاشقی مان، همان انساندرست است، ما در ذهن خودآگاه چطور ممکنه مشکل از من باشه؟

های ناخودآگاه ما هستند که بدون کنیم هستیم؛ اما بیشتر اوقات، این برنامههستیم که فکر می

 ها چندان هم عاشقانه نباشند. این برنامهدهند؛ و ممکن است دیده شدن، زندگی ما را شکل می

ام همسو ی قلبیهای ناخودآگاه من با خواستهآیا برنامه»پس باید به این سوال پاسخ بدهیم که 

هایی توانیم این رفتارها را ببینیم، پس از کجا باید بدانیم که چه برنامهاگر ما عموماً نمی« هستند؟

شود؛ و بخش اعظم شخصیت از سن هفت سالگی انجام میداریم؟ بیشتر برنامه ریزی ما پیش 

داند که چه گیرد؛ در نتیجه ذهن خودآگاه ما اصالً نمیما پیش از آنکه به دنیا بیاییم، شکل می

های های برنامهمان ثبت شده است. پس چطور باید ویژگیچیزهایی در ذهن ناخودآگاه

 مان را ارزیابی کنیم؟ ناخودآگاه
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بسیار آسان  متقابل ذهن خودآگاه و ذهن ناخودآگاه را درک کنید، این کار برایتانی اگر رابطه

مان است و ارتباطی به ذهن درصد رفتار ما تحت کنترل خلبان خودکار ناخودآگاه 95شود. می

ی چاپی رفتارهای برنامه ریزی مان ندارد؛ در نتیجه بنا به تعریف، زندگی ما نسخهخودآگاه

 مان است. دآگاهی ذهن ناخوشده

اید، گویند که اگر در تمام عمرتان درگیر مشکالت مالی بودهامروزه برخی از مربیان مالی می

اند و هنوز هم بر هایی فکر کنید که در خردسالی در رابطه با پول وارد ذهن شما شدهبه برنامه

گوید می 84الیگام برای استقالل م 9در کتاب  83گذارند. سوز اورمنتان تأثیر میزندگی

شوند و مانند ظروف خانوادگی کهنه و های مرتبط با پول از نسلی به نسل دیگر منتقل میپیام»

ناراحتی و »برای مثال اورمن در همان اوان کودکی متوجه شد که دلیل « (8)شوند.فرسوده می

گاه پول چدیگر را دوست ندارند، بلکه این است که هیپدر و مادرش این نیست که هم« اندوهِ 

 «(9)داد.ی ما پول معنای تنش، نگرانی و اندوه میدر خانه»شان ندارند. کافی برای گذران زندگی

ها را نیز پاک ترین برنامهتوانید حتی منفیشما هم مانند اورمن )که حاال ثروتمند شده است( می

هایی تمرکز کنید که در زمینهتان را تغییر دهید! تنها روی کنید. و الزم هم نیست کل زندگی

تان ی مالی بسیار خوب عمل کنید، اما در روابطزنید. ممکن است شما در زمینهها لنگ میآن

های ناخودآگاه مرتبط با پول کار مشکل داشته باشید. در این صورت الزم نیست روی برنامه

آورید، تحت دست می ها را بهکنید. چیزهایی که دوست دارید و چیزهایی که به آسانی آن

                                                             
83  Suze Orman  
84 The 9 Steps to Financial Freedom 
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توانید و به همین دلیل است که می –کنند های مثبت ناخودآگاه شما تحقق پیدا میتأثیر برنامه

ها را تجربه کنید. اما چیزهایی که الزم است زیاد برایشان تالش کنید؛ چیزهایی که بارها و آن

ها ایجاد کنید؛ و اید تغییری در آناید تغییرشان دهید و هنوز موفق نشدهبارها سعی کرده

ها به احتمال زیاد بیانگر باورهای این چیز –شان مشکل دارید چیزهایی که در به دست آوردن

 ها را از نو برنامه ریزی کنید. محدود کننده و مضر ناخودآگاه شما هستند و باید آن

شناس الزم نیست همه چیز را تغییر دهید و برای درک همه چیز نیز الزم نیست نزد روان

ز کنید ی کسانی تمرکبروید. الزم نیست از نظر عاطفی خودتان را از هم بدرید. الزم نیست رو

پیک را بکُشید. کافی است پیام  تها هستند. الزم نیساصلی شکل گیری این برنامه« مقصر»که 

طفا را بازنویسی کنید؛ چون این پیام است که رفتارهای شما را به وجود آورده است. پس ل

د، احساسات تان را تلف نکنید و به پیک کاری نداشته باشید؛ چون اگر این کار را بکنیوقت

گیرند. تنها کاری که باید بکنید این شوند و جان میتان دوباره تحریک میو دردناک قدیمی

های رفتاری ناخودآگاهی تمرکز کنید که در تحقق امیال شما است که روی بازنویسی برنامه

 کنند. تداخل ایجاد می

من عاشق » -اور بنیادین باین ی عاشقانه بروید، یک نکته: پیش از اینکه دنبال ایجاد رابطه

تان جا کنید. همانطور که پیشتر توضیح دادم، فقدان هن ناخودآگاهرا خوب در ذ -« خودم هستم

 عشق به خود یکی از موانع اصلی ایجاد اثر ماه عسل است. 
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 برنامه ریزی مجدد را شروع کنید .3

یم، بسیار مهم است که با مان را بازنویسی کنهای رفتاریپیش از اینکه تالش کنیم برنامه

های یادگیری ذهن خودآگاه و ناخودآگاه آشنا شویم. شاید تصور کنید که وقتی ذهن شیوه

های ناخودآگاه نیز به صورت خودکار خود را با گیرد، برنامهخودآگاه چیز جدیدی را یاد می

این دو ذهن ست. شوند. اما اینطور نیکنند و با این شناخت جدید همسو میآن هماهنگ می

 نیز مثل هم نیست. « شانیادگیری»ی کنند و نحوهاساساً به مثابه دو موجود مجزا عمل می

ها تواند در آن واحد از انواع مختلفی از ورودیمی« متفکر»ذهن خالق خودآگاه یا همان ذهن 

رات توانند تغییمی« 85آهان»ی ای مثل یک لحظهبرای یادگیری استفاده کند. چیزهای ساده

تواند باورهای شگرفی در باور و زندگی شما ایجاد کنند. به همین نحو، ذهن خودآگاه شما می

های خودآموز، ویدیوها و یا های عمومی، کتابهای مدرسه، سخنرانیجدیدی را از کالس

کاوری تجربیات برسازنده یاد بگیرد. اما گاهی فرد جوینده مانند من فقط روی یادگیری روان

کند؛ و در این حالت جوینده دیگر یابنده نیست. آموزش ذهن خودآگاه به مرکز میعقلی ت

ای کند. من شخصاً با استفاده از آگاهیصورت خودکار ذهن ناخودآگاه را از نو برنامه ریزی نمی

های ناخودآگاهم را بازنویسی کردم؛ و تنها آن که به صورت عقلی کسب کرده بودم، برنامه

 ام را تغییر دهم. پیشرفت قابل توجهی دست پیدا کردم و توانستم زندگی زمان بود که به

                                                             
 )م(...«. آهان، پس »گویید برید و ناخودآگاه میتان را درگیر کرده بود، پی میای که ناگهان به راه حل مشکلی که ذهنلحظه  85
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تواند با استفاده از خالقیت خودش یاد بگیرد؛ اما یادگیری ذهن ذهن خودآگاه خالق است و می

گیرد. پیش از اینکه به سن ی هیپنوتیزم و یا ایجاد عادت صورت میناخودآگاه عمدتاً به واسطه

کند، چون فعالیت ذهن ناخودآگاه ما به سرعت باورهایی را دانلود میهفت سالگی برسیم، 

 عادت تشکیلگیرد. پس از هفت سالگی، مغزمان عمدتاً در فرکانس هیپناگوژیک تتا قرار می

رود. شما جدول ضرب را چگونه حفظ ترین منبع یادگیری ذهن ناخودآگاه به شمار میعمده

ها را هایی از اعداد را بارها و بارها تکرار کردید و به مرور توانستید الگوی آنکردید؟ دنباله

تکرار سبب ها را به صورت ناخودآگاه تکرار کنید. حفظ کنید؛ تا اینکه باالخره توانستید آن

توان از آن ترین مکانیسمی است که میشود. تکرار مهمایجاد عادت می

  برای برنامه ریزی مجدد الگوهای رفتاری ناخودآگاه استفاده کرد.

تان به طور کامل درگیر تمام گیرید، ذهن خودآگاهبرای مثال در ابتدا وقتی رانندگی یاد می

های مختلف ماشین، تصاویری که ید، عقربهبینی جلو میشود: چیزهایی که از شیشهجزئیات می

های مختلف. اما اکنون سوار ماشین بینید و قرار دادن پایتان روی پدالی ماشین میاز سه آینه

کنید به رانندگی؛ در حالیکه ذهن زنید و شروع میکنید، استارت میشوید، سوئیچ را باز میمی

و یا مکالمه با مسافرین تمرکز کرده است. تان روی مقصد مورد نظر، مهمانی دیشب خودآگاه

راند؟ کنید. چه کسی دارد ماشین را میبیشتر اوقات شما حتی به اتفاقات جاده توجه هم نمی

دهد که در اثر تکرار و تمرین هایی انجام میذهن ناخودآگاه این کار را با استفاده از عادت
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رانید، نترسید؛ چون تان را آگاهانه نمیشینها را فرا گرفته است. از اینکه شما مارانندگی آن

همانطور که پیشتر در همین فصل اشاره کردم، قدرت ذهن ناخودآگاه یک میلیون برابر بیشتر 

کند. اگر تر از ذهن ناخودآگاه عمل میی آن به مراتب سریعاز ذهن خودآگاه است و پردازنده

های استرس ترشح شید، هورمونی تصادف کردن بامشکلی پیش بیاید و شما در آستانه

مند و سریع شما کنند تا ذهن ناخودآگاه قدرتشوند و پردازش خودآگاه شما را خاموش میمی

 بتواند موقعیت را تحت کنترل خود در بیاورد. 

ریزی رفتارهای ذهن ناخودآگاه هستند.  های اصلی برنامهها روشگیری عادتهیپنوتیزم و شکل

و یا ان را نصیحت کنید الً اینکه خودتهای ذهن خودآگاه )مثه تالشبه همین دلیل است ک

های هایی را برای یادآوری به در و دیوار بچسبانید( تأثیر چندانی بر تغییر برنامهبرچسب

جدیدی  ها را تکرار کنید تا اینکه عادتنامطلوب ذهن ناخودآگاه ندارند، مگر اینکه مرتب آن

 در شما پدید بیاید. 

هایم انجام دادم، ایجاد عادت آگاهی/عادت: اولین کاری که من برای بازنویسی برنامهن. ذه1

آگاهی این است که شروع کردم به توجه کردن به افکارم! هدف از ذهن –آگاهی بود ذهن

ها و امیال خودمان نشئت بگیرند؛ یعنی از مان از خواستهکاری کنیم که تمام اعمال و تصمیمات

 مان نشئت بگیرند و نه از ذهن ناخودآگاه و خودکارمان. ذهن خودآگاه
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رود، وارد وقتی به افکارم توجه کردم، متوجه شدم که هرگاه ذهن خودآگاهم به فکر فرو می

شوم؛ عالوه بر این متوجه شدم که این افکار خودکار اغلب اوقات برایم حالت خلبان خودکار می

 .(10)دد افکار ما منفی و/یا زائد هستندرص 65گویند مفید نیستند. محققین می

ای مانند توانید افکارتان را در زمان انجام کارهای کسل کنندهبرای شروع تمرین این مهارت می

برید که ایستادن ایستید، به سرعت پی میرانندگی مشاهده کنید. وقتی پشت چراغ قرمز می

ارند. دام افکاری در سر شما جریان ددر این مدت نیز م –تلفی نیست در پشت چراغ قرمز وقت

ی این افکار افسارگسیخته پرداختم، متوجه شدم که این افکار واقعیتی را توصیف وقتی به مشاهده

کنند که من دوست داشته باشم در آن زندگی کنم؛ با این وجود، من همین افکار را در نمی

امکان ندارد سر وقت برسم. این کار : هایی از این افکاربخشیدم. )نمونهدنیای واقعیت تحقق می

نفسه ( همانطور که توضیح دادم، افکار مثبت فیرا اصال دوست ندارم. ترافیک کابوس است.

ی شروع خوبی هستند. پس عزم خودم را جزم کردم که به محض ورود کافی نیستند، اما نقطه

ها بدهم؛ در عین حال تالش آن م و شکل مثبتی بهها را بازنویسی کناین افکار منفی به ذهنم، آن

ی حال نگه دارم. اگر یک فکر خاص را به صورت مکرر را در لحظه امآگاهیکردم که می

اصالح »شود که به صورت خودکار فکر منفی مربوطه را بازنویسی کنیم، عادتی در ما ایجاد می

 ی خودآگاهی ما شود. دهد که وارد صحنهمینو حتی اجازه « کندمی
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شمار زندگی روزمره معطوف شود و افکارمان پیوسته به جزئیات بیزندگی ما پرمشغله می وقتی

هاست که شود. به خاطر همین مشغلهآگاهی بسیار سخت میشوند، حفظ کردن حالت ذهنمی

 دارد.  آگاهی بودایی به یک عمر تمرین نیازذهن

ری چیزی حدود نصف ساعات بیدامحققین دانشگاه هاروارد پی بردند که افراد  2010در سال 

زنی کنند و این پرسهشان میخود را صرف فکر کردن به چیزهایی غیر از کارهای دم دست

زنی شان در میان موضوعات جالب در حال پرسهکند )حتی وقتی ذهنها را غمگین میذهنی آن

زنی است؛ و پرسه گیریم که ذهن انسان اهلنتیجه می»گویند باشد(. نویسندگان این تحقیق می

زنی باشد، ذهنی غمگین است. توانایی فکر کردن به چیزهایی که در حال ذهنی که اهل پرسه

« (11)ی عاطفی سنگینی دارد.افتند، یکی از دستاوردهای شناختی ماست که هزینهحاضر اتفاق نمی

زنی است، رسهذهن ما سرگرم پ کند، این است که وقتیزنی ذهن را بدتر میآنچه اندوهِ پرسه

 کنند. د میهایمان را نابوهای نامرئی ناخودآگاه ما اغلب دارند خواستهبرنامه

ای که این تحقیق دانشگاه هاروارد برای مقاصد کتاب حاضر در بر داشت، این ترین نتیجهمهم

شود. در این تحقیق معلوم شد تر حاصل میآگاهی در زمان معاشقه بسیار راحتبود که ذهن

. به همین دلیل (12)دهددرصد اوقات رخ می 10زنی ذهنی در زمان رابطه جنسی تنها پرسهکه 

را حفظ کنند. اگر ما  شانخودآگاهتوانند عملکرد تر میاست که افراد در ماه عسل راحت

ها و حفظ کنیم، خواسته -ی جنسی البته نه فقط در حین برقراری رابطه –مان را آگاهیذهن
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توانیم اثر ماه کنند؛ و اینگونه است که میمان تحقق پیدا میدر زندگی مانودآگاهخامیال ذهن 

 عسل را تداوم ببخشیم!

شویم، فرکانس نوارهای سابلیمینال: وقتی ما از خواب عمیق بیدار می مراقبه/( هیپوتیزم/2

رسند. این حالت مغزی های باالتر امواج تتا میمغزمان از امواج کُند و ناخودآگاه دلتا به فرکانس

گونه پردازی گرگ و میشتوان گفت این حالت نوعی حالت خیالمربوط به تخیل است. می

آمیزد. در واقعی و دنیای رویاهایش را به نحو احسن در هم میاست که فرد در آن دنیای 

ی رفتاری را بیشتر شوند؛ این خصیصهواقعیت در هم آمیخته می محور، تخیل و-های تتاتجربه

توان در کودکان زیر هفت سال مشاهده کرد. شما نیز ممکن است امواج تتا را تجربه کرده می

کند، در حالی که هنوز گیج دارتان شما را از خواب بیدار میباشید؛ مثالً زمانی که ساعت رادیو

شود با خوابی که در حال دیدنش و منگ هستید، ممکن است داستانی را که از رادیو پخش می

 بودید، ترکیب کنید. این مثالی است از ترکیب تخیل و واقعیت. 

رسد باالتر امواج آلفا می هایمغزتان به فرکانس EEGشوید، فعالیت وقتی رفته رفته بیدار می

روید، مغزتان وارد حالت گیرد. وقتی به سر کار میو آگاهی آرام این امواج، مغز شما را فرا می

گردید، کند. وقتی از سر کار بر میشود و از سرعت و عملکرد باالی امواج بتا استفاده میکار می

ه حالت آلفا بمغز شما از حالت بتا  آید وبه میزان قابل توجهی پایین می EEGفرکانس امواج 

 گیرد. فرا می آیند و خواب شما راشود و در نهایت امواج دلتا پدید میرسد؛ سپس وارد تتا میمی
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ی دهند که مغز شما دو بار در روز از مرحلهنشان می EEGهای فرکانس شدن باال و پایین

کند. پس شما هر روز دو بار فرصت دارید هیپناگوژیک و قابل برنامه ریزی امواج تتا عبور می

تان را از نو برنامه ریزی کنید. که از این هیپنوتیزم طبیعی استفاده کنید و باورهای ناخودآگاه

فرکانس امواج تتا را  میزان توانندگر میدهند که افراد مراقبهالبته برخی از تحقیقات نشان می

 یگرهای باتجربهی انجام شد که در آن از مراقبهپژوهش 2009باال ببرند. برای مثال در سال 

ی آزاد که در نروژ ابداع شده است( خواسته شد که به )نوعی مراقبه 86ی آکِممسلط به مراقبه

افزایش »دقیقه به مراقبه بپردازند. در حین مراقبه  20دقیقه استراحت کنند و سپس  20مدت 

های پیشانی و میانی مغز، مشاهده  در بخشاین افراد، خصوصاً « قابل توجهی در قدرت تتای

بنابراین یکی از بهترین زمان ها برای برنامه ریزی ذهن ناخودآگاه هنگام مراقبه است.  .(13)شد

 تان دسترسی دارید.ی عمیق به صورت کامل به ذهن ناخودآگاهدر هنگام مراقبه

مانی که پی بردم کودکان مقادیر زاست. نوارهای سابلیمینالی یکی از روش های دیگر استفاده از 

کنند، تصمیم گرفتم که خودم این زیادی از اطالعات را در حالت هیپناگوژیک خود دانلود می

مسئله را امتحان کنم. برای این منظور از نوارهای سابلیمینالی استفاده کردم که برای برنامه 

 87ند. یکی از نوارهای لوئیز هیریزی افکار و باورهای مثبت در ذهن ناخودآگاه طراحی شده بود

را تهیه کردم که برای کاهش استرس و افزایش صبر و تحمل طراحی شده بود. در ابتدای نوار 

کرد و حالتی ریلکس یک تمرین ریلکسیشن وجود داشت. این تمرین ذهن خودآگاه را آرام می

                                                             
86 Acem Meditation 
87 Louise Hay 
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رکانس پایین آلفا و تتا آورد )حالتی که به امواج فو قابل برنامه ریزی در شنونده به وجود می

 شود(. نسبت داده می

ردم، ذهن اولین باری که قبل از خواب هدفون را در گوشم گذاشتم و نوار سابلیمینال را شروع ک

ی نوار چند بار تکرار خودآگاهم در تمام مدت هشیار بود و شنیدم که پیام برنامه ریزی شده

 مام کنم وشد. بار سومی که از این نوار استفاده کردم، حتی نتوانستم تمرین ریلکسیشن را هم ت

گذاشتم، به خوابم برد. کار به جایی رسیده بود که به محض اینکه هدفون را در گوشم می

رسیدم. خوبی این نوار این بود که وقتی من داشتم به امواج مغزی فرکانس پایین آسودگی می

کرد. بدون هیچ تالشی. همین که هدفون رسیدم، این نوار پیوسته افکار مثبت را وارد ذهنم میمی

 برد. گذاشتم، خوابم میر گوشم میرا د

آمدند. اما لوی نئون به چشم نمیو مانند تاب –کردم، بسیار ریز بودند تغییراتی که تجربه می

 ووضعیت دیگر مانند قبل نبود. بلکه بهتر بود. پس از مدتی وقتی به گذشته نگاه کردم 

یم یرات عمیقی در رفتارهاام را مرور کردم، متوجه شدم که چه تغیرویدادهای اخیر زندگی

 ایجاد شده است. 

