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 دوازدهن فصل

 شهود کردن باز

 

 شیهود آنچیه بییان بیا را شیهود کیه اسیت آن تیر راحیت اوقیا  بعضی  کنید  وی  عهل چگونه و چیست شهود

 کیه نیسیت کیاوییوتر واننید ذهین. کنید وی  حسیا  را چیزهیا ههیه کیه نیسیت ذهن فقط. دهین توضیح نیست

 دنییای دنییای  نیسیت  ونییت شهود. گیرد نه  کار به را ونطق اصول کاوییوتر یک وانند   a+b+c+=dبگوید

 .نیست ساختار و فرم

. کند و  حس را حقیقت تفسیر  و توضیح بدون و فههد و  کلها  از استفاده بدون که قدرت  یعن  شهود

. نیسیت شیها فیزیکی  جسین شیهود. شیها برتیر خیود بیه اسیت پیوندی کند  و  عهل فضا و زوان ورای شهود

گاه ذهن آرزوهای. کند و  عهل ههند وقارن آینده و حال گذشته  که این به علن با شهود  گییرد  و  را شها آ

 الهیام و وکاشیفه بصیر   طریق از شها با شهود. کند و  پیدا برایتان را آنها به نیل راههای و رود و  آینده به

 وین کارهیای جیزو ایین دهین  انجیام را کیار ایین بایید فیردا وین: »گویید نهی  شها به شعور وثل. گوید و  سخن

گر بود خواهد خوبی کار این است   و کننیده سیرگرم آییا: »گویید وی  شهود آن  جای به.« دهن انجاو  ون که ا

 .«دهن انجام اوروز خواهن و  که است کاری این بود  نخواهد آفرین شادی
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 درونی  وییل با و برهاند کار سخت از را شها کوشد و  که شهاست درون بازیگوش کودک وانند غالبا شهود

 واههیا کیه را پاسیخهایی شیگفت   کهیال در شیاد  دنییای آن در. بیرد سرگرو  و شادی دنیای به را شها فراوان 

 یافت. خواهید در بودید  کرده آن صرف وقت

 در انشتین و ادیسون قبیل از نوابغ . برساند نتیجه به را ها ایده تواند و  زدن هن به چشن یک در شهود 

. کردنید وی  ابیدا  فضیا و زویان ورای در را هایشیان اییده آنهیا. انید کرده و  عهل شهود از ظریف و باال سطح 

 و پاسیخها تیا کنید کهیک شیها بیه توانید وی . رود وی  فراتیر اسیت  وشیهور ناشیناخته بیه کیه چییزی آن از شهود

یابید است ناشناخته دیگری ذهن در که را اطالعات  کرای شیهود . در  قرویز و بینف  نیلی   رنی  بیا ششین  چیا

گر. دارد ارتباط  این در شها که باشد وعنا بدین است وهکن شوید  و  جلب رن  این به که کنید و  احساس ا

کرای کیردن باز شرف در که شها از دسته آن چال . هستید شکفتن و شدن باز شرف در ها وحدوده  ششین چیا

 آن سییس و بشینوید را شهودتان صدای که است این تان وبارزه هستید  خود سوم چشن وعروف  قول به یا

 .کنید دنبال عهال را
 

گر  شد. خواهد گشوده رویتان به بسیاری راههای باشید  شهودتان پیرو ا
 

 کنیید فیرض. کنیید پییدا ایید کیرده کیار آن روی سیالها کیه را وشیکل  پاسی  توانیید و  ثانیه یک عرض در شها

 :گوید و  پیوسته عقلتان و کنید ترک را کاری وایلید

گر  در.« بکنی  را کیار ایین تیوان  نهی  تو نداری  کاف  پول. شد خواه  هالک گرسنگ  از بگذاری کنار را کار  ا

 وعجیزه دو یکی  شیاید ده   انجام را کار این قادری که نهیکن  وانهود چرا خو : »گوید و  شهودتان که حال 

خ اتفاق این شود که باعث باشد نهفته آنجا  و اطهینان قلب  انرژی از شعور  و شهود بین زدن پل برای. دهد ر
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گیر حیال این با آیند  نه  ونطق  نظر به که دهد و  شها به پاسخهایی شهود غالبا. کنید استفاده اعتقاد  بیه ا

