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 مقدمه مترجم
 

 .ید..آمدخوش سرنوشتبر عرشه کشتی 
 

 نشود و موزونوجود خوب  عشقیب طرب افزون نشود      عشق نشاط وبی

 ودنون نشـمک رّا  بارد         بی جنبش عشق دُـدری  به  ز ابر اگر  قطره صد

 «مولوی» -

 

متوجه موضوع عجیبی  ،1مشخصی خود سایتوبدر تحلیل آمار بازدیدکنندگان 

چطور فردی که از رابطه »به این صورت بود،  شدهمطرح یهاسؤالبیشترین شدم. 

سرم و یا نامزدم را هم با به رابطه برگردانم؟ چطور ارتباطم مجدداًرا  خارج شده

؟ آیا راهی هست که مثل مجدد هراس دارندچرا مردم از ازدواج م؟ عاشقانه کن

 «و محبت آمیز بشه؟ ، عاشقانهخوب مجدداً ما رابطه ،عسل ماهدوران 

ما  سایتوبکه البته ارتباط مستقیمی با محتوای  سؤاالت گونهاینحجم باالی 

 عشق» مانند های اساسیپرسش گونهاینتا در پاسخ به  فروبردنداشت مرا به فکر 

شود شود زوجین همیشه عاشق باشند؟ آیا میآیا می از نگاه علم چه معنی دارد؟

شود زوجین را به درک درستی از زندگی کرد؟ آیا می «یعسل ماه»تا آخر عمر 

                                                                                                               
1 - www.razemovafaghiat.com 

   www.julaei.com  
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تعهد و مسئولیت من زمانی به اوج کاری جدی بکنم. « هدف از ازدواج رساند؟

جوانان به  شطالق و تمایل رو به کاه رسید که در تحقیقات خود به آمار باالی

به در رابطه با موضوع ازدواج ازدواج در جامعه رسیدم. متوجه شدم که جوانان ما 

اند که در فرهنگ روی آورده یغربالگوهای ارتباطات بسیار سطحی کپی شده از 

و اقتصادی  عموماً یو مشکالت مسائلما جایی ندارد. متوجه شدم که به سبب 

یز البته گاهی ن قبیل پایین بودن سطح فرهنگ مطالعه و کالتی ازهمچنین مش

 و ، ارتباطاتزمینه خودشناسی های مفید فایده درعدم اطالع از وجود کتاب

آگاهی شده و به ازدواج گریزی جوانان دامن  منجر به عدم بصیرت و روانشناسی

 است.زده 

نیست. اطمینان دارم که م، چون تخصص من ها را ندارها و علتقصد تحلیل ریشه

نار در ک بایستیو متخصصین و مسئولین  صدا درآمدههای خطر در جامعه به زنگ

. بنده نیز وظیفه دانستم در جهت بهبود ارتباطات و آگاهی باشندهم به فکر چاره 

ا ب را به چالش بکشم. عاطفیرابطه چرایی و  عشق عمومی، مفهوم علمیبخشی 

ه هم نا. در میقراردادم مطالعه موردزیادی را از منابع معتبر  یهاکتاباین هدف 

 1،«پتونلیدکتر بروس »نوشته  ،«عسل ماهاثر »کتاب محتوای  ،هااین کتاب

  مرا جذب کرد. شدتبه

 مطالعاتم متوجه شدم طی که دربود  جهتازآنعلت اصلی انتخاب این کتاب 

علمی  رتصوبهولی کتابی را نیافتم که  است های مشابه بسیاری ترجمه شدهکتاب

 «منجر به ازدواجو رابطه صحیح  یشقاعاحساس »مفهوم  ،و توسط یک متخصص

                                                                                                               
1 - The Honeymoon Effect by Bruce H. Lipton, Ph.D 



 مترجم مقدمه

 
9 

را  عاشقی خود و همسرش قصهبه زیبایی تمام  لیپتوندکتر  را توضیح داده باشد.