ی بعد برای برنامه ریزی مجدد ناخودآگاهم از روش شناسی انرژی: من در مرحله( روان3

شناسی شناسی انرژی استفاده کردم. همانطور که در فهرست منابع روانجدیدی به نام روان

های مختلفی شناسی انرژی نسخهکنید، روانی کتاب و در وبسایتم مشاهده میانرژی در ضمیمه

های زیادی با هم دارند، اما یک چیز کامالً روشن های مختلف در عمل تفاوتدارد. این نسخه
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تواند ظرف چند دقیقه تغییرات شدیدی در رفتار انسان ایجاد کند شناسی انرژی میاست. روان

ی ناخودآگاه نامه ریزی شدهشوند که رفتارهای برو در بسیاری از موارد این تغییرات باعث می

 ما برای همیشه اصالح شوند. 

توان به راحتی این باور ها میهای جدید را دوست دارم، چون با استفاده از آنمن این فناوری

ای هرایج را رد کرد که تغییر کار سخت و دشواری است. من این جمله را باور ناتوان کنند

شود. همچنین بسیار جالب است که این ابزارهای ییر میدانم که باعث مقاومت در برابر تغمی

ها را اند که تکامل دارد انسانای از زمان در اختیار ما قرار گرفتهشناسی در نقطهجدید روان

ست. ما زمان زیادی را دست به تغییر بزنند. ضرورت مادر ابتکار ا حاالکند که همین وادار می

 نداریم. برای تغییر رفتار بشر در اختیار 

ها پیدا نشده هنوز هیچ ساز و کاری برای توضیح سرعت باالی تغییرات رفتاری در این روش

است، اما واقعیت این است که این تغییرات واقعی و پایدار هستند. من شخصاً بیشتر از سایر 

 آشنایی دارم که توسط راب ویلیامز ابداع شده است. 88کی-ها با فرایند تغییر باور سایروش

کی تکنیک موثری است، چون -سازی انرژی مورد استفاده در سایدانم که فناوری متعادلمی

تر اینکه طی چند سال اخیر از صدها نفر در ی مهمزندگی من را بسیار تغییر داده است. نکته

 شان را تغییر دهد. کی توانسته است زندگی-ام که سایسراسر دنیا شنیده
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سازی انرژی صرفاً نوعی دلاهای متعخوب ناشی از بکارگیری فناوریتا چندی پیش احساسات 

ی نقشه برداری سه رفتند. اما اخیراً تحقیقات جدیدی در زمینهی سوبژکتیو به شمار میتجربه

اند با استفاده از ها توانستهبعدی از مغز انجام شده است. محققین در این پژوهش

( LORETAتوموگرافی الکترومغناطیسی با وضوح پایین )( و QEEGالکتروانسفالوگرافی کمّی )

ای ی ده دقیقههای عینی و قابل اندازه گیری برسند و نشان دهند که پس از یک جلسهبه داده

 .(14)آیدی، تغییرات قابل توجه و ماندگاری در رفتار مغز پدید میک-سای

« مغز یکپارچه»یک  کی سبب ایجاد-دهد که سایتحقیقات نقشه برداری مغزی نشان می

شوند؛ به این های چپ و راست مغز با هم وارد همکاری میشود، حالتی که در آن نیمکرهمی

 شود. ها گفته میسازی نیمکرهحالت، همگام

ی کنیم. این نیمکرهمی فادهی چپ مغزمان استما در زمان بیداری و هشیاری عمدتاً از نیمکره

کند. ی راست مسائل عاطفی را پردازش میمغزی کارهای منطقی را بر عهده دارد. اما نیمکره

گذاریم و راه عقل و منطق را مان را زیر پا میی چپ غالب باشد، ما معموالً عواطفاگر نیمکره

 گیریم. در پیش می

ی مغز گوید اثرات مثبت فعالیت یکپارچهی، متخصص عصب شناسی، م89دکتر جفری ال. فانین

ی نقشه برداری مغزی نشان فراتر از شفای جسمی و روانی است. تحقیقات دکتر فانین در زمینه

؛ این نوع عملکرد باعث «راهی است به سمت آگاهی باالتر»ی مغز دهد که عملکرد یکپارچهمی
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ی ظهور به منصه 90آگاهیی باال و روحشود، حالتی که در آن کارآیایجاد حالت فرایادگیری می

دهد. کی روی هر کسی جواب نمی-. البته در نظر داشته باشید که فرایند سای(15)رسندمی

واقعیت این است که هیچ ابزاری وجود ندارد که مناسب تمام افراد باشد. اگر یکی از فرایندهای 

 امتحان کنید!ی کتاب جواب نداد، تسلیم نشوید و فرایند دیگری را ضمیمه

 ارتباط .4

برقرار  برای ایجاد اثر ماه عسل الزم است زوجین یاد بگیرند که در سطح عمیقی با هم ارتباط

گیرد. اگر هر شان شکل نمیکنند. اگر سطح آگاهی دو نفر یکسان نباشد، چنین ارتباطی بین

شان را به توانند مشاجراتدوی زوجین از موانع ناخودآگاه پیش رویشان آگاه باشند، می

کنم که خودت هم حرفت را نشنیدی. از ته دل این را فکر می»گفتگوهای مفیدی تبدیل کنند. 

« ای؟ی ضبط شده نبود؟ آیا تو این رفتار را از پدرت دانلود نکردهگفتی؟ آیا این یک برنامه

رک و دشان آگاه شوند کنند تا زوجین از رفتارهای ناخودآگاهاین گفتگوها فرصتی فراهم می

 شوند. شان میهای رفتاری ناخودآگاه چگونه باعث به هم خوردن رابطهکنند که برنامه

تواند چیزی را تغییر دهد. اگر های رفتاری آگاه باشد، نمیاگر تنها یکی از زوجین از این برنامه

ی ایجاد ای به تغییر نداشته باشد و یا آمادگی آن را نداشته باشد، تغییریکی از دو طرف عالقه

 نخواهد شد. تغییر نیازمند تالش تیمی است!
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 صبوری .5

تان به مشکلی برخوردید و یک هفته بعد هم دوباره با همان مشکل مواجه اگر امروز در رابطه

تان را تغییر کنید الگوهای دیرینهشدید، اصالً تعجب نکنید. یادتان باشد که شما دارید تالش می

تان خواهید الگوهای تکراری و منفیشبه تغییر داد. اگر میوان یکتای را نمیدهید؛ هیچ رابطه

های لجوجی که را از بین ببرید، باید نسبت به خودتان، نسبت به همدیگر و نسبت به عادت

اید دهند، صبوری به خرج دهید. اگر به جایی رسیدهی زشت خود را به شما نشان میمدام چهره

کنید، پس بدانید که در مسیر  رافعه، مسائل را با گفتگو حلتوانید به جای دعوا و مکه می

 رسیدن به یک زندگی جدید قرار دارید. 

خواهد خورد اما نمیبرای مثال، یکی از مشکالت رایج این است. مرد با همسرش به مشکل بر می

ت در مورد آن حرف بزند. همسرش از طرف دیگر، دوست دارد آن را موشکافی کند. این وضعی

زند و مرد با سکوتش چاه تواند به فاجعه بینجامد، چون زن همینطور در مورد آن حرف مییم

کند. من شخصاً زمانی که از چاه مشکالت بیرون آمدم، تر میتر و عمیقمشکالت را عمیق

ما دیرتر حل شوند. شود مشکالت پرهیز از ارتباط تنها باعث می« عادت»متوجه شدم که این 

 مان را پر کند. های زندگیکند سوراخ سنبهه مارگارت واقعاً دارد تالش میمتوجه شدم ک

بعدها وقتی کمی حالم بهتر شد، به مارگارت گفتم که در طی فرایند پرهیز از ارتباط نیز همچنان 

توانم با او وارد گفتگو شوم. از او خواستم که کمی با من دهم، اما نمیهایش گوش میبه حرف

از او خواستم که به حرف زدن ادامه دهد و به من فرصت بدهد تا این عادت صبور باشد. 
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ای که به آن بینش و هشیاری عمیق رسیدم، هر بار که در مخرب را ترک کنم. از همان لحظه

توانست کنترل کردم، ذهن خودآگاهم بهتر میهای همسرم سکوت اختیار میپاسخ به حرف

ر منفی را کنار بگذارد. طی مدت کوتاهی در اثر تکرار توانستم امور را در دست بگیرد و این رفتا

های غیر ارادی و ناخودآگاه این رفتار محدود کننده را بازنویسی کنم. ما دیگر بدون اینکه واکنش

کنیم. دیگر دعوایی در کار مان را به آسانی حل توانیم مشکالتاز خودمان نشان دهیم، می

 تر شده است!اتب راحتمان به مرنیست... و زندگی

 تمرین .6

دگی یاد برای اینکه جدول ضرب را یاد بگیرید، چند بار آن را تمرین کردید؟ برای اینکه رانن

های ناخودآگاه نیز اینطور نیستند که اگر بگویید بگیرید، چقدر تمرین رانندگی کردید؟ عادت

تمرین کنید تا به حالت خودکار ر های جدیدتان را آنقد، از شما دور شوند. باید عادت«دور شو»

اید. عادت رفتاری است که در بیایند. عادت آن یادداشتی نیست که به در یخچال چسبانده

 تان بچسبد!آنقدر آن را تمرین کنید تا به ذهن

حقق مابزارهایی که به شما معرفی کردم، به مرور زمان تغییرات مورد نظرتان را برای شما 

ام با همسرم مارگارت )که چیزهای زیادی به من یاد د هستم و رابطهخواهند کرد. من دانشمن

ار دار است که در آن به خوبی و خوشی در کنداده است( برایم در حکم نوعی آزمایش ادامه

ب داد، من این کتادهم که اگر این آزمایش جواب نمیکنیم. به شما اطمینان میهم زندگی می

 نوشتم!را نمی
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تان توانید زندگیشوید و میزاد میآتان را از سر راه بردارید، ریزی ناخودآگاه هاگر موانع برنام

های تان تبدیل کنید. اگر بتوانید آرزوها، تمایالت و آرمانرا به تجلی واقعی رویاهای عاشقانه

تان ابدی خواهد شد. تان برنامه ریزی کنید، ماه عسلتان را در ذهن ناخودآگاهذهن خودآگاه

ی خود شوید نیز دیگر آن رفتارهای زشت سابق چهرهوقتی وارد حالت خلبان خودکار می حتی

تان های ناخودآگاه شما با امیال و آرزوهای ذهن خودآگاهرا نشان نخواهند داد، چون حاال برنامه

ها همسو شدند، شما و همسرتان دوباره به همان همخوانی دارند. وقتی هر چهار تای این ذهن

 تان بودید. اشقی تبدیل خواهید شد که در روزهای ابتدای رابطهزوج ع

 

کنید. چاکراها نقاط انرژی بدن هستند. در این در شکل باال هفت چاکرای اصلی را مشاهده می

کنید. سه چاکرای پایین ی وحدت فیزیولوژی و رفتار را مشاهده میتصویر پیامدهای عاشقانه
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( تأثیرات زیست شناسی جسم و علی الخصوص فیزیولوژی ی خورشیدی، خاجی و ریشه)شبکه

دهند. سه چاکرای باالیی )تاج سر، چشم سوم و گلو( مان نشان میدهی زندگیما را در شکل

نشانگر تأثیرات خودآگاه یا روان ما هستند. چاکرای وسط چاکرای قلب است و نشانگر عشق 

 قید و شرط نسبت به خود و دیگران است. بی

افتد وآزادانه ام هفت چاکرای این شکل هماهنگ و همسو شوند، انرژی در جایی گیر نمیاگر تم

تر از کند. چاکرای قلب که در وسط قرار دارد، عمداً بزرگدر تمام چاکراها جریان پیدا می

شناسی شما هماهنگ باشد، ی چاکراها نشان داده شده است؛ چون اگر فیزیولوژی و روانبقیه

ه ان را طوری دوست داشته باشید که هم دیگران بتوانند شما را دوست داشتاگر شما خودت

شود و به روی تان بزرگ میباشند و هم شما بتوانید دیگران را دوست داشته باشید، آنگاه قلب

تان را انتخاب کنید؛ نباید شود. شما باید خودتان زندگیهمسرتان و به روی تمام دنیا گشوده می

اند. اگر این تان شما را برای آن برنامه ریزی کردهای تن بدهید که خانوادهبه همان زندگی

 آموزه را تحقق ببخشید، به همه چیز خواهید رسید.

 آمدید! شبه اثر ماه عسل خو
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 گازهای نجیب: ترویج آشتی، عشق و چای تولسی: 5فصل 

 

 همان تغییری باشید که دوست دارید در دنیا ببینید.

 گاندیماهاتما -

 

توانید روابط رویایی مد نظرتان های پیشین توانسته باشم شما را متقاعد کنم که میامیدوارم در فصل

خواهم شما را متقاعد کنم که اثر ماه عسل صرفاً این نیست که دو را به وجود بیاورید. در این فصل می

است و « گازهای نجیب»اثر ماه عسل مانند  –ای را به وجود بیاورند ی فوق العادهنفر بیایند و رابطه

 پراکند.ی بیمار میسیاره ای از عشق شفابخش را در اینهاله

 گازهای نجیب

های زنیم. البته این بار سراغ معجونبشیمی  درسی کلی باید دوباره گریزی به برای توضیح این جمله

رویم که در شیمی دبیرستان بالی دول تناوبی میجرویم، بلکه سراغ عناصری از عشق فصل سوم نمی

تان شده بودند؛ البته شاید هم مسحور زیبایی این عناصر شده باشید. جای تعجب نیست که من جان

 118کرد(. الگوی منظم ی کالس زبان انگلیسی کامالً فرق میمسحور این عناصر شده بودم )قضیه

کند و این واقعیات اهیت کائنات آشکار میعنصر موجود در جدول تناوبی واقعیات جالبی را در مورد م

 آورند.هنوز هم من را به وجد می
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ها و خصوصیات جدول تناوبی در نوع خود شاهکار است؛ اطالعات شیمیایی منظمِ این جدول ویژگی

اند، شش کند. عناصری که بیشتر از بقیه نظر من را به خود جلب کردهدنیای مادی ما را تعریف می

های حقیقتاً منحصر به فردی دارند. گازهای نجیب جدول تناوبی هستند که ویژگی 18ه گاز نجیب گرو

که سوپرمن  (... البته الزم به ذکر استKr(؛ کریپتون )Ar(؛ آرگون )Ne(؛ نئون )Heعبارتند از هلیم )

ای ترین خصوصیت این گازه(. مهمRn(؛ و رادون )Xeقدرت خودش را از این عنصر نگرفته بود؛ زنون )

بو این است که این عناصر تنها عناصری هستند که )جز در شرایط بسیار خاص( ترکیبات رنگ و بیبی

 دهند. شیمیایی تشکیل نمی

های فیزیکی کنند و مولکولعنصر دیگر جدول تناوبی به آسانی با همدیگر پیوند شیمیایی برقرار می 112

آورند. اگر ساختار گازهای نجیب را با سایر ود میرا به وج 91کرهی ستارگان، سیارات و زیستسازنده

مواد »ها توانیم پرده از این راز برداریم که چرا اتمعناصر موجود در جدول تناوبی مقایسه کنیم، می

 ها تمایل دارند با یکدیگر وارد پیوند شوند. خصوصاً اینکه چرا اتم –دهند تشکیل می« شیمیایی

بار مثبت دارند. بزرگی بار الکترون با پروتون برابر است، اما الکترون بار منفی ها در ساختار اتم، پروتون

ها از نظر های آن برابر است؛ در نتیجه اتمهای هر اتم با تعداد الکتروندارد. تعداد پروتون

ی های جادویی مواد شیمیایی سازندهها صفر است. ویژگیالکترومغناطیسی خنثی هستند و بار خالص آن

                                                             
91 biosphere 
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اند. ها به خاطر توزیع بارها به وجود آمدههان هستی به خاطر تعداد ذرات باردار اتم نیست؛ این ویژگیج

 کنند. ها مانند ماهواره به دور هسته گردش میاند، اما الکترونی اتم جمع شدهها در هستهپروتون

ها در انیم بگوییم که الکترونتووضیح بدهیم، میتترین بیان ممکن اگر بخواهیم ساختار اتم را به ساده

 1ی الکترون دارد )الیه کنند. هر الیه تعداد خاصیمرکز در اطراف هسته گردش میی همچندین الیه

 50=  5ی الکترون و الیه 32=  4ی الکترون، الیه 18=  3ی الکترون، الیه 8=  2ی الکترون، الیه 2= 

ی اند. هر گاه الیه یا زیرالیهیه تشکیل شدهها از چندین زیرالی الیهی اول، بقیهالکترون(. به جز الیه

مرکز ی همهای بعدی در الیههایش را دریافت کند، الکترونخاصی پر شود و حداکثر تعداد الکترون

شوند و ی بعدی اضافه میهای اضافی به الیهشوند. اگر آن الیه هم پر شود، الکترونبعدی توزیع می

 الی آخر. 

