พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ในแบบของคุณแล้วหรือยัง
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แรกเริ่ม

This is a conversational
slap from the universe to
wake you up to your true
potential, to unfuck yourself
and get spectacularly
into your life.
นี่เป็นสารที่ส่งมาจากจักรวาล เพื่อปลุกคุณ
ให้ตื่นรู้ถึงศักยภาพที่แท้จริง ปลดปล่อยตัวเอง
และเปิดรับความมหัศจรรย์เข้าสู่ชีวิต

CHAPTER 1
คุณเคยรู้สึกเหมือนหนูถีบจักร
ที่ชีวิตวัน ๆ ได้แต่ปั่น...ปั่น...ปั่น...
แต่ไปไม่ถึงไหนไหมครับ

ทุกขณะ คุณมัวแต่อยูใ่ นวงล้อของการพูดเรือ่ ยเปือ่ ยและการตัดสิน
ที่ไม่จบไม่สิ้น เสียงเล็ก ๆ จากภายในที่คอยกระซิบบอกว่า คุณขี้เกียจ
โง่ หรือไม่ดีพอ โดยที่คุณอาจไม่รู้ตัวเลยว่า คุณเชื่อว่าตัวเองเป็น
แบบนัน้ มากขนาดไหน หรือถูกมันดูดพลังชีวติ ไปเท่าไร คุณมัวแต่ใช้เวลา
ทั้งวันเพื่อเอาชนะความเครียดและความกดดัน พยายามใช้ชีวิตต่อไป
หลายครั้งที่คุณยอมจ�ำนนว่า ถ้าออกจากวงล้อเส็งเคร็งนี้ไม่ได้ คุณก็คง
ไม่มีวันไปถึงจุดที่ต้องการในชีวิต บางครั้งความสุขที่คุณตามหา น�้ำหนัก
ที่ต้องการจะลด อาชีพที่ใฝ่ฝัน หรือความสัมพันธ์ที่ต้องการ อาจอยู่ไกล
จนเกินเอื้อม
สิง่ ทีค่ ณ
ุ จะได้อา่ นต่อไปนี้ เป็นการอุทศิ ให้แก่ผทู้ เี่ คยเอาแต่พดู ท�ำร้าย
จิตใจตัวเอง ใช้เวลาวันแล้ววันเล่าสงสัยในตัวเอง และหลบเลีย่ งสิง่ ต่าง ๆ
ที่ผ่านเข้ามา ส่งผลให้ต้องใช้ชีวิตอย่างมีขีดจ�ำกัดและหดหู่ ต่อไปนี้
คือสารที่ส่งมาจากจักรวาล เพื่อปลุกคุณให้ตื่นรู้ถึงศักยภาพที่แท้จริง
ปลดปล่อยตัวเอง และเปิดรับความมหัศจรรย์เข้าสู่ชีวิต
เรามาเริ่มเรื่องนี้ให้ถูกจุดกันก่อน แต่ละวัน เรามีการพูดทั้งหมด
สองแบบ นั่นคือ การพูดกับคนอื่นและการพูดกับตัวเอง คุณอาจเป็น
คนหนึ่งที่ยืนยันว่า “ฉันไม่เคยพูดกับตัวเองซะหน่อย !” แต่ที่จริงแล้ว
การสนทนาส่วนใหญ่ที่เรามีในแต่ละวันเกิดขึ้นกับตัวเองทั้งนั้น เป็น
“ความสุข” จากการได้อยู่อย่างสันโดษและเป็นส่วนตัวภายในหัวของเรา
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ไม่วา่ คุณจะเป็นคนชอบเก็บตัวหรือชอบเข้าสังคม ชอบคิดสร้างสรรค์
หรือชอบลงมือท�ำ คนที่คุณใช้เวลาแทบทั้งหมดพูดด้วยก็คือ...ตัวเอง !