حس و حال بد تجربه  و گویدخود میشکست عشقی  ازکند. او می برای ما بازگو

یک باور و شعار سال پای  17 حتی کند. اوتوصیف میبسیار دردناک جدایی را 

ی روز تا اینکه «.ازدواج نکند مجدداًهرگز » خورد:قسم میبا خود و  ایستدمیذهنی 

 اهمب بعدها شود وعشق می زیبای لویتألدر ارتعاش انرژی همسر خوبش تسلیم 

 گیرند تجربیات خود را در کتابی با دیگران به اشتراک بگذارند. تصمیم می

ا آشنا بخواننده نا مخصوصاًبرد. علمی پیش می کامالًمباحث را کتاب  ،دوستان

ا ی ، فیزیککتاب شیمی تصور کند با مفاهیمشاید ، دستینازای یهاکتاب

پیش  آرامیبهو  باحوصلهکنم مطالعه کتاب را توصیه می. مواجه است شناسییستز

وانتوم سلولی، فیزیک ک شناسییستز مخصوصاًمباحث علمی و مطالعه شاید . یدبرب

 یکی از مسائل عنوانبه ولی آنچه  و شیمی برای شما کمی دشوار به نظر آید،

 و اکثر جواناناین است که  بوده و الزم است به آن پرداخته شود،جامعه کنونی ما 

 ذارخودسازی تأثیرگ فردی و موفقیت هایی که برمطالعه کتاب در ساالنبزرگ یحت

ازندگی س وبه تغییرات که  هاییکتابورزند؛ می غفلت کنند ومی یانگارسهل ،بوده

 رمسی زندگی در مگر کنند تاباورهای نادرست کمک میاصالح  اندیشه و ،فکر

از وجود چنین  به خاطر عدم آگاهیدلیل،  هم شایدالبته  .بگیرددرست قرار 

 نچنیایناست بگوییم  بهتر شاید ایم وعادت کرده معموالًما  باشد. هاییکتاب

های راه حل درمان، ایریشه اصلی وهای بدون شناسایی روشایم که آموخته

ه درخواستی ک پس بریمنمیهم  جاییبهراه  عموماًکه گیریم می به کار سطحی را

دیگران ه ب کتاب بخوانید و کتاب بخوانید و ،کنیدپیشه صبوری  این است که دارم

 کدیگریسیاره زیبا یک زندگی زیبا را به در این منتقل کنید تا  را های خودنیز یافته

ده نویسنهای موضوعات و یافتهفضای قشنگ در غرق  باهم میبیای کنیم.  یههد
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تقال نا باهدفمن  نیز نفوذ کند.ما  ناخودآگاهدر ذهن  «عسلماهاثر »تا  مشوی کتاب

کتاب  ازهایی در بخش -کامل متن اصلی یدارامانتو البته با -تر پیام بروس دقیق

 اببه متن کتها را باال زدم و ستینآشده بود، علمی تخصصی و خیلی ها که بحث

و ساده سازی مطالب ارزشمند ها تالش دم. پس از مدتضافه کرمطالب توضیحی ا

با نظرخواهی که از دوستان کردم، متوجه شدم خوانش و درک و تخصصی کتاب، 

ه ک شده است. امیدوارم  ترچسبدلتر و مطالب کتاب پیش روی شما بسیار راحت

 گردد.  واقع قبول نظر شما نیز  مورد
 

ا ربزرگ محقق  فرد یک کتاب یددارشما به یاد داشته باشید که  لطفاً درهرحال

قب الزم شد به ع هر جاروید و بپیش  فصلبهفصلته و خوانید، پس آرام و پیوسمی

 . عجله نکنید اصالً و از مفاهیم برسید تریعمیقبه درک برگردید تا 
 

 درقآن ،و ازدواج ، مفهوم عشقهابین انسانبه ارتباط نسبت بروس عمیق  بینش

 :است کرده خوددو جایزه ارزنده جهانی را از آن تاکنون زیبا و وسیع است که 
  

 یاست که ساالنه برا 2119( در سال Goiصلح ) یزهجا ،بروس یزهجا یناول

 بهتر یزندگ یبرا یو هماهنگ جهان آمیزصلح یقاتبرجسته در تحق هایکمک»

(، اظهار Goiصلح ) یادبن یسرئ ،«یونجیسا یروه. »گرددیاهدا م «ینه زمکر یرو

مک ک یتبشر یواقع یتو ماه یزندگ ترعمیقبه درک  تحقیقات گونهاین» :داشت

 رندیخود را به دست گ زندگی کنترل انداز مردم توانسته یعینموده است. اقشار وس

 « برسند. یبه هماهنگ ،جهان یندهسازندگان مسئول آ عنوانبهو 
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از طرف سازمان ملل  2112هزار پرچم صلح در سال  یزهجا ،جایزه بروس دومین

 یصلح، اکولوژ یاد( و بنMilenios de Paz) آرژانتینی سازمان یتبود که با حما

 ، به ایشان اهدا شد.و هنر

را من چند بار خواندم. پس از ترجمه کتاب از همسرم نیز درخواست اصلی کتاب 

در این کتاب به موضوع کردم کتاب را مطالعه کند. جالب است مفاهیم مطرح شده 

ر زندگی د را «عسلماه اثر»ل شد. ما تصمیم گرفتیم یبدتما ای چند هفتهگفتگوی 

اورنکردنی نتایج ب. را چاپ کنیمکتاب  ،بود مؤثربگیریم تا اگر  به کارزناشویی خود 

با این کتاب زندگی عاشقانه جدیدی را آغاز کردیم. ما دوباره  من و همسرمبود. 