ها از چرخند. اگر یکی از الیهها مانند گردبادهایی در مقیاس نانو میی جالب این است: اتمنکتهاما 

کنید  الکترون پر نشده باشد، اتم در حین چرخش لق خواهد زد. به این قیاس ساده توجه کنید: فرض

ام جمع کنید و ها را در یک طرف درباسلچرخد. اگر شما تمام شویی مانند اتم میدرامِ ماشین لباس

شویی لق شود؟ در حین چرخش درام، ماشین لباسشویی را روشن کنید، چه میسپس ماشین لباس

های کند. اگر یکی از الیهخورد؛ این کار سر و صدای زیادی ایجاد میزند و از جای خود تکان میمی

 شود. میالکترونی پر نشود، در حین چرخش اتم رفتار مشابهی در مقیاس نانو مشاهده 

شویی را باز کنید و پتوی داخل شویی، شما برای از بین بردن سر و صدا باید درب لباسدر قیاس لباس

شویی را روشن کنید، با تعادل کامل و بدون آن را در تمام سطح درام پهن کنید. حاال اگر ماشین لباس
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خواهند ها پر نشده است، میهای الکترونی آنعنصری که الیه 112کند. سر و صدا شروع به کار می

ها مکمل لق زدن خودشان باشد( به های دیگر )که جهت لق زدن آنی برقراری پیوند با اتمبه واسطه

 کنند. شوند و در هماهنگی کامل شروع به چرخیدن میتعادل برسند. لذا دو اتم با هم ترکیب می

ی بیرونی آن ر شدن الیهپکترون و وضعیت های پر شده از الفعالیت شیمیایی هر اتم را تعداد الیه

کند. گازهای نجیب عناصر منحصر به فردی هستند، چون تنها در این عناصر در حالت مشخص می

اند. این گازها در هنگام چرخش تعادل کامل دارند و به همین های بیرونی از الکترون پر شدهطبیعی الیه

ز نظر شیمیایی ادیگر وارد پیوند شوند؛ در نتیجه این گازها  دلیل در حالت طبیعی تمایل ندارند با عناصر

 غیرفعال هستند. 

کنند با تشکیل پیوندهای شیمیایی، به تعادل برسند. زنند و تالش میی عناصر جدول تناوبی لق میبقیه

شود؛ در این نوع ی وابستگی متقابل تشکیل میتوان گفت که پیوند شیمیایی در نتیجهبنابراین می

و به آن  –ها برای رسیدن به آرامش و هماهنگی به اتم دیگری وابسته است پیوندها، هر یک از اتم

 یف این روابط، نیاز است. ی کلیدی در هنگام توصواژه«. نیاز دارد»

دهند. های اتم سدیم و کلر را بررسی کنیم. این دو اتم زوج خوبی تشکیل میبرای مثال بیایید ویژگی

ی اول )حداکثر گنجایش(، اند؛ دو الکترون در الیهالکترون دارد که در سه الیه قرار گرفته 17( Clکلر )

ترین الیه. کلر برای اینکه ی دوم )حداکثر گنجایش( و هفت الکترون در بیرونیهشت الکترون در الیه

ر شکل زیر را د Bی آخرش تکمیل شود )فلش به تعادل برسد به یک الکترون دیگر نیاز دارد تا الیه

 نگاه کنید(. 
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های دارای بار ای از پروتونی مرکزی اتم، خوشههای سدیم، کلر و آرگون. هستهی اتمشکل ساده

اند که هایی توزیع شدهها در حلقههای فاقد بار است. در اطراف هسته، الکترونو نوترونمثبت 

ی بیرونی آن از الکترون پر شده دهند. اتم آرگون تعادل دارد، چون الیهرا نشان می های اتمالیه

 ها کامل نیست.ی بیرونی آنزنند، چون الیههای سدیم و کلر لق میاست. اما اتم

ی اول اند: دو الکترون در الیهالکترون دارد که در سه الیه قرار گرفته 11( در مجموع Naیم )اما سد

ی بیرونی. ی دوم )حداکثر ظرفیت( و یک الکترون در الیه)حداکثر گنجایش(، هشت الکترون در الیه

 کلر
 الکترون 17

 (7 – 8 – 2ها: )الیه

 سدیم
 الکترون 11

 (1 - 8 – 2ها: )الیه

 آرگون
 الکترون 18

 (8 - 8 – 2ها: )الیه
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فه شود و یا اینکه ی آخر آن اضابرای اینکه این اتم به تعادل برسد، یا باید هفت الکترون دیگر به الیه

 در شکل باال(.  Aتنها الکترون این الیه را از دست بدهد )فلش 

زند، مانند ماشین ها در حالت منفرد لق میی آخر سدیم و کلر کامل نیست. هر یک از این اتمالیه

پیوند  ای که پتویی را در یک طرف درام آن قرار داده باشیم. اما اگر سدیم و کلر با هم واردشوییلباس

شوند کنند، یعنی ترکیب میاین دو اتم از مسیر کائنات پیروی می«. آیدای شیمیایی پدید میماده»شوند، 

یابند. سدیم با کنند و به پایداری دست میدر نتیجه از لق زدن نجات پیدا می –رسند و به تعادل می

ی بیرونی آن را کامل دهد و الیهیکلر می بیرونی خود را به تشکیل یک پیوند یونی، الکترون منفرد الیه

ها ی بیرونی هر دوی آنشوند و الیهکند )به فلش شکل زیر نگاه کنید(. این دو اتم با هم جفت میمی

ی ی بین این دو بر مبنای رفع نیازهارسند. رابطهه تعادل میشود؛ در نتیجه در کنار هم بکامل می

 گیرد.متقابل شکل می

 

ی ما به خاطر اقدامات خانوادگی و فرهنگی پدر و همانطور که در فصل قبل توضیح دادم، تقریباً همه

هستیم. به خاطر این « نامتعادل»مادرهایمان )که چندان هم تعریفی ندارند(، تا حدودی از نظر روانی 

 سدیم کلرید
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برای خودمان زوجی  –ند دهها انجام میعدم تعادل، ما تمایل داریم همان کاری را انجام دهیم که اتم

کامل « هماهنگی»توانند در پیدا کنیم که او نیز نامتعادل باشد. اگر زوجین نقایص هم را کامل کنند، می

 و بدون لق زدن، زندگی کنند. 

ما را محقق کنند؛ اما  کند با افرادی وارد رابطه شود که آرزوها و تمایالتخودآگاه ما سعی می ذهن

ها مکمل نقایص شخصی به صورت ناخودآگاه دنبال افرادی است که خصوصیات آن ذهن ناخودآگاه ما

ی گیرند، رابطهی مبالغه آمیز این نوع روابط که بر اساس وابستگی متقابل شکل میپنهان ما باشد. نمونه

ی اول دوست دارند باعث رنج است؛ دسته 93آزاری-با افراد مبتال به خود 92آزاری-افراد مبتال به دیگر

 برند. ی دوم از رنج کشیدن لذت میدیگران شوند و دسته

شوید، الکترون از دست شما وقتی به صورت ناخودآگاه بر اساس وابستگی متقابل وارد رابطه می

ای که ذهن تان را از دست بدهید، چون به جای زندگی با فرد فوق العادهدهید، اما ممکن است عقلنمی

او را به سمت  تانذهن ناخودآگاهکنید که تان مد نظر دارد، دارید با انسان نامتعادلی زندگی میخودآگاه

گذارد تان رو به وخامت میشما جذب کرده است. اما جالب اینجاست که بعد از اتمام ماه عسل، رابطه

دارید! با گریه و نان از او دست بر نمیخواهد از شما دور شود، اما شما همچهایتان میو شریک کابوس

دهد، اما شما این فرد در رابطه شما را آزار می« من رو تنها نذار!»کنید که زاری از او خواهش می

                                                             
92 sadist 
93 masochist 
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بخشد، البته تعادلی که چندان هم تان تعادل میخواهید از او دست بردارید، چون باالخره به زندگینمی

 قابل است!جالب نیست. این تعریف وابستگی مت

ن یکردم و همیادتان هست که وقتی در کارائیب بودم، با خانمی آشنا شدم که با او جر و بحث نمی

اید که او در کودکی چه برنامه ریزی نامناسبی را دریافت کرد؟ حتماً متوجه شدهداشت او را دیوانه می

عادل افراد اگر چیزی را م داند.کشی میزار و عربدهسالی عشق را معادل آکرده است که در بزرگ

روند، حتی آن عشق چندان هم درست و حسابی نباشد؛ دلیل این مسئله عشق بدانند، به دنبال آن می

ها از نظر زیستی تمایل دارند که با هم جفت شوند؛ و نوعی تمایل توضیح دادم: انسان 1را در فصل 

روند. آن خانم برای به سمت آن ب کنند، شود اگر چیزی را عشق تلقیزیستی/روانی دارند که باعث می

سرش اینکه احساس تعادل کند به کسی نیاز داشت که با او دعوا کند! درست است که او از دست هم

 خواست تغییر کند؛ او به صورت ناخودآگاه دنبال آزار و اذیت بود. و من در زندگیشاکی بود، اما نمی

هایتان د: اگر کسی خودش از شما کمک نخواهد، تالشییر داتوان کسی را تغام که نمیخودم یاد گرفته

 به جایی نخواهد رسید. 

البته همانطور که توضیح دادم، من هم شخصاً از نظر تعادل چندان تعریفی نداشتم. یادتان هست که 

کنی؟ من در به در دنبال کسی خانم دیگری در کارائیب به من گفت که تو خیلی احساس نیازمندی می

خواستم با کسی جفت شوم و به تعادل ی او ارضا کنم، یعنی میام را به واسطهشتم تا تمایل زیستیگمی

گشتم. البته از یک نظر هم من شبیه همان زنی برسم؛ اما داشتم در جای اشتباهی به دنبال عشق می

ودآگاه من پر از دانست؛ یعنی با توجه به اینکه ذهن ناخبودم که عشق را معادل داد و بیداد کردن می
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گشتم. من به به دنبال عشق می« درستی»توان گفت که من داشتم در جای های منفی بود، میبرنامه

خواستم با چنین گشتم که پایه و اساس آن وابستگی متقابل بود؛ میای میصورت ناخودآگاه دنبال رابطه

 ام را به تعادل برسانم.ای زندگیرابطه

 

 عشق گازهای نجیب: لیزر و

ودآگاه و خحاال بیایید بپردازیم به معادل شیمیایی راه بهتری که در فصل قبل توضیح دادم. اگر ذهن 

گردد؛ تان را همسو کنید، شما دیگر مانند آن اتم سدیمی نیستید که در به در دنبال اتم کلر میناخودآگاه

برای دستیابی به تعادل به  – برخوردار است شوید که از تعادل کاملبلکه به گاز نجیبی تبدیل می

 ندارید. « نیاز»عنصر دیگری 

ها به عنوان الگوی انگیزشی شاید با خود بگویید که گازهای نجیب عناصر عجیبی هستند و استفاده از آن

چندان کار جالبی نیست؛ قبول دارم که در نگاه اول، گازهای نجیب  اثر ماه عسلدر فصل آخر کتاب 

ها هرگز عشق این –هستند تا شبیه موالنا! آرگون بیچاره، نئون بیچاره و غیره  94بیشتر شبیه آین رند

 چرخند و نیازی به همدم و مونس ندارند! واقعی را تجربه نخواهند کرد، چون به تنهایی خوب می

                                                             
نویس و نویس، فیلسوف، نمایشنامه( با نام کامل آلیسا زینوفیونا روزنبام، رمانAyn Randآین رند )به انگلیسی:   94

. کردیرا رد م مانیو ا نیو د کردیکسب دانش دفاع م یوهیه عنوان تنها شرند از عقل ب آمریکایی بود.-نویس روسیفیلمنامه

 ندکی تصرف(. )منبع: ویکیپدیای فارسی، با ا .کردیرا رد م ثاریو ا کرد،یدفاع م یو اخالق ییعقال یاو از خودپرست
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وارد  درست است؛ اگر برای کسی که مانند گازهای نجیب به تعادل رسیده است، فرصتی پیش بیاید تا

های نامتعادل ی ناکارآمد دیگر شود، او از این فرصت استفاده نخواهد کرد. حتی اگر اتمهیک رابط

توانند گازهای نجیب را جذب کنند؛ این گازها تک شان خود را به آب و آتش هم بزنند، باز نمیاطراف

ازهای گ»گویم هایم میچرخند و راضی و خشنود هم هستند. همیشه به مستمعین سخنرانیو تنها می

 «شوند!های عوضی وصل نمیهای عوضی را دوست داشته باشند، اما هرگز به انساننجیب شاید انسان

های توانند به تنهایی زندگی شاد و کاملی داشته باشند. من شخصاً زمانی که برنامهگازهای نجیب می

شود(، به ها پیدا میز آنی برخی امنفی ناخودآگاهم را بازنویسی کردم )البته هنوز هم گاهی سر و کله

ین ارا پشت سر بگذارم و « دوست داشتنی بودن»باالخره توانستم تست  –آرامش درونی دست یافتم 

داشتم و بار اولی بود که برای احساس کامل بودن، به کسی نیاز نداشتم. مدت زیادی با کسی رابطه ن

کردم کردم و این خبر را پخش میی میا شور و شوق زندگبخواست داشته باشم؛ من داشتم دلم هم نمی

زنند. دوست داشتم با کسانی دوست شوم که مانند ها سرانجامِ روابط و زندگی ما را رقم نمیکه ژن

 کردم. ام تجربه میبا اینکه تنها بودم، اما داشتم اثر ماه عسل را در زندگی –کردند من فکر می

ر های نجیب دوست دارند به تنهایی بچرخند، پس دشاید همچنان برایتان سوال باشد که اگر گاز

 کنند.عمل می« فوق العاده»کنند؟ در پاسخ به شما باید بگویم، ی روابط عاشقانه چگونه عمل میزمینه

های گازهای نجیب را بررسی کنیم و آن توانایی تشکیل برای درک این پاسخ باید یکی دیگر از ویژگی

است. اگزایمر نوعی « دیمر برانگیخته»به معنای « excited dimer»است. اگزایمر مخفف  95اگزایمر
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کنند. وقتی شود که در حالت عادی با هم پیوند برقرار نمیهایی ایجاد میپیوند خاص است که بین اتم

ها دستخوش تغییرات زیادی این اتم« عادی»کند، حالت یک فوتون نور به اتم گازهای نجیب اصابت می

رود؛ در نتیجه با سرعت اش باال میکند و سطح انرژیز نجیب انرژی فوتون را جذب میشود. اتم گامی

های گروه گازهای شود. اتممی« برانگیخته»آید. به بیان ساده، اتم گاز نجیب باالتری به ارتعاش در می

نشان را با گروه خود پیوند برقرار کنند و هیجاهای همنجیب در حالت برانگیخته تمایل دارند با اتم

توانند دیمرهای برانگیخته )اگزایمر( ی گازهای نجیب میهای برانگیختهها به اشتراک بگذارند! اتمآن

 2Ar ،2Kr ،2Xe ،2He ،2Neشوند: تشکیل دهند. اگزایمرها از نظر شیمیایی با این نمادها نمایش داده می

 . 2Rnو 

قابل و برای رسیدن به تعادل و پایداری تشکیل بر خالف مواد شیمیایی عادی که بر اساس وابستگی مت

را دارند و  96های پرانرژی گازهای نجیب مانند افرادی هستند که آمادگی عشق مخلصانهشوند، اتممی

های نامتعادل خواهند در دنیای مهربانی و مشارکت قدم بگذارند. به نظر خودم، من با اصالح برنامهمی

چرخیدم تبدیل شده بودم. در همان حالت برانگیخته داشتم می« ایپسرک برانگیخته»ناخودآگاهم به 

ام شد و توانستیم اگزایمر خوش و خرمی را با هم تشکیل دهیم )بنگرید به که مارگارت وارد زندگی

 گفتار(. پس
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اندازد. این مستند مفرح و سرگرم کننده می 97پس از پایان خوشاین مسائل من را به یاد فیلم مستند 

ی آمریکا ی ازدواج در ایاالت متحدهبدل الویس پریسلی در آن سنگ تمام گذاشته است( به مسئله)که 

کند. ها دوام پیدا میدرصد این ازدواج 50کنند، اما تنها ها ازدواج میدرصد آمریکایی 90پردازد. می

  99ازدواج چیره شدی ازدواج: عشق چگونه بر تاریخچهی کتاب نویسنده 98در این فیلم، استفانی کنتس

ظرف چند هزار سال گذشته این اولین باری است که عالوه بر عشق، مسائل دیگری مانند »گوید می

اند... امروزه اگر ازدواجی موفقیت احترام متقابل و حقوق برابر میان زن و مرد نیز در ازدواج مطرح شده

ساالن و اد دخیل در ازدواج )هم بزرگی دیگری در تاریخ بشر، برای افرآمیز باشد، بیش از هر برهه

ی میان گازهای به نظر من این تعریف رابطه« آورد.هم فرزندان(، حمایت و رضایت به ارمغان می

 نجیب است! 

