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หนังสือเล่มนี้ขออุทิศ ให้แก่
สาว ๆ ทุกคนที่ตัดสินใจแล้วว่า
จะปลุกไฟในตัวเอง
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และนักจัดงานเลี้ยงเต้นรำ� อันเดรียอาศัยในรัฐนอร์ทแคโรไลนา
กับครอบครัว
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คำ�นิยม
“อันเดรีย โอเวนปล่อยทีเด็ดอีกแล้ว เธอให้คำ�แนะนำ�อย่าง
ถึงกึน๋ ไม่ออ้ มค้อม และจาระไนพฤติกรรมทีเ่ ป็นตัวการทำ�ให้พวกผูห้ ญิง
ที่ทั้งฉลาดและเก่ง เกิดความเครียดและมีชีวิตจมกับความรู้สึกแย่ ๆ
วิธีแก้ของเธอได้ผลชะงัด ไม่ว่าใครก็ลงมือทำ�ได้จริง ๆ โดยอันเดรีย
ให้แนวทางคุณเหมือนเธอเป็นเพื่อนซี้ปากกล้าที่บอกไปตามเนื้อผ้า
แต่ก็ปรารถนาดีและรักสุด ๆ เสมอ หนังสือเล่มนี้อ่านง่ายมาก คุณ
อาจข้ามไปอ่านบทไหนก็ได้ที่ตรงกับคุณมากที่สุดเพื่อดึงพฤติกรรม
มาแก้ไข ใครอยากรู้สึกดีต้องอ่านค่ะ !”
Christine Hassler M.A.
ผู้เขียนเรื่อง Expectation Hangover

“ถ้าคุณอยากได้หนังสือพัฒนาตนเองที่ช่วยคุณอย่างตรงไป
ตรงมาและจัดจ้าน ก็ต้องเล่มนี้เลยค่ะ อ่านแล้วใจเบิกบานและ
เข้าใจง่าย ฉันชอบที่อันเดรียอธิบายนิสัยงี่เง่าของเรา ฉันเออออ
ไปด้วยตอนอ่าน เมื่อรู้ว่าตัวเองก็มี “นิสัย” พวกนี้เหมือนกัน
และก็ตื่นเต้นเมื่อรู้ว่ามีทางแก้ แล้วก็เป็นวิธีที่เป็นรูปธรรม ทำ�ตาม
ได้ง่าย ๆ ฉันอยากจะให้สาว ๆ ทุกคนได้อ่านเล่มนี้ค่ะ”
Rachel DeAlto ผู้เขียนเรื่อง Flirt Fearlessly:
The A to Z Guide to Getting Your Flirt On
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“ฉันปลื้มในตัวอันเดรียอย่างหนึ่งก็คือเธอจับไต๋พฤติกรรม
หรือความคิดที่ทำ�ให้ผู้หญิงเราจมปลัก มีชีวิตที่ไม่เติมเต็ม ไม่มีความ
สุข และเสนอวิธีใหม่ ๆ จริงใจให้ผู้หญิงได้นำ�ไปใช้และเห็นผลใน
ชีวิตได้ทันที ด้วยสไตล์การเขียนที่ทะลุทะลวงเข้าถึงใจคนอ่านสุด ๆ
และข้อสังเกตที่ใช่เลย นั่นแหละค่ะ อันเดรียจึงเหมือน “เพื่อนซี้ใน
หนังสือ” คนที่ทำ�ให้เราหัวเราะได้ คนที่บอกเรื่องหนัก ๆ ที่เราต้องรู้
และคอยสนับสนุนเรา หนังสือเล่มนี้เขียนออกมาได้อย่างคมคาย
ผู้หญิงทุกคนก็น่าจะขอบใจเธอที่ได้เปลี่ยนชีวิตให้ !”
Debbie Reber ผู้เขียนเรื่อง Doable: The Girls’
Guide to Accomplishing Just About Anything