 ی شدیم. عسلماه

، من مجبور شدم های زیادی برای بنده داشتدشواریترجمه این کتاب  ،دوستان

پاسخ دهم که بروس توضیح نداده بود. مطالب بسیار تخصصی و علمی  سؤاالتیبه 

و همچنین باید کاربرد  داشتسازی و بومیبیشتر  اتبود و احتیاج به توضیح

دادم. امیدوارم که های کتاب را به خواننده کنجکاو ایرانی توضیح میآموزه

شما قرار گرفته باشد و با نظرات سازنده خود ما را در مسیر آگاهی  موردتوجه

 بیشتر همراهی کنید.بهتر و بخشی 
 

  ود تجربه کنید.خرا در زندگی  عسلماهاین کتاب شما نیز اثر  بامطالعهامیدوارم 
 

 ارادتمند شما

 محمود جوالیی

www.razemovafaghiat.com 
www.julaei.com 



 12 اثر ماه عسل

 

 مقدمه نویسنده

 

 زندگی بدون عشق ارزشی ندارد. 

 .8جاری کن جسم و جانتاست، آن را بنوش و در  حیات ععشق، مای

 «مولوی»  -

 
 طروابعشق و گفت که تو کتابی درباره کسی به من میاگر وقتی جوان بودم، 

 چون آن دوره« ؟!عقل از سرت پریده: »گفتممی او خواهی نوشت، به عاطفی

سازان هالیوود است فیلم یا و ذهن شاعران وپرداختهساختهپنداشتم که عشق می

 کنند.  درک، اندهکردبه نحسی را که هرگز تجر کنند تا به مردم کمک

امکان  !بابا خیالبی...  !زندگی مشترک سعادتمند؟ !عشق جاویدان؟»

 «نداره!

 کردمشده بودم که فکر میذهنی ریزی من هم طوری برنامه بسیاری افرادمثل 

از من  یذهنریزی د. برنامهآیمی به دست خودخودبه ،برخی چیزها در زندگی

سوی والدینم برایم طراحی شده  که البته از داشت تأکیدبر تحصیل  همان ابتدا

ارمند ک سبک زندگی کارگر و برتفاوتی که در  برای والدینم، ارزش تحصیل. بود

گی یک هکشیدن و روزمرزحمت ؛ ، خالصه شده بودحاکم است یزنشینمپشت

                                                                                                               
 م«.ناموال»پذیر  و جانشدل  که بی عشق رفت هیچ حسابش مگیر    آب حیاتست عشق در عمر -1
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شین یزنمپشتیک مدیر  یشپر آسازندگی در مقابل های خشن و کارگر با دست

 یی لطیف! هادستبا 
 

بدون تحصیل در این دنیا هیچی » :بودندباور این  برنسبت به آینده من  هاآن

 د.بو قبول کردهرا  کهنه« باور»این  همذهن من بود که  عجیب اینجا «.!شوینمی
 

د شعجیب نبود که وقتی مسئله تحصیل مطرح می طرز فکر والدینم،بر اساس این 

 مدرسهاز  شادمان آید که یک روزمثالً یادم می. به انجام هر کاری بودندحاضر  هاآن

ها ولیسلتکچیزی در دنیای میکروسکوپی  بودم کهخوشحال خیلی  .به خانه آمدم

خواستم تا میکروسکوپی را برایم  اوانه از و مصر به سمت مادرم رفتمآموخته بودم. 

بخرد. او بدون هیچ درنگی مرا به فروشگاه برد و اولین میکروسکوپم را برایم خرید. 

یا و  تیرکاله کابویی، هفت یک کرده بودم اصرار بارها قبالً است که یدر حالاین 

 .نداشت العملیعکسچنین اما  ،دنبخربرایم « 1روی راجرز»کیف کمربندی 
 

ام بود که به قهرمان کودکی «نیشتیانآلبرت »، «روی راجرز»ام به رغم عالقهعلی

کنار گذاشته بودم.  راقهرمانان آن دوره جوانان همه  و «راجرز یرو»من  تبدیل شد.