شود که انرژی اضافی را در قالب یک فوتون دیگر از خود ساطع ی اگزایمر باعث میپیوند برانگیخته

درخشند! در شرایط عادی، طول عمر یک اگزایمرِ تنها و درخشان، نسبتاً های اگزایمری میکند. زوج

توانند فوتون ساطع های دیگری از گازهای نجیب در مجاورت اگزایمر باشند، میکوتاه است. اما اگر اتم

بیشتری شوند. توانند باعث ایجاد اگزایمرهای شده را جذب کنند و برانگیخته شوند؛ یعنی اگزایمرها می

به انگلیسی  LASERی فناوری لیزر شد. همین ویژگی تحریک پذیری گازهای نجیب باعث توسعه
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 تیتقواست، یعنی  Light Amplification by Stimulated Emission of Radiationمخفف 

 . تابش ییالقا لینور به روش گس

شوند. ها توسط انرژی برانگیخته میاین اتمهای گازهای نجیب پر شده است. ای است که از اتملیزر لوله

شود. سپس اگزایمرهای فعال شده شروع به گیری دیمر گازهای نجیب میانرژی سبب تسهیل شکل

های ی خود سایر اتمها نیز به نوبهکنند. این فوتونهایی را از خود گسیل میکنند و فوتونتابش می

آورند. با افزایش ی دیگری را به وجود میمرهای برانگیختهکنند و دیموجود در لوله را برانگیخته می

آورند. ای را به وجود میها یک واکنش زنجیرههای گسیل شده از آنتعداد اگزایمرهای فعال شده، فوتون

شود. در ابتدا حاصل می« تشدید نور»گردد و ای اگزایمرهای بیشتری تولید میدر این واکنش زنجیره

ده به تدریج شنورِ ساطع  تیی چندانی ندارد. اما با افزایش گسیل القایی اگزایمرها، شدنور حاصله روشنا

رسند؛ های گسیل شده به انسجام میشوند و فوتونشود. امواج نوری ساطع شده هماهنگ میبیشتر می

ی نور به قدری است که شود. قدرت این باریکهفاز شدند، پرتوی لیزر ایجاد میها هموقتی تمام فوتون

 تواند یک دیوار فوالدی را سوراخ کند. می

های هایم یک رقص نور لیزری ترتیب دادم. این تجربه به من نشان داد که رنگمن در یکی از سخنرانی

ر کننده و قدرتمندی روی افراد دارد. نور لیزر و شدت و خلوص این نور اثر مسحو 100کالیدوسکوپیکِ 

مان مندی روی سیارهتوانند اثر قدرتکه مانند گازهای نجیب باشند، می« فکریروشن»های انسان
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 101هارات میتراگرا، خیرخواه و کارآفرینِ بزرگ، بهای شخصیت انسانها حقیقت گفتهبگذارند، چون آن

تر از خودش سهیم کشد که در چیزی بزرگزبانه می در قلب هر انسانی این میل»اند: را درک کرده

کنند، درست همان کاری که بهارات میترا )یوآو ها به سمت گازهای نجیب دیگر حرکت میآن« باشد.

( انجام دادند و انجمنی 104گذاران شرکت ارگانیک ایندیا( )بنیان103( و همسرش بهاوانی )هولی بی.102لِو

 مان کمک کند )بعداً بیشتر به این موضوع خواهم پرداخت(.یارهتأسیس کردند تا به بهبود وضعیت س

دان، متخصص اقلیم مان نیاز به بهبود و شفا دارد، الزم نیست حتماً فیزیکبرای اینکه درک کنید سیاره

ی اکنون در حال تجربهشناسی، فعال ضدجنگ و یا زیست شناس سلولی باشید. وضعیتی که بشریت هم

شود که بدن افتند، گفته میهای بدن ما به جان هم میاسمی دارد. وقتی سلول آن است، برای خودش

از هفت میلیارد نفر تشکیل شده  ارگانیسمی که-ت. آنچه بشریت )ابرایمنی شده اس-دچار بیماری خود

 خیم است. وایمنی بسیار -کند، نوعی بیماری خوداکنون دارد تجربه میاست( هم

اند، با همدیگر تعاون و کره را تشکیل دادههای دیگری که زیستمام ارگانیسمها، تبه استثنای انسان 

ایم. مان را با طبیعت قطع کردهزنیم، چون ارتباطهمکاری دارند. ما داریم انقراض خودمان را رقم می

ی ها باقای در اقیانوسسال آینده هیچ ماهی 30زنند که ظرف شنویم که دانشمندان تخمین میوقتی می

هایی علمی هستند ها واقعیتبینی بینیم؛ اما این پیشنخواهد ماند، انگار داریم کابوسی علمی تخیلی می

مان را تغییر دهیم. تمام مشکالت بشریت، خواه بیماری دهند که باید سبک زندگیو به ما هشدار می
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وند که اگر محیط را نابود شهای اجتماعی، از ناتوانی در درک این قضیه ناشی میباشد و خواه بحران

-ی ما نوعی ابرگوید سیارهمی 106ی جیمز الوالک105ی گایاایم. نظریهکنیم، خودمان را نابود کرده

ارگانیسم پیچیده و یکپارچه است؛ ما جزء جدایی ناپذیری از محیط هستیم و اگر محیط را نابود کنیم، 

 .(1)ایمخودمان را نابود کرده

توانیم همین رویه را ادامه دهیم و به سرنوشت اند: ما میت مشخصهای پیش روی بشریگزینه

ه ما به کرغم میل شدیدی مان را تغییر دهیم. علیگیتوانیم سبک زنددایناسورها دچار شویم و یا می

توضیح دادم، تکامل  1بین هستم. همانطور که در فصل تخریب و نابودی داریم، من همچنان خوش

های این زمانه ما آورد. به باور من، آشوبگیری اجتماعات همیارانه به دست مینیروی خود را از شکل

ازهای نجیب گای که در آن رساند، مرحلهی بعدی تکامل میرغم میل خودمان( به مرحلهرا )علی

 گیرد. فرا می شوند و عشق و همیاری همه جا راکامیاب می

ای جدید خودبخود به وجود و انتظار داشته باشیم که دنی مان لم بدهیمالبته نباید همینطور روی صندلی

تک ما باید در آن مشارکت ای است که تکبیاید. تکامل یک فرایند انفعالی نیست، بلکه امر فعاالنه

ی او را نیز دوست دارم که ما را از ی خردمندانهی گایای الوالک، توصیهکنیم. من عالوه بر نظریه

 دارد: بر حذر می« اهما علیه آن»طرز فکر 
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کنیم،  اگر بخواهیم از این قرن جان سالم به در ببریم و به خوبی و خوشی بر روی زمین زندگی

ی و همه باید بدانیم که تالش در راستای حقوق بشر به هیچ وجه کافی نیست. باید بدانیم که ما

ی از ها، همگی بخشوال ها گرفته تاها گرفته تا درختان و از آمیبموجودات زنده، از باکتری

وارد عمل شویم و نباید  تر اینکه ما باید شخصاً سیستم زنده و عظیم زمین هستیم. از همه مهم

گردیم های ما را انجام دهند... ما همیشه دنبال مقصر میانتظار داشته باشیم که دیگران مسئولیت

مان مقصریم. ازیم؛ اما همهو دنبال کسی هستیم که تقصیر مشکالت محیطی را به گردن او بیند

 . (2)ما مسئول تمام کارهایمان هستیم و باید همیشه این را در ذهن داشته باشیم

مان های نفتی و کسب و کارها و رهبران فاسد به گوشقبول دارم که با این همه اخباری که در مورد لکه

کنم و به نجیب تمرکز میی الوالک کمی دشوار است. من روی گازهای رسد، عملی کردن توصیهمی

کنند؛ به این ترتیب کارم کنم که این گازها سهم خود را در راستای تغییر جهان ایفا میاین فکر می

گردم. به همین دلیل تصمیم گرفتم که در پایان این فصل شود و دیگر به دنبال مقصر نمیتر میآسان

ها را با آن ن مسیر دور و دراز، افتخار آشناییشما را با تعدادی از گازهای نجیبی آشنا کنم که در ای

 گرا تبدیل کرد.  ام. مسیر دور و درازی که من را از دانشمندی الادری گرا به دانشمندی معنویتداشته

 گل رُز، تولسی و شرافت

چندی پیش، من و مارگارت دعوت شدیم تا به هندوستان برویم و با بهارات میترا و بهاوانی لِو مالقاتی 

توانستیم به دیدار زن و شوهری نرویم داشته باشیم. ما خیلی از این دعوت خوشحال بودیم. چطور می
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خلقت »نند گایا بود: اش ماکه انجمن و شرکت ارگانیک ایندیا را تأسیس کرده بودند؛ شرکتی که فلسفه

 «یکی است. زمین یکی است. ما یکی هستیم.

 

بهارات میترا و بهاوانی مانند بسیاری دیگر از غربیان، برای سلوک معنوی به هندوستان رفته بودند. 

ها در هندوستان برای خود استادی پیدا کردند که اچ. دبلیو. ال. پونجا )پاپاجی( نام داشت. زندگی آن

ها تصمیم گرفتند که در هندوستان بمانند. اختیار کردند. اما برخالف بیشتر این سالکین، آن ای نیزساده

و محل زندگی پاپاجی( ساکن شدند و شرکت  108)مرکز استان اوتار پرادش 107ها در شهر الکناوآن

بودیم و ما رسالت خود را پیدا کرده »گوید ارگانیک ایندیا را هم در همانجا تأسیس کردند. بهاوانی می

بهارات میترا و بهاوانی همانند اگزایمر « انداختیم.بایست در هندوستان انقالبی ارگانیکی به راه میمی

دیگر، انجمنی تأسیس کردند تا نورشان را نه « گازهای نجیب»گازهای نجیب عمل کردند و به همراه 

 فقط با هم، بلکه با تمام دنیا به اشتراک بگذارند. 

بسیاری از  1960ی آغاز کردند. در دهه 109در شهر آزامگاره 1997ب را در سال ها این انقالآن

های غربی را قبول کرده شرکت« انقالب سبز»ی های کشاورزی پیشرفتهکشاورزان این منقطه روش

ها زمین و زندگی خود را گرو گذاشته بودند تا بتوانند بذرهای به اصطالح اصالح شده را بودند. آن

ی کودهای شیمیایی، نند؛ سپس مجبور شده بودند پول بیشتری قرض بگیرند تا بتوانند هزینهخریداری ک

                                                             
107 Lucknow 
108 Uttar Pradesh 
109 Azamgarh 



157 

 

 است. ROYALMIND.IRین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، تربزرگکلیه حقوق این کتاب متعلق به 

های آبیاری مدرن را پرداخت کنند. هدف این کشاورزان این بود که کشورشان را کش و سیستمآفت

ی محصوالت بیشتر شد و شهرهای رفت. بهرهاز قحطی نجات دهند و کارشان در ابتدا خوب پیش می

 ها رونق و فراوانی را تجربه کردند. زده و ساکنین آنیقحط

اامید بودند. نزمانی که ارگانیک ایندیا در آزامگاره شروع به کار کرد، بسیاری از کشاورزان سرخورده و 

های زیرزمینی منطقه را مصرف های این کشاورزان سرسبز شده بود، اما این فرایند آنقدر آبزمین

تری حفر کنند و پول بیشتری قرض بگیرند. های عمیقجبور شده بودند چاهها مکرده بود که آن

ای زیست محیطی ایجاد کرده و های پتروشیمیایی فاجعهها( و افشانهGMOهای تراریخته )ارگانیسم

« بذر هیوال»های شرکت مونسانتو که GMO. یکی از باری از خود بر جای گذاشته بودنداثرات زیان

 شده بود مواد مغذی خاک به سرعت تمام شود. در نتیجه زنگ گیاهی در منطقهنام داشت، باعث 

بیشتری  شیوع پیدا کرده و حشرات مضر به منطقه هجوم آورده بودند. کشاورزان مجبور شده بودند پول

هایی که نسبت قرض بگیرند تا مواد شیمیایی بیشتری خریداری کنند و از گیاهان خود در برابر آفت

کشاورز هندی که  200،000ی اخیر حدود ها مقاوم شده بودند، محافظت نمایند. در دههکشبه آفت

ردازند، به زندگی خود پایان های خود را بپهایشان کار کنند و اقساط وامتوانستند روی زمیندیگر نمی

ند که قرار بود زندگی خودشان و هایی خودکشی کردکشبیشترشان با همان آفت –دادند 

 . (3)هایشان را متحول کندهخانواد

ها اعتماد نداشتند، جای تعجب ندارد که وقتی ارگانیک ایندیا وارد آزامگاره شد، کشاورزان به غربی

ها خواستند تغییرات شگرفی در روش کار این کشاورزان پدید بیاورند. آنها میچون این بار نیز غربی
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کشد تا یک کم سه سال طول مید کنند، چون دستی کشاورزی ارگانیک اعتماتوانستند به قضیهنمی

 مزرعه گواهی ارگانیک بودن را دریافت کند. 

تصمیم گرفت شانس خودش را  110علیرغم تمام این تردیدها، کشاورزی به نام کایالش نات سینگ

اش را ارگانیک کند. این گام کوچک ارزش نمادین بسیار متری 2000امتحان نموده و زمین کشاورزی 

کشاورزی آبا و اجدادش برگشته بود، بلکه تصمیم گرفته بود ی دی داشت؛ سینگ نه تنها به شیوهزیا

که در زمینش بذر باستانی تولسی را کشت دهد )که نام دیگر آن ریحان مقدس است(. هزاران سال 

 شود. است که در طب سنتی هندی )آیوروِدا( از این گیاه برای شفای جسم و ذهن استفاده می

کشاورز ارگانیک در آزامگاره و  1،000های مالی شرکت ارگانیک ایندیا، بالغ بر روزه به لطف کمکام

کنند، هایی که این کشاورزان تعریف میتای دیگر در سراسر کشور وجود دارد. داستان 20،000حدود 

تقویت  –رد سازی را دارگانیک ارزش پیادهادهند که کشاورزی دهنده هستند و نشان میبسیار تکان

گوید تر، کاهش میزان سقط جنین و تقویت کودکان. کایالش نات سینگ میهای سالممداوم خاک، دام

های بعدی از ثمرات این کار ام داشته است. نسلکشاورزی ارگانیک برکت زیادی برای من و خانواده»

ده است، چون ما از مواد ست ندادخیزی خود را از بهره خواهند برد و خواهند دید که زمین ما حاصل

 «کنیم.شیمیایی استفاده نمی

دیدیم که در مزارع ارگانیک تولسی، اسفرزه و رُزهای من و مارگارت وقتی زنان و مردان هندی را می

ی شان را به شیوهکنند و زمینرود( کار میکننده )که در چای معطر تولسی به کار میمعطر و سرمست

                                                             
110 Kailash Nath Singh 
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ها عمالً داشتند زمین را شفا بردیم. آنها لذت می، بسیار از این صحنهآورندارگانیک به عمل می

اند، که مهم فقط این نیست که این کشاوزان به درآمد خوبی رسیده»گوید دادند. بهارات میترا میمی

دهند و سالمتی خودشان هم بهبود قابل توجهی های بهتری پرورش میتر شده است، که داممحیط سالم

اند. چقدر ها دوباره به شغل شریف کشاورزی مشغول شدهده است؛ بلکه مهم این است که آنپیدا کر

 « زیبا. چقدر طبیعی. چقدر ساده.

گردد؛ و به دست شود و از الکناو به سراسر دنیا ارسال میمحصوالت این کشاورزان پردازش می

شکنند. رگانیک سر و دست میت ارسد که برای خرید محصوالمشتریانی )مانند من و مارگارت( می

که  این یعنی شرکت ارگانیک ایندیا در سطح جهانی هم تأثیرگذار است. آرمان این شرکت این است

شود که به نفع همه ی آگاهی باشد؛ کسب و کار این شرکت به نحوی اداره میای برای اشاعهوسیله

ی صوالت باکیفیت آن را خریدارباشد؛ هم به نفع کارمندان شرکت و هم به نفع مشتریانی که مح

مان آگاهی واحدی هستیم، ها به این درک نرسیم که همهی ما انساناگر همه»گوید کنند. بهاوانی میمی

 « کنیم که گویی بقیه برایمان اهمیتی ندارند.آنگاه با یکدیگر طوری رفتار می

دارد )انجمن کاربرد علوم تلفیقی نام  111ی آهیمسای بهارات میترا و بهاوانی پروژهجدیدترین پروژه

ی طب متخصصین حوزه»ی پژوهشی مستقلی است که در اثر همکاری (. این پروژه، موسسه112نگرکل

شان از صمیم قلب کار شکل گرفته است که همه« تلفیقی، دانشمندان، محققین و کارآفرینان اجتماعی

                                                             
111 AHIMSA 
112 holistic 
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کنند و از نظر انسجام )تعادل( و اشتیاق )انرژی( همانند گازهای نجیب هستند. هدف اگزایمرهای می

فکری را در دنیا القا کنند. آنان با توسل به عشق انجمن آهیمسا این است که مانند لیزر باشند و روشن

ها اورند. آنطلب در بیهای منفعتی مراقبت سالمت را از چنگال شرکتخواهند حوزهمخلصانه می

سالمتی »دهند و نگر انجام میهای طب کلبرای این منظور تحقیقات مستند و مستقلی را بر روی درمان

 « بخشند.حقیقی را در میان مردم رواج می

وقتی از من و مارگارت دعوت به عمل آمد تا عضو آهیمسا شویم، بسیار خوشحال شدیم. نگرش 

ریزی این ی پیشرفت و تکامل برای ما بسیار جالب است. هنگام طرحهی این بنیاد به مسئلدوراندیشانه

نوادگانِ نوادگان ما چه نگرشی به آهیمسا »پذیری توجه زیادی شده است: ی تداومفرایند به مسئله

به آن توجه نشده بود. ما بسیار خوشحالیم « سبز»ای بود که در انقالب این همان نکته« خواهند داشت؟

 ی سالمتی افراد و سالمتی این سیاره دارد. ای به مسئلهی هستیم که نگرش دوراندیشانهکه عضو گروه

 

 ی فرزندانتربیت آگاهانه

ای برای پدر شدن نداشتم و در مورد اهمیت نقش والدین )در من شخصاً قبول دارم که هیچ آمادگی

کنم، چیزهای دانستم. اکنون که به گذشته نگاه میها( در تکوین کودکان هیچ چیزی نمیمقابل نقش ژن

ها را تغییر دهم. دختران و دامادهایم زیادی وجود دارد که دوست دارم به عقب برگردم آن

شان انبوهی از هایم الزم نیست مانند پدر بزرگکنند و این یعنی نوهمی شان را آگاهانه ترتیبفرزندان
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ام تا گویم چطور توانستهکنم، با خودم میها نگاه میهای منفی را بازنویسی کنند. اکنون که به آنبرنامه

تکرار کنم ای را ی فرزندان، همان جملهتوانم در رابطه با تربیت آگاهانهاین حد نادان باشم. من نیز می

 « چقدر زیبا. چقدر طبیعی. چقدر ساده.»گفت: که بهارات میترا در مورد کشاورزی ارگانیک می

چرا عشق مهم است: درمانی اهل بریتانیا در کتاب متخصص روان 113آنقدر ساده که سو گرهارت

باور  تحقیقات خودم من را به این»نویسد به درستی می 114دهدعطوفت چگونه مغز کودک را شکل می

هایی که به یک نسل وارد رسانده است که اگر اراده و منابع وجود داشته باشد، لزومی ندارد آسیب

ای زنندهاند، به نسل بعدی منتقل شوند: لزومی ندارد که کودکان آسیب دیده به والدین آسیبشده

 «(4)تبدیل شوند.