 .بود خواهد سودوند کار حاصل نهایید  عهل آنها وبنای بر و کنید  اعتهاد پاسخها

 هیایی زوزویه شیها ههه. کنید اعتهاد آن به که بیاووزید نخست دهید  ارتقا را شهودتان توانید و  چگونه

 خواهید و  چه و بکنید ویخواهید چه زندگیتان در اینکه به راجع دارید هایی ایده ههگ  رسد  و  گوشتان به

 خودتان به شها از بعض  اینکه با و دارید  ذهن در رضایتبخ  زندگ  یک از تصوری خودتان برای شها. باشید

 اعتهاد آن به قدرها آن شها از تایی چند و حت  کنید  پردازی خیال خیل  تصور آن به راجع که دهید نه  اجازه

 .دهید راه تصور این به خود روزوره تجربه در که نهیکنید

 در شهود آودن در عهل به راهها  آن از یک . دارد خود در راههایی شهود دنیای در حد از بی  سلوک و سیر

 کسل و افتاده پا پی  حال زوان آن  با وقایسه در که کند  طوری وبهو  را شها تواند و  که است آینده زوان

 بسییار انرژیهیای از واقعی  دنییای ذهنی   واقعییت و عینی  واقعییت بیین هسیت تفیاوت . آید و  نظر به کننده

 از برداشیت  توانیید وی  خیود ذهن و شهود با شها. شها افکار دنیای یا شهودی  دنیای تا شده ترکیب کندتری

 اییده آن حفظ. کنید زندگ  را آن زدن هن به چشن یک در و کنید  حهایت  کاوال آن تحقق تا و بیرورید ایده یک

یرا برد  و  بیشتری زوان عین  واقعیت در  کیردن فکیر. زویان و فیرم بر است وشتهل عین  واقعیت دنیای که ز

گیر. آنهیا تحقیق به کردن فکر تا است تر کننده سرگرم ها ایده به  عینی  واقعییت بیه را خیود شیهود خواهیید وی  ا

 . دهید گسترش را خود تهرکز و نفس به اعتهاد حواس  تهرکز ایهان  اعتهاد  شکیبایی  برگردانید 

 زنی  وقتی  اوقیا  از بعضی . کنید تبعیت الهاوهایتان از و بگیرید بهره خود شهود از توانید و  شها ههگ 

 شیها ههچنیین. اسیت شیهود ههانیا ایین. است پشت خط کس  چه که دانید و  شها آید و  در صدا به تلفن

 اعهیال  بیا را آن کنیید  توجیه بیین  ایین به که است این شها چال . باشید کس  چه خواهید و  که ویدانید
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 را خیود واقعی  قیدر  کنیید عهیل شیهودتان وبنای بر وقت . کنید ههاهن  خود رفتار طرز و ها گرای  کلها  

 .کرد خواهید احساس

 

 .رسید و  اهدافتان به سریعتر شهود وبنای بر کردن عهل با
 

گر یید دهیید انجیام بایید که کارهایی از فهرست  احتهاال کنید  و  زندگ  خود شعور سطح در ا  کلهیه بیه». دار

 چرا دانید نه  حال این با. اید کرده ریزی برناوه خود واههای و ها هفته روزها  برای احتهاال «کنید گوش باید

 وغیز را شیعور و شهود. کنید و  زندگ  شعور دنیای در حد از بی  شاید کنید  نه  آزادی و شادوان  احساس

 بیه را وسیالل کیه شهاسیت وجیود از بخشی  اسیت شیعور کیه وغیز چپ سهت. اند ناویده نیز راست وغز و چپ

 و شیهود شیها وغیز راسیت سیهت. اندیشد و  زوان  توال  طریق به و دارد  کار و سر ونطق با سیرد  و  خاطر

 .است کلها  فراسوی دنیای خالقیت؛ و تخیل قدر  و است  احساسا 

یرا نیست  کاف  شهود دنیای در کردن زندگ   در سییر و پیردازی خییال جیز ویکند زندگ  دنیا این در که کس  ز

 از ویدام کیه ایید دییده را کسیان  شیها ههگی . کنید نهی  زنیدگی  با دیگری کار گویی گنده هن شاید و رؤیا عالن

 تهرکیز . ندارنید خالقیتی  هیی  و برنید  و  سر به فقر در ههه این با و زنند  و  دم بزرگ های برناوه و تصورا 