موهای پرپشت را دوست داشتم که  انیشتین همیشه آن عکسیادم هست که 

انیشتین در تلویزیون اتاق  تماشای. از است زبانش را بیرون آورده سفید دارد و

گوش و بازی یداشتندوستگی عاقل، ر. او همچون پدربزبردمبسیار لذت مین یمنش

 . در ذهن من بود

                                                                                                               
8- Roy Rogers (.م8388-8331متحده آمریکا )، موسیقیدان اهل ایاالت 
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 به خاطرو بود خارجی یک مهاجر مانند پدرم  انیشتیناز اینکه  ،بیشتر از همه

. خوشحال بودم، شودچیره  آن زمان، حاکمبر تبعیض توانسته بود  ،برتری علمی

داشتم.  شدگیردطحس  همواره ،«یویورکچستر نوست»در دوران کودکیم  تمام

را زی ،هایشان بازی کنمبا بچه من دادنداجازه نمی بودند که والدینی ،در آن محله

ه اینکهمیشه از کنم. منتقل می هاآنرا به « یزمبولشو»افکار  کردندمی تصور

 دست بهجهان را مردم توانسته بود احترام  مهاجریک  عنوانبه انیشتیندانستم می

 کردم.احساس غرور و افتخار می ،آورد

س پ ،گذرانی با میکروسکوپو اشتیاقم به وقت ی که داشتمخوب آموزگارانبه لطف 

ده در دانشک و کسب کنمرا  «دکترای بیولوژی سلولی»مدرک توانستم  هااز سال

 راندو همینمشغول به تدریس شوم. جالب است که در  «ویسکانسین»پزشکی 

 نیز «مکانیک کوانتومی»یعنی « علم جدید»بود که احساس کردم باید به مطالعه 

 نیایدبه  انیشتینبه فهم ماهیت عمیق خدمات تا  کردم تالشبنابراین  ؛بپردازم

 .ابمیدست علم

های دیگر آدمی زمینه دردانشگاه موفق شدم، اما درس و در  در آن دوران هرچند

بطه ای یک راوقتی هنوز بر یوچندسالگستیبدر روابطم. در  ویژهبه ؛ضعیف بودم

 پس از ده سالهم و ناپخته بودم، ازدواج کردم. عاقبت  بسیار جوان ،بلندمدت

گیرم. او مصرانه مخالفت به پدرم گفتم که دارم طالق میروزی  ،زندگی مشترک

 «ش کنی!نباید ترکَ !ازدواج مثل یک شغل است» :کرد و گفت

 کشتارِ و قحطی گرفتارِ یِاز روسیه ،1919پاسخ پدرم برای کسی که در سال 

درگیر  شدتبهاش زندگی خود و خانوادهدر کسی که  ؛مهاجرت کرده بود، انقالب

 نوعی ،تعریف پدرم از یک رابطه !اما برای من نه؛ شتمشقت و بقا بود، معنی دا

شبیه چیزی  ؛است ی آنبرای بقا ایشراکت کاری بود که در آن ازدواج وسیله
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که در قرن هجدهم در  شریک زندگی از طریق یک آگهی روزنامهیک  استخدام

 شد. غرب وحشی انجام می

« !بعد چیزهای دیگه ،اول کار»اصلی پدرم بود:  دیدگاهازدواج پدر و مادرم بازتاب 

ود. نب سازگار پدرم فکر طرزبا این  ، امامریکا متولد شده بودآدر  نیزهرچند مادرم 

کردند، اما موفق خانگی کار می وکارکسبپدر و مادرم شش روز در هفته در یک 

 صمیمانه گرم ویا رفتارهایی  کلماتی محبت آمیز و هاآنندیدیم که  وقتهیچ 

 داشته باشند. 

آن زمانی  و پدیدار شد ازدواجشان سستیوارد دوران نوجوانی شدم،  که هنگامی

سبب تشدید پناه بردن پدرم  ،مادرم از یک رابطه بدون عشقشدید خشم  بود که

زد، من و می به همفضای آرام خانه را  هاآنمشاجره  هایی کهزمانبه الکل شد. 