چرخه  بسیار مهم است که ما از اینلزومی ندارد که این تربیت نادرست همینطور ادامه پیدا کند. 

تواند روابط خارج شویم. در فصل قبل، در مورد این مسئله حرف زدم که برنامه ریزی منفی چگونه می

تواند چه تأثیر عمیقی را به کام نابودی بکشاند؛ اما در مورد این مسئله حرف نزدم که تربیت درست می

 بگذارد!  ی مملو از خشونتبر بهبود وضعیت این سیاره

مدیر سابق بخش سالمت کودکان و تکوین انسانِ انیستیتوی  115، جیمز دبلیو پرسکات1990ی در دهه

آمیز دنیا، والدین تماس فیزیکی های صلحملی سالمت به این نتیجه رسید که در بیشتر فرهنگ

خود را در طول روز کنند )برای مثال، نوزادانِ ای را با فرزندان خود برقرار میآمیز و گستردهمحبت

                                                             
113 Sue Gerhardt 
114 Why Love Matters: How Affection Shapes a Baby’s Brain 
115 James W. Prescott 
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ها در زمان نوجوانی مسائل کنند(. عالوه بر این، این فرهنگدر آغوش یا روی دوش خود حمل می

کند دانند که نواجوانان را آماده میکنند و آن را حالتی طبیعی از تکوین بشر میجنسی را سرکوب نمی

ن پی برد که کودکان و حیواناتی که از آمیزتری داشته باشند. او همچنیسالی روابط موفقیتتا در بزرگ

های استرس خود را سرکوب کنند و این ناتوانی توانند هورموناند، نمیبهرهآمیز بیتماس محبت

شناس روان-من به عنوان عصب»گوید کند. پرسکات میآمیز را فراهم میی رفتار خشونتزمینهپیش

ام. اکنون معتقدم که محرومیت نت و لذت انجام دادهی میان خشوتکوینی تحقیقات زیادی را حول رابطه

 «(5)ترین عامل خشونت است.های حسی و جسمانی اصلیاز لذت

ی پزشکی واگذار شده است، از تحقیقات ها به حوزهکه فرایند طبیعی زایمان در آن« پیشرفته»در جوامع 

شود؛ در این جوامع، نوزادان مدت زمان زیادی را به دور از پوشی میی پرسکات چشممتقاعد کننده

تا لوس بار نیاید؛ والدین ریه کند شود که بگذارند نوزاد گکنند؛ به والدین گفته میوالدین خود سپری می

گویند که به قدر کافی خوب شان را به سمت پیشرفت سوق دهند، به او میبرای اینکه فرزند خردسال

کنند تا زنند و در نتیجه او را رها میها تقدیر فرزندشان را رقم مینیست؛ والدین معتقدند که ژن

فراهم  را برای تداوم خشونت در این سیارهخودش بزرگ شود. این رفتارهای تربیتی غیرطبیعی زمینه 

 کنند. می

گرچه تحقیقات معتبر علمی نشان داده است که میان توانمندی فردی، تربیت آگاهانه و برقراری صلح 

شود. ارتباط تنگاتنگی وجود دارد، اما هشیاری عموم مردم به آسانی به این موضوعات معطوف نمی

کم دارد به گوش های جهانی، باالخره پیام صلح و وحدت کمین بحرانی االبته من معتقدم که در میانه
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های افزایش های علمی سنتی دارد. یکی از نشانهرسد؛ پیامی که ریشه در بازخوانی مدرن اندیشهمی

ام آن را توضیح داده بیولوژی باورکه من در کتاب « علم جدیدی»هشیاری عمومی این است که آن 

اش در ترویج ی فرزندان است(، به پاس تواناییژنتیک و تربیت آگاهانهکوانتوم، اپی )و تلفیقی از فیزیک

 صلح و آشتی در دنیا، دو جایزه دریافت کرده است. 

قابل  کمک»شود که بود که هر ساله به کسانی داده می 2009سال  116ی صلح گوئیی اول جایزهجایزه

رئیس  117هیرو سایونجی« کنند.ام اشکال حیات میتوجهی به تحقق جهانی آرام و هماهنگ برای تم

فراتر از توانمندسازی « علم جدید»ی توانمندسازی فردی در بنیاد صلح گوئی روشن ساخت که مسئله

این تحقیق... کمک کرده است که درک ما از زندگی و ماهیت حقیقی انسانیت افزایش »است:  فردی

خته است که کنترل زندگی خودشان را در دست بگیرند پیدا کند. و طیف وسیعی از مردم را قادر سا

مان رقم ی زیبایی را برای سیارهو این مسئولیت را قبول کنند که دست به دست هم بدهند و آینده

 Thousandی اتفاق افتاد و جایزه 2012در سال « علم جدید»دومین تجلیل عمومی از « بزنند.

Peace Flags  از سوی سازمان آرژانتینیMil Milenios de Paz آشتی( و بنیاد  )هزاران هزاره

PEA بوم و هنر( به تحقیقات این حوزه اعطا شد. )بنیاد صلح، زیست 

شویم و در حین تالش برای رسیدن به روابط خودمان غرق می های شخصیما به راحتی در داستان

های ما را در بافتاری ها، داستانزهکنیم؛ اما این جایآمیز، تمام چیزهای دیگر را فراموش میموفقیت

                                                             
116 Goi Peace Award 
117 Hiroo Saionji 
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ای بر دهد که در آن هیچ رابطهی دنیایی را میوعده« علم جدید»دهند. تر و بامعناتر قرار میبزرگ

ی عاشقانه شد، دیگر الزم نیست با چهار ذهن گیرد و اگر کسی وارد رابطهاساس نیاز متقابل شکل نمی

دهد که خشونت در آن جایی ندارد، علم جدید نوید دنیایی را میها، سر و کله بزند؛ اما عالوه بر این

 دهد. ها را در مسیر ایجاد یک دنیای بهتر قرار میچون تربیت کودکانش فوق العاده است و آن

 

 ارتباط گازهای نجیب

خواستم نگارش این کتاب را شروع کنم، از خوانندگانم پرسیدم که آیا کسی هست که اصول وقتی می

های مثبت زیادی دریافت کردم که یکی را در روابط خود به کار گرفته باشد. پاسخبیولوژی باور کتاب 

 ام:ها را در زیر برایتان آوردهاز آن

 سالم بروس،

ی من و همسرم را برای همیشه تغییر داد. بگذار ماجرا را برایت تعریف رابطه بیولوژی باورکتاب 

 کنم:

کردم و از بازی نور روی روی صندلی راحت قطار نشسته بودم و از پنجره بیرون را تماشا می

ها سر خوردیم و به بردم. سرعت قطار بیشتر شد؛ ما از پورتلند بر روی ریلسطح آب لذت می

دادم و تنها چیزی را گوش میبیولوژی باور ی صوتی سمت بیرمنگام حرکت کردیم. داشتم نسخه

های مهم را در ذهنم ثبت کردم تا وقتی به مقصد رسیدم، نیدم، صدای بروس بود. نکتهشکه می
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ها را برای همسرم مارتین بازگو کنم. او در ایستگاه قطار منتظرم بود. پیش از اینکه چیزی آن

بیولوژی ای که تازه آن را تمام کرده بود: بگویم، شروع کرد به صحبت کردن از کتاب فوق العاده

 . باور

ی سرنوشت سازی بود. تصمیم گرفتیم که نوارهای درون سرمان را تغییر این لحظه برای ما لحظه

شدند؛ سپس با استفاده دهیم. ما فهرستی از نوارهایی تهیه کردیم که زیاد در سرمان پخش می

وع ه این نوارها توازن بخشیدیم. در هنگام شرب های برنامه ریزی مجدد ذهن ناخودآگاهتکنیکاز 

کردیم و وقت چندانی برای همدیگر این فرایند، ما بیشتر در دنیای کسب و کار زندگی می

مان نبود که به مرور دارد کردیم که این مسئله عادی است. اصالً حواسنداشتیم. ما تصور می

ش مان را در مسیری پیمان داشتیم رابطهقدیمی« نوارهای»ی افتد. ما به واسطهمان فاصله میبین

کردم که چند سال بعد بدون اینکه مان آن را ساخته بودند. به این فکر میبردیم که والدینمی

 بدانیم، کامالً با هم غریبه خواهیم شد. 

ی کردیم! به واسطهکردیم و نوارهای مفیدی را ضبط میرا پاک می ذهن ما داشتیم نوارهای مضر

کشی تری اسبابنهاده بودیم. ما به مکان آرام این برنامه ریزی مجدد، ما در مسیر جدیدی گام

هایی انتخاب کنیم که جا برای خالقیت داشته باشند. اکنون کردیم و تصمیم گرفتیم شغل

ایم. وقتی کنم که طول موج یکسانی پیدا کردهمان بسیار پربارتر شده است و احساس میرابطه

کنیم بهترین زندگی ممکن کنیم و سعی مییبینیم، با هم رویشان کار مآن نوارهای قدیمی را می

 را برای خودمان به وجود بیاوریم. 
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 مارسی کراینر

ی پیش از انتشار این کتاب، تصمیم گرفتم که حال و وضع مارسی را جویا شوم؛ متوجه شدم که پروژه

بود(  ای برای آیپد که برای آموزش نوشتن و نقاشی به کودکان طراحی شدهمارسی و همسرش )برنامه

 جمع آوری کند.  118استارتری مورد نظر را در وبسایت کیکنتوانسته بود بودجه

کردی... می باید فالن کار را تو»دیگر بپردازند و بگویند مارسی و مارتین به جای اینکه به سرزنش هم

ی نند )یک دورهکی جدیدی را شروع ، تصیمم گرفتند که پرژوه«کردیو تو باید بهمان کار را می

گوید که او و همسرش آموزش آنالین( که نیازی به تأمین بودجه از بیرون نداشته باشد. مارسی می

شان شکل شان را بر اساس ذهن خودآگاهکردند و رابطهشان پیروی نمیی والدیندیگر از الگوی رابطه

ما توانستیم »کنار بیایند: شان ی پروژهداده بودند؛ و به همین دلیل توانسته بودند با تأمین نشدن بودجه

هایی را که در طول این پروژه یاد گرفته بودیم، که یکدیگر را سرزنش نکنیم. بلکه لبخندی زدیم و درس

 «به تصویر کشیدیم.

ی همین پروژه در مارسی و مارتین معتقدند که این پروژه موفقیت آمیز بوده است، چون به واسطه

دیگر پول برایمان مهم نبود. »دادند: ها دلگرمی مینا شدند که به آناستارتر با افرادی آشوبسایت کیک

ی هم نمونه این« مهم این بود که افرادی در آن پروژه کنار ما جمع شدند و از آرمان ما حمایت کردند.

 دیگری از به اشتراک گذاشته شدن نور در اجتماعات گازهای نجیب است. 

                                                             
118 Kickstarter 
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تواند هفت میلیارد انسان را در قالب ارگانیسم است، چون می اینترنت شبیه سیستم عصبی بدن انسان

ی اینترنت خبر دارم )و کنم که از روند تکاملی آیندهای به نام انسانیت به هم وصل کند. ادعا نمیزنده

اند دانم که وقتی گازهای نجیب توانستهدانم(، اما میی سیاره را هم نمیجزئیات تکامل آینده

هایی به نامُ بهار عربی را به راه بیندازند، پس به نند آهیمسا را تأسیس کنند و یا انقالبهایی ماسازمان

های خود را به سرعت وارد مقیاسی جهانی کنند. کسانی که به اهمیت توانند جنبشی اینترنت میواسطه

کنند تا ابنای می اند، امروزه بیشتر و بیشتر از اینترنت استفادهی جهانی پی بردههماهنگ کردن جامعه

های خودم ام که به توصیهبشر را به هم پیوند دهند. یکی از این افراد، خود من هستم. من تصمیم گرفته

خواهم پشت ی بعدی تکامل باشم؛ بلکه میام لم بدهم و منتظر مرحلهخواهم روی صندلیعمل کنم؛ نمی

خواهم تمام گازهای نجیب دنیا را به هم میمیز کامپیوترم بنشینم و از قدرت اینترنت استفاده کنم. 

گیرم. کنم؛ بلکه از وبسایتم هم بهره میوصل کنم و برای این منظور فقط به کتاب و سخنرانی اکتفا نمی

خواهید آن را با جویندگان نور و امید در سراسر دنیا در اگر داستانی برای تعریف کردن دارید و می

ارسال کنید تا آن را از طرف  bruce@brucelipton.comآدرس میان بگذارید، لطفاً آن را به 

توانیم با استفاده از اینترنت، انرژی همدیگر را افزایش دهیم شما با دیگران به اشتراک بگذاریم. ما می

 و گایا را به درخشش در بیاریم. 

فوق العاده به نظر هایت پرسند که: ایدهاند، زیاد از من میکسانی که از آشوب دنیای امروز ناامید شده

لوح نیستم، اما ساده برد؟رسند بروس، اما آیا مطمئنی که گایا از این وضعیت جان سالم به در میمی

ام: ی نجیب زیادی آشنا شدهبینم، چون در مسیر کارهایم با گازهاهمانطور که پیشتر نیز گفتم، خوش
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کنند که به دنیا روشنایی بیشتری ببخشند. و همانطور کسانی که به صورت فردی یا گروهی تالش می

کند که در فصل اول توضیح دادم، الگوهای فراکتالی تکراری موجود در طبیعت و تکامل به ما کمک می

 نیم. ی بهتری را در سر بپروراکه بصیرت، آرمان و امید آینده

کنند که های گذشته ما را وادار میشان هستیم، مانند بحرانهایی که در حال تجربهبه باور من بحران

ی بعدی نردبان دانم که برای رسیدن به پلهتغییراتی تکاملی در خودمان پدید بیاوریم. البته خوب می

شیدن ساختارهایی هستیم که اکنون شاهد از هم پاتکامل، باید مسیر پرپیچ و خمی را طی کنیم. هم

شدند، از جمله ساختارهای مذهبی، سیاسی، اقتصادی و زمانی ساختارهای محکمی محسوب می

اند و به همین های اعتقادی کهنه و نادرستی گیر افتادهدانشگاهی. به باور من، این ساختارها در نظام

ها عبور کنیم؛ باورهایی ی آند کنندهفرو بپاشند تا ما بتوانیم از سد باورهای محدو الزم استدلیل 

؛ «زنمقبل از اینکه تو من را بزنی، من تو را می»ترین که شعارش این است: مانند اخالق بقای شایسته

ها زندگی ما را های تصادفی هستند؛ و یا این مفهوم که ژنی جهشها نتیجهو یا این اعتقاد که انسان

 اند. سال است ما را اسیر خود کرده 150ای که شتهباورهای تاریخ گذ –کنند کنترل می

کنم، نگرم، هیجان زیادی را در خودم احساس میهای پیش روی بشریت میاکنون که دارم به بحرانهم

شویم. ی بعدی تکامل نزدیک میدهند که ما داریم به مرحلهها نشان میچون معتقدم که این بحران

ی هماهنگی و اعتقادی جدیدی وجود دارد که تمدن ما را بر پایهی بعدی تکامل، نظام در مرحله

تریلیون آمیب دست  50دانست که اگر توانمندسازی بنا خواهد کرد. همانطور که یک آمیب نمیخود

دانم که به دست هم بدهند و یک انسان را به وجود بیاورند، چه اتفاقی خواهد افتاد، من نیز دقیقاً نمی
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ی زمین دست از کشتن همدیگر و نابودن کردن این سیاره یارد انسان ساکن کرهاگر تمام هفت میل

دست بردارند و مسئولیت اعتالی ابرارگانیسمی به نام بشریت را بر عهده بگیرند، چه اتفاقی خواهد 

توانست پرسیدید که چه اتفاقی خواهد افتاد، بدون شک او نمیافتاد! اگر آن زمان از یک آمیب می

سان بر سطح ماه، گوشی موبایل و تلویزیون را در ذهن خودش تجسم کند. به همین منوال، ما فرود ان

توانیم پیش بینی کنیم که اگر تمام این هفت میلیارد انسان متوجه شوند که بخشی از ابرارگانیسم نیز نمی

چنین شود، نتایج  دانم که اگری بشری هستند، چه اتفاقی خواهد افتاد. اما میتری به نام جامعهبزرگ

مندترین عواملی است که بر تکامل ای در انتظار ماست؛ چون آگاهی انسان یکی از قدرتفوق العاده

 گذارد. این سیاره تأثیر می

ی زیستی بقا، جلوی کنم که به انزوا فرو نروید و اجازه ندهید غریزهها، توصیه میی این آشوبدر میانه

ینکه دور اان رشد است؛ اکنون زمان آن است که ارتباط برقرار کنیم، نه رشد شما را بگیرد. اکنون زم

ام(، اما به خودمان حصار بکشیم. با تمام قوا از خودتان محافظت کنید )من هم غذای اضافی انبار کرده

ها وارد ارتباط شوید تا بتوانید محافظت اکتفا نکنید. دست خود را به سمت دیگران دراز کنید و با آن

 ییر ایجاد کنید. تغ

خواهم با توسل به دگردیسی کرم پروانه، موقعیت کنونی خودمان را برایتان توضیح دهم. در زیر می

شعور است و در واقع میلیارد سلول وجود دارد. هر سلول یک موجود ذی 7تا  6پوست کرم پروانه بین 

ای ها برای خود وظیفهاین سلولتوان آن را معادل یک انسان مینیاتور در نظر گرفت. هر یک از می

ها ای و غیره. این سلولکنند، برخی در سیستم ماهیچهدارد. برخی در سیستم گوارشی فعالیت می
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شود. همه کند. اقتصاد او دارد شکوفا میکرم پروانه رشد می« گیرند.حقوق می»و « انداستخدام شده»

 کند. د روزهای خوبی را سپری میکرم پروانه دار  –چیز در حال رشد و شکوفایی است 

ایستد. در دنیای درون دارد و از حرکت باز میسپس یک روز کرم پروانه دست از غذا خوردن بر می

های گوارشی سلول« افتد؟چه اتفاقی دارد می»گیوند کنند و میها به همدیگر نگاه میکرم پروانه، سلول

های عضالنی کارشان را از دست شود. سلولن نمیشوند، چون مدتی است غذایی وارد بداخراج می

شوند. ساختاری ها به تدریج اخراج میی سلولکند. پس همهدهند، چون کرم پروانه دیگر حرکت نمیمی

ها خودکشی کنند؛ بسیاری از آنها وحشت میپاشد. سلولکردند، دارد از هم میکه در آن زندگی می

شود ای که زمانی کرم پروانه بود، به تلی از سلول تبدیل میازمان یافتهکنند )آپوپتوز(. آن ساختار سمی

 « پاشد!همه چیز دارد از هم می –وای خدای من »که ساختاری ندارند. 