ไม่ว่าจะตอนออกก�ำลังกาย ท�ำงาน กิน อ่าน เขียน เดิน ส่งข้อความ
ร้องไห้ โต้เถียง ต่อรอง วางแผน สวดมนต์ นั่งสมาธิ มีเซ็กซ์ หรืออะไร
ก็แล้วแต่ คุณคุยกับตัวเองทั้งวันทั้งคืนแม้กระทั่งตอนนอนหลับ
และตอนนี้ คุณก็กำ� ลังคุยกับตัวเองอยู่
แต่ไม่ต้องกังวลไปนะ คุณไม่ได้บ้าหรอก หรือไม่เราทุกคนก็เป็นบ้า
กันหมด ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบไหน เราทุกคนต่างก็ก�ำลังพูดกับตัวเองอยู่
ดังนั้น ท�ำใจให้พร้อมและยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องประหลาด ๆ นี้นะครับ
จากการศึกษาสรุปว่า เรามีเรื่องต่าง ๆ ให้คิดแต่ละวันมากกว่า
ห้าหมืน่ เรือ่ ง ลองนึกถึงเรือ่ งทีเ่ ราพูดกับตัวเองว่า เราควรหรือไม่ควรพยายาม
เอาชนะ หรือควรหรือไม่ควรยอมแพ้ ในขณะที่เราอาจควบคุมความคิด
โต้ตอบอัตโนมัตนิ ไี้ ด้เพียงเล็กน้อยหรืออาจควบคุมไม่ได้เลย แต่เราเลือก
ได้ว่าจะให้ความส�ำคัญกับความคิดไหน ความคิดเหล่านั้นไม่ได้ฝังหัวเรา
มาตั้งแต่แรกนี่ !
การศึกษาล่าสุดด้านประสาทวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาได้ให้นำ�้ หนัก
กับแนวคิดที่ว่า สิ่งที่เราพูดกับตัวเองส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างลึกซึ้ง
ศาสตราจารย์วิลล์ ฮาร์ต (Will Hart) แห่งมหาวิทยาลัยแอละแบมา ได้
ทดลองเรื่องนี้ถึงสี่ครั้ง โดยให้ผู้เข้าทดสอบนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทั้งในทางบวก ทางลบ หรือเป็นกลาง พวกเขาพบว่า คนที่อธิบาย
เหตุการณ์ที่เป็นกลางในแบบที่มันเป็น จะรู้สึกในเชิงบวกมากกว่า และ
เมื่อให้อธิบายเหตุการณ์ที่เป็นลบในแบบที่มันเป็น ก็จะรู้สึกในเชิงลบ
มากขึ้น พูดง่าย ๆ ก็คือ ค�ำพูดที่เราใช้อธิบายสถานการณ์จะบ่งบอกว่า
เราเห็น ประสบ และมีส่วนร่วมในสถานการณ์เหล่านั้นอย่างไร อีกทั้งยัง
ส่งผลต่อวิธีที่เราจัดการกับชีวิตและวิธีเผชิญกับปัญหาทั้งใหญ่และเล็ก
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สิ่งที่เราพูดกับความรู้สึกของเรามีความสัมพันธ์กัน เรื่องนี้รู้กัน
มานานนับร้อยหรืออาจเป็นพันปีแล้ว นักปรัชญาอย่างวิตต์เกนสไตน์
(Wittgenstein) ไฮเดกเกอร์ (Heidegger) และกาดาเมอร์ (Gadamer)
ต่างก็รถู้ งึ ความส�ำคัญและนัยของภาษาในชีวติ เรา วิตต์เกนสไตน์กล่าวว่า
“การสอดประสานกลมกลืนระหว่างความคิดและความจริง สามารถพบได้
ในไวยากรณ์ของภาษา”
ข่าวดีกค็ อื มีการศึกษาทีพ่ บว่า การพูดกับตัวเองในเชิงบวกสามารถ