پدر و مادرم تصمیم  وقتییم. شددر گنجه پنهان می ،ترمکوچکخواهر و برادر 

به  .ناپایدار بود شد امابرقرار بس های جداگانه زندگی کنند، آتشاتاقگرفتند در 

 خوبی بودند. «شرکای کاری» هاآن رسیدمی نظر
 

خاطر به نیزو مادر من ، پدر 11 همچون بسیاری از پدر و مادرهای سنتی در دهه

به دانشگاه رفت، از هم جدا شدند.  ترمکوچکاما وقتی برادر  -ماندند باهمها بچه

رابطه  الگوبرداری ما از تأثیر بدتر از مراتببهطالقشان  تأثیر دانستند کهکاش می

 بود. ناکارآمدشان
 

آن زمان پدرم تنها کسی بود که به خاطر زندگی خانوادگی نامطلوب سرزنشش 

 اطر از بین بردنهر دو به خ والدینم، شدم فهمیدم که تربزرگاما وقتی ؛  کردممی

اینکه فهمیدم رفتار  ترمهمآرامش و هماهنگی خانواده به یک اندازه مقصر هستند. 

برای  ،هایمتالش و زندگی و بر من ریشه دوانده ناخودآگاهمیر چگونه در ض هاآنبد 

 اثر گذاشته است.  ،عاطفیایجاد روابط 
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 شدتبهکردم. فروپاشی ازدواج خودم را تجربه می تلخیهای در آن دوران سال

 رقدآن .آن زمان بسیار کوچک بودند دو دخترم کهبه خاطر  ویژهبهویرانگر بود، 

دیگر ازدواج نکنم. باور کرده بودم که عشق  ، هرگزبود که عهد کردم یبددوران 

 در ذهنم دائماًسال  17این شعار را  روازاینحقیقی افسانه است )حداقل برای من(. 

 «!کنمنمیازدواج  وقتهیچ دیگه» :کردمتکرار می

 نادیدههم این واقعیت را  از طرفیولی  ؛دانستمرابطه را یک نیاز نمیمن  هرچند

شکل متکه  بدن انسانها گرفته تا یکه همه موجودات زنده از تک سلول گرفتمنمی

 .نیستندنیاز بیزنده  اتموجوددیگر بودن با از  ،ستا تریلیون سلول 11از 

 ای درگیر رابطه با زن جوانیای بود: مرد جاافتادهکلیشه کامالًاولین عشق بزرگ من 

 ،یک سالکند. برای ای را ایجاد مینوجوان گونه و شود و روابط عشقی شدیدمی

 و مواد هاهورمونبودم. مقصودم « معجون عشق» مستی ناشی ازدرگیر زندگی شاد 

صحبت  هاآنبیشتر درباره  3در فصل )یابند. شیمیایی است که در خون جریان می

 برای یبیشتر وقتاو گفت به که  سوختزمانی  امعشق خام نوجوانی (خواهم کرد.

یک جراح  زندگیاش را برداشت و رفت و در دوچرخه .احتیاج دارد یریگمیتصم

اندوه و درد عشق با  توأم ،بزرگ و خالی اییک سال را در خانهو من  وارد شدقلب 

من در حالتی همچون حالت ترک اعتیاد برای زنی گذراندم که مرا رها کرده بود. 

 دردناک است. بسیارکه  ؛بودم، ترک اعتیاد به عشق
 

های هورمونمعتادان به  همهکه برای بلبرای معتادان به هروئین  تنهانهترک اعتیاد 

به خاطر شکست عشقی روندی معکوس  هاآن یوشیمیبحاال  که-ناشی از عشق 

 دردناک است. -ستگرفته ا در پیش
 

ود، که ترکم کرده ب زنی یتنها نشسته بودم و درباره وقتی یک روز سرد زمستانی

  «برو و رهایم کن! !نلعنتی رهایم ک» :خوردم. ناگهان با خود گفتمغصه می
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با  آن زن که همان کاری نیستتکرار  دقیقاًاین  ،بروس»پاسخ داد  صدایی درونی

 باطل شد.  جادو و سحرهمین زمان بود که آن بلند خندیدم و  «کرد؟ تو

ین همبا  باألخرهم. یدخند، بلند میمفتریفرومن روز به بعد هر وقت که در خود آ زا

 شتا از شرّبود کنار گذاشتم، هرچند هنوز خیلی مانده ی بدم را گذشته ،هاخنده

 رها شوم.

ازه تدر یک مدرسه پزشکی تدریس کنم،  تا به کارائیب رفتم زمانی کهبعدها 

 .دارمفاصله ،امروی زندگی کنترلکه چقدر از داشتن  فهمیدم

ا ب ای ویالیی که رو به اقیانوس بوددر خانه ،آنجا در زیباترین مکان روی زمین 

یک باغبان و یک آشپز  خانهکردم. آن زندگی می ،بوهای خوشپر از گل یحیاط

 .خواستم آن زندگی را با کسی شریک شومهم داشت. می

 بمناسخاص و فردی من شریک جنسی نباشد. یک خواستم که فقط کسی را می

کسی که زندگی در زیباترین مکان زمین را با او شریک  خواستم.ازدواج می برای

 .رسیدمنتیجه میکردم، کمتر به اما هرچه بیشتر جستجو می؛ شوم

د، آمده بو« گرانادا»کردم تا نظر خانمی را که تازه به یک شب بهترین تالشم را 

یادی توانم با تو باشم. تو زنه، هرگز نمی»به چشمانم نگریست و گفت: او جلب کنم. 