ییادی قصید و اراده صبر    اینکیه وحی  بیه عینی   واقعییت  در. شیود تبیدیل واقعییت بیه شیهود تیا اسیت الزم ز

ج که است جهت این از. است شده کهنه دیگر کرد خطور ذهنتان به ای ایده  آن روی گذشیته در آنچه بر نهادن ار

یید دوسیت را تیان گذشیته خیوی  خویشیتن بایید یعن  است  اههیت حالز سخت اید کرده کار  وحی  بیه. بدار

. شیود وی  گذشیته وربیوط بیه وسألهای به تبدیل شنیدید  را آن که آن وح  به شهودتان  به چیزی راهیابی
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ج اید آوده آن از که جایی و اید بوده آنچه به نسبت یید دوسیت را خیود گذشیته. شیوید قالل قر  و ار  بیه و بدار

 .بگذارید احترام آن

 وثیال طیور بیه. بگیریید کن دست را خود تان گذشته کارهای خاطر به که دارید این به گرای  شها از بسیاری

گیر یید دوسییت حیاال بودیید نوشییته پیی  سییال کیه را آنچیه احتهییاال نویسیید  ویی  کتیابی ا گییر. ندار  ای حرفییه بیه ا

...  ییک وین پیی  سیال سیه ییا دو: »بگوییید بنگریید  عقیب بیه وقتی  شیاید دارد  پیشیرفت به رو که وشغولید

 رو و بشینوید را شیهودتان صیدای توانیید و  سریعتر بدارید  گراو  را تان گذشته بیشتر هرچه.« نبودم بیشتر

گیر. برویید پیی  آینیده به   دشیوار سیخت شیهودتان صیدای شینیدن باشییده نداشیته دوسیت را خیود گذشیته ا

یید دوسیت ایید کیرده ایجیاد گذشیته در که را فروهایی شها که شود و  باز حدی آن تا شهود زیرا شود  و  . بدار

 .کنید عهل توانید و  شهود از عالیتری سطح در بدارید  دوست بیشتر کنید و  خلق که را چیزی آن هرچه
 

 . بفرستید آویز وحبت انرژی خود گذشته به
 

ک را خیود خیاطرا  و گردیید بیاز گذشیته بیه که است وهن بسیار ییرا کنیید  پیا  گذشیته از اغلیب آدوی  ونییت ز

 اییام در کیه ای قلبی  کیفییا  بیه. دارد وی  نگیه عقیب را آدم کیه آورد وی  ییاد بیه را ای ناخواسیته ونف  خاطرا 

ک . ایید داده انجیام توانسیتید وی  و دانسیتید و  که را کاری بهترین شها که ببینید و بنگرید کردید ایجاد دردنا

 .اند یافته تکوین زوانها آن در دارید اوروز که حاالت  و وهارتها شناختها 

 وقت چند شها. سازد و  پذیر اوکان را تان بعدی گام که نهد و  ودیعه به شها در رشدی عبرت   درس هر

کنیون افتیید  وی  ایید آورده دسیت بیه کیه ای العاده فوق چیزهای فکر به وقت چند به  ووفقییت کارهیای هین ا
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 حیال که شد خواهد باعث آنها به اندیشیدن و آورد و  یادتان به اید داده انجام و اید خواسته و  که را آویزی

 .آورید دست به ووفقیت هن

گر  کنیید  نیدک   را آنهیا بعید کنید  ضبط را آنها تصاویر باید نخست کنید  واقع  را خود شهودی بین  وایلید ا

 تسیخیر را خیود شیهود اینکیه وح  به. آورید در عهل به را آن شکیبایی و صبر با سیس و بسیارید  ذهنتان به

 کیه اسیت ایین وهین. گیردد وی  گذشیته بیه تبدیل نحو بدین و شود و  خاطره یک به تبدیل آن خیال کنید  و 

ییید  یییاد بییه وثبییت افکییار بییا را گذشییته یییرا بیاور کنییون کییه اسییت آن در بصیییرت  ز  واقعیییت بییه را آن خواهییید ویی  ا

 .درآورید

 واههیا ها  هفته توانید و . بیندیشید و بازگردید ساخته شعورتان که هایی «باید» فهرست به دوباره حاال