เปลี่ยนอารมณ์ เพิ่มความมั่นใจ เพิม่ ผลิตภาพการท�ำงาน และอื่น ๆ จาก
การศึกษาของศาสตราจารย์ฮาร์ตมีขอ้ เท็จจริงทีย่ นื ยันว่า การพูดกับตัวเอง
เชิงบวกเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ส�ำคัญส�ำหรับชีวิตที่มีความสุขและ
ประสบความส�ำเร็จ
แต่ข่าวร้ายคือ สิ่งที่ตรงกันข้ามก็เป็นจริงด้วย นั่นคือการพูดกับ
ตัวเองในเชิงลบไม่เพียงท�ำให้อารมณ์ไม่ดี แต่ยังท�ำให้รู้สึกสิ้นหวัง ท�ำให้
ปัญหาเล็ก ๆ ใหญ่ขึ้น ทั้งยังสร้างปัญหาที่ไม่เคยมีมาก่อน และข่าวเด่น
(คั่นข่าวร้าย) ก็คือ แม่งยังหลอกลวงคุณในแบบที่คุณคาดไม่ถึงอีกด้วย
เมื่อรู้แบบนี้แล้ว ผมขอให้คุณเข้าใจอย่างหนึ่งว่า แม้หนังสือเล่มนี้
จะเกีย่ วกับการใช้ภาษาทีเ่ หมาะสมเพือ่ พัฒนาชีวติ แต่ผมไม่แนะน�ำให้คณ
ุ
คิดบวกหรือเชื่อในสิ่งที่คุณคอยย�ำ้ กับตัวเองในทันที
เคยมีการพูดคุยถกเถียงถึงวิธีการและผลส�ำเร็จของการท�ำแบบนั้น
มามากแล้ว เราจะไม่ทำ� อะไรซ�้ำแบบเดิมที่นี่อีกแน่นอน
ผมจะไม่ขอให้คุณบอกตัวเองว่าคุณเป็นเสือ เพื่อปลดปล่อย
สัตว์ร้ายในตัวคุณ เหตุผลประการแรกก็คือ คุณไม่ใช่เสือ และประการ
ที่สองคือ คุณไม่ใช่เสือ ! วิธีการแบบนี้อาจใช้ได้ผลกับบางคนนะครับ
แต่ไม่ใช่กับชาวสกอตแบบผม ส�ำหรับผม การถูกบอกให้ท�ำสิ่งใด
ก็ตาม เหมือนการถูกบังคับให้กนิ น�้ำเชือ่ มโรยเศษลูกกวาดทีเ่ หลือค้างจาก
ปีที่แล้ว ขอบใจนะ แต่... ไม่ดีกว่า
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ขอโทษทีนะ “พวกคิดบวก” ทั้งหลาย เพราะผมจะพาคุณผู้อ่าน
ท่านนี้ไปเส้นทางอื่น ! หนังสือเล่มนี้ออกแบบมาเพื่อให้ความช่วยเหลือที่
แท้จริง ซึง่ จะท�ำให้คณ
ุ รูส้ กึ ว่านีแ่ หละ “ของแท้” และ “ใช่เลย” ทัง้ ยังช่วย
พาคุณไปสู่ศักยภาพที่แท้จริงและยิ่งใหญ่กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ความแตกต่างระหว่างความส�ำเร็จ
กับความล้มเหลว
“ถ้าอารมณ์ส่วนใหญ่ของมนุษย์เป็นผลมาจากความคิด คนเรา
ก็อาจควบคุมความรู้สึกของตัวเองได้ด้วยการควบคุมความคิด
หรือโดยการเปลี่ยนค�ำพูดที่กระซิบอยู่ภายในหัว ที่เราเรียกว่า
การพูดกับตัวเอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตัวก่อให้เกิดความรู้สึกขึ้น
ตั้งแต่แรก”

ค�ำพูดนี้มาจากอัลเบิร์ต เอลลิส (Albert Ellis) หนึ่งในบิดาทาง
จิตวิทยาสมัยใหม่ เอลลิสพบว่า วิธีที่เราคิดและพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่