“หลังจากอ่าน “กลยุทธ์ดับนิสัยห่วยแตก” ฉันก็ไม่รู้สึกแย่อีกแล้ว !
ฉันคิดว่าหนังสือเล่มนี้เยี่ยมจริง ๆ ค่ะ เหมาะกับคนที่มองหาความสุข
กับเรื่องดี ๆ ในชีวิตที่มีอยู่แล้ว มีชีวิตตามค่านิยมที่เป็นของเรา
และเลิกหาเรื่องหายนะให้ตัวเอง อันเดรียเตือนให้เราระวังตัวการที่
เป็นสาเหตุให้เราใช้ชีวิตพลาดซึ่งทำ�ให้เราหดหู่และกังวล แต่ตอนนี้
ความสุขได้เกิดขึ้นแล้ว มาสนุกกับชีวิตกันเถอะค่ะ”
Dr. Eris Huemer ดาราจาก LA Shrinks ช่อง Bravo
และผู้เขียนเรื่อง The Break-up Emergency
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หนังสือเล่มนี้กล้าบอกคุณในเรื่องต่าง ๆ อย่างจริงใจ ทั้งให้
คำ�แนะนำ�ที่เฉียบคมแบบเนื้อ ๆ สาระจัดหนัก เพื่อให้คุณก้าวข้าม
เรื่องห่วยแตกมาสู่ความเป็นเลิศในแบบของคุณ
Jen Sincero ผู้เขียนเรื่อง You Are a Badass
หนังสือขายดีติดอันดับ Best Seller ของ New York Times
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บทนำ�
ตอนต้ น ปี 2550 ชี วิ ต ของฉั น อยู่ ใ นช่ ว งขาลงแบบลึ ก สุ ด
ก้นเหว ผู้ชายที่เดตด้วย โน้มน้าวให้ฉันลาออกจากงานและย้าย
ออกจากอพาร์ตเมนต์ไปอยู่กับเขา พอตอนเรากำ�ลังวางแผนจะย้าย
ฉันจับได้ว่าตั้งแต่คบกัน เขาโกหกฉันทุกเรื่อง เขาสร้างเรื่องว่าเป็น
มะเร็งเพื่อกลบเกลื่อนเรื่องที่ตัวเองติดยา ผลาญเงินฉันไปหลายหมื่น
แล้วในสัปดาห์นั้นเองฉันก็ได้รู้ว่าตัวเองท้อง เดือนต่อมา ฉันแทบ
ไม่เหลือเงินสักดอลลาร์ เขาทิ้งฉันไป ฉันโดนหลอกเสียป่นปี้
ฉันทั้งรู้สึกอับอาย หมดตัว ไม่มีงานทำ� ไม่มีที่จะอยู่ แถมยังท้องอีก
นี่ยังไม่รวมดวงกุดเมื่อปีก่อนที่อดีตสามีฉันตีปีกไปหาสาวอื่น
ครอบครัว เพื่อนฝูง และเพื่อนที่ทำ�งานแสดงความสงสารจน
ฉันเกินจะรับไหว ฉันจับเรดาร์ความกระอักกระอ่วนจากคนรอบข้างได้คะ่
เพราะพวกเขาไม่รูจ้ ะเอือ้ นเอ่ยอะไรออกมา บางคนก็พยายามหลบหน้า
และดูเหมือนว่าพวกเขาไม่อยากจะเข้าใกล้ฉันมากไป เพราะกลัวรับรู้
ถึงภาวะความวิบัติของฉัน ฉันเกลียดชีวิต เกลียดตัวเองในสิ่งที่
ฉันต้องทน และทำ�ให้ฉันต้องมาอยู่ในจุดนี้
ความเดียวดายและความอับอายมันกัดกินใจฉัน ดูเหมือนว่าทุกคน
ที่ฉันรู้จัก ถ้าไม่แต่งงานอย่างมีความสุข ก็มีลูกมีเต้า หรือไม่บางคน
ก็เป็นโสด แต่ละคนไม่มีใครมีชีวิตห่วยแตกเหมือนฉันเลยสักนิด
ฉันรูส้ กึ เหมือนเป็นของมีต�ำ หนิ นีย่ งั ไม่นบั รวมความโง่แบบหาทีเ่ ปรียบ
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ไม่ได้ของฉันด้วยนะ ฉันเฝ้าถามตัวเองทุกวี่ทุกวันว่า ฉันมาอยู่
จุดนี้ได้ไงกันและทำ�ไมถึงโง่บัดซบได้ถึงเพียงนี้ ฉันทำ�อะไรผิด
ตรงไหน
ตอนนี้เมื่อมองย้อนกลับไป ฉันรู้แล้วว่าหลายปีก่อนฉันใช้ชีวิต
แบบที่คนอื่นคาดหวังให้เป็น มันทำ�ให้รู้สึกสิ้นหวังและมองไม่เห็น
ความต้องการของตัวเอง ฉันหวาดกลัวโลก กลัวคนอื่นจะรู้ความจริง
ว่าฉันไม่เอาไหน กลัวความคิดคนอื่นเมื่อรู้ว่าฉันไม่ค่อยประสีประสา
แค่เพียงอยากจะรักและได้รับความรักเท่านั้น ฉันวนเวียนกับการ
สร้างชีวิตให้สมบูรณ์แบบ คิดแต่เรื่องพินาศให้กับตนเอง และความ
ต้องการที่จะควบคุม ทั้งหมดนี้เป็นนิสัยและพฤติกรรมที่ฉันคิดว่า
จะทำ�ให้อยู่รอดปลอดภัย แต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น
ในขณะที่ฉันค่อย ๆ เยียวยาบาดแผลและปะติดปะต่อชีวิตตัว
เองทีละเล็กทีละน้อยอย่างมั่นคง ฉันก็รู้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นผู้หญิง
คนเดียวในโลกที่ทำ�นิสัยต่าง ๆ เหล่านี้ แล้วเมื่อฉันได้ลงมือสร้าง
แนวทางในแบบฉบับของตัวเอง และเริม่ ช่วยผูห้ ญิงทีเ่ คยเป็นอย่างฉัน
ฉันก็ตระหนักได้วา่ มีคนมากมายทีท่ �ำ พฤติกรรมเหมือนฉัน และทุกคน
ก็กำ�ลังสงสัยว่าทำ�ไมถึงรู้สึกห่วยแตกได้ขนาดนั้น
ความจริงแล้วเมือ่ เวลาผ่านไป ฉันก็เริม่ มองเห็นภาพว่า จริง ๆ แล้ว
มีรปู แบบของนิสยั บางอย่างทีค่ อยสกัดขาผูห้ ญิงอย่างเรา ๆ ไม่ให้ไปไหน
นิสัยเหล่านี้ช่างเหมือนกันเสียเหลือเกิน พอได้พูดคุยกับผู้หญิง
ที่ใจบอบช้ำ�และจิตวิญญาณแตกสลาย ก็ชัดเลยค่ะว่า พวกเธอมี
ความทุ ก ข์ จ ากห้ ว งความคิ ด และนิ สั ย ที่ เ ป็ น บ่ อ นทำ � ลายตั ว เอง
รวม 14 อย่างด้วยกัน แล้วฉันก็เริ่มตั้งชื่อให้นิสัยพวกนั้น
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ทันทีที่ได้เห็นทั้ง 14 นิสัยมารวมกลุ่มกันอย่างนี้ ฉันก็เริ่มเข้าใจ
ได้ว่า ในขณะที่ชีวิตอยู่ในช่วงขาลง พวกนิสัยนี้แหละเป็นตัวทำ�ให้
เราจมปลักอยูอ่ ย่างนัน้ และถ้าเราใส่ใจจับตาดู ระบุได้ และยุตมิ นั เสีย
เราก็จะมีพลังแสวงหาความแข็งแกร่งและความสุขให้กับตัวเองได้
เมื่ อ ฉั น เริ่ ม งานของตั ว เองและได้ ส อนคนอื่ น ฉั น คิ ด ว่ า
“การใช้ชีวิต” มีทั้งผิดและถูก ถ้าเราจะยอมจำ�นนกับนิสัยที่คุณกำ�ลัง
จะได้อ่านในหนังสือเล่มนี้ก็เท่ากับว่า คุณได้ลิขิตเอาไว้แล้วว่ายังไง
ชีวิตก็ต้องถึงกาลอวสานและทุกข์ระทม
แต่เตรียมใจไว้ก่อนค่ะ ฉันจะพูดอะไรบางอย่างที่อาจทำ�ให้คุณ
ประหลาดใจ
นิสัยทุกอย่างที่จะกล่าวในบทต่อ ๆ ไป เป็นนิสัยที่ธรรมดา
มาก คงไม่มีใครที่อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วคิดว่า “เปล่านี่ ฉันไม่ได้
มีนสิ ยั พวกนีส้ กั หน่อย” แต่ไม่เปน็ ไรค่ะ เพราะจริง ๆ แล้วนัน่ เปน็ เรือ่ งดี
บางครั้งคุณก็ต้องการนิสัยเหล่านี้เพื่อปกป้องตัวเอง เพื่อหลีกหนี
จากความทุกข์ทรมานในชีวิต จากสิ่งที่เราได้เรียนรู้และบางครั้งนิสัย
เหล่านี้ก็ใช้ได้นะคะ แต่แค่เพียงในเวลาอันสั้น เพราะเมื่อเราเออออ
กับมันไปได้สกั พัก นิสยั เหล่านีไ้ ม่ได้ชว่ ยปกป้องเราอีกต่อไป แต่กลับ
รั้งเราไว้ นั่นแหละส่งผลให้เราชนโครมกับปัญหาเข้าแล้ว
หนังสือแนวพัฒนาตนเอง (Self-help) บางเล่มจะบอกว่า
คุณจะได้รับพลังงานที่ส่งออกไป พลังและทัศนคติเป็นตัวกำ�หนด
สภาพที่เป็นไปและความเป็นจริง ฉันเองก็เคยเชื่อเช่นนั้น แต่พอ
ได้มองรอบตัวมากขึน้ ฟังเรือ่ งของคนอืน่ มากขึน้ ก็พอจะตระหนักได้
ว่าบางครั้ง...
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ชีวิตก็เป็นแบบนั้นแหละ

