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 *مقدمه*

 این کتاب را با قدرت گوش کنید و به تمام کلمات آن دقت کنید.

ستانم بود. او گفته بود: شده، از طرف یکی از دو »  یکی از بهترین تعریف هایی که تا به حال از من 

 «نه مفاهیمی رایج و عادی! درس های زندگی که من میدهم، حقایقی بی انتهاست

معتقدم اصووول زیربنایی مویقیت حقایه همییوو ی و یهانی اسووت که زنان و مردان از هر ن وولی 

 میتوانند در زندگی شان به کار گیرند تا در همه یبه های زندگی مویه شوند.

سووتون ه ووتم. باعا مباهات و ایتمار من اسووت. این کتاب  12و من همکار ییم روهی در کتاب 

سال بر سراسر دنیا سفر  40یکی از استادان ان یزه بمش ن ل ما را به تصویر میکید. ییم بالغ بر 

را تدریس کرد و با من برای این کتاب  "سوووتون مویقیت 12"کرد و اصوووول و یل وووفه مرتب  با 

 میارکت کرد و این درس را در قالب داستان برای استفاده ن ل های آینده در یهان از خرد و نبوغ

 ییم روهی در بیاورم.

شد. پیام ییم  1990تا  1980ییم در دهه  شناخته  به عنوان ییل وف پییرو ک ب و کار آمریکا 

منتقل شد و زندگی میلیون ها نفر و ب یاری از تجار در سراسر یهان تحت تأثیر  21روهی به قرن 

 2004را در تاب ووتان قرار گریت. وقتی یایزه اسووتاد تأثیر گراری انجمن سوومنوران ملی آمریکا 

دریایت کرد. من متویه شووودم که کلمه های ییم رقدر در شوووکل دهی ایکار و عقاید ایراد تأثیر 

 گرار بوده که ایکار و عقاید میلیون ها نفر در سراسر دنیا را تغییر میدهد.



ا در پس اگر این کارها را از ییم روهی قبالً خواندید، شووما را دعوت میکنم بنیووینید و درس او ر

ست و اگر از آن ها پیروی کنید باعا  "ستون مویقیت 12"قالب  ستون ها ابدی ا لرت ببرید. این 

مییووود زندگی بهتری داشووته باشووید. همان ور که گوش میدهید به عمل کردن آن در زندگی تان 

را یکر کنید و این حقایه را به کار ب یرید و در عمل انجام دهید و به گونه ای که هرگز تصوووورش 

 نمی کردید زندگی تان تغییر خواهد کرد.

 کریس ویدنر  

 

 

 

 : تنها راه تغییر در زندگی این است که خودتان تغییر کنید* 1*ستون

 .(اگر میمواهید زندگی تان تغییر کند خودتان تغییر کنید)

ید:   40سن او «. دی ر نمیتوانم تحمل کنم»، «آه»مایکل زندگی اش در این دو عبارت خالصه می

ست و  سازی 15سال ا ست که ازدواج کرده و ارتباط  با هم ر خود را هنوز بلد نی ت و دو  سال ا

صورت هایش با حقوق  سد. کار رالش بران یزش تا در به پرداخت  ینا بچه دارد که آن ها را کم می

 کم به سمتی پرداخت میکند. در یک کلمه، یایعه!

اهی هر دو رویایی داشتند، توانایی یراوان و به آن مایکل با هم رش، رامی، بعد از تحصیالت دانی 

 یایی که میمواستند نرسیده بودند.

مایکل عاشوه رامی بود. با گرر زمان، یاصوله بین شوان ایتاد و میوکالت برای حل آن سومت بود. 

 هزار دالر درآمد داشت، بدون هیچ ارتقائی! این زندگی یزو تصوراتش 40مردی با آن سن سالیانه 

نبود، رواب ی ضعیف بود و به هیچ ویه مویقیتی نبود که میمواست وقتی در یایی ماشینش تکان 

خورد و از کار ایتاد؛ گفت این ماشوووین ایت وووا  اسوووت. آن را به کنار یاده برد. یاده خلوت بود، 

صلی را ایفا میکرد. یتری اش برود. یاده طوالنی و مارپیچ بود و نقش دو یاده ا ست پیش م  میموا



خانه در این یاده کم بود. ماشووینش را پارک کرد. او هیچی از ماشووین نمی دان ووت یق  بنزین و 

سر یایش!  صل، همه ریز  سیم ها و سوؤیچ را بلد بود بچرخاند. کاپوت را باال زد، ن اه کرد. همه 

بود، نمی دان وووت ره کار کند. یکر کرد، تلفن همراهش را درآورد تا به تعمیرکار زنز بزند. آنتن ن

متر یلوتر در  200به اطراف ن اه کرد، تصمیم گریت کجا برود. حدود « عجب شان ی دارم!»گفت: 

شن  صمیم گریت همان م یر را برود. امیدوار بود خانه ای پیدا کند. راه میریت و  یاده پیچ بود. ت

شت. به ریزی برخورد که در زندگی اش ندید ه بود، ل د میکرد. درباره مویقیت اح اس خوبی ندا

اما در مجله و تلویزیون دیده بود. به خانه ای برخورد کرد که دروازه ورودی بزرگی داشت. آیر های 

بزرگ و نرده های آهنی حدود؛ پانصد متر در یاده یلو میریت و ده متر ارتفاع داشت. پیت دروازه 

طبقه بود. ای تاده  ستون داشت و دو 12خانه بزرگی بود. ده هزار مترمربع! خانه مجلل و سفید که 

ست.  شینش خراب ا ساختمان ن اه میکرد. وقتی به خودش آمد یادش ایتاد ما بود و حیرت زده به 

ست دروازه پیرمردی بیرون آمد و دروازه را باز  سمت را شود. از کارگاه  نمیدان ت ر ور وارد خانه 

 کرد.