เราพบเจอจะเปลี่ยนความรู้สึกที่เรามีต่อเหตุการณ์นั้น หรือพูดง่าย ๆ
ก็คือ ความคิดเป็นเพื่อนร่วมเตียงของอารมณ์
เอลลิสยังพบอีกว่า บ่อยครัง้ วิธที เี่ ราคิดนัน้ ช่างไม่มเี หตุผลเอาซะเลย
ลองคิดดูว่า คุณเคยบอกตัวเองกี่ครั้งกันว่า “ฉันโง่มาก” “ฉันมัก
ท�ำให้อะไรต่อมิอะไรยุ่งเหยิงไปหมด” “ชีวิตของฉันจบเห่แล้ว” หรือพูด
ในเชิงลบเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น “นี่เป็นเรื่องเลวร้ายที่สุดที่เคย
เกิดขึ้นกับฉัน”
หากคุณเคยมีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อบางสิ่งบางอย่างเกินจริง ทั้ง ๆ ที่
เมื่อคิดย้อนกลับไปแล้ว สิ่งนั้นแทบไม่สำ� คัญต่อคุณเลยสักนิด ก็ขอให้
14

ยกมือขึ้นครับ โอเค เอามือลงได้ มีคนก�ำลังมองอยู่ คุณชักดูเพี้ยน ๆ
นิดหน่อยแล้วละ ถ้ามองย้อนกลับไปในตอนนั้น คุณจะเห็นภาพเลยว่า
ก่อนที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองเกินจริงแบบนั้น มีค�ำพูดที่รุนแรงต่อ
ใจจนเกินทนมันแว่บเข้ามาในหัว แล้วก็ ตูม ! คุณสูญเสียตัวตนไปทันที
บางครั้งสิ่งที่เราพูดและท�ำก็ใช่จะมีเหตุผลเสมอไป แต่เราก็ยังพูด
และท�ำต่อไปอยู่ดี ! แถมไม่เคยสังเกตว่าเราทิ้งอะไรไว้ให้ตัวเองบ้าง หรือ
ยังมีอารมณ์ตกค้างจากการพูดลบ ๆ กับตนเองแม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม
เห็นไหมว่า ไม่ใช่แค่การพูดใส่อารมณ์กับตัวเองเท่านั้น บางครั้ง
ค�ำพูดแฝงนัยก็บั่นทอนเราได้พอกัน หากคุณท�ำบางสิ่งอยู่ คุณก็อาจจะ
คิดว่า “งานนีม่ นั ยากเหลือเกิน ถ้าฉันท�ำเสร็จไม่ทนั เวลาล่ะ” หรือไม่กก็ งั วล
ว่าตัวเองจะ “ท�ำเสียเรื่อง” ทั้งหมดที่ว่านี้ทำ� ให้คุณตกอยู่ในความเครียด
หรือความวิตกกังวล บางครั้งการพูดกับตัวเองในแง่ลบก็มักน�ำไปสู่
ความโกรธ ความเศร้า ความคับข้องใจ ซึ่งจะแสดงออกในสถานการณ์
ต่าง ๆ หรืออาจไม่เกี่ยวกับสถานการณ์นั้นเลยก็ได้
การพูดกับตัวเองแบบนี้ไม่ได้ท�ำให้ชีวิตง่ายขึ้น และยิ่งบอกตัวเอง
ว่าสิ่งต่าง ๆ ยากเพียงใด มันก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้น แย่ตรงที่เรายังได้ยิน
กระบวนความคิดอัตโนมัติข้างในมาโดยตลอด และคุ้นเคยกับการฟัง
เสียงวิจารณ์ในหัว เราจึงไม่รู้ว่าความคิดเชิงลบส่งผลต่ออารมณ์และ
พฤติกรรมของเราในช่วงเวลานั้นอย่างไร ส่งผลให้บางครั้งเราก็ท�ำหรือ
ไม่ท�ำตามสิ่งที่จิตใจที่เป็นเหตุเป็นผลต้องการให้เราท�ำ
ยกตัวอย่างง่าย ๆ ผมอยากให้คุณลองคิดดูว่า งานบ้านประจ�ำวันที่