“ที่ชีวิตคนเราลำ�บากนั้น ไม่ได้เป็นเพราะใช้ชีวิตผิด
แต่เป็นเพราะชีวิตมันยากต่างหาก”
-เกลนนอน ดอยล์ เมลตัน

ยามเมื่อเราพบวิกฤต ไหนจะเจอผู้คนที่นิสัยเกินทน โดนผู้ชาย
ทิ้ง ลูกน้อยฉุนเฉียวงอแง ลูกวัยรุ่นก็หาเรื่องให้กังวลจนนอนไม่หลับ
หรือหมอแจ้งผลวินิจฉัยว่าเราเป็นโรคไม่พึงปรารถนา เรื่องราวเหล่านี้
ไม่ได้เปน็ เพราะคุณดำ�เนินชีวติ ผิด คุณไม่ได้สง่ “สัญญาณคลืน่ ไม่เอาไหน
(bad vibration)” แต่เป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นเท่านั้นเอง
ถ้าคุณสงสัยว่าคุณทำ�ผิดอะไร เพราะดูเหมือนคนอื่นคิดหา
หนทางได้ แต่คุณไม่ยักจะเป็นเช่นนั้น แถมยังลงเอยด้วยความรู้สึก
“โดดเดี่ยวและสับสน”
เมื่อสิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้น คุณอาจจะซื้อหนังสือแนวพัฒนาตนเอง
และฟังเรือ่ งราวทีส่ ร้างกำ�ลังใจจากพอดแคสต์ (Podcast) เพือ่ หวังจะ
ได้ค�ำ ตอบ และคิดว่าจะต้องมีค�ำ ตอบทีไ่ หนสักแห่งใช่ไหมคะ เคล็ดลับ
กับคำ�อธิบายเหรอ และรวบรวมกิจกรรมที่คิดจะทำ�เอาไว้ เช่น สมาธิ
โยคะ สมูทตีสูตรสีเขียว ติดตามคนในอินสตาแกรม (Instagram)
อ่านหนังสือพวกนั้นหมดทุกเล่ม
ฉันจะบอกเรื่องจริงที่รู้ให้ฟังค่ะ รายการพวกนี้ไม่ทำ�ให้คุณ
เป็นสุขหรือสนุกหรอกค่ะ
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“คำ � ตอบ” หรื อ กุ ญ แจสู่ ค วามสุ ข ของคุ ณ อยู่ ที่ ก ารเรี ย นรู้
ที่จะรู้จักตัวเอง อยู่ที่การเชื่อมต่อแต่ละจุดจากอดีตมาที่พฤติกรรม
ในปัจจุบัน และมุ่งเป้าไปยังเรื่องราวต่าง ๆ ที่ทำ�ให้คุณเสียใจ
เป็นเรื่องของการเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่าง ๆ ฟันฝ่า ขบคิดผ่าน
กระบวนการ และรักตัวเองให้เป็น ยอมรับความรู้สึกและอารมณ์
ที่เกิดขึ้น (ทั้งดีและไม่ดี) และเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมดครั้งแล้ว
ครั้งเล่า นั่นคืออิสรภาพและสันติภาพ
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เรารู้จักนิสัยแย่ ๆ ทั้งหลาย แล้วเลือก
ที่จะสร้างนิสัยใหม่ เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ ถ้าทำ�ผิดก็เริ่มใหม่
ขจัดออกไปแล้วเริ่มใหม่ และบอกให้คุณลงมือทำ� ไม่ใช่แค่อ่าน
และคิดว่า “เอิม่ ... ฟังดูด”ี ไม่คะ่ ต้องเปน็ การคิดแบบว่า “เอิม่ ... ฟังดู
เข้าท่า น่าจะทำ�ลำ�บาก แต่ฉันจะทำ� ถึงแม้อาจล้มเหลวอีก แต่ก็จะ
เดินหน้าต่อเพราะทนไม่ไหวแล้วที่ต้องรู้สึกห่วยแตกแบบนี้”
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อ่านหนังสือเล่มนี้อย่างไร
ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
10 ปีที่แล้ว ตอนที่ฉันเข้ารับการบำ�บัดหลังจากหย่า พอได้ลงนั่ง
ที่ออฟฟิศของนักบำ�บัด ฉันก็โพล่งไปว่า “ต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะ
ถึงจะช่วยให้ฉันหายจากปัญหานี้ได้ ฉันพร้อมแล้ว และอยากเริ่ม
ตอนนี้เลยค่ะ”
เผลอ ๆ ตอนนั้นฉันอาจมองดูนาฬิกาเสียด้วยซ้ำ� บางทีเป็น
เพราะฉันคงอยากรวบรัดตัดความให้เสร็จ ๆ ไปภายในชั่วโมง
ฉันอยากจะได้วิธีแก้ปัญหาและอยากได้เร็ว ๆ
ทุกวันนี้ใคร ๆ ก็รู้ว่าการพัฒนาตนเองเป็นกระบวนการ ไม่ใช่
เป็ น เรื่ อ งที่ จ ะแก้ ไ ขแบบเร่ ง ด่ ว น แต่ ถึ ง อย่ า งนั้ น ก็ ไ ม่ ไ ด้ ห้ า ม
หากเราจะอยากได้คำ�ตอบที่ชัดเจน ตรงไปตรงมา เราต้องการ
วิธีการแก้ไขปัญหา กระบวนการที่เป็นขั้นเป็นตอนให้เราได้กา
เครื่ อ งหมายในรายการออก เพื่ อไปพบความสุ ขในบั้ น ปลาย
เกิดความสงบภายในใจ และเยียวยาแผลใจที่แตกเป็นเสี่ยง ๆ เรา
พยายามเสาะหาผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญที่มีวิธีแก้ไขสอดคล้องกับปัญหา
ของเราและเราชื่นชม จะได้ลงมือแก้ไขและรอให้สวรรค์เปิดรับ
พร้อมกับแสงแห่งการพัฒนาตนเอง
บางทีประตูสวรรค์อาจจะเปิดหรืออาจจะไม่เปิดก็ได้นะคะ
เพราะเส้ น ทางและการเดิ น ทางของแต่ ล ะคนไปสู่ ก ารแก้ ปั ญ หา
นั้นต่างกันไป บางคนเปลี่ยนได้รวดเร็ว บางคนก็เป็นไปอย่างช้า ๆ
ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางใด ฉันเพียงอยากให้คุณเข้าใจถึงพลังอันยิ่งใหญ่
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ของการเข้าใจตนเอง ยกตัวอย่าง หลังจากที่คุณจัดงานปาร์ตี้หลุด
โลกนิด ๆ และเช้าต่อมาคุณตื่นนอน ตาปรือ ๆ งัวเงียเดินเข้าครัว
รู้ว่าจะต้องล้างจาน พอคุณก้าวเข้าไปในห้องที่มืดตื๋อ สิ่งแรกที่คุณจะ
ทำ�คืออะไรคะ คุณจะเริม่ ล้างจานทัง้ ทีย่ งั มืด ๆ อย่างนัน้ เหรอ ไม่ใช่แล้วค่ะ
คุณต้องเปิดไฟก่อนแล้วคุณจะเห็นสิ่งแรกที่ต้องลงมือทำ� ส่ิงที่คุณ
ต้องเอาไปทิ้ง สิ่งที่ต้องล้าง และสิ่งที่ต้องเก็บ
ทำ�นองเดียวกันกับการพัฒนาตนเอง สิ่งแรกที่เราต้องมองก็คือ
สิง่ ทีต่ อ้ งเปลีย่ นในชีวติ คล้าย ๆ กับการทำ�รายการรวบรวมของก่อนที่
เราจะหาวิธีการมาเปลี่ยนแปลง
ฉันเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อเป็นช่องทางด่วนให้คุณรู้จักตัวเอง
เมื่ อ คุ ณ รู้ ว่ า เรื่ อ งใดที่ ค อยขั ด แข้ ง ขาให้ ล้ ม ลงและเป็ น ตั ว ถ่ ว ง
ไม่ให้มีความสุข คุณจะได้เปลี่ยนแนวทางจัดการได้อย่างรวดเร็ว
ฉันอยากให้คุณคุ้นกับสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นให้รู้สึกห่วยแตก และรู้
คุณค่าของตัวเองเหมือนกับรายการซื้อของอย่างไรอย่างนั้น ฉัน
หมายความว่าคุณต้องรูว้ า่ คุณชอบกาแฟแบบไหน และรูว้ า่ ใครจะชนะใน
รายการศึกรักสละโสด (The Bachelor) แต่คณ
ุ รูห้ รือเปล่าว่าคุณต้องการ
ใช้ชีวิตอย่างไร ในแต่ละวันคุณรู้หรือไม่ว่าสิ่งใดเป็นตัวกระตุ้น
ความรูส้ กึ และคุณล่วงรูส้ งิ่ นัน้ ได้อย่างไร เพราะว่าถ้าคุณรู้ คุณก็จะทราบ
ถึงข้อผิดพลาดและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที นัน่ เป็นวิธที ีค่ ณ
ุ จะหยุดยัง้
ความรู้สึกย่ำ�แย่และเริ่มก้าวสู่การมีชีวิตใหม่ที่ไฉไลกว่าเดิม
นอกจากนี้ฉันยังได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ให้คุณพัฒนา
ตนเองอาทิ การทำ�สมาธิ การทำ�แผ่นงานต่าง ๆ ทีส่ อดรับกับนิสยั ทีค่ ณ
ุ
จะอ่านในแต่ละบท เพียงแค่พิมพ์ www.yourkickasslife.com/
HTSFLS-study คุณก็จะเจอข้อมูลเพิ่มเติม
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เป้าหมายของเรื่องนี้คือการใส่ใจนิสัยของคุณ และค้นหาว่าสิ่ง
ใดที่รั้งไม่ให้คุณเดินหน้า และพยายามหลีกหนีจากนิสัยเหล่านั้น
เพียงแค่นี้คุณก็เดินหน้าสู่ความสุขที่ล้นปรี่ได้อย่างสบาย ๆ