زده ندارند، اما طور دیگری های وحشتها، با اینکه از نظر ژنتیکی تفاوتی با سلولاما برخی از سلول

بینند و به گرا، آرمان متفاوتی میهای آرماناین آشوب، این سلول یدهند. در میانهواکنش نشان می

ها دوباره کنار هم شوند که این آرمان جدید را تحقق خواهند بخشید. ناگهان سلولرهبرانی تبدیل می

ای باشکوه از میان این دهند: پروانهتری را تشکیل میشوند و این بار موجود بسیار پیشرفتهجمع می

 شود. کنان دور میآورد و پروازسلولی سر بر می یویرانه

های قرار دارد؛ در این دوره سلول« ی کرمینگیاواخر دوره»به نظر من بشریت در حال حاضر در 

برند. من اعتقاد دارم که ی بهتر میگرا )یعنی همان گازهای نجیب( ما را به سمت یک آیندهآرمان

گرا به قدری زیاد خواهد شد که این سیاره را شفا داده و به مانهای آرتعداد این گازهای نجیب/سلول
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های خوش و ی باالتری از حیات خواهند رساند. من مزارع ارگانیک سرسبز، والدین مهربان، زوجمرتبه

 کنم. ی جدیدی را تجسم میخرم و پروانه
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 گفتارپس

 پایان خوش ماجرا

 ای کمدی عاشقانه

 مارگارتبا حضور بروس و 

 شودی اول: پسرک با دخترک آشنا میپرده

 به گمانم از همان لحظه که چشمم به تو افتاد، عاشقت شدم...

 ام، شناختی که در یک سال و نیم گذشته از تو کسب کرده

 به عشقم زمان، مکان، انرژی و واقعیت بخشیده است

 و روحم را تغذیه کرده است.

 توانم بگویمبه گمانم می

 غذای روحم هستی!تو 

 دوستدارت،

 مارگارت

 یهای عاشقانهاز آرشیو نامه-

 مارگارت به بروس

ها، در یک نگاه از میان جمعیت عاشقش شدم. بهتر است بگویم عشق در مارگارت: درست مانند فیلم

 یک تکان! تکانی که نزدیک بود نفسم را بند بیاورد. 
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بودم.  ن سالمتی دوران بارداری و نوزادی شرکت کردهبود و در کنفرانس بین المللی انجم 1995سال 

گذار این انجمن، توماس ام بنشینم که دیدم بنیانرفتم تا روی صندلیداشتم به ردیف اول سالن می

اختیار به زند که پشتش به من بود. وقتی از کنار آن غریبه رد شدم، بیدارد با کسی حرف می ،ورنی

 ی قلبم گذاشتم. شوکی از جنس انرژی قلبم را تکان داد. نفس نفس افتادم و دستم را رو

کردند؛ ظاهراً این ایستادم و به عقب نگاه کردم. توماس و آن غریبه داشتند با تعجب به من نگاه می

ها ها را نیز مانند من شوکه کرده بود! هر طور شده خودم را جمع کردم و به آننفس نفس زدن آن

 سالم دادم. 

سالن وای، چرا اینجوری شدم؟کردم که رفتم، با خودم فکر میام میوقتی داشتم به طرف صندلی

شد و صدها نفر در آن جمع شده بودند؛ اما فرانسیسکو داشت پر می کنفرانس هتل کاتدرال هیلِ سان

ا کنم. کردم که خودم را پیدمن متوجه این مسئله نشدم. به زمین خیره شده بودم و داشتم سعی می

ی باالتری از ارتعاشات خوب بود. حتی مرحله –این احساس فراتر از جذبه و فراتر از شهوت بود 

 اش را هم ندیده بودم!چهره

هاست و بروس لیپتون نام دارد. باالخره سرم را بلند کردم و متوجه شدم که آن غریبه یکی از سخنران

بود؛ هر طور شده راه خودم را باز کردم و از میان در پایان جلسه، جمعیت زیادی دور بروس جمع شده 

مارگارت، خجالتی بودن را کنار بذار. گفتم: جمعیت خودم را به صف اول رساندم. مدام با خودم می

داد اش را به خانمی میوقتی خودم را به بروس رساندم، داشت آدرس خانه باید با این غریبه آشنا بشی.

های بروس را برایش ارسال کند. در حین دادن یدیویی یکی از سخنرانیی نوار وخواست هزینهکه می
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کنید؟ من هم در شما در الهوندا زندگی می»آدرس وقتی به الهوندای کالیفرنیا رسید، با تعجب گفتم 

 «کنم!الهوندا زندگی می

ود؛ اما ده بمن از کنار این غریبه رد شده بودم و ناخودآگاه اندرکنش عجیب و غریبی در من ایجاد ش

 ی من فاصله دارد. ی او تنها چند دقیقه با خانهدانستم که خانهنمی

ی کامالً طهمدتی پیش از برگزاری این کنفرانس، تصمیم گرفته بودم که )برای اولین بار( دنبال یک راب

ید چکار کنم. دانستم باصالً نمیای نداشتم، امحور بگردم؛ اما چون پیشتر چنین تجربهمتعهدانه و ارتباط

ای نهبسیار خب کائنات، من نشا»به همین دلیل، )برای اولین بار( به درگاه کائنات متوسل شدم: 

مطمئن بودم که این همان نشانه « ی واضحی سر راه من قرار بده تا کاری انجام دهم!خواهم. نشانهمی

 است!

هایمان پا بیرون نهاده از دنیای شناختهساختم؛ هر دوی ما من نیز مانند بروس داشتم خودم را از نو می

که از پیشروان جنبش  119سال کار سخت و البته پربازده در شرکت سامیت 16بودیم. من پس از 

ام با سال باالخره به رابطه 13استعدادهای بشری است، از سمت خودم استعفا دادم. همچنین پس از 

ی سامیت برایم خیلی سخت دل کندن از خانواده گذار سامیت نیز بود( پایان دادم.استادم )که بنیان

بود، چون من در این خانواده بزرگ شده بودم )در بیست و چند سالگی وارد این موسسه شدم و در 

سالگی آن را ترک کردم(. مدتی بعد شرکت سامیت )که من هم در تأسیس آن سهیم بودم( منحل  39

                                                             
119 Summit 
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پس از این اتفاقات باالخره قبول کردم که زندگی  شد و همسرم )که از او جدا شده بودم( فوت کرد؛

 ام به پایان رسیده است. قبلی

ها برای خوانندگان کردیم. پیام اصلی این کارگاههای تجربی برگزار میی سامیت کارگاهما در موسسه

 نیدم،های بروس را شاولین بار که حرف« تان هستید.شما مسئول زندگی»آثار بروس بسیار آشناست: 

سال انجام داده بودم، طوری توضیح  16زده شدم، چون او داشت کارهایی را که من به مدت شگفت

جنبش استعدادهای بشری « پردازشی»داد که قبالً هرگز مانند آن را نشنیده بودم. من از زبان می

شتیاق با ا کرد؛ اماکردم و بروس از زبان زیست شناسی سلول و فیزیک کوانتوم استفاده میاستفاده می

اش را برای من فرستاده است( متوجه شدم که اساس داد کائنات نشانهفراوان )که نشان می

 هایمان یکی است!حرف

هایمان را دوست داشتم و همکارانم را هم خیلی من کارم را در سامیت خیلی دوست داشتم؛ مشتری

ی ما نیز به اندازه –در خود بودند  تأمل وشان مانند خودم اهل تعمق دوست داشتم؛ همکارانی که همه

ی خواستیم. عالقهای نبود که میمان آن زندگیهایمان درگیر این مسئله بودیم که چرا زندگیمشتری

 من به تعمق و تأمل در خودم باعث شد که پس از خروج از سامیت هدف جدیدی برای خودم تعیین

ی این واژه پیدا شد( و )دوباره سر و کله« زش کنمپردا»کنم. هدفم من این بود که تمام تجربیاتم را 

ام ی بعدی زندگیی صدر وارد مرحلهها حکمت استخراج کنم؛ تا بتوانم با سعهتوانم از آنهر چقدر می

 شوم. 
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ام را بنوشم توانستم بنشینم و قهوهاولین کاری که کردم استراحت بود. چقدر حس خوبی داشت که می

ام فرا رسیده است، باید با کسی تماس بگیرم و یا به کارگاهی ه قرار مالقات بعدیو نگران این نباشم ک

خواهم از این بیکاری و استقالل که برای سال بعد رزرو شده است، فکر کنم. به دوستانم گفتم که می

تر همسر خوبی نصیبم شود، به شوخی گفتند که امیدوارند هر چه سریعلذت ببرم. وقتی به من می

گذرانی ی جنسی و کلی خوشی خوب بخواهند، کمی رابطهگفتم که الزم نیست از خدا برایم رابطهمی

 برایم کافی است. 

شرکت کنم، وضعیت به کلی تغییر کرد.  120های کاتلین و گی هندریکسوقتی تصمیم گرفتم در دوره

ها ها بردارند. آند و زوجکردند تا پرده از مشکالت افرامحور استفاده میهای بدناین زوج از تکنیک

کردی تازه به ماه عسل شان طوری بود که فکر میکردند، اما رابطهسال بود که با هم زندگی می 20

ها معلوم بود که همدیگر را بسیار دوست داشتند و احترام زیادی برای هم قائل بودند. آن –اند رفته

انند احساسات خودشان را شناسایی کنند و در تومی»دارند، یعنی « شفافیت عاطفی»به قول خودشان 

 « ها حرف بزنند تا احساسات همدیگر را درک کنند.مورد آن

گویم در روابطم کردم، متوجه شدم که گرچه من ظاهرا میدر طی مدتی که با کاتلین و گی کار می

ای گر چنین رابطهدانستم که دیگردم. میدنبال صمیمیت هستم، اما عمالً همیشه دنبال راه دررو می

آمدم. اما آقا و خانم هندریکس من را ترغیب کردند که به تنهایی از پس زندگی بر می –خواهم نمی

                                                             
120 Kathlyn and Gay Hendricks 
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ام را تغییر بدهم، طوری که دیگر الزم نباشد مردان را به زور با خودم صمیمی کنم. الگوهای وجودی

 درهای وجودم را به روی یک عشق بزرگ گشودم. 

 

 دهدپسرک دخترک را از دست میی دوم: پرده

 ای عزیزترینِ کسان، 

 ی چنین عشقی نیست،ممنون که گرچه رفتارم شایسته

 ورزی...این چنین به من عشق می 

 خیلی دوستت دارم!

 بروس

 یهای عاشقانهاز آرشیو نامه-

 بروس به مارگارت

 

ی عشق در تکان اولِ مارگارت، من و او به عنوان دو بروس: شاید فکر کنید که بالفاصله بعد از تجربه

مان را پاک کرده بودیم )و یکی از ما حتی در این مورد سخنرانی هم های منفیگاز نجیب که برنامه

ن برسند(، در دریای گذارند به زندگی مورد نظرشاها نمیگفت که این برنامهکرد و به دیگران میمی

 شادی و خوشی غرق شدیم. 
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« ت و نیمیک ساع»در   -ایم مان را کمدی عاشقانه نامیدهدلیل نیست که ما رابطهخب، اینطور نبود. بی

انه کشیدیم شاول )که در واقع شش ماه بود(، اتفاقات ناگواری افتاد و ما دو نفر چنان برای هم شاخ و 

 مان کم نبود. خوش نداشت. البته شادی و خنده هم در زندگیکه چندان شباهتی به پایان 

م عجیب آن احساس عجیب ماگارت برای من کامالً قابل درک بود؛ البته این مسئله نباید برای شما ه

ها امضاهای ارتعاشی منحصر به اید. حتماً یادتان هست که تمام ارگانیسمرا خوانده 2باشد، چون فصل 

کرد، آرمان کنند. مارگارت زمانی که با آقا و خانم هندریکس کار میره میفردی را از خود مخاب

های مغزی مشخص و منحصر به فردی را در ذهن خودش ایجاد کرده بود، آرمانی عصبی که فرکانس

فته بود ی ذهن ناخودآگاهش( گمنحصر به فردی را به وجود آورده بود. سپس به کائنات )یا ابررایانه

رد شد،  اش هماهنگی وارد میدان شد، او را خبردار کند. وقتی مارگارت از پشت سر منکه هرگاه ارتع

گی و متوجه شد که با فرکانس مورد نظر ذهن ناخودآگاهش هماهن« خواند»امضای انرژیایی من را 

 دارد. 

همچنین برایم قابل درک است که چرا مارگارت در آن لحظه دستش را ناخودآگاه روی قلبش گذاشت؛ 

ها کند و به آنها را دریافت میخواند، آنهای انرژی را میه باور من قلب اندامی است که میدانب

دهد. زمانی که در کارائیب بودم، متوجه شدم که غشای سلول نقش مغز را بازی واکنش نشان می

یزِ هشیاری و ی شگفت انگام(. در این لحظهتوضیح دادهبیولوژی باور کند )این داستان را در کتاب می

من در آن لحظه  –ام نامیده« ارگاسم قلبی»آگاهی، قلب من نیز فوراً واکنش نشان داد. من این لحظه را 
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تواند حقیقت را احساس ، بلکه همچنین پی بردم که قلب می«سر در نیاوردم»فقط از یک واقعیت علمی 

 کند. 

ن احساسی به من دست او را دیدم، چنیکردم، اما وقتی من احساس تکان قلبی مارگارت را درک می

ام، اما آن زمان دانستم که به سمت یک زن جذاب، جالب، قوی، رُک و صادق کشیده شدهنداد. می

 ام!ام آشنا شدهدانستم که با عشق زندگینمی

 همانطور که در مقدمه توضیح دادم، وقتی صحبت از رابطه باشد، سرعت یادگیری من چندان باال

. من در د بعد از اتمام کالس آنجا بمانم و هزاران بار مطالب را روی تخته سیاه بنویسمنیست؛ بای

دانستم که همین پیشرفت باعث ای کرده بودم و میهایم پیشرفت فوق العادهی پاک کردن برنامهزمینه

مانده بود  ها باقیهایی از این برنامهشده است که مارگارت وارد زندگی من شود. اما هنوز هم پسماند

ای بودم که برای خواستم و دنبال رابطهی صادقانه میکرد. من یک رابطهو پیشرفت من را محدود می

 «کنم!به هیچ وجه دوباره ازدواج نمی»ام را تغییر دهم: ساله 17تحقق آن الزم نباشد شعار 

من او را رها کردم!  –ام ا کردهام رترین کار زندگیدانم که احمقانهکنم، میاکنون که به گذشته نگاه می

 ی متعهدانه نیستم. خواستم مارگارت را فریب بدهم، به همین دلیل به او گفتم که اهل رابطهنمی
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 کنندسفرشان را شروع می ی سوم و چهارم: پسرک و دخترکپرده

 ور ساخته استبودن در کنار تو عشق را در وجود من شعله

 ارمرا بیشتر کنم... دوست دخواهد این عشق می و دلم

 کنار تو از خواب بیدار شوم، با تو حرف بزنم، بخندم

 هایت را دوست دارم.و عاشقت باشم. بدجنسی

 هایت را دوست دارم.خنده

 هایمان را دوست دارم.گذرانیخوش

 دوستت دارم عزیزم،

 مارگارت

 ی های عاشقانهاز آرشیو نامه-

 مارگارت به بروس

 

خواهد وارد رابطه شود، در آن شرایط کار درستی انجام مارگارت: وقتی از زبان بروس شنیدم که نمی

ام را دگیبرایش آرزوی موفقیت کردم. اما بعد از آن، روزها گریه کردم؛ چنانکه گویی عشق زن –دادم 

ها برایم بسیار هبودم؛ من فقط چند دقیقه با بروس حرف زده بودم، در نتیجه این گری از دست داده

 عجیب بود )البته به شرطی که توضیحات کوانتومی بروس را در نظر نگیریم(. 
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ها را خواهید خواند( و ی سوم آنالبته قضیه به همانجا ختم نشد. اتفاقات دیگری افتاد )که در پرده

 یم. باالخره با هم قرار آشنایی گذاشتیم. البته هنوز هم در مسیر پایان خوش قرار نداشت

ی متعهدانه نیست. برای اینکه کرد که اهل رابطهرفتیم، بروس تکرار میهر بار که با هم بیرون می

کرد؛ داد و خودش غذا درست میاش ترتیب میام، قرارها را در خانهمطمئن شود منظورش را فهمیده

 عهدی دائمی به من پیدا کند. تو « احساس دِین کند»خواست نمی

ی بدون تعهد شدم. سعی فراوان، باالخره بر ترسم غلبه کردم و با بروس وارد یک رابطهپس از تأمالت 

را « تعهد کامل»مان در کنار او حضور قلبی داشته باشم )بخش کردم یاد بگیرم که تا زمان پایان رابطه

 یاز جریان عشق بزرگ پاک کردم، اما بخش شفافیت عاطفی هنوز برایم مهم بود(. وقتی هشدارها

ورد مباید در »بروس تمام شد، به بحث شفافیت عاطفی رسیدیم و موضوع ارتباط صادقانه مطرح شد: 

 « یه چیزی با هم حرف بزنیم...