คุณหวัน่ วิตกทีส่ ดุ นัน้ เกิดจากใจของคุณสร้างให้มนั กลายเป็นเรือ่ งเลวร้าย
กว่าที่เป็นหรือเปล่า บางครั้งเราก็หลีกเลี่ยงงานบ้านง่าย ๆ เช่น พับผ้าที่
ซักแล้ว หรือเอาจานออกจากเครื่องล้างจาน ทั้งที่ความจริงแล้วก็ใช้เวลา
และความพยายามเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ด้วยความที่งานซ�้ำซากเหล่านี้
มีอยูร่ อบ ๆ ตัวเรา จึงเป็นเรือ่ งง่ายทีจ่ ะไม่ทำ� เพราะคิดว่ามีงานทีใ่ หญ่กว่า
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และส�ำคัญกว่ารออยู่ จนในทีส่ ดุ ก็พบว่าตัวเองเครียดสุด ๆ หรือหมดแรง
เสียแล้ว
เหตุผลทีเ่ รา “ต่อต้าน” บางสิง่ ในชีวติ อาจเป็นเพราะเราพูดถึงสิง่ นัน้
โดยมีความคิดเชิงลบฝังแน่นอยู่ในหัว ลองมองหาจุดขัดข้องในชีวิตของ
คุณดูสิครับ แล้วคุณจะเข้าใจว่าผมหมายถึงอะไร คุณก�ำลัง “ติดกับดัก”
การพูดกับตัวเองอยู่ไงล่ะ

ภาษาเปลี่ยนชีวิต
สิ่งที่เราพูดไม่เพียงจะส่งผลกับปัจจุบันเท่านั้น แต่มันยังซึมเข้าไป
และติดอยู่ภายในจิตใต้ส�ำนึก จนเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของ
เราในระยะยาวไปด้วย
วิธีที่เราพูดกับตัวเองและคนอื่น ๆ ในแต่ละวัน จะก�ำหนดรูปแบบ
วิธีที่เรารับรู้ชีวิต และการรับรู้นั้นส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของเราใน
ทันที เพราะฉะนั้น หยุดการรับรู้ที่อันตรายของคุณซะ ! ที่แย่กว่านั้นก็
คือ คุณก�ำลังใช้ชีวิตกับภาพลวงตาที่สร้างขึ้นมาเอง !
บางครั้ง ถ้าคุณพูดถึงชีวิตที่ “ไม่ยุติธรรม” คุณก็จะเริ่มท�ำตัวตาม
มุมมองนั้น มีงานวิจัยหลาย ๆ ชิ้นแสดงให้เห็นประเด็นนี้ เช่น รับรู้ถึง
ค�ำดูหมิน่ ทีไ่ ม่มอี ยูจ่ ริง หรือไม่กท็ มุ่ เทให้กบั งานน้อยลง เพราะคุณตัดสิน
ไปแล้วว่า ถึงท�ำไปก็ไม่ประสบความส�ำเร็จ มุมมองที่ไม่ถูกต้องนี้จึง
กลายเป็นความจริงอย่างรวดเร็ว
ในทางกลับกัน คนที่มองว่าความส�ำเร็จอยู่ใกล้แค่เอื้อมจะไม่เพียง
ท�ำงานอย่างเอาเป็นเอาตาย แต่ยังทุ่มเทพลังชีวิตเพื่อไขว่คว้าความส�ำเร็จ
และท�ำตามแนวคิดพื้นฐานสู่ความส�ำเร็จไปด้วย สิ่งที่ผมอยากบอกก็คือ
การเชื่อว่าตัวเองจะประสบความส�ำเร็จเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความส�ำเร็จ
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เท่านัน้ (แต่กเ็ ป็นส่วนส�ำคัญ) ยังมีหนทางอืน่ ทีจ่ ะท�ำให้บรรลุสงิ่ ทีย่ งิ่ ใหญ่
ได้โดยปราศจากความเชื่อนี้ แต่เส้นทางออกจะขรุขระไปหน่อย !