กุญแจสู่ความสำ�เร็จ
เมื่ อ มองย้ อ นกลั บ ไปในอดี ต มี เ รื่ อ งบางเรื่ อ งที่ ฉั น ได้
เรียนรู้เนิ่น ๆ จากเส้นทางชีวิต ซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญของความสำ�เร็จ
ทุกเรื่องในชีวิตของฉันช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น มิตรภาพ
การสมรส การเป็นพ่อแม่ อาชีพ และร่างกาย เรื่องราวเหล่านี้
ไม่ ไ ด้ เ กิ ด จากการที่ ฉั น ฉลาดกว่ า คนอื่ น มี เ คล็ ด ลั บ หรื อ วิ ธี
การใด ๆ แต่ กุ ญ แจสำ � คั ญ คื อ ความเสมอต้ น เสมอปลาย
และมุ่ ง มั่ น แก้ ไ ข นี่ คื อ สิ่ ง ที่ต้องทำ�ทั้งชีวิต ไม่ใช่เพียงแค่การ
อ่านหนังสือเพียง 1 เล่ม เข้าร่วมเวิร์กช็อปเพียงงานเดียว หรือ
เพียงแค่พยายามแก้ไขด้ว ยตนเองเมื่อชีวิตเกิดปัญหา แต่เป็น
การปฏิบตั อิ ย่างสม่�ำ เสมอ การล้มแล้วลุกเริม่ ต้นใหม่ครัง้ แล้วครัง้ เล่า
เหมือนชัยชนะเล็ก ๆ หรือคว้าชัยอย่างยิ่งใหญ่ เหมือนกับตอนที่
จู่ ๆ ก็คิดออกว่าสิ่งใดคือปัญหาของคุณ
ไม่ ว่ า คุ ณ จะผ่ า นอะไรมา และไม่ ว่ า สถานการณ์ ต อนนี้
หรือ 1 ปีจากนี้จะเป็นอย่างไร โอกาสของการมีชีวิตที่วิเศษ ดีเยี่ยม
และสำ�เร็จขึ้นอยู่กับความสามารถในการทุ่มเท มุ่งมั่นต่องานที่ทำ�
จากตัวตนภายในและนิสัยคงเส้นคงวาของคุณ และถ้าคุณจะ
พูดว่า คุณไม่มีเวลาที่จะมุ่งมั่นแล้วละก็ ฉันบอกเลยค่ะว่าคุณจะ
ลงเอยด้วยความรู้สึกห่วยแตกอีกครั้ง คุณมีเวลานะคะ ขอเพียง
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แต่ต้องจัดลำ�ดับความสำ�คัญ คำ�พูดต่าง ๆ ในหนังสือจะไม่มี
ประโยชน์ เ ลย ถ้ า คุ ณไม่ เ ต็ ม ใจที่ จ ะพิ จ ารณาชี วิ ต ของคุ ณให้
ลึกซึ้งและลงมือทำ�
ในตอนท้ายของแต่ละบท คุณจะพบกับคำ�ถามท้าทายหลาย ๆ ข้อ
เพราะว่าแค่อ่านก็ยังไม่พอค่ะ การอ่านเกี่ยวกับนิสัยที่คุณไม่ได้
พยักหน้าเห็นด้วย และคิดว่า “เออ นั่นล่ะนิสัยฉัน” หรือ “ฉันก็รู้สึก
แบบนัน้ เหมือนกัน” แล้วก็จะยังทำ�นิสยั นัน้ ต่อ แต่เพียงตอบคำ�ถามต่าง ๆ
ที่ช่วยเจาะลึกลงไปในชีวิตของคุณ คุณก็จะได้ความคิดที่สร้างสรรค์
(ด้วยการเขียน) ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
ดังนั้นหากระดาษสักแผ่น เขียนคำ�ตอบด้วยตัวเอง หรือทำ�กับเพื่อน
ในกลุ่มก็ยังได้ค่ะ