 پیرمرد گفت: میتوانم کمکت کنم؟

 تماس ب یرم. میتوانم از تلفنتان استفاده کنم؟بله ماشینم خراب شده نمیتوانم -

 پیرمرد گفت: ب رار ن اهی بیاندازم شاید ماشینت درست شود!

سووال داشووت، با قدی به اندازه یک و نیم متر و هیکلی متوسوو . خوش  70به نظر مایکل پیرمرد 

قتی از دروازه هیکل و ن هبان عمارت به نظر میرسوووید. پیمرد با ییوووار دکمه، دروازه را باز کرد. و

شاره کرد:  ست؟ مایکل به پایین یاده ا شینت کجا پیرمرد « نزدیک پیچ یاده.»بیرون آمد گفت، ما

شما؟»دستش را دراز کرد و خودش را معریی کرد:  سم  در « مایکل، خوشبمتم« »رارلی ه تم! ا

 حال راه ریتن رارلی از مایکل سؤال میکرد:

 ره کاره ای؟-

 یروشنده!-

 ه تی؟ از کارت راضی-

 راستش نه!-



 پیرمرد لحظه ای ساکت شد و پرسید:

 زن و بچه داری؟-

 بله. زن و دو بچه-

 خوب است!-

به ماشووین رسوویدند. کاپوت را باال زد و ن اهی انداخت، شووروع به ور ریتن کرد. رارلی گفت: ب رار 

سوؤیچ را داد. رارلی ستارت بزنم. مایکل  ید. دریه بنزین  ا شن ن شین رو ستارت زد! ما رند بار ا

 وس  بود اما رارلی شک کرد که خراب است.

 ب رار کمی بنزین از کارگاه بیاورم!-

مایکل یکر نمیکرد ماشینش این میکل را داشته باشد. با هم به سمت کارگاه ریتند همان ور که از 

 دروازه عبور میکردند:

حتمًا خیلی آدم مویقی است و در زمینه های ممتلف میغول مالک این خانه ره ک ی است؟ -

 یعالیت است!

 سال پیش خانه را ساخت. اسمش آقای دیویس است. 20تایر است. -

 این خانه رقدر بزرگ است!-

 مترمربع است و در پیت عمارت قرار دارد. 1500هزار مترمربع و یک خانه مهمان که  14-

 باید خیلی پولدار باشد-

ت است. او به خودش میبالد که در همه یوانب زندگی مویه است. زندگی که یق  پول بله درس-

 نی ت!

 اگر پول داشته باشی گفتن این یمله راحت است!-

آقای دیویس قبل از پولدار شدن هم مویه بود. آن ستون ها را میبینی، هر کدام یک نماد -

 گی خود ساخته است.مویقیت است. اییان خانه را به شکل نمایان ر یل فه زند

 کارگاه تقریباً به بزرگی یک خانه بود. هر ره ابزار در تصور میید دید، در آنجا ویود داشت.



 مایکل یک ینجان قهوه میمواهی؟ تازه درست کرده بودم که تو در زدی.-

 ممنون یک ینجان میمورم.-

 قهوه ات ر ور باشد؟-

 تلخ!-

 باشد.-

 برایش آورد.

 بفرمایید.-

 متیکرم!-

مایکل در حال نوشیدن قهوه از پنجره به خانه اصلی ن اه کرد و گفت: من هم دلم میمواهد مویه 

 باشم. رارلی گفت: م مئناً اگر میمواستی میتوان تی!

 سال گرشته نهایت تالشم را کردم اما به نظر نمی آید مویه باشم. 18همه -

 رارلی گفت: سمت کار کردی م ر نه؟-

 ی سمت. ساعت های طوالنی اضایه کاری کردم.خیلی کار کردم، خیل-

 احتمااًل میکل تو همین است.-

 «سمت کار کردن عیب است؟»مایکل گفت: 

نه سمت کار کردن عیب نی ت اما آقای دیویس می وید اولین ستون، پییریت یردی است. -

یتر کار کنی مویقیت موقعی به ویود می آید که خودت را یراتر از االن که ه تی برسانی. باید بی

 و به یای کارت به پییریت خودت یکر کنی؛ منظور پییریت شمصی!

 من شنیده ام اگر سمت کار کنی و به خودت ییار بیاوری پییریت میکنی. این درست نی ت؟-

تو شغل در شرکت می یری. با تویه به توانایی و س ح مهارت که داری حقوق می یری. میتوانی -

. تا زمانی که س ح مهارت تو همین است، س ح درآمد و ارتقای ساعت های طوالنی کار کنی

 شغلی تو بییتر از این نمواهد بود.

 پس ر ونه باید پییریت کرد؟-

 شروع کن به کار کردن روی خودت.-



 مایکل در حال نوشیدن یرعه ای از قهوه گفت: هنوز متویه منظورت نیدم.

 

 