หากก�ำลังกังวลว่าคุณไม่ได้มคี วามเชือ่ แบบข้างต้น ก็อา่ นต่อเลยครับ !
มาร์กุส เอาเรลิอุส (Marcus Aurelius) นักปรัชญาลัทธิสโตอิก
(Stoicism) ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นจักรพรรดิโรมันกล่าวว่า “นี่เป็นกฎที่
ต้องจดจ�ำไว้ใช้ในวันข้างหน้า เมือ่ มีสงิ่ ใดก็ตามท�ำให้ทา่ นรูส้ กึ ขมขืน่ ท่าน
ต้องไม่คิดว่า ‘นั่นเป็นความโชคร้าย’ แต่ ‘การที่ได้อดทนกับสิ่งนั้นอย่าง
เหมาะสมคือความโชคดีต่างหาก’ ”
เรามีอำ� นาจทีจ่ ะเลือกวิธคี ดิ และวิธพี ดู เกีย่ วกับปัญหา อาจเลือกมอง
ได้วา่ มันสร้างความร�ำคาญหรือเป็นอีกก้าวหนึง่ สูค่ วามส�ำเร็จ มันอาจท�ำให้
เราตกต�่ำหรือไม่ก็ยกระดับเราให้สูงขึ้นได้
ความจริง นักปรัชญาลักธิสโตอิกอย่างเอาเรลิอุสเชื่อว่า เหตุการณ์
ภายนอกไม่ได้มอี ำ� นาจเหนือเรา จิตใจเราต่างหากทีส่ ร้างภาพความเป็นจริง
ขึ้นมาเอง
“เมื่อเราปฏิเสธความรู้สึกเจ็บ ความเจ็บปวดก็จะหายไปเอง”

ผมอยากให้คุณใช้เวลาสักครู่เพื่อไตร่ตรองข้อความข้างต้นครับ
คุณเต็มใจแค่ไหนที่จะพิิจารณาว่า ชีวิตด�ำเนินไปในแบบที่มันเป็น
ไม่ใช่เกิดจากผลกระทบจากสถานการณ์แวดล้อม แต่เป็นเพราะการพูดกับ
ตัวเองต่างหากที่ท�ำให้คุณรู้สึกแย่ คุณเต็มใจแค่ไหนที่จะมองว่าสิ่งที่คุณ
คิดว่าท�ำได้หรือท�ำไม่ได้นั้น เกิดจากอิทธิพลโดยตรงของการตอบสนอง
ทางจิตใต้ส�ำนึกมากกว่าความเป็นจริงของชีวิต !
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ไม่ใช่ว่าคุณต้องแสวงหาค�ำตอบ
คุณนั่นแหละคือค�ำตอบ

ถ้าระหว่างเผชิญกับสถานการณ์ใด ๆ อยู่ แล้วคุณเลือกมองออกไป
รอบตัว (ไม่ได้มองตัวเอง) และพยายามก้าวออกไปจากสถานการณ์นั้น
อย่างสุดความสามารถ คุณก็จะยังคงได้รับค�ำตอบเหมือนเดิมคือ รู้สึก
ไม่มีอ�ำนาจ ไม่มีความสุข และไม่มีชีวิตชีวา อย่างดีที่สุด คุณอาจได้
เห็นความส�ำเร็จและความผิดหวัง ความสุขและความทุกข์สลับกันไปมา
บางครั้งสถานการณ์ของคุณก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลง มันก็แค่หยุดนิ่งและ
ตกผลึก แต่ถ้าสิ่งที่คุณมุ่งมั่นท�ำอยู่ สิ่งที่คุณแน่ใจว่าจะท�ำให้คุณมี
ความสุขมากขึ้น ดีขึ้น หรือมีความมั่นใจมากขึ้นไม่เกิดขึ้นล่ะ คุณจะท�ำ
ยังไง และถึงแม้ว่าสิ่งนั้นมาถึงจริง ๆ ในสักวันหนึ่ง ชีวิตของคุณระหว่าง
วันนี้จนถึงวันที่ว่า จะเป็นอย่างไร
หนังสือเล่มนีต้ อ้ งการให้คณ
ุ ค้นหาค�ำตอบทีไ่ ม่ได้มาจากภายนอกแต่