จับตา ใส่ใจ
นอกเหนือจากความคงเส้นคงวาและการมุ่งมั่น ยังมีอีกเรื่องที่
อยากจะเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ให้มาก
ที่สุด นั่นคือการใส่ใจ คุณกำ�ลังจะอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับนิสัยต่าง ๆ
และกระบวนการทางความคิดที่อาจเป็นภาพสะท้อนความเป็นคุณ
ดังนั้น อ่านแล้วก็ต้องเข้าใจว่านิสัยพวกนี้หน้าตาเป็นอย่างไรกันแน่
(ถ้าคุณทำ�นิสยั เช่นนัน้ ) และก็เอาวิธกี ารต่าง ๆ ทีช่ ว่ ยเปลีย่ นนิสยั นัน้ ๆ
ไปใช้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณสังเกตเห็น
นิสัยนั้นในชีวิตประจำ�วันได้เก่งค่ะ
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เรื่องนี้อยู่ที่การห้ามตัวเอง เมื่อคุณตกลงทำ�เรื่องอะไรก็ตามที่
ไม่อยากทำ� และภายในไม่กี่วินาทีคุณบอกตัวเองว่า “ตายแล้ว
ทำ�อย่างนั้นก็เท่ากับเอาใจคนอื่นนี่นา” หรือ เมื่อคุณเศร้าหลังไปส่ง
ลูกน้อยทีโ่ รงเรียนอนุบาลวันเปิดเรียน คุณกลับบ้าน และรูส้ กึ เหมือน
น้ำ�ตาคลอเบ้า หมดเรี่ยวแรงและเริ่มจะทำ�ความสะอาดบ้านทั้งหลัง
ฉันอยากให้คุณหยุดและพูดว่า “นี่เราพยายามจะทำ�เป็นเข้มแข็ง
และไม่รู้สึกรู้สาอะไรหรอกเหรอ” แบบนี้ค่ะ นี่ไม่ใช่การตีอกชกตัวเอง
การเอาใจคนอื่นหรือการที่จะทำ�เป็นไร้ความรู้สึก แต่เรื่องนี้เป็น
การรับรู้ถึงนิสัยและ/หรือความเชื่อ แล้วก็พยายามใช้วิธีการใหม่ ๆ
นั่นคือการใส่ใจ
อย่างไรก็ตาม การใส่ใจมากเกินไปก็มีข้อเสียเช่นกัน คุณอาจจะ
“คิดมากเกิน (overthinking)” ก็ได้ค่ะ แต่แย่กว่านั้น เพราะ
ในการพั ฒ นาตนเอง มี ผู้ ห ญิ ง หลายคนแยกแยะพฤติ ก รรมที่
ว่าไว้ในตอนต้นได้เก่งเกินไปจริง ๆ ลองคิดดูค่ะ การพยายามจะ
ระบุทุกนิสัยที่ทำ� การที่เรารู้เป็นเรื่องดีใช่ไหมคะ หรือว่าเป็น
เรื่ อ งไม่ ดี แต่ คุ ณ ว่ า การหมกหมุ่ น เป็ น เรื่ อ งไม่ ดี ใ ช่ ห รื อไม่ ค ะ
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนไหนควรจะวิเคราะห์หรือตอนไหนที่เรา
ควรสลัดออกไปจากหัว และถ้าเราเอาออกจากหัวไม่ได้ล่ะ ถ้าเรา
มัววิเคราะห์ตัวเองตลอดจะเกิดอะไรขึ้น
การคิดมากเกินเช่นนั้นเรียกว่า “การระบุมากเกินไป (overidentification)” และนั่นคือเวลาที่เรามัวแต่วิเคราะห์ทุกเรื่องที่
ทำ�ลงไปมากเกิน ผู้หญิงที่ฉลาดและประสบความสำ�เร็จสูงมักจะ
เป็นเช่นนี้ค่ะ
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ดังนั้น ถ้าคุณรู้สึกว่าเป็นเช่นนี้ และคุณทำ� ก็ขอบอกว่า
คุณเป็นคนปกติ และฉันก็ขอชื่นชมในความมุ่งมั่นต่อการจัดการ
ปัญหา แต่นี่ไม่ใช่เรื่องของการมานั่งแยกส่วนวิเคราะห์อารมณ์
และสภาพจิตนะคะ ขอให้พยายามใส่ใจมากที่สุด อย่าพยายามทำ�
มากเกินค่ะ พยายามขบคิดว่าจุดไหนทีค่ ณ
ุ ล้มลุกคลุกคลานมากทีส่ ดุ
และมีจุดไหนที่คุณปรับปรุงได้ รู้ทันให้ได้เมื่อพฤติกรรมนี้เกิดขึ้น
ใช้กลยุทธ์ใหม่ ๆ ที่จะเรียนรู้แค่นั้นก็พอแล้วค่ะ และอย่าลืมว่าต้อง
ไม่ใจร้ายกับตัวเองตลอดระยะเวลาขณะปฏิบัติภารกิจนี้