ام ی گمشدهدانستم که نیمهتر بودم، اما میگیرتر و جدیبه زودی پی بردم که گرچه من در ظاهر سخت

خواستم به او برسم، باید درهای ت و من اگر میام. بروس مغز بزرگ و قلب بزرگی داشرا پیدا کرده

تر این بود ی جالبعشق یاد گرفتم. نکته زاری ابکردم. چیزهای زیادی در مورد نحوهذهنم را باز می

کرد، اما چیزهای زیادی در مورد تعهد به من یاد داد. ی تعهد استفاده نمیکه هر چند او هرگز از واژه

فرسا بود. دم تأمل کنم، اما شفافیت عاطفی در ابتدا به شدت برایم طاقتمن خیلی دوست داشتم در خو

هایی که دوست داشتم بیخیال باشم و به چیزی بود، حتی زمانبرای این کار باید همیشه حواسم جمع می

 « ارزد.به دردسرش نمی»شدم که بگویم توجه نکنم. گاهی وسوسه می
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ای که در کنار هم سپری ادامه دهم و از زمان فوق العاده به جای این کار، تصمیم گرفتم مسیرم را

ها و ها، خندهجنسیبروس خیلی بانمک و دوست داشتنی است. هنوز هم بد –کردیم، لذت ببرم می

هایش که در گفت مدام به اسبهای بروس میهای زیادی در کنار هم داشتیم. یکی از همسایهقهقهه

زند، چون از آنجا صدای ای روستایی است(، سر میهوندا ناحیهچریدند )الی بروس میجلوی خانه

 شود. شنود و خوشحال میهایمان را میخنده

خیلی زود راه خود را به زندگی ما باز کرد، حتی پیش از آنکه با هشدارهای بروس در مورد تعهد،  خنده

بازی کنیم. من عاشق  121هم اسکربلکنار بیایم. در یکی از اولین قرارهایمان، بروس پیشنهاد داد که با 

شدم! وقتی بروس را شکست دادم، دهانش از تعجب باز مانده اسکربل بودم و همیشه در آن برنده می

ی لغات گسترده، نتوانسته است حریف من شود. به او گفتم که بود. تعجب کرده بود که با آن دایره

کند، در همان قرار اول این بازی زده میا شگفتدانستم استعداد من در اسکربل تا این حد او راگر می

 کردم. را پیشنهاد می

رسیدم، اما از کلمات دو البته شایان ذکر است که من از نظر دانش واژگانی به هیچ وجه به بروس نمی

یکی از  –ها را حفظ کرده بودم ها بود آنکردم که مدتیا سه حرفی مخصوص اسکربل استفاده می

                                                             
 15×15 یصفحه باز کی یالفبا بر رو یهابا قرار دادن حرف کنیاست که در آن دو تا چهار باز یسازکلمه یباز کیاِسْکرَبِل   121

جدول کلمات  کی یهامثل حرف دیاند باها نوشته شدهآن یکه حروف رو یکوچک یهای. کاشآورندیبه دست م ازیامت یمربع

قابل  یهازند. کلمهواژه بسا یو هم به شکل عمود یهم به شکل افق توانندیها مدرست کنند. حرف داریمعن یهامتقاطع کلمه

واژگان  یهااز فهرست یعاد یهافرهنگ لغت یبه جا یفرهنگ لغت استاندارد وجود داشته باشند. گاه کیدر  دیقبول با

 )منبع: ویکیپدیای فارسی( .شودیهم استفاده م یازب نیمخصوص ا
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شود. بروس با است که به نوعی گردباد خطرناک در جزایر فارو اطالق می oeام القهکلمات مورد ع

دار بود که من از خنده روی داری اجرا کرد. آنقدر خندهی من نمایش خندهاستفاده از کلمات مسخره

ده زمین افتاده بودم. چالش جدید بروس این بود که در این بازی بر من پیروز شود. وقتی باالخره برن

 « چه برد دلچسبی!»شد، گفتم 

های کردیم. بروس سالگذراندیم و در سطوح بسیار ژرفی با هم ارتباط برقرار میداشتیم خوش می

ی کس زیادی زندگی را بیش از حد جدی گرفته بود، چون برای رسیدن به خوشبختی، داشت نسخه

واجهه با مسائل کاری، الزم است سال م 16س از پکرد. من نیز متوجه شدم که دیگری را پیاده می

 تر کنم. تر و لطیفگفتارم را کمی نرم

دانستند که کم متوجه شدند که من و بروس چه زندگی خوبی داریم. دوستان بروس میمان کمدوستان

یکی از دوستانش  –گفتند که این رابطه را به هیچ وجه خراب نکند او از تعهد گریزان است و به او می

گفتند که شان برود. دوستان صمیمی من نیز مدام میته بود که حق ندارد بدون من به خانهبه او گف

 اش تا این حد به من نزدیک باشد. اند که سطح انرژیهرگز کسی را ندیده

ی شفافیت کرد و من نیز مجبور بودم به شدت روی قضیههرچند بروس مدام هشدارش را تکرار می

گمانم  دوباره گیر مردی بیفتم که نخواهد مشکالتش را حل کند(، اما به عاطفی کار کنم )تا مبادا

 ایم. ک پایان خوش قدم نهادهیدانستیم که در مسیر مان میخودمان نیز مانند دوستان
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 شی پنجم و غیره: مسیر ناهموار پایان خوپرده

 مسیر عشق واقعی هرگز هموار نبوده است.

 تابستانرویای یک شب نیمه-

 ویلیام شکسپیراثر 

رساند، چندان هم صاف و هموار نبود. مردم زیاد از مارگارت: البته مسیری که ما را به پایان خوش می

گویم که در ابتدا کنیم؛ من هم میکنند که آیا من و بروس هیچ وقت با هم دعوا میمن سوال می

ز او دعواهایمان مانند دعوای تمام زن و شوهرها بود. و سپس داستان یکی  –دعواهایی داشتیم 

 کنم. سفرهایمان را برایشان تعریف می

مان ی یکی از دوستانرا با ماشین طی کردیم تا به خانه سفر ما چندان طوالنی نبود؛ مسیر دو ساعته

ریم و آدرس را از کسی بپرسیم؛ اما گفتم که ماشین را نگه دابرویم. اما راه را گم کردیم. مدام می

دانم، ، می]بارآهی حسرت[خواست خودش مسیر را پیدا کند. بله داشت و میبروس ماشین را نگه نمی

؛ بروس هم که از دست «کردماگر من بودم این کار را نمی»های رایج زن و شوهری! گفتم همان واکنش

د و پارکینگ یک مرکز خرید نگه داشت، پیاده ش خودش و هم از دست من عصبانی بود، ماشین را در

م سپس )جلوی چشم مردم( شروع به داد و بیداد کردیم؛ داشتیم به ه« خب تو رانندگی کن.»گفت 

 رویم. بگفتیم که چکار باید بکنیم و کجا باید می
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یم، آرام پس از چند ثانیه داد و بیداد، دست نگه داشتیم، از هم فاصله گرفتیم، چند نفس عمیق کشید

شدیم و دوباره سوار ماشین شدیم. مدت زیادی ساکت بودیم. سپس شروع کردیم به حرف زدن در 

ده مورد واکنش غیر ارادی شدیدی که هر دویمان از خود نشان داده بودیم، احساسی که تجربه کر

د که بو بودیم و اینکه هیچ یک از ما خواهان چنین واکنشی نبود. این درست برعکس ارتعاشات خوبی

)البته  در سالن کنفرانس احساس کرده بودم. این دعوا مثال خوبی از ارتعاش بد بود. حدود یک هفته

گوید دو هفته( طول کشید تا این ارتعاشات بد از میان بروند. در طول این مدت ما با هم بروس می

مخرب و  تر چنین روابطتوافق کردیم که دیگر هرگز نگذاریم چنین اتفاقی تکرار شود. هر دوی ما پیش

 م. ای را تکرار کنیخواستیم چنین تجربهناپایداری را تجربه کرده بودیم. کامالً واضح بود که دیگر نمی

توانست وجود ما را هم احساس خشم با این سرعت می زدهنده بود که هنوآن زمان واقعا برایمان تکان

ای واقعاً توانم بگویم که اگر رابطهفرا بگیرد. اما اکنون پس از چندین سال زندگی خوب و خوش، می

شود برای باعث میآن نوع خشمی که  –صمیمانه باشد، امکان ندارد که هیچ مشکلی در آن پدید نیاید 

شود شما به انتقام فکر تان، کمی همسرتان را آزار دهید؛ احساسی که باعث میبه کرسی نشاندن حرف

 کنید. 

خواهیم همیشه پس از جر و بحثی که در آن پارکینگ با هم داشتیم، از خودمان پرسیدیم که آیا می

ما رابطه را انتخاب کردیم. سپس به طور  مان را ادامه دهیم.خواهیم رابطهمان خوب باشد یا میحال

مان هست( قبول کردیم که ما بیش از مان به هر چهار ذهنخودآگاه یا ناخودآگاه )ما همیشه حواس

 ایم و قرار هم نیست همیشه حق با ما باشد!حد روی کنترل خود و همدیگر حساس شده
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ی ما های آزاردهنده نزنم. همهنم و حرفابتدا تکنیکی ابداع کردم تا بتوانم عواطف خودم را کنترل ک

پاشید، در نتیجه همسرتان نمک می تان روی زخمدانید که با حرفبا این الگو آشنایی داریم. شما می

خودتان را  تان( کنترلهای مخرب ناخودآگاهگیرید که آن حرف را نزنید. اما )بخاطر برنامهتصمیم می

دانید که حق باشماست و تقصیر همسرتان است. من نید، چون میزدهید و آن حرف را میاز دست می

کردم و رو در رو رفتم، خودم را در آینه نگاه میجویانه، به حمام میبرای فرو نشاندن این سخنان عیب

این کار مستلزم تمرین بود. من « خواهی حق با تو باشد یا عشق؟مارگارت، می»زدم: با خودم حرف می

ام گشتم، انرژیشد و به اتاق بر میهایم تمام میداد. وقتی حرفرار کردم و جواب هم میرا مدام تک آن

گرفتند، چون من تصمیم گرفته بودم هایم رنگ و بوی مهربانی به خود میبه قلبم منتقل شده بود. حرف

 چون و چرا کنم. ام را صرف عشق بیکه انرژی

کرد احساس ناراحتی، خشم و دیم که به ما کمک میمن و بروس تکنیک دیگری نیز ابداع کرده بو

چون و چرا تبدیل کنیم. من و بروس خودمان را عادت دادیم که به جای جر و ترس را به عشق بی

مان است، بدون هیچ حرفی و فقط با لمس و تماس فیزیکی با هم آشتی بحث در مورد اینکه حق با کدام

اید، تان بد است، هر چند از حرف همسرتان ناراحت شدهلکنیم. آشتی کردن یعنی اینکه هر چند حا

تان را به کرسی بنشانید، اما در کنار هم هر چند دوست دارید کمی همسرتان را آزار دهید و حرف

تر کنید، ارتباطی که به مراتب از کلمات عمیقنشینید و بدون هیچ جر و بحثی با هم ارتباط برقرار میمی

شود و تان باز میایتان را فراموش کنید و با همدیگر ارتباط برقرار کنید، قلباست. اگر جزئیات دعو
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زانو،  –شوند. برای این کار حتما باید تماس فیزیکی داشته باشید ی مشکالت به سرعت رفع میهمه

 دست و بازو. اگر تماس فیزیکی برقرار نکنید، همانجا خواهید نشست و غصه خواهید خورد!

ما در خودمان ایجاد کردیم، این بود که در طول روز از کلمات عاشقانه استفاده کنیم؛  عادت دیگری که

دهیم، حتی اگر بروس در حال مسافرت باشد و مجبور شویم از طریق ما هر روز این کار را انجام می

وقتی در راهرو از کنار هم رد  -« دوستت دارم»گوییم اسکایپ با هم حرف بزنیم. مدام به هم می

آمیزی رود و غیره. ما همچنین از اسامی مسخره و محبتمان از خانه بیرون میشویم، وقتی یکیمی

کنیم کنیم. همچنین سعی میکند( نیز استفاده میشان می)که خود بروس ابداع« 122بروس خروس»مانند 

یم و یکدیگر گیردر طول روز تماس فیزیکی زیادی با هم داشته باشیم: زیاد همدیگر را در آغوش می

 بوسیم. را می

کنیم، باید بگویم شما اولین نفری نیستید که روی میکنید که ما در این زمینه کمی زیادهاگر فکر می

کند، با من کار می Mountain of Loveی که در مجموعه 123چنین احساسی دارد. سالی توماس

« دوستت دارم»ی از حد از جملهگفت اولین باری که شما را دیدم، احساس کردم که شما بیش می

مهم نیست چقدر »کم از این رفتار خوشش آمد: اما کم«. زنددل آدم را می»کنید، طوری که استفاده می

ها مسائل را در دل زنند. آنسرشان شلوغ باشد؛ بروس و مارگارت همیشه با هم عاشقانه حرف می

ها تمام نشده شان ایجاد شود. اثر ماه عسل آنگذارند احساس تنفر در دلدارند و نمیخود نگه نمی

                                                             
ی فارسی یعنی رسد، اما ترجمهاست که بخاطر تشابه آوایی در انگلیسی بامزه به نظر می« Goosie, Brucie»اصل عبارت   122

 زند. )م(چندان چنگی به دل نمی« بروس مرغابی»
123 Sally Thomas 
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ها به من هم سرایت های آنتی جالب این بود که عادنکته»سپس شروع کرد به تقلید از ما. « است.

کنند، این روش خیلی به دردت کنی که رفتارهایش دارند تو را دیوانه میکرد. وقتی با کسی زندگی می

 « همسرت را تا سرحد مرگ دوست داری. فقط باید یادت باشد که –خورد می

اشقانه چیز خوبی است. من پایان خوش را عکنم که این تأکید مداوم بر احساسات من شخصاً فکر می

ی روابط ی بروس در زمینهی من نیز مانند خانوادهدانم! اعضای خانوادهای بدیهی و مسلّم نمیمسئله

ها دانستم بهتر از آنام جدا شدم، چون میبود از خانواده سالم 16چندان عملکرد خوبی نداشتند. وقتی 

تر بودم. به باور من اگر هر دوی توانم از خودم مراقبت کنم؛ در آن خانواده من خودم از همه بالغمی

مان را کردیم و هر روز عشقها تالش نمیمان باخبر نبودیم، برای پاک کردن آنهای منفیما از برنامه

مان به یک کردیم، آنگاه کمدی عاشقانهآمیز تقویت نمیت )و کارهای( عاشقانه و محبتبا این کلما

 شد. تراژدی تمام عیار تبدیل می

اشد، این بدر پایان باید بگویم که ارتعاشات خوب کافی نیست؛ البته هر کسی که این کتاب را خوانده 

ی همدیگرند، چون از نظر ی گمشدهنیمهکردند ام که فکر میداند! من کسانی را دیدهمسئله را می

شان تا آخر دوام نیاورد. پیش از اینکه به پایان خوش انرژیایی خیلی به هم نزدیک بودند؛ اما رابطه

 . مان را ادامه دهیمگذارد راهبرسیم، باید ابتدا این بار نامرئی را از دوش خودمان برداریم، چون نمی
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 ی آخر: پایان خوشپرده

ت را درک از صمیم قلب تو را دوست دارم! حقیقتاً معنای بهش –زیبایی تو روشنیِ زندگی من است 

 ای. تقدیم با عشق به عزیزترینم،چون تو درک من را کامل کرده –کنم می

 بروسی

 یهای عاشقانهاز آرشیو نامه-

 بروس به مارگارت

ایین است، اما در این مورد چندان هم پبروس: خب همانطور که گفتم سرعت یادگیری من کمی پایین 

 نبود! 

مان، در اتاق پذیرایی خانه نشسته بودیم. مارگارت روی مبل نشسته بود؛ من شش ماه پس از آشنایی

ه زور هم روی زمین نشسته بودم و به مبل تکیه داده بودم. ناگهان شروع کردم به خندیدن، بعدش ب

ام شده بود. باالخره به او پرسید که چه چیزی باعث خندهجلوی خودم را گرفتم. مارگارت مدام می

دادم که من هفده سال بود شعار می« کنی؟مارگارت، با من ازدواج می»گفتم که نزدیک بود بگویم 

تا یک هفته این «. حتما!»مارگارت در واکنش به این خبر گفت «. خواهم دوباره ازدواج کنممن نمی»

 داد. اما باالخره توانستم او را متقاعد کنم که قصدم جدی است!یتنها جوابی بود که به من م
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من باالخره پی بردم که مارگارت همان زنی است که دوست دارم با او زندگی کنم. باالخره پی بردم 

اگر چهار  –را  124کردیم، حتی بیکنام. ما همه چیز را با هم قسمت میی مورد نظرم رسیدهکه به رابطه

بردیم و تا حد امکان نیز با اش مال اوست! ما داشتیم از زندگی لذت میتکه بیکن داشته باشیم، دو تکه

 هم صمیمی شده بودیم. 

ی سرنوشت سازی بود، اما باالخره این مسیر طبیعی رابطه بود و برای با اینکه این لحظه برای من لحظه

شار بیاورم. من زمانی از ، الزم نبود زیاد هم به مغزم ف«ج کنمخواهم ازدوامن نمی»کنار گذاشتن شعار 

ام را به مارگارت بسپارم. ته دلم توانم تمام زندگیاین شعار دست برداشتم که متوجه شدم می

ام تصمیم بگیرد، دانستم که اگر زمانی ناتوان و از کار افتاده شوم و الزم باشد کسی در مورد زندگیمی

گر الزم ااو اعتماد دارم، مارگارت است. در تمام عمرم هرگز احساس نکرده بودم که تنها کسی که به 

او  –ام را به دست کس دیگری بسپارم. درک این مسئله برایم خیلی سنگین بود توانم زندگیباشد، می

 تا این حد اعتماد من را جلب کرده بود. 

است و اعتماد زیادی به او دارم )و دیگر  هایم جدیوقتی باالخره مارگارت را متقاعد کردم که حرف

میم گرفتیم که آزمایشی در مورد پایان خوش انجام خواهم آن شعار همیشگی را تکرار کنم(، تصنمی

دهیم. آزمایش/چالش ما این بود که بدون اینکه هدفی نهایی در کار باشد، همان کارهای سابق را ادامه 

ند انجام دهیم و بدون اینکه اهداف دراز مدتی داشته باشیم، مان-خواستیم نوعی آزمایش زِندهیم. می

                                                             
124 bacon 
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ی ما هنوز هم با قدرت تمام لحظه-در-زندگی کنیم. پس از هفده سال، آزمایش زندگی« در زمان حال»

 ادامه دارد. 