 آینیده در خیود قیدم هیر بیه و کنیید ترسیین ذهنی  نظیر از را خیوی  آینده نقشه تا کنید صرف وقت سالها حت  و

 حیالز یابید دست اهدافتان به توانید و  که بدهد را باور و ایهان این شها به که ای برناوه داشتن. بیندیشید

گیر. باشیین داشیته استواری تصور خود اهداف از که است این وسأله وههترین. است اههیت  را خیود نقشیه ا

 آن آسیانتر ههیشیه. شید خواهیید خیود درون خالق انرژی سیالن و وعجزه وانع کنید  دنبال جدی حد از بی 

 و اهیداف کلییه توانید وی  تهام زیبایی با شهود. بیافرینید خواهید و  را آنچه شهودتان  از تبعیت با که است

 کیاری اویروز بییا: »گفیت خواهید غالیب شیهود. بییاورد اروغان به برایتان هن را آن از بیشتر حت  و عقلتان صور

 آن «.بکنیین تولییدی غییر کیار سییر دل ییک بییا بروین  کتابخانه به بروین  جنگل به بیا بزنین  قدو  بیا نکنین 

 آنچه از بی  حت  اید  نکرده خودتان برتر اهداف جهت در که وفیدی کارهای چه روز پایان در که بین و بیا وقت

 ببرد  جلوتر اهدافتان از واه ش  را شها که بیاید ذهنتان به ای ایده حت  شاید. داشتید نظر در فهرستتان در

یرا  .ویکنند زندگ  آینده در شهود ز
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 داشیته خیاطر بیه اویا. گذشیته و حیال در تیا بریید سیر بیه آینیده در بیشتر که دهید و  ترجیح شها از بسیاری

 وبنیای بیر نکیردن عهیل هرگیز و اسیت چییز ییک حاضیر حیال بیه تصورا  بازگرداندن و آینده در زیستن که باشید

گییر. دیگییر چیییزی تصییورا   کییه  را ای زنییدگ  بییود نخواهییید قییادر نکنییید  عهییل خییود تصییور و بییین  وبنییای بییر ا

 .بیاورید وجود به خواهید و 
 

 .است آن به فرادادن گوش شهود گشودن شیوۂ بهترین
 

 ایید  نکیرده اعتنایی آنها به و غافلید و نادان انسان  که اید شنیده گوشتان در هایی زوزوه شها از نفر چند

ک  اید شنیده نجواهایی شها از نفر چند وثال  طور به  دهیید  قیرار خود حرفه خواسته و  دلتان که کاری از حا

 کیه نیسیت تیر ساده آیا دهید  انجام را کار آن توانید نه  اینکه بر وبن  اید تراشیده خود برای دالیل  دالها اوا

 خواهید وی  بیشیتری انرژی کشیدن کنار را خود دهید  انجام را کار آن توانید و  اینکه بر وبن  بتراشید دالیل 

 ونفی  صیرف را وقتتیان کیه زویان  ویکنید فرسودگ  احساس چقدر که کنید فکر. پیشروی اوکان کردن فراهن تا

 کیه زویان  شیوند وی  حیل تیر راحیت وسیالل چقیدر و کنیید وی  بیودن پرانیرژی احسیاس چقدر و ویکنید  «باف 

 .ویکنید فکر وثبت»

 شیاید. کنیید دنبیال را قیدیه  دلبسیتگ  ییا و سیرگرو  ییک و کنیید تیرک را کارتان بخواهد دلتان واقعا شاید

یابید  ههیین در دیگیران کیه بشینوید شیاید. بیود خواهد عهل  کار این که خواند و  گوشتان به شها ذهن که در

 راه ایید گرفتیه پی  که راه  اینکه بر وبن  دهند نشان عالله  زوان و زوین و اند بوده ووفق شها کاری زوینه

یید آنهیا بیه کیه ای عالقیه خیاطر بیه را شیها کیه چیزهیایی بیه اشیاره بیا شها شهود. است صحیح   سیهت بیه دار

 کیه یابیید وی  در کنیید تبعییت صیدا ایین از وقتی . خواننید و  فرا آینده سوی به را شها کنند  و  جلب خوی 

گیر. شیوند وی  بیاز رویتیان بیه درهیا جیا ههه   شیها بیه زویان و زویین شیدید  وواجیه بسیته درهیای بیا چنانچیه ا
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یید؛ زور بسیته در به. دارد وجود پیهودن برای بهتری راه اید برگزیده که راه  این از غیر به که گویند و   بیه نیاور