รับเถอะค่ะว่าอับอาย
‘

ช่วงฤดูรอ้ นในปี 2557 ฉันไปเมืองซานอันโตนิโอ (San Antonio)
รัฐเท็กซัส (Texas) เพือ่ เข้าอบรมเรือ่ ง The Daring WayTM แนวทางที่
ได้มาจากการศึกษาวิจัยของดร.เบรเน บราวน์ (Dr.Brene Brown)
สำ�หรับฉันแล้วผลงานนีเ้ รียกได้วา่ สุดแสนจะดีงามทัง้ ในแง่สว่ นตัวหรือ
สายอาชีพ ฉันตื่นเต้นสุด ๆ ที่เรื่องความอับอายถูกนำ�มาเป็นหัวข้อ
สำ�คัญต้น ๆ ของการพัฒนาศักยภาพตนเอง และรูส้ กึ ขอบคุณผลงาน
ของดร.เบรเนอย่างสุดซึ้ง คุณเองจะได้อ่านวิธีการและแนวคิด
ในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งพัฒนามาจากงานวิจัยของเธอค่ะ
ความอับอายดูเหมือนจะเป็นคำ�ยอดนิยมในขณะนี้ และก็เป็น
เรื่องดีที่มีคนพูดคุยเรื่องที่ทำ�ให้ไม่มีความสุข แต่มีหลายครั้งที่สาว ๆ
มาเล่าให้ฉันฟังว่าพวกเธอไม่คิดว่าเธอมีเรื่องอะไรให้อับอายเลย
ทั้ง ๆ ที่มีเรื่องน่าอับอาย ราวกับว่าพวกเธอแยกแยะความรู้สึก
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ของตัวเองไม่ได้ ฉันเข้าใจค่ะ เมื่อเราคิดถึงคนที่รู้สึกอับอาย
เราอาจจินตนาการว่าคนคนนั้นได้ทำ�เรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าจะทำ�ได้
และการกระทำ � เหล่ า นั้ น เป็ น ที่ ล่ ว งรู้ ต่ อ สาธารณชนไม่ ว่ า จะ
ถูกจับได้ว่ายักยอกเงินโบสถ์ แล้วคริสต์ศาสนิกชนที่ชุมนุมกัน
ในโบสถ์ก็รู้กันไปทั่ว หรือถูกจับได้ว่ามีอะไรกับจิตแพทย์แล้วคน
ก็ไปเมาท์ต่อกันทั่วเมือง หรือแม้กระทั่งอับอายจากการกระทำ �
ของผู้อื่น เช่น มีแม่เป็นคนติดเหล้าแล้วก็เมาแอ๋มางานละครที่
โรงเรียน หรือมีลูกโดนจับเพราะไปจิ๊กของในร้านค้า
แต่สิง่ ทีฉ่ นั ได้เรียนรูก้ ค็ อื นอกจากความอายจะเกิดได้บอ่ ยกว่าที่
คุณคิดแล้ว แต่ยังเกิดขึ้นในสถานการณ์ส่วนตัวบ่อย ๆ ด้วยซ้ำ�
ฉันไม่อยากจะบอกพวกคุณที่คิดว่าไม่เคยมีเรื่องอับอายเลยว่า
พวกเราทั้งหมดก็มีความรู้สึกอับอายกันทั้งนั้นค่ะ เมื่อเราไม่ยอม
เผชิญและรับไปเลยว่าเรื่องนี้คือความอับอาย เราไม่ระบุเรื่องนี้
อย่างซื่อตรงและเริ่มนำ�เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ที่จะก้าวผ่านไปให้ได้
เจ้าเรื่องน่าอายก็จะเข้ามากุมชีวิตเรา เรากำ�ลังวิ่งหนีจากความรู้สึกที่
ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นจริงในตัวเรา
ดร.เบรเน บราวน์ อธิบายความอับอายไว้ว่าเป็น “ความรู้สึก
และประสบการณ์ที่เจ็บปวดอย่างแสนสาหัสของการเชื่อว่าเราทำ�
เรื่ อ งผิ ด พลาด และด้ ว ยเหตุ นั้ น จึ งไม่ คู่ ค วรต่ อ ความรั ก หรื อ
การเข้าพวก เป็นเรื่องบางอย่างที่เราต่างประสบกับตัว กระทำ� หรือ
พลาดที่จะทำ�แล้วส่งผลให้รู้สึกไม่คู่ควรที่จะสานสัมพันธ์กับผู้คน”
นัน่ เป็นคำ�จำ�กัดความทีว่ เิ ศษและเป็นประโยชน์ เพราะว่าเราหลาย ๆ
คนไม่ได้เอะใจว่าเรารู้สึก “ไม่คู่ควรกับการสานสัมพันธ์” ขออนุญาต
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อธิบายว่าเรื่องนี้หมายความว่าอย่างไร จะสำ�แดงตัวตนในชีวิตผู้ใหญ่
อย่างเรา ๆ อย่างไรและต้องทำ�อย่างไรกับนิสัยที่จะได้อ่านต่อไป
ฉันจะขอเริ่มจากตัวอย่างที่เป็นประสบการณ์ตอนอยู่โรงเรียน
มัธยม เป็นอีกเรื่องความอับอายที่เกิดขึ้นต่อหน้าประชาชนทั่วไป
วันนั้นเป็นวันที่ฉันจบเกรด 8 ฉันใส่ชุดสวยที่แม่กับฉันไป
ช่วยกันเลือก ฉันยืมเสื้อเสวตเตอร์ตัวสวยแบบไม่มีปก ติดกระดุม
มีไหล่หนุนของแม่มา มันออกจะใหญ่ไปเสียหน่อย แต่ก็ถือว่า
เก๋มากในปี 2532 ขณะที่พ่อแม่และฉันกำ�ลังจะเดินออกจากที่
จอดรถเข้าโรงเรียน ก็ได้พบกับ 2 สาวสุดป๊อปประจำ�โรงเรียน
เธอชีม้ าทีฉ่ นั แล้วก็พดู กับอีกคนว่า “อุย๊ ตายแล้ว! ยายนัน่ ใส่อะไรน่ะ”
แล้วทั้งคู่ก็หัวเราะกันระเบิดเถิดเทิง ตอนเช้าก่อนหน้านี้ฉันรู้สึกว่า
ตัวเองดูดีและมั่นใจมากค่ะ แต่หลังจากได้ยินอย่างนั้น ฉันรู้สึกแย่
มาก ๆ และดูโง่ไปถนัดตา
นั่นแหละความอับอาย
สถานการณ์ทีด่ เู หมือนจะเล็ก ๆ เหล่านีเ้ ป็นเรือ่ งทีแ่ สนจะธรรมดา
เรือ่ งทีเ่ ราล้วนประสบสิง่ ทีเ่ ราถูกดูแคลนในทีส่ าธารณะ ใครทีเ่ คยเรียน
โรงเรียนมัธยมก็จะมีเรื่องเล่าแบบฉันสักเรื่อง ไม่ก็เป็นสิบ ตอนเรา
ยังเด็ก เราถูกครอบครัว เพือ่ นฝูง และทีโ่ รงเรียนทำ�ให้อาย พอโตเป็น
ผู้ใหญ่เราก็มีเรื่องอับอายทำ�นองเดียวกันในความสัมพันธ์ ที่ทำ�งาน
เพื่อนฝูง และครอบครัว
มาดูอีกตัวอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้ เรื่องนี้เป็นอัตลักษณ์
อย่ า งหนึ่ ง ที่ วั ฒ นธรรมเราถื อ ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ “ไม่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ”
(unacceptable) จึงมักนำ�ไปสู่ความรู้สึกอับอาย เราเพิ่งย้ายมา
อยู่รัฐใหม่ได้ไม่กี่ปี ลูก ๆ ของฉันก็ต้องย้ายมาเข้าโรงเรียนใหม่
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ที่นี่ด้วย ฉันกำ�ลังเข้าประชุมกับครูใหญ่โรงเรียนประถม ครูคนใหม่
ของลูกชาย พร้อมด้วยผูป้ ระสานงานด้านการเรียนพิเศษ โดยก่อนหน้า
จิตแพทย์ได้ส่งประวัติที่วินิจฉัยว่าลูกชายของฉันเป็นเด็กพิเศษ
ออทิสติกมาที่โรงเรียน
การประชุมเริ่มขึ้นและผู้ประสานงานการเรียนพิเศษเริ่มอ่าน
ประวั ติ ลู ก ชายให้ ฉั น และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก คนฟั ง เสี ย งดั ง ว่ า
“โคลตันอยูก่ บั แม่พอ่ และน้องสาว คุณแม่ของเขามีประวัตกิ ารดืม่ สุรา....”
ฉันจำ�ไม่ได้ว่าเธอพูดอะไรต่อเพราะกำ�ลังเลือดขึ้นหน้า ฉันโกรธมาก
มือเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อและตัวสั่น
เราย้ายเข้าอยู่ในเมืองใหม่ที่ไม่มีใครรู้จักเรา ก่อนประชุม
ฉันเพิง่ ได้พดู คุยอย่างถูกคอกับเหล่าผูห้ ญิงซึง่ ฉันคิดว่าน่าจะเปน็ เพือ่ น
กันได้อยูห่ ยก ๆ พอเธออ่านเสียงดังว่า “คุณแม่ของเขามีประวัตกิ ารดืม่
สุรา....” ฉันได้แต่สงสัยว่า ควรขัดจังหวะแล้วบอกว่า ฉันเลิกมาหลาย
ปีแล้วดีไหม พวกเขาจะเอาเรือ่ งนีไ้ ปนินทากันทัว่ ไหมนะ พวกเขาจะมอง
ว่าฉันเป็นคนไม่ดีเลยหรือเปล่า ความรู้สึกต่าง ๆ ถาโถม จนอยาก
จะวิ่งหนี ฉันอยากแก้ต่างให้ตัวเองและร้องไห้ในเวลาเดียวกัน
ในทุกสถานการณ์ที่สร้างความอับอายเหล่านี้ สิ่งหนึ่งที่มักจะ
เกิดขึ้นก็คือ เรารู้สึกห่วยแตก ซึ่งเป็นเรื่องที่แย่เอามาก ๆ ไม่มี
อารมณ์ใดจะเหมือนแบบนี้ เหมือนกับที่ ดร.เบรเน บราวน์พูดไว้
“ความอั บ อายเป็ น อารมณ์ ที่ ฟ าดหน้ า เข้ า เต็ ม ๆ (Shame is
a full contact emotion) ” เป็นความรู้สึกที่ทุกคนบนโลกนี้
ต่างก็เกลียดกลัว เมื่อเรารู้สึก เราจะไม่อยากรู้สึกอย่างนั้นอีกเลย
เราอาจจะไม่รู้ตัวว่าคิดแบบนี้ แต่ลึก ๆ ในใจ เรารู้ดีว่าอยาก
ให้มันหายไป
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เรื่องน่าอายสมัยจบมัธยมต้นผ่านมาแล้วกว่า 25 ปี แต่ฉันยังจำ�
ความรู้สึกเหล่านั้นได้เหมือนเพิ่งเกิดเมื่อวาน รายละเอียดมันชัดเจน
ฉันจำ�ได้กระทั่งชื่อของเด็กผู้หญิงที่หัวเราะเยาะ ความรู้สึกจาก
เหตุการณ์ที่ดูเป็นเรื่องเล็กน้อยประทับตราตรึงอยู่ในใจฉัน ไม่ได้
ก่อให้ฉันกลายเป็นคนที่ฉันเป็นมากนัก แต่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่
ฉันทำ�ลงไป
นั่นเป็นเหตุผลว่าทำ�ไมเราถึงต้องทำ�ความเข้าใจก่อนว่าจะระบุ
เรื่องน่าอับอายได้อย่างไร ก่อนที่เราจะเริ่มคิดถึงนิสัย 14 อย่าง
ที่คุณกำ�ลังจะอ่านในหนังสือเล่มนี้ เราต่างมีสัญชาตญาณหลบหลีก
ความละอายด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม เราใช้ชีวิต
โดยพยายามหลีกหนีให้ได้มากที่สุด และการหลีกหนีกลายเป็น
แรงผลักดันให้เกิดนิสยั ทีบ่ ัน่ ทอนชีวติ ของเราค่ะ ซึง่ เป็นทีม่ าของนิสยั
ทั้งหลายแหล่ที่จะได้อ่าน ไม่ว่าจะเป็นการมุ่งหาความสมบูรณ์แบบ
(perfectionism) การประจบผู้อื่น (people pleasing) การโทษ
ผู้อื่น (blaming) การหาเรื่องพินาศให้ตัวเอง (self-sabotage)
การทำ�เป็นว่าไม่รู้สึกอะไร (numbing) การแยกตัวออก (isolating
and avoiding) การควบคุม (control) และทำ�ทุกอย่างให้สำ�เร็จ
มากเกิน (overachieving) ถ้าคุณมีนิสัยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
มีทั้งหมดนี้ ก็ลองเดาดูสิคะว่าเป็นเพราะอะไร ความอับอายไงคะ
ถ้าเราไม่เรียนรู้เกี่ยวกับความอับอายในชีวิต แล้วปล่อยให้
ความอับอายควบคุมเรา ถ้าเราคิดว่าเราไม่มคี วามอับอายเลย เราอาจทำ�
พฤติกรรมทัง้ หมดทัง้ มวลทีจ่ ะได้อา่ นในเล่มนีแ้ ละต้องวิง่ หนีไปตลอด
ตอนที่คุณอ่านเกี่ยวกับนิสัยต่าง ๆ ในหนังสือเล่มนี้ ขอให้ระลึก
ไว้เถอะค่ะว่า เป็นไปได้ที่คุณจะใช้นิสัยเหล่านี้เสมือนเกราะป้องกัน
และขอให้รู้ไว้ว่า นิสัยเหล่านี้จะทำ�ให้คุณรู้สึกว่ามีเกราะป้องกัน
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จากความอับอาย และซึ้งกับคุณค่าของมันในฐานะโล่ หลังจากนั้น
ก็ลดโล่นั่นลงค่ะ
เพราะเมื่อเราเข้าไปอยู่ในวงจรของการพยายามหาความสมบูรณ์แบบ ประจบผู้คน ไม่รู้สึกรู้สาและนิสัยอื่น ๆ เราไม่ได้
หาทางแก้ไขปัญหาจริง ๆ หรอกค่ะ อย่างมากเราแค่ปฐมพยาบาล
แปะพลาสเตอร์บนแผล รอการเอาใจใส่และรักษาอย่างจริงจัง
และการเอาใจใส่นั่นแท้จริงเป็นดังนี้ค่ะ