 «توانم حس کنم!می کامالًاین را  !هستی یمحتاجوابسته و آدم 

 رفتم فروخودم . در سکوت کرد اصابتمستقیم به مغزم  ،ایمثل گلوله پیام اواین 

الزم بود این حرف  ،ممنون» :گفتمکردم و  وجورجمعخودم را  زوداما خوشبختانه 

ه گوید، بلکه به این نتیجدرست میاو که  ایمان داشتم تنهانه« شنوم!باز یکی را 

اید ب ،دنبالش بودم شدیداًکه  ایاشقانهع رابطه ورود به ازدواج و رسیدم که پیش

 بدهم.  سروسامانام را زندگی

ه را برای رابط اینکه جستجوی ناامیدانه محضبهافتاد:  جالبیاتفاق  ماجرا بعدازآن

، ، انگیزه واقعی نوشتن این کتاببله دوستان باالخرهشد.  امیزندگوانهادم، زنی وارد 
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 هایخود را که شبیه کمدی داستان عشقو ما  شد امیزندگوارد « رت عزیزمامارگ»

اما هنوز زود است که به آن ؛ کردیم آغازکردم، باور نمیهرگز رمانتیکی بود که 

ت ؛ قرار نیسنیستمتنها ماندن  بهمحکوممن گرفتم که بپردازم. اول باید یاد می

ام دگیخودم روابط ناکام زن تنهانهگرفتم که روابطم تا ابد بدفرجام باشد. باید یاد می

 !آورم به وجودم را موردنظر خوبتوانم رابطه ام، بلکه خودم هم میرا ایجاد کرده
 

اد. رخ ددر درون من  «تجلی علمی» زمانی تجربه کردم کهدر کارائیب را  اولین گام

ها یا حتی توسط ژن هاسلولکردم، فهمیدم که پژوهش می هاسلولوقتی در مورد 

ز ا تغییر من شد، من شروععامل آنچه من کشف کردم  .شوندخود ما کنترل نمی

که  ؛ کسیل شدمیبدت «1مولوی»یک دانشمند مغرور به یک دانشمند معتقد به 

ها ظرفیت همه ما انسان و است فیزیکی زندگی جاوید ورای جسم داشت گمان

  .میرادار سیاره زیباخلق بهشت بر روی این 
 

 درنهایتشروع تبدیل من از یک منتقد ازدواج به فردی بالغ بود که  این لحظه

ق را محق رؤیاهایش کرد که قادر است باورمسئولیت روابط ناکامش را پذیرفت و 

ژی بیولو»کند. در این کتاب، این گذار را با استفاده از همان دانشی که در کتاب 

 توضیح خواهم داد که چرا بعد هایفصلدر  کنم.ام، توصیف میشرح داده «باور

مواد ترکیب ، هاهورموندخالت  واسطهبه دلخواهتانایجاد روابط عاطفی  عدم

 هاآنز ا ترمهم بلکه ،نیست مطلوبتربیت نا حتی یاو ها ژن داخل مغز و شیمیایی

 شوند.می و واقعی جدید است که مانع تجربه روابط عاشقانه باورهایتان این
 

 «انجامد.تغییر باورها به تغییر روابط می» اینکهیعنی این 

                                                                                                               
ه قرارگرفت و الگونزد دیگر ملل شناخته شده  بزرگ ایرانی همچون مولوی، در و شاعرانجایگاه عارفان  -8

 است. م
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 چهار ذهن حاکم بر رابطه

 «چهار ذهن» نفردر روابط بین دو من معتقدم است، زیرا کمی پیچیده مسئله 

 ،درک نکنیدیکدیگر  ه بامقابلدر  را . اگر طرز کار این چهار ذهندخیل هستند

در جای اشتباهی به دنبال عشق واقعی »حتی اگر نهایت تالشتان را نیز بکنید، 

اغلب  روانشناسیخودیاری و  هایکتاببه همین دلیل است که « خواهید گشت.

