
20   ฉันเปลี่ยน เพราะเขียนเป้า

 พูดตรง ๆ ว่าตอนนั้นที่ผมเขียนเป้าหมาย 
 ผมก็ไม่เชื่อหรอกว่ามันจะเป็นจริง 
 เหมือนหลอกตัวเองมากกว่า 
 ไอ้พวกหนังสือพัฒนาตัวเองมันช่างงมงายเหลือเกิน
 แค่เขียนเป้าหมาย ชีวิตจะเปลี่ยนได้อย่างไร
 แต่โชคดีที่ผมเป็นประเภท “ถ้าไม่เชื่อ ก็ต้องลองสักตั้ง”
 
 ในที่สุด เพียงไม่กี่ปี ผมกลับได้รับทุกอย่างที่เขียนไว้  
 มากบ้างน้อยบ้างเท่านั้นเอง
 เมื่อผลลัพธ์มันชัดเจนจับต้องได้แบบนี้
 ผมจงึเชือ่แล้วว่า “การเขยีนเป้าหมาย” มันได้ผลจริง ๆ
 
 ครัง้นีผ้มจะลงรปู “กระดาษวเิศษ” แผ่นของจรงิให้ดดู้วย 
 และจะเปิดเผยทั้ง 10 ข้อนั้นว่าผมเขียนอะไรบ้าง
 ลองไปดูกันเลยครับ

ผมเปลี่ยน...
เพราะเขียนเป้า



วิสูตร แสงอรุณเลิศ   21

ผมเปลี่ยน...
เพราะเขียนเป้า



22   ฉันเปลี่ยน เพราะเขียนเป้า

 (ใส่รูปกระดาษเขียนเป้าหมาย ส่งให้ในเมล)

 บอยต้องการอะไร?
 
  1   ต้องการงานที่ใช้ความสามารถเรื่องเพลง ไม่ว่า
จะเป็นแต่งเพลง หรือวิจารณ์เพลง หนังสือเพลง
  2  ต้องการเป็นนักเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กช่ือดัง ประสบ
ความส�าเร็จ ผู้คนชื่นชอบมากมาย
  3  ต้องการอาชีพที่ท�างานที่ไหน เวลาไหนก็ได้ แล้ว
แต่เราจะออกแบบเอง
  4   ต้องการเวลาอยู่กับครอบครัวเยอะ ๆ
  5  ต้องการมีเงินทองใช้จ่ายมากพอที่จะตอบสนอง
ความต้องการของตนเองและครอบครวั นัน่คอื มากกว่า 1 แสน
บาท/เดือน
  6  ต้องการครอบครัวที่อบอุ่น ทุกคนมีความสุข 
ได้ไปเที่ยวกันปีละหลาย ๆ ครั้ง
  7  ต้องการสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคเรื้อรัง
  8   ต้องการเป็นแรงบันดาลใจของใครหลายคน 
ไม่ว่าจะมาจากการพูดหรือการเขียนก็ตาม
  9   ต้องการมีเวลาอ่านหนังสือ+ดูหนังเยอะ ๆ
             10  ต้องการมีจิตใจที่สงบ เป็นสุข

 เอาล่ะ มาดูทีละข้อว่าผมส�าเร็จอย่างไรบ้าง 
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 1 ต้องการงานที่ใช้ความสามารถเรื่องเพลง 
 
 ก่อนที่ผมจะออกมาท�างานไม่ประจ�าแบบเต็มตัว 
 ผมได้ท�างานกับคุณมาโนช พุฒตาล ต�านานของวงการดนตรี 
 ผมรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการของนิตยสาร “บันเทิงคดี” (ยุคหลัง) 
 ช่วงนัน้ผมได้เจอนกัดนตรเีจ๋ง ๆ มากมายแบบตวัเป็น ๆ ใกล้ชดิสดุ ๆ
 อาทิ พงษ์เทพ กระโดนช�านาญ, โอฬาร พรหมใจ, โป่ง หินเหล็กไฟ  
 แม้ “บันเทิงคดี” จะอยู่บนแผงเพียงเวลาสั้น ๆ ไม่กี่ฉบับ 
 แต่ก็ถือว่าเป้าหมายข้อนี้ของผมบรรลุ

 ในเวลาต่อมา ผมยังได้แต่งเพลงให้บริษัทและองค์กรต่าง ๆ 
 เรียกว่าได้กลับมาแต่งเพลงอีกครั้ง 
 (ผมเคยเป็นนักแต่งเพลงมาก่อน เผื่อบางคนไม่รู้) 
 ได้รายได้แต่งเพลงที่ดีกว่าเดิมด้วย แถมไม่ต้องวิ่งหาลูกค้า

 นอกจากนีผ้มยงัแต่งและร้องเพลงประกอบหนงัสอื “หนงัยางล้างใจ” 
 ถือเป็นเพลงแรกในชีวิตที่ผมเข้าห้องอัดร้องเพลงด้วยตัวเอง
 และผมยังได้ร้องเพลงนี้บนเวทีต่อหน้าคนนับพัน 
 รวมได้ร้องเพลงบนเวทีเดียวกับ “ป๊อด ธนชัย อุชชิน” 
 นักร้องคนโปรดของผมอีกด้วย
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 2 ต้องการเป็นนักเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กชื่อดัง 
 
 ข้อนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดที่เกิดขึ้นกับผม 
 ตอนเขยีนเป้าหมายข้อนี ้ไม่รูผ้มไปเอาความกล้าหาญมาจากไหน 
 ตอนนั้นผมยังท�างานเป็นบรรณาธิการนิตยสาร 
 และยังไม่เคยมีความคิดจะเขียนหนังสือของตัวเอง 
 เพราะไม่รู้จะเขียนอะไร
 