1. การรับรู้พฤติกรรมที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องมากขึ้น ว่าพฤติกรรมนี้

ไม่ส่งเสริมให้คุณเป็นคนที่อยากจะเป็น ฉันรู้ว่าคุณไม่ต้องการ
จะเต้นท่าที่คนอื่นอยากให้เต้น ฉันรู้ว่าคุณแค่อยากจะเข้ากับ
ผูค้ นแทนการหลบซ่อนตัว เมือ่ สถานการณ์เรียกร้อง ฉันรูว้ า่ คุณ
พยายามอย่างดีที่สุดแล้วแทนที่จะฆ่าตัวเองด้วยการอยากเป็น
นักสมบูรณ์แบบ เมื่อรู้ว่ากำ�ลังจะทำ�พฤติกรรมเหล่านี้ คุณก็จะ
ดำ�เนินการแก้ไขมันได้

2. รู้เกี่ยวกับคุณค่าของตัวเอง คุณต้องรู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกับ

ทีค่ ณ
ุ รูว้ า่ คุณชอบกาแฟแบบไหน (บทที่ 15) สิง่ ทีส่ �ำ คัญสำ�หรับคุณ
คืออะไร คุณจดออกมาได้ไหม บอกสิง่ ทีค่ ดิ ว่าสำ�คัญต่อการใช้ชวี ติ
ในแต่ละวันของคุณมากที่สุด และทำ�ไมถึงสำ�คัญต่อคุณตาม
ลำ�ดับ

