
 اولایده کلیدی 

 شودبه دست آمده و به کار گرفته می خودقدرت واقعی از طریق تجربه 

 

دهن پُر  شود، مثالً داشتن یک شغل بسیاری افراد عقیده دارند که قدرت از دستاوردهای خارجی حاصل می 

است، یعنی   "گرا–مادی "قدرتی که از عوامل خارجی حاصل شود،  ، ولی یا توانایی فرمان دادن به دیگرانکن 

یا   "گرایی-خود "شرایط(. با این حال، قدرت واقعی از تجربه   بهوابسته به عوامل و اشیای خارجی است )مثل 

معنای نیاز به کنترل و فرمان دادن به  گرایی به -خودنامتناهی خویشتن حاصل خواهد شد. تجربه   خود تکا بر ا

کند، و  نزدیک می مطلق  انسان را به حوزه توانایی ،گرایی-خودتوسط سایرین نیست.  شدندیگران و یا تأیید 

 ، هر چیزی امکان پذیر است.در آن

اتومبیل، شغل، و همسر  مرد جوانی که والدینش به او تلقین کردند که -را در نظر بگیرید  (Ben)ن مثال بِ

التحصیل  ( فارغ Ivy League)  "آیوی لیگ"تواند حس قدرت و پرستیژ به او بدهد. بن از دانشکده  مطلوب می 

ت سطح باالیی در یک شرکت  مَبرای خودش انتخاب کرد. او ِسشد و یک نامزد بسیار باهوش و جذاب را 

د. او به دستاوردهای خود  کرمی ن گروه بزرگی از افراد را مدیریت مشاوره مدیریتی داشت. در مدت کوتاهی، بِ

ها کرد. سال اش فکر نمی ها یا مسیر زندگی چنان برای او جذاب بود که به انتخاب الید، و زندگی آن بمی بسیار 

ن همچنان دستاوردهای بیشتری را فتح می کرد. او با نامزدش ازدواج کرد. زندگی او برای افرادی  شت. بِگذ 

توانست بهره بیشتری از  کردند، یک رویا بود. اما او احساس ناخوشایندی داشت. آیا او می که از خارج نگاه می 

تر داشت را  و موفقیتی که پیش او مسئول کل یک سازمان بود. اما چرا حس قدرت زندگی خودش بگیرد؟ 

را از دست داد.  ش ، و او شغلشد ن کوچک توانست دیگر داشته باشد؟ وقتی بازار افت کرد، شرکت بِنمی

خواهد طالق بگیرد. در همین بحبوحه، بن به پیشنهاد یکی از  همسرش به او گفت که ناراضی است و می 

گی شدیدی داشت. فهمید نباید روی عوامل خارجی  کرد. او در خلوت خودش احساس شرمند دوستانش فکر می 



کرد و بیشتر   ی درون خودش تمرکزبن بود. او رو یک جرقه امید برای  ،یشد. این آگاهموفقیت متمرکز می 

درونی خودش را تجربه کند. در طول زمان، این کار باعث شد که او دیگر به فکر اندوختن   خودکرد سعی 

کرد.  داشت، خود را راضی می ش خودطلبانه نباشد. در عوض، از طریق ارتباطی که با و مقام جاه  زیادثروت 

بخش بود. آگاهی  تر داشت، برایش رضایتای که پیشحتی بیش از زندگی  ،به طور طبیعی ، خوداین ورود به 

( چیزی بود که او در  خود انتهای بی توان ِتمرکز درونی روی یعنی جدید او از این که قدرت واقعی چیست )

توسعه گروه خود کردند.  هایی برای انجام کار و  ها با هم شروع به بررسی راه اختیار تیم جدید خود گذاشت. آن 

و    خودتواند به ن نشان داد که بدون توجه به عقایدی که از کودکی همراه انسان هستند، هر کسی می تجربه بِ

 قدرت درونی خودش دست پیدا کند.

 