از چهار ذهن فعال  هاآن زیرا ،انجامندکنند اما به تغییر واقعی نمیآگاهی ایجاد می

 .پردازندمی دو موردبه  فقط ،رابطه و حفظایجاد  در

در نظر  ،ایدکه داشتهرا ی اانهشقاع بررسی کنید و  بهترین رابطه را تانخود گذشته

 و روزیادتان هست که  حتماًکرد.  شما را دگرگون بگیرید. آن عشق بزرگی که

 ید. ردبتنها با آن عشق به سر میید، داشته باش یازن غذا و به آب ینکهبدون ارا  شبتان
 

است که  «عسلماهاثر »همان این  ؛دنکرا فراهم می یکرانبیعشق، انرژی 

خوشا به سعادت افرادی که این انرژی را تجربه و زندگی ماند. تا ابد باقی می

 کنند.می
 

، مشاجره و پرخاش یا حتی جدایی گیهبه روزمر ،عسلماهاثر انرژی البته اغلب 

 ات شیرین ماه عسلاین است که اثر آن، ی هم داریم وخبر خوباما  ؛شودختم می

 رود.ناز بین  هم باشد و تواند ماندگارمی

ین در بدتر و «اقبال»عشق در بهترین حالت نتیجه  ،کنیدمیشاید با خود فکر 

تیجه ن رؤیاییبوده است یا اینکه ناکامی در عشق  «اشتباهانتخاب »حالت نتیجه 

 است.  فرد شانسیبد
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 انتزندگیرا در  عسلماهتوانید اثر خواهم داد که چگونه میاما در این کتاب، شرح 

پردازم. وقتی دریابید که چگونه ایجاد کنید. همچنین به علل زوال آن نیز می

مانند من  نیز، شما دهیدمیچگونه آن را از دست یا و  توانید آن را ایجاد کنیدمی

  .نیدکمیرانید و یک زندگی سعادتمند خلق میاز خود بد در روابطتان را  «کارمای»

 .ی را تجربه کردمخوشبخت ،سرانجام همین کشف،دلیل  به ،ناکامی هاسال پس از

، مارگارت و من کنندمی سؤالما  از افراد زیادی در مورد راز خوشبختی ازآنجاکه

مان ایجاد کنیم و زندگیدر را  عسلماهشرح خواهیم داد که چگونه توانستیم اثر 

داستانمان را با شما  ما قصد داریمسال حفظ کنیم.  17تا به امروز به مدت آن را 

 واقعاًعشق  .هاستدر میان انسان مهم رشدزیرا عشق عامل  به اشتراک بگذاریم

 ! ددار واگیر
 

 رادافایجاد کنید،  تانزندگیرا در  عسلماهخواهید دید که وقتی موفق شوید اثر 

ند د پیهمچون خودتان را جذب خواهید کرد؛ هرچه بیشتر، بهتر. پس بیای یعاشق

ن کنیم تا ای زاراب و عشق خود را به یکدیگرآویزه گوش کرده ا موالنا ر ساله 611

 برای که این کتاب ارمشود. امیدوعالم بهتری برای همه موجودات  جای زیبا سیاره

بخصوص در  آن لحظه سفری کهمانند ه، باشدمتفاوت آغاز سفری نیز شما 

 جریان تانزندگیدر  هرروز عسلماهانرژی اثر  امیدوارم .شدبرای من آغاز  ،کارائیب

 یابد.  
 

 ارادتمند شما

 یپتونبروس اچ. ل
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 سوی پیوندی نوحرکت به: 8فصل 

 

بدون هیچ  مستقل و و تنها زندگی که از شکلی واحد تصور وجود

 .ماست تصور از فراتر باشد،اشکال  وابستگی به سایر

 «لوییس توماس» -
 

 که نیدک تعجب شاید در گذشته مکرراً روابط ناموفقی را تجربه کرده باشید، اگر

شوند. ممکن است علت اینکه چرا بازهم به تالش می تکرار روابط گونهاینچرا 

ا بدهم رتوانم به شما این اطمینان دهید برایتان تعجب برانگیز باشد. میادامه می

که این تالش شما تنها برای تجربه اوقات خوش عاشقی ولو کوتاه مدت، نیست. 