آمیز باشد. شروع خوبی  کنم که آزمایش ما لزوماً قرار نبود موفقیتمن نیز مانند مارگارت فکر می

مان ماندهکردیم و اگر رفتارهای ناخودآگاه باقیاما به نظرم اگر به مرور مسیرمان را اصالح نمی داشتیم،

 شدیم. کردیم، موفق نمیرا پاک نمی

ها را وارد ای اشاره کرد که ما تصمیم گرفته بودیم آنهای ارتباطی عاشقانهمارگارت به برخی از عادت

نیز در این مسیر کمک زیادی به ما کردند. « های ماه عسلیهفتهآخر »مان کنیم. به نظر من ناخودآگاه

کردیم را به حال خودش رها می« واقعی»گزیدیم؛ دنیای من و مارگارت سه روز آخر هفته را عزلت می

ماندیم(. داد، گاهی تا چهار روز در آنجا میمان اجازه میرفتیم )اگر برنامهمان میی جنگلیو به کلبه

توانیم هر هفته این برنامه را اجرا کنیم؛ اما هنوز هم هایمان کمی بیشتر شده و نمیشغلهمدتی است م

های آخر هفته، عشق و شادی زیادی را با هم مان در این برنامهاین تفریح را داریم؛ در ابتدای رابطه

 کنیم. کردیم و هنوز هم تجربه میتجربه می

کردیم. یک بار ش این عشق و شادی را در جوانی تجربه میگویم ای کاباید اعتراف کنم که گاهی می

شدیم. به مارگارت گفتم که اگر در دوران دبیرستان با او آشنا شده بودم، از همان زمان عاشق هم می

از این حرفم خیلی تحت تأثیر قرار گرفته بود، اما وقتی بیشتر به این قضیه فکر کردیم، به این نتیجه 

داد. اگر در دوران دبیرستان با هم آشنا شده بودیم، آن جریانِ ای جواب نمیطهرسیدیم که چنین راب

برای اینکه چرخش نامتعادل و وابستگی متقابل را کنار  –داد گم کردنِ مسیر فقط یک بار رخ نمی
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ه های ناخودآگاگرفتیم )و برنامهبگذاریم و به گازهای نجیب تبدیل شویم، باید چیزهای زیادی را یاد می

 کردیم(. زیادی را پاک می

ام چندین بار این درس را آموختم که تا وقتی نتوانی سر و وضعت را سامان من در زندگی شخصی

ای است که توانی تجربه کنی، رابطهبدهی، آمادگی ماجرای عشق بزرگ را نداری. تنها چیزی که می

. )حتماً نیاز داریدم به یک همشدیداً ای که در آن بر اساس وابستگی متقابل شکل گرفته است؛ رابطه

کنی(. اگر یاد بگیرید یادتان هست که آن خانم در کارائیب به من گفت تو بیش از حد احساس نیاز می

توانید به عشق بزرگ دست پیدا کنید. من که به تنهایی مانند یک گاز نجیب به تعادل برسید، می

ام، آن اتفاقات ردم، البته اکنون که به اینجا رسیدهسال احساس دلهره را تجربه ک 40شخصاً به مدت 

 برایم هیچ اهمیتی ندارند. رسیدن به اینجا ارزش تمام آن اتفاقات را داشت!

 –تان را فراموش کنید های قبلیامیدوارم که پس از خواندن این کتاب، بتوانید بخش زیادی از آموخته

اید و اکنون که با برنامه ریزی ناخودآگاه آشنا شده لزومی ندارد شما هم مانند من دیر یاد بگیرید.

کند، امیدوارم که دست به کار دانید که این برنامه ریزی چگونه زندگی و روابط شما را خراب میمی

تان بر تان را بر عهده بگیرید؛ و اگر رابطهعاشقانه ها را پاک کنید؛ مسئولیت روابطشوید و این برنامه

های ابل شکل گرفته است، آن را تمام کنید و پشت سر بگذارید. اگر از کمدیاساس وابستگی متق

ی ها را تماشا کنید. اما تماشا کردن داستان عاشقانهآید، ایرادی ندارد که آنتان میعاشقانه خوش

ای خلق کنید که یکی ی خودتان کجا. برای خودتان کمدی عاشقانهدیگران کجا و خلق داستان عاشقانه
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ازیگرانش آن کسی باشد که خودتان دوست دارید باشید؛ و بازیگر دیگرش آن کسی باشد که از ب

 تان کنید. دوست دارید او را وارد زندگی

خواهید پایان خوشی برای خودتان بنویسید، باید دست از احساس قربانی بودن بردارید و دیگر اگر می

تان احساس گناه نکنید! از به خاطر روابط گذشتهو لطفا « او در حقم نامردی کرد.»مانند من نگویید 

اید( ها نداشتههای نامرئی )که شما هیچ نقشی در شکل گیری آندانستید که این برنامهکجا باید می

 کنند؟ تان را خراب میروابط

رید! تان را ادامه بدهید و از تمام لحظات امروز لذت ببرید. دیروز را ول کنید! و بهانه هم نیاوزندگی

های آمریکا هستیم( توانستیم جواب بگیریم، شما هم خوردهاگر من و مارگات )که متولد خیابان شکست

ابتدایی با هم آشنا  س دومهای خوش شانسی هستید که در کالاگر شما از آن زوج توانید. البتهمی

تان باشد! شما سالی هم زندگی خوبی دارید، مبارکاید و در بزرگاید، در دبیرستان عاشق هم شدهشده

سو و ی روابط عاشقانه نیازی به بهانه یا تشویق ندارید؛ هر چهار ذهن شما همکم در زمینهدست

 جهت هستند. هم

بت ایجاد کنم، اما واقعیت این است که من و مارگارت با اینکه امیدوارم توانسته باشم در شما رغ

توانیم فرمولی برای ایجاد پایان خوش به شما بدهیم، چون هیچ فرمولی وجود ندارد که برای همه نمی

دانید من و مارگارت از مسیرهای کامالً متفاوتی به این نقطه رسیدیم و جواب بدهد. همانطور که می

توانم توانم به شما فرمولی بدهم، اما میرا کسب کردیم. با اینکه نمی آمادگی نوشتن یک پایان خوش
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ای وجود دارد که در آن منابع و لوازم گفتار ضمیمهمنابعی در اختیارتان قرار بدهم. بعد از این پس

 ام. خوبی را برای ایجاد اثر ماه عسل معرفی کرده

وش به این معنا نیست که من کامل هستم و تمام ن پایان ختوانم شما را به کمال برسانم. داشتمن نمی

ام را از نو ام فوق العاده هستند. پایان خوش به این معناست که من خودم و زندگیهای زندگیجنبه

کنم، اما این حقیقتاً همان دنیایی نیست که من قبالً در ام. من در همان دنیای سابق زندگی میساخته

ی ماشین و اتمام مهلت تحویل کتاب( که ی سقف، جریمهثل چکهکردم. چیزهایی )مآن زندگی می

مان را نیز ساختند، دیگر چنین اثری رویم ندارند و تعادل رابطهپیشتر خاطرم را مغشوش و مکدر می

داریم. مان دست بر نمیمان بیفتد، من و مارگارت از عشقزنند. هر اتفاقی هم در زندگیبه هم نمی

 برایمان مهم نیست. شود بشود؛ هرچه می

 م. توانم به شما نوید دنیای بهتری را بدهاما می

فکرتان را جذب کم افراد همی خوب و خوشی برای خودتان دست و پا کنید، کماگر بتوانید رابطه

کنند. برای خودتان خواهید کرد و این افراد از شما در برابر دنیایی که پیشتر در آن بودید، محافظت می

« فکرروشن»دهید، نوری که از گازهای نجیب ساطع شده است: آن گازهای نجیب ز نور تشکیل حبابی ا

 دانند راه دیگری نیز برای زیستن وجود دارد. ، همان کسانی هستند که می5فصل 

مان در این حباب قرار ریختند، تمام سیارهها زندگی ما را به هم نمیمن معتقدم که اگر این برنامه

شد از کرد، چون آنگاه این سیاره پر میتمام این سیاره مانند یک لیزر از خود نور ساطع می گرفت.می
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توانید دو جور زندگی کنید. طوری که انگار هیچ چیزی شما می»گفت عشق و محبت. آلبرت انیشتین می

را با  برای خودتان نوری ایجاد کنید و آن« معجزه نیست. و طوری که انگار همه چیز معجزه است.

مان پر شود از نور گازهای نجیبی که هر روز بر روی زمین، همسرتان و با دیگران قسمت کنید تا سیاره

توانیم طوری دانند که ما میآفرینند. گازهای نجیبی مانند قهرمان من، یعنی انیشتین، میبهشت می

 مان معجزه است. زندگی کنیم که گویی زندگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



196 

 

 است. ROYALMIND.IRین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، تربزرگکلیه حقوق این کتاب متعلق به 

 ی الفضمیمه

 لیست اثر ماه عسلچک

 خواهید...باشید که چه می« آگاه»مرور ذهن خودآگاه:  .1

هایی ، از برنامه«فکر کنید»تان به چیزی مرور ذهن ناخودآگاه: پیش از اینکه در ذهن خودآگاه .2

 اید، آگاه شوید. که به صورت ناخودآگاه دریافت کرده

، اقبهمرتان استفاده کنید، مثالً از از ابزارهای موجود برای برنامه ریزی مجدد ناخودآگاه .3

 ظه(. آگاهی )زیستن در لحهیپنوتیزم، نوارهای سابلیمینال و ذهن

 تان نهادینه کنید. طهها را در رابآمیز انجام دهید و آنهر روز کارها و کلمات محبت .4

زید، تان را به روی همسرتان بگشایید؛ از مشاجرات کالمی بپرهیتان شد، قلباگر با هم بحث .5

 تان برگردانید. سکوت کنید و با برقراری تماس فیزیکی، اثر ماه عسل را به رابطه

ودتان ابتدا زندگی خودتان را تغییر دهید تا بتوانید یک گاز نجیب برانگیخته را به سمت خ .6

 جذب کنید. 
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 هایی برای سینمادرمانیکمدی

 )به ترتیب حروف الفبا(

Amélie 

As Good As It Gets 

Blast from the Past 

Bridget Jones’s Diary 

Continental Divide 

Defending Your Life 

Definitely, Maybe 

Doc Hollywood 

Educating Rita 

Groundhog Day 

High Fidelity 

It Could Happen to You 

Jerry Maguire 

Love Actually 

Moonstruck 

My Big Fat Greek Wedding 
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New in Town 

Sleepless in Seattle 

Splash 

The 40-Year-Old Virgin 

The American President 

The Goodbye Girl 

Today’s Special 

When Harry Met Sally 
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 منابع

 

 های کمکی تغییر باورروش

 برای دسترسی و برنامه ریزی مجدد

 ذهن ناخودآگاه

 (www.shamanicjourneys.comشفای کیمیاگرانه )

کند ی شمنیسم و شفای انرژیایی را با اصول کیمیاگری ترکیب میهای نوآورانهشفای کیمیاگرانه روش

 نماید. ی درمانی و رشد معنوی استفاده میو از آن برای شفای جسمانی، مشاوره

 (www.alchemytechniques.comفنون کیمیاگری )

ی قلب )مرکز( تلفیق ترین الیهی فنونی است که تمام ابعاد خودِ ما را در عمیقفنون کیمیاگری مجموعه

 کند. می

 (www.drbradleynelson.com) 125سیستم رموز بدنی شفای طبیعی

                                                             
125 The Body Code System of Natural Healing 
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شود. سیستم مان دچار عدم تعادل شود، امکان دستیابی به سالمتی و سعادت از ما سلب میبدناگر 

ای است که این عدم تعادل را شناسایی و اصالح رموز بدنی شفای انرژیایی و تعادل جسمی برنامه

 کند.می

 (stem.comwww.bodytalksy) 126سیستم بادی تاک

های انرژیایی بدن را همگام کند تا بتوانند عملکردی بادی تاک برای این طراحی شده است که سیستم

 طبیعی داشته باشند. 

 (consciousness2-0.com) 2.0آگاهی 

تواند رتقا دهد؛ این روش میاهای مخرب را تواند برنامهی خودآموزی است که میبرنامه 2.0آگاهی 

 . کند« نصب»و باالترین خودآگاهی هر فرد را « حذف»محدودیت، منازعه و درد را ترس، قضاوت، 

 (www.corehealth.usکور هلث )

ی سالم تواند هستهی کور هلث فرایندی است که می( موسسه127)ژرف، جامع، سریع DTQروش 

 کند. درونی هر شخص را به صورت دائمی فعال 

EMDR (www.emdr.com) 

                                                             
126 Body Talk System 
127 Deeply, Thoroughly, Quickly 
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EMDR های درمانی کند که زودتر از روشدرمانی است که به افراد کمک میهای روانیکی از روش

 سنتی، عالئم و تنش عاطفی ناشی از تجربیات ناخوشایند زندگی را رفع کنند. 

 (www.eftfree.net) 128های رهایی احساساتتکنیک

های ی انرژیهای رهایی احساسات بر مبنای کشفیات جدیدی طراحی شده است که در زمینهتکنیک

 رود. اند؛ این روش برای درمان مشکالت عاطفی، سالمتی و عملکردی به کار میبدن به دست آمده

 (www.thehealingcode.com/home.php) 129رموز شفابخش

یمنی ا-کنند که سیستم عصبیاند و کاری میرموز شفابخش برای از بیرن بردن استرس طراحی شده

 های بدن را شفا دهد.بتواند بیماری

 (ricks.comwww.hendی هندریکس )موسسه

های محوری مربوط به زندگی آگاهانه و عشق ی هندریکس مرکزی بین المللی است که مهارتموسسه

های جدید عشق، خواهند قلهدهد و خود را وقف تربیت افرادی کرده است که میآگاهانه را آموزش می

 خالقیت و سالمتی را فتح کنند. 

 (www.repatterning.orgتغییر الگوی هولوگرافیک )

                                                             
 eft.irر به وبسایت در کشورمان رشد خوبی داشته است. برای اطالعات بیشت eftخوشبختانه از میان منابع معرفی شده، تکنیک رهایی احساسات یا همان   128

 مراجعه کنید. )م(
129 The Healing Codes 



202 

 

 است. ROYALMIND.IRین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، تربزرگکلیه حقوق این کتاب متعلق به 

ه عامل تغییر الگوی رزونانسی سیستمی است که برای شناسایی و پاکسازی الگوهای انرژیایی منفی )ک

 رود. مشکالت یا درد جسمی هستند( به کار می

 (nterpointe.comwww.ce) 130هولوسینک

های مغز تعادل ایجاد کند و تواند میان نیمکرهیمعصبی است که -هولوسینک نوعی فناوری صوتی

 موجب بهبود سالمت جسمی/عاطفی و عملکرد ذهنی شود. 

 (www.inerresonance.com) 131های اینر رزونانسفناوری

دهد که از نظر جسمی، عاطفی، هفت مرحله دارد و به سیستم خودکار اشخاص امکان میاینر رزونانس 

 ذهنی و معنوی به تعادل و هماهنگی برسد. 

 (www.instantemotionalhealing.comشفای عاطفی فوری )

ی دکتر پیتر تی. المبرو و دکتر جورج جی. نوشته 132شفای عاطفی فوری: طب فشاری برای عواطف

 پردازد. شناسی انرژی می: کتابی است که به توضیح پایه و اساس روان133پرات

 (www.thejourney.com) 134سلوک

                                                             
130 Holosync 
131 Inner Resonance Technologies 
132 Instant Emotional Healing: Acupressure for the Emotions 
133 Peter T. Lambrou, Ph.D., and George J. Pratt, Ph.D. 
134 The Journey 
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یا روح « عمنب»ترین سطح سلوک برای دسترسی به حکمت شفای جسم طراحی شده است که در ژرف

 قرار دارد. 

 (meditation.org-www.project) 135ی جریان حیاتمراقبه

خوراند زیستی طراحی شده است. این مراقبه شنونده را ی جریان حیات بر اساس تحقیقات پسمراقبه

 شود. کند که سبب افزایش خوشحالی، سعادت و توانایی یادگیری او میوارد امواج مغزی خاصی می

 (www.netmindbody.com) 136مایندبادینِت

تواند هر گونه عدم تعادل عصبی مایندبادی تکنیکی است برای کاهش استرس ذهن و بدن که میتن

 دن ارتباط داشته باشد( پیدا و حذف کند. ب-را )که به مشکالت ذهن

 (www.neurolinkglobal.com) 137سیستم تلفیق عصبی نورولینک

هایش تمهای بدن و سیستوانند باالترین قابلیتهای مغز مینورولینک با استفاده از تواناییهای پروتکل

 را شکوفا کنند. 

 (k.com-www.psychکی )-سای

کی -شوند. سایباورهای ناخودآگاه مانع از تحقق کامل استعدادهای شما، در مقام موجودی الهی، می

 دهند. ی اصول و فرایندهایی است که این باورهای ناخودآگاه را تغییر میمجموعه

                                                             
135 LifeFlow Meditation 
136 NetMindBody 
137 Neurolink’s Neurological Integration System 
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 (mwww.rapideyetechnology.co) 138فناوری رپید آی

تواند شما را از )که سیستم طبیعی رهایی بدن است( می REMفناوری رپید آی با شبیه سازی خواب 

 (. دست استرس و تروما نجات دهد )بدون اینکه الزم باشد ترومای وارده را دوباره تجربه کنید

 (nection.com/aboutwww.therecon) 139شفای ارتباطی

 فا دهد. های ارتعاشی شتواند بدن، ذهن و روح را با استفاده از فرکانسشفای ارتباطی می

 RIM (www.riminstitute.com)روش 

آگاه رات ناخودکند تا یک سری تغییی سلولی بازسازی میتصاویر واضحی را در حافظه RIMروش 

 تر به سالمتی عاطفی و جسم برسد و موفقیت بیشتری کسب کند. ایجاد شود و فرد بتواند سریع

 (www.rosenmethod.org) 140روش روزِن

شود؛ در این در روش روزن از تماس آرام و مستقیم برای رفع کشیدگی مزمن عضالت استفاده می

 « دهند.ای ماساژ دادن، گوش فرا میبه ج»شود که روش از دستانی استفاده می

 (www.sedona.comروش سِدونا )

                                                             
138 Rapid Eye Technology 
139 Reconnective Healing 
140 Rosen Method 
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ی رها کردن احساسات، باورها مان در زمینهاز توانایی طبیعی دهد که چگونهروش سدونا به ما یاد می

 و افکار دردناک و ناخواسته استفاده کنیم. 

 (www.silvaultramindsystems.com) 141پیاسسیستم سیلوا اولترامایند ای

ی ذهن افراد را های خارق العادهتواند قدرتی است که میپی سیستماسسیستم سیلوا اولترامایند ای

تری تر و موفقها را به سمت زندگی شادتواند آنها را به قدرت برتری متصل کند که میشکوفا و آن

 ببرد. 

 (.concepts.us1in3wwwسه مفهوم در یک مفهوم )

ی کینزیولوژی کاربردی، های حوزهتواند بر اساس تحقیقات و پیشرفتمفهوم می روش سه مفهوم در یک

شان را در هم ادغام کنند و مسئولیت رسیدن به سعادت را بر به افراد کمک کند تا بدن، ذهن و روح

 عهده بگیرند. 

 WOW (www.thewowprocess.com)فرایند 

Wow های جسمی، عاطفی، ذهنی و معنوی را برطرف کند. ها و رنجتواند تنشفرایندی است که می 

 

 

 
Chapter 1: Our Drive to Bond 
                                                             
141 Silva UltraMind ESO 
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