มาจากภายใน ตัวคุณเอง จริง ๆ แล้ว ไม่ใช่ว่าคุณต้องแสวงหา ค�ำตอบ
คุณนั่นแหละ คือค�ำตอบ อย่างที่ผมบอกลูกค้าอยู่เสมอว่า คนเราชอบ
ใช้ชีวิตแบบรอให้อัศวินปรากฏกายมาช่วย โดยไม่ได้ตระหนักว่า ตนเอง
นั่นแหละคืออัศวินที่รอคอย ชีวิตก�ำลังรอให้คุณเผยร่างออกมาซะที

ฝึกสมองกันอีกครั้ง
โดยใช้ค�ำหนึ่งค�ำในแต่ละที
การพูดคุยถึงเรื่องจิตใต้ส�ำนึกของเราไม่ใช่การเอาแต่ใช้ศัพท์แสง
ทางจิตวิทยาเท่านั้น
นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า ความคิดของเราเปลี่ยนโครงสร้างของ
สมองได้ ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า นิวโรพลาสติซิตี (Neuroplasticity
ความสามารถในการเปลีย่ นแปลงของสมองตลอดอายุขยั ) ซึง่ ก�ำลังปฏิวตั ิ
วิธีคิดเกี่ยวกับจิตใจของมนุษย์
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เมือ่ เราผ่านการเรียนรูช้ วี ติ และได้พบสิง่ ใหม่ ๆ สมองจะจัดการและ
จัดเรียงวิถีประสาทใหม่ เพื่อควบคุมวิธีคิดและพฤติกรรมของเรา ข้อดี
ก็คือ เราสามารถชี้นำ� ความคิดไปในทางที่จะปรับเปลี่ยนวิถีประสาทอย่าง
มีสติเพือ่ ตัวเองได้ และวิธที งี่ า่ ยทีส่ ดุ ในการก�ำหนดความคิดเหล่านัน้ ก็คอื
การพูดกับตัวเองอย่างมุ่งมั่นและมีสติ เป็นรูปแบบการพูดที่ “สั้น ๆ แต่
ได้ใจความ” ซึ่งควบคุมชีวิตของคุณได้
เช่นเดียวกับที่เราสร้างนิสัยขึ้นด้วยการท�ำพฤติกรรมซ�้ำ ๆ จนเป็น
“อัตโนมัติ” เราใช้ภาษาที่หนักแน่นและเด็ดเดี่ยวสร้างความเปลี่ยนแปลง
ที่ยั่งยืนในชีวิตได้ (แต่อย่าเพิ่งดีใจไปนะครับ) มันมีอะไรมากกว่าแค่คิด
เรื่องที่มีความสุข ในเมืื่อทุกสิ่งที่คุณคิดส่งผลต่อสมองโดยตรงเลย
เราก�ำหนดอารมณ์โดยการควบคุมความคิดได้ ซึง่ ความคิดเหล่านัน้
สามารถสร้างได้โดยการใช้สติพิจารณาค�ำพูดและประเภทของภาษาที่จะ
น�ำมาใช้อย่างตั้งใจ ส่วนใหญ่ก็จะขึ้นอยู่กับความอดทนขั้นพื้นฐานตาม
กรอบความคิดในปัจจุบันของคุณเองและความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง
ทุกอย่างล้วนเริ่มต้นด้วยการตัดสินใจเลือกอย่างมีสติ เพื่อ “พูด”
ในสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่าท�ำร้ายตนเอง ด้วยวิธีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
และเปลี่ยนมุมมองต่อปัญหาให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น เราจะสามารถเปลี่ยน
มุมมองและโต้ตอบต่อโลกได้อย่างเหมาะสม ทุกสิ่งที่คุณเคยได้ยินและ