3. ลงมือ คุณอาจจะทำ�ไม่ถูกทุกครั้งหรืออาจจะไม่บ่อยครั้งด้วยซ้ำ�

การเปลีย่ นพฤติกรรมเปน็ เรือ่ งทีว่ ุน่ วาย บางครัง้ คุณทำ�ผิดพลาด
บางครั้งก็ทำ�ถูกต้อง บางครั้งคุณก็ภูมิใจในตัวเองและรู้สึก
ต่าง ๆ นานาไปตลอดวัน แต่ท้ายที่สุดแล้ว ยิ่งคุณฝึกปรือมาก
เท่าไร คุณก็จะพัฒนาสร้างนิสัยใหม่ที่เหมาะและง่ายกว่า
เพื่อช่วยให้คุณมีความสุขได้มากขึ้น
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กล้าเผชิญหน้า
คุณจะได้อา่ นคำ�ว่า “กล้าเผชิญหน้า (show up)” ในหลาย ๆ บท
ดูเหมือนว่าจะเห็นอยู่ทนโท่แล้วใช่ไหมคะ ฉันจะแจกแจงให้ดูว่าคำ�
นี้หมายถึงอะไร
การกล้ า เผชิ ญ หน้ า ยื น หยั ด หมายถึ ง เต็ ม ใจที่ จ ะลงมื อ
ทำ�อะไรบางอย่างทีอ่ าจไม่ได้สนุกนัก เป็นสิง่ ทีใ่ จจริงคุณอยากจะถอย
ออกมาและบอกว่า “ไม่เอา !” เมื่อคุณกล้าเผชิญหน้า คุณปล่อยตัว
ให้รู้สึกกลัว รู้สึกตะขิดตะขวงใจ และรู้สึกแปลก ๆ เพราะไม่ใช่เรื่อง
คุ้นเคยได้ แต่คุณต้องใช้มันเป็นแรงบันดาลใจ ให้คุณได้ลงมือทำ�
อย่างสุด ๆ จริงจังและกล้าไปพร้อม ๆ กัน
นั่นแหละค่ะ ความหมายแท้จริงของคำ�ว่า “กล้าเผชิญหน้า”
ในแต่ละวัน เมือ่ คุณเผชิญหน้ากับเรือ่ งราวทีย่ ากเย็นและกระอัก
กระอ่วน อาทิ พูดแย่ ๆ กับตัวเอง สนทนากับเพื่อนร่วมงานที่เจ้า
อารมณ์ ซึ่งเป็นเรื่องแย่มาก แต่ก็ต้องทำ�เพราะจำ�เป็น หรือแม้กระทั่ง
กับลูกน้อยแสนดื้อซนของเรา เรามี 2 ทางเลือกค่ะ

1. คุณไม่ทำ�อะไรเลยแล้วรู้สึกแย่สุด ๆ เมื่อคุณกลัว ทุกสิ่งก็คงอยู่
แบบเดิม ๆ

2. คุณยอมรับว่าอึดอัดใจแต่ก็กล้าและกลัวไปพร้อม ๆ ที่จะเห็น
การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
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คุณสังเกตไหมว่าใน 2 ตัวเลือกนี้ มีความกลัวเหมือน ๆ
กั น เพราะความกลั ว เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของชี วิ ต ที่ สุ ด แสนจะเลิ ศ เลอ
ของเรา
เพียงเรากล้ายืนหยัด เผชิญหน้าและเริ่มจัดการกับปัญหา
คุณก็ประกาศให้โลกรู้แล้วว่าคุณเหนื่อยที่จะทำ�ร้ายจิตใจตัวเอง
และทำ�นิสยั ทีส่ ง่ ผลให้ตวั เองรูส้ กึ แย่ แล้วคุณพร้อมทีจ่ ะเปลีย่ น เท่านี้
ฉันก็ขอชื่นชมคุณสุด ๆ จากก้นบึ้งของหัวใจแล้วค่ะ
และแน่ น อนว่ า บางครั้ ง คนเราก็ จ ะมี ช่ ว งที่ รู้ สึ ก แปลก ๆ
กระอักกระอ่วนจนอยากหนีจากความรู้สึกและการรับรู้ของตน
อาการแบบนี้เป็นเรื่องปกติ แน่นอน มันอาจจะลำ�บากใจ คุณเคย
ทำ�ตัวแบบนั้นมาตลอด มันคงต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะเริ่มรู้สึก
สบายใจที่จะใช้วิธีการและเริ่มมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ขึ้นกว่าเดิม
ฉันไม่เคยรูจ้ กั ใครทีช่ อบคุยแต่เรือ่ งเครียด ๆ และกำ�หนดเรือ่ งทีต่ อ้ งคุย
เช่น “แหม รอไม่ไหวแล้วนะ อึดอัดอยากคุยกับแม่เรื่องนี้จริงจริ๊ง
จะถามว่าทำ�ไม เดี๋ยวนี้คุยเรื่องการเมืองในบ้านไม่ได้” แต่มันก็จะ
กลายเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าเดิม ! คุณจะเริ่มรู้ว่าความกลัวจะสลายไป
ในขณะที่ความรู้สึกมั่นใจและพลังเข้ามาแทนที่
ดังนั้น ขอต้อนรับสาว ๆ ที่ใจสลาย ชอกช้ำ�และหวาดกลัว
ทุกคนค่ะ เราจองทีน่ ัง่ ไว้ให้ทกุ คนแล้ว พวกคุณก็เหมือนกันกับเราค่ะ
เรารั ก คุ ณ อย่ า งที่ คุ ณ เป็ น และคุ ณ ยั ง คงต้ อ งการที่ จ ะเปลี่ ย น
เพื่อสิ่งที่ดีกว่า มีเรื่องนึงที่ฉันแน่ใจก็คือ เมื่อใดก็ตามที่ผู้หญิง
มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนชีวิต ใส่ใจตัวเองและสิ่งที่แสวงหา ก็ไม่มีอะไร
มาหยุดเธอได้ค่ะ
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ฉันตื่นเต้น ที่พวกคุณมุ่งมั่นจะเรียนรู้ตัวเองมากขึ้น เพราะถ้า
คุณเริ่มเรียนรู้ คุณก็จะได้เริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ที่ทำ�ให้ตัวเองรู้สึกดี
ขึ้น แล้วคุณก็จะกลายเป็นคนใหม่ที่เปลี่ยนไป
และเมื่อคุณเป็นคนใหม่ที่ทำ�ดีกับตัวเองมากขึ้น คุณก็จะเป็น
แรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น สร้างแรงผลักดันไปในทางที่ดี ผู้หญิงมี
อำ�นาจไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนตัวพวกเธอเอง แต่ยังเปลี่ยนโลกได้ด้วย
เอาละ ถึงเวลาพับแขนเสื้อ รวบผมขึ้น รัดหางม้า แล้วมาลงมือ
ทำ�กันเถอะค่ะสาว ๆ
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“The key has been consistency
and commitment to the work”
“กุญแจสำ�คัญคือการเสมอต้นเสมอปลาย
และมุ่งมั่นที่จะแก้ไข”