یری داشتنی در جزایر گرمسهای دوستتماشای تبلیغات تلویزیونی با تصاویر زوج

های رغم تجربهتواند دلیل اصرار شما بر ایجاد روابط باشد. شما علیهم نمی

 مچنان به دنبال رابطه خوب هستید، زیراطالق ه زیبرانگتأسفناخوشایند و آمار 

 . ایدارتباط با همنوعان خلق شده و پیوند ایجاد برای

 اند.آفریده نشده کردن زندگی تنها هرگز برای هاانسان

یک ضرورت بیولوژیکی، شما و هر ارگانیسم دیگری در کره زمین، به  بر اساس

تر ارت سادهعبه بط باشید. شوید تا با یکدیگر در ارتباتشکیل اجتماع ترغیب می

ات یاز ضرور یکی خود همنوعانگفت که ارتباط موجودات زنده با  ینتوان چنیم
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 نیدکمی فکر آن مورد در آگاهانه شما . مهم نیست کهحفظ بقا است یبرا حیاتی

 دهد. می سوق سمت پیوند و ارتباط  به را شما شناسیزیست نه، یا

 خود تکامل» آن را که حداقل دونفره یک گروه در افراد شدن جمع حقیقت، در

 تحریک را «بیولوژیکی تکامل» که است اصلی نامم؛ نیروییمی «خودی به

 کند.می

 «1هاومونفر» زندگی اجتماعی نیز مانند عالوه بر دیگری بیولوژیکی الزامات البته

 یپاورق در است. شده طراحی هاگونه و افراد بقای از اطمینان برای که دارد وجود

از  یگریافراد د یافرد ترشح شده و در فرد  یکهستند که از  یها موادفرومون

دهیرنگ ادرندق یمیاییمواد ش ینو ا کندیم یجادا یرفتار یهاپاسخ گونههمان

 یرثتأ هاآنو بر رفتار  کرده یکتحر یام،پ یدکنندهتولرا خارج از بدنِ  یامپ های

 درنهایت و حتی محافظت رشد، جنسی، رابطه غذا، برای محرکیمانند  ،بگذارند

 .بقا تنازع جنگیدن برای جهت رحمبی محرکی

 نای اما شده،ریزیبرنامه چگونه یا کجا در «زندگی اراده برای» که دانیمنمی ما 

وقتی . دهدنمی دست از را خود جان راحتیبه موجودی هیچ که است واقعیت یک

-نمی تریباک آن بکشید، ها راباکتری مانند ها،ارگانیسم ترینبدوی کنیدمی سعی

 تالش تمام توان با در عوض،« بکشید! مرا تا کنممی صبر من باشه،» گوید،

 در روابط زن و همین حالت را. نماید حفظ را خویش بقای بتواند تا کندمی

 ییکه در آستانه جدا بینمهایی را میزن و شوهر ،اغلبتوان دید. می نیز هاشوهر

                                                                                                               
ب هستند که موج ایشده دفع یاشده ترشح یمیاییعوامل ش یولوژیکیالزامات ب عنوانبهها فرومون» - 1

 م..«گردندیگونه م یک یدر اعضا یپاسخ اجتماع
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را تنها  ییاند و جدادر کنار هم به ستوه آمده یاز زندگ هاآنهستند، اگرچه 

 یرندگیقرار م ییجدا یقدمیکدر  ی، اما وقتدانندمی به آرامش یدنرس حلراه

 وگیریلرابطه ج یاز نابود دارند یسعگوناگون  یترفندها کارگیریبهناخواسته با 

 د.بهتر شو یاوضاع کم یدتا شا یندازندب یقعوتبه  آن راحداقل وقوع  یاکنند 

 ،گردد تهدید ما بقای وقتی نشوند، ارضا ما بیولوژیکی هایمحرک کههنگامی

در اعماق وجود خود،  «احساس خطر» باتجربه آگاهی ذهن، ما قبل از حتی

 . است هست که اشتباه چیزی که شویممتوجه می
 

 - شودمی نیز حس مردم جهان سطح در درونی احساس این حاضر در حال

-نسانا کره زمین و دیدهآسیب زیستمحیط قابلیت بقای به وقتی ما از بسیاری

 اساحس دل خود کنیم، عمق آسیب را درفکر می اندرسانده آسیب آن به که هایی

ود، شمی بقا، الزاماً بقای جسمی که در وهله اول به ذهن تداعی منظور از. کنیممی

 شود و کتابی کهنیست؛ بلکه بقای روح، روان، عواطف و روابط را نیز شامل می

ه ب یشتربو  شدهینتدوهدف اصلی  پیش رو دارید با اشاره به همین رویکرد و

 آخر لفص در اما؛ پرداخته است انگیز،روابط شگفت یدتجد یا یبرقرار یچگونگ

 تواندمی «اثر ماه عسل» توسط ایجادشده انرژی چگونه که داد خواهم توضیح

 .دهد نجات را نیز ما هایگونه و داده شفا را سیاره