 .بگردید باز درهای دنبال به و بنگرید برتان و دور

 خطیور ذهنتیان بیه کیه اویال  افکاری طریق از را شها شهودتان. گوید و  سخن شها با حال زوان در شهود

کا  کنند  و   بیه شیهودتان صیدای شنیدن برای. دارد و  وا حرکت به خاص  وسیرهای در احساسا   و ادرا

گر. کنید توجه هایتان احساس و ها ایده درون  دنیای  دهید  انجام را کاری که آورید و  فشار خود به چنانچه ا

 خیود شهود به شها که شود و  وعلوم کنند  و  دیگری کار انجام به وادار را شها اصرار به هایتان احساس اوا

 بیاز بیرای گویید وی  شیها بیه دقیقیه هیر و فرسیتد  و  پیاوهایی برایتان ودام شها شهود. دهید نه  فرا گوش

 .ویکند هدایت برتر وسیر و سرزندگ  سوی به را شها پیوسته. کنید کار چه انرژیتان کردن

 طرییق از را خیود شیعور کیه شیده آووخته شها به. باشد ستیز در شهودتان با شها شعور است وهکن اغلب

کادویک  دنیای طریق از و علن طریق از  انترهنگف  شیها عقالنی  و ونطقی  ذهین تکیوین بیرای را ووقعیت که آ

ج کند  و  فراهن  و الکتریکی  چراغهیای رادییو  قبیل از اختراعا   بزرگترین از بسیاری حال  این با. بگذارید ار

 شیعور باشید؛ یافتیه توسیعه سیخت توانید وی  شیعور. انید آویده وجیود بیه شهود و شعور آویزش از تلویزیون 

 وعتقدیید شها از بسیاری. کند تهدید احساس شهود جانب از تواند و  شعور. کند اداره را صحنه دارد دوست

گر: »که گر» یا «نیست درست پس بییوندد  وقو  به آسان حد از بی  چیزی ا  نتیای  نکینن کیار سخت آن روی ا

کند و وهار تواند و  خرد که است راههایی از یک  این.« بود نخواهند ارزنده آن  .کنترل 
 

خ آسان بسیار وسالل کنید  و  عهل شهود براساس که زوان   .دهند و  ر
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 بیودن پیذیر انعطیاف. اسیت خودجیوش شهود کند؛ حل ونطق با را چیز ههه که است آن شیفته شها شعور

گر. است اههیت حالز سخت ح پی  از اهداف به ا  پیاوهیای شاید بچسبید  سخت و سفت تان شده ریزی طر

 .بدهید دست از کنید  تر ساده را وسالل چگونه براینکه وبن  فرستد و  برایتان از شهودتان که را بسیاری

گر  ایین جیای بیه کیه دهید و  ترجیح بیرسید خودتان از و کنید درن  ورزید  و  اصرار کاری انجام به دیدید ا

 زوییان شییاید یییا بییهایییید  باییید کییه نیسییت راهیی  تییرین عییال  اییین کییه باشیید اییین علییت  شییاید بکنییید  چییه کییار

گر. باشید برگزیده را ناوناسب   بیا کنیید  اعتهیاد آن بیه و کنیید عهیل احساسیاتتان وبنیای بیر لحظیه بیه لحظه ا

 بود. خواهید راحت کالنا  و شهودتان

 به را کارها و بروید  کجا به که بگیرد تصهین کند  تنظین را ها نقشه که است این آن و دارد  ای وظیفه شعور

 و ویکشید نقشیه کنید  وی  بررسی  را هیا نقشیه وانید  وی  کشت  ناخدای وثابه به شعور. بگذارد عهل نهای 

 کاپیتیان کنند؛ و  تعیین واقع در را سیر خط که اقیانوسند و هوا این حال عین در اوا. کند و  هدایت را کشت 

 کیه اسیت شیعور کیار بنیابراین. کننید اسیتفاده راهنها عنوان به جغرافیایی  نقشه از و باشد پذیر انعطاف باید

 نظیر بیه کیه) هیا گهراهیه از گویید  وی  سیخن دارد قیرار رویتیان پی  که طوفان از شهود. کند هدایت را کشتیتان