อ่านเกีย่ วกับ “การสร้างโลกแห่งความเป็นจริงของตนเอง” นัน้ ไม่เพียงแค่
เป็นไปได้ แต่เป็นเรื่องที่คนทั่วโลกก�ำลังท�ำอยู่ ! ส่วนที่ดีที่สุดคือพวกเขา
ไม่เพียงแค่สร้างโลกแห่งความเป็นจริงตามมุมมองของตนเองขึ้นมา แต่
ก�ำลังใช้ชีวิตจริงตามมุมมองนั้นด้วย
โปรดจ�ำไว้ว่า ไม่ว่าสถานการณ์ในชีวิตเราจะยากล�ำบาก ท้าทาย
หรือกดดันอย่างไรก็ตาม วิธีที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมกับ
สถานการณ์เหล่านั้นจะเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ออกมา และ
เป็นอีกครั้งที่ค�ำตอบนั้นอยู่ในตัวคุณ ไม่ได้มาจากภายนอก
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วิธีที่เราพูด คิด และรับรู้สภาพแวดล้อม คือรากฐานความเป็นจริง
ของเรา จงสร้างความเป็นจริงที่คุณต้องการจะใช้ชีวิตอยู่ โดยเริ่มจาก
กระบวนการพูด (กับตัวเองและคนอื่น) ที่จะช่วยสร้างความเป็นจริงนั้น
วิธงี า่ ย ๆ ทีผ่ มใช้เปลีย่ นมุมมองต่อ “ปัญหา” ในชีวติ ประจ�ำวันก็คอื มอง
“ปัญหา” ให้เป็น “โอกาส” และท�ำให้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่ผมใช้
เป็นองค์ความรู้และขยายขอบเขตของตัวเอง จนท�ำให้ผมกลายเป็นคน
ใฝ่รู้และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา แทนที่จะแสดงท่าทีหงุดหงิดร�ำคาญ
แบบที่ผมเคยเป็นมาตลอด !

การแสดงออกอย่างมุ่งมั่น
และการรู้จักเล่าเรื่อง
แล้วคนเราสร้างโลกแห่งความเป็นจริงกันยังไงล่ะ ค�ำตอบก็คอื ด้วย
การเปลี่ยนวิธีพูดกับตัวเอง จากการเล่าเรื่องแบบไหลไปเรื่อย (ไม่ว่าคุณ
จะพูดถึงตัวเอง คนอื่น หรือชีวิต จะพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือ
ตัดสินใจ) มาเป็นการเล่าเรื่องแบบมั่นใจ โดยลบ “สิ่งรบกวน” ออกไป
ให้หมด และแสดงความเชื่อมั่นในพลังของคุณที่นี่ ตอนนี้เลย
ข้อผิดพลาดแรกที่เราท�ำกันก็คือ มักพูดว่าจะท�ำ หรือจะเป็น
คุณไม่ควรเริ่มต้นด้วยค�ำว่า “ควรจะ” หรือ “ลองดู” เช่นกัน เพราะ
จิตใต้ส�ำนึกของเราจะตัดสินไปว่า มันจะเกิดขึ้น แต่ ไม่ใช่เวลานี้
หนึ่งในเหตุผลที่เราท�ำตามปณิธานปีใหม่ไม่ได้ เป็นเพราะเรามัก
ใช้ภาษาที่บอกกลาย ๆ ว่า “จะท�ำ” เช่น ค�ำว่า “เดี๋ยวจะ” หรือมักเริ่ม
จากวลีว่า “เราจะไม่...” ซึ่งวลีเหล่านี้ท�ำให้เกิดความกระตือรือร้นใน
ตอนแรก ก่อนจะหายไปเมื่อความจริงตีแสกหน้าคุณอย่างจัง คุณจะ
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