ح را ای آینده وسیر ؛(کنند و  جلوه ویانبر . کنید و  تنظین شود فراهن شها برای ونافع بهترین تا شده که طر

 را خود اراده و عزم. شوند و  شها تعال  باعث که اهداف  کنید  استفاده اهدافتان تعیین جهت خود شعور از

 تعیین وسیرتان  حفظ تان  شعور از استفاده شیوه بهترین جهت یعن  - کنید جزم شدن بهتر و رشد جهت در

 بیه را شیها نحیو سیریعترین و ترین راحت و بهترین به شهودتان. پیراوونتان دنیای با بستان بده و اهدافتان 

 تبعییت خیود ژرفتیر آرزوهیای و درونیتیان اوییال یتیان  الهاوهیا احساسیاتتان  از کیه شرط  به ۔ برد خواهد آنجا

 .کنید
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گر. گردد و  ای تازه کار دنبال به که بگیرید نظر در را فردی وثال  طور به  کیار آن پیوسیته و کنید رها را خود او ا

  تین روی پییاده بیه خیود شیدید وییل بیه کیه روزی . ویکند هدایت کار آن سوی به را او شهودش کند  وجسن را

. دهید دسیت  بیه را آغیازی نقطیه کیه برسید ذهن  به ای ایده یا کند برخورد شخص  است با وهکن دهد  و 

 و شیهود از تبعییت. نکنید پییدا وسیالل حیل بیرای راهی  و کنید  بنیا ونطقی  وسیری بکوشد است وهکن شعور

یرا طلبد  و  بسیار اعتهاد احساسا   خواهید نشیان شیها بیه را پلیه ییک فقیط زویان  هر در شهود وعهوال که ز

 .داد

 زویان . بگشاید را شهودتان توانید و  آنها وبنای بر کردن عهل و خود احساسا  به فرادادن گوش با شها

ییید  کییاری انجییام بییه وفرطیی  ویییل کییه   دوسییت کییه کییاری انجییام بییه وادار را خودتییان دهییید  انجییام را کییار آن دار

. کنیید آزویای  درآوید کسیب بیرای را تیازه هیای شییوه. دهیید فیرا گوش خود احساسهای به.  نکنید دارید نه 

 آن بیه گذشیته  بیه. باشید داشیته عقییدت  پوش یک به نیاز است وهکن هایتان احساس وبنای بر کردن عهل

 ووفقییت از و کردیید عهیل اسیاس ههیان بر و دادید فرا گوش خود درون  وفرط اویال آن به که بنگرید وواقع 

 .شدید حیرتزده خود

ییادی وقیدار به نیاز شهود از کردن تبعیت   دهیید افیزای  را خصیال ایین اینکیه بیرای. دارد اعتقیاد و ایهیان ز

 گیوش درون هیای زوزویه بیه کردیید  اعتهیاد خودتان به که بیندیشید وواقع  به و بازگردید عقب به توانید و 

 .کردید عهل آنها وبنای بر دادید  فرا

گیهیا آن رشید بیرای. دارد خیودانگیختگ  و انعطیاف بیه نییاز شیهود وبنیای بیر کیردن عهل  بیه توانیید وی  ویژ

ج به انعطاف که بیندیشید وواقع   انتظار آنچه از بهتر حت  وسالل و کردید  رها را خود های نقشه و دادید خر

گر. شدند حل داشتید  بدهیید گوش دلتان نجواهای به راحت دهید  افزای  را تان تولید نیروی خواهید و  ا

 دوبیاره. خواسیتید وی  کیه دهید انجام را کارهایی. بدهید تفریح فرصت خودتان به. کنید عهل آنها وبنای بر و
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 چنیان و شیود وی  بییدار شها خالق انرژی که دید خواهید بیافرینید  شادی و سرگرو  زندگیتان در. شوید بچه

 .نداشته است سابقه که شد خواهد جاری
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 .گرفتند ساوان و سر خوبی به کارها و کرده عهل الهاوهایتان با وفرطتان  ویل احساستان  براساس

 .کوچک چه بزرگ  چه. کنید اینجا ذکر در را فریادهای  حت  یا ذهنتان نجواهای از وورد سه حداقل -۲ 

 .بدهید راه خود زندگ  درون را به آن تا دارید بر آنها از هریک طرف به توانید و  که بیندیشید گاو  به -٣ 
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