 แต่ผมคิดว่า การมีหนังสือที่ตัวเองเขียนวางอยู่บนแผง 
 มนัอาจจะเป็นความฝันลกึ ๆ  ของใครหลาย ๆ  คนเหมอืนกบัทีผ่มฝัน 
 วันนั้นผมเลยเขียนมันลงไป 
 โดยไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นความจริงในเวลาต่อมา

 นับถึงวันนี้หนังสือที่ผมเขียน จ�าหน่ายไปแล้วเกินแสนเล่ม   
 (จ�าหน่ายนะครับ ไม่ใช่ยอดพิมพ์)
 พูดแบบนี้คุณอาจนึกภาพไม่ออก 
 เอาเป็นว่าถ้าเอาหนังสือของผมที่ขายไปแล้ว น�ามาเรียงซ้อนกัน 
 มันจะสูงกว่าตึกที่สูงที่สุดในโลกอย่าง Burj Khalifa 2 ตึกต่อกัน
 ครับ! มันเหลือเชื่อจริง ๆ แต่มันก็เป็นความจริง
 เพราะฉะนั้นเป้าหมายข้อนี้ ผมบรรลุยิ่งกว่าบรรลุครับ
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 3 ต้องการอาชีพที่ท�างานที่ไหน เวลาไหนก็ได้ 
 
 จากงานประจ�า ผมลาออกมาท�างานไม่ประจ�า
 และตัง้บรษิทัของตวัเองในเวลาต่อมา ผมกลายเป็น CEO ในทีส่ดุ
 แถมเป็นบริษัทที่เข้ายุคสมัยมาก 
 เพราะมีพนักงานประจ�าคนเดียว คือผม
 ภาษาอังกฤษเรียกว่า One Man Company 

 พูดแล้วเหมือนตลก บริษัทอะไรมีพนักงานประจ�าคนเดียว
 แต่ผมอยากจะบอกว่ามนัหมดยคุแล้วครับทีจ่ะซ้ือของเข้า นัง่เฝ้าร้าน
 เปิดร้านให้ใหญ่ ๆ ลูกน้องเดินกันขวักไขว่ 
 หน้าใหญ่ใจโต (แต่ชักหน้าไม่ถึงหลัง)
 บริษัทผมจ้างพนักงานฟรีแลนซ์ทั้งหมด 
 งานดีมีคุณภาพ เพราะต้องแข่งกับตัวเอง 
 ขืนเช้าชามเย็นชาม คงอดได้รับงานชิ้นต่อไป 
 
 ทุกวันนี้ผมเดินจากชั้นบนลงมาชั้นล่าง ก็ถึงที่ท�างาน
 ผมชอบท�างานตอนดึก ๆ  ไม่ชอบตืน่เช้าเพือ่ไปรถตดิอยูบ่นทางด่วน
 ผมมีแต่ลูกค้าติดต่อเข้ามา ไม่เคยต้องหาลูกค้าเลย
 ผมมีทั้งงานหนังสือ งานบรรยาย งานสัมมนา
 เพราะฉะนั้นเป้าหมายข้อนี้ ผมบรรลุครับ
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 4 ต้องการเวลาอยู่กับครอบครัวเยอะ ๆ
 
 เมื่อก่อนผมไม่เคยเห็นหน้าลูกหลาย ๆ วันต่อกัน 
 เพราะกลับบ้านดึก ตื่นมาลูกก็ไปโรงเรียนแล้ว
 แต่เมื่อออกมาตั้งบริษัทของตัวเอง 
 นั่นเท่ากับผมก�าหนดเวลาของผมได้เอง
 มีเวลากินข้าวเย็นด้วยกันที่บ้าน (ซึ่งคนเมืองแทบท�าไม่ได้)
 เพราะฉะนั้นเป้าหมายข้อนี้ ผมถือว่าบรรลุ

 ยอมรบัครบัว่าบางครัง้ผมกบ้็างานไปหน่อย เผลอสนกุกบังานมากไป
 หลัง ๆ ผมเลยใช้วิธี Work & Travel 
 เมื่อต้องไปบรรยายที่ต่างจังหวัด ผมจะพาครอบครัวไปเที่ยวด้วย
 ประมาณว่าผมพูดแค่ 2 ชั่วโมง จากนั้นก็เที่ยวต่ออีก 2-3 วัน
 วิธีนี้ท�าให้สมดุลชีวิตผมดีขึ้น และได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้น
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 5 ต้องการมีเงินทองใช้จ่ายมากพอ
 
 นี่เป็นเป้าหมายอีกข้อที่มหัศจรรย์จนผมไม่อยากเชื่อตัวเอง
 ตอนที่ผมเขียนเป้าหมายนี้ ผมก�าลังถังแตก  
 อาชีพที่ผมเคยท�าอยู่หลายอาชีพค่อย ๆ ล่มสลาย  
 ผมต้องเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านมาขาย  
 LTF ที่เคยซื้อไว้ต้องขายทิ้ง เลิกส่งเบี้ยประกันชีวิต
 แต่ผมกลับกล้าที่จะลองเขียนว่า 
 “ขอให้มีรายได้เดือนละมากกว่า 1 แสนบาท”
 ซึ่งมันเป็นจ�านวนเงินที่เยอะมากส�าหรับผมในตอนนั้น
 ผมนึกไม่ออกเลยว่าผมจะได้มันมาอย่างไร

 วันที่ผมเขียนไว้ในหนังสือ “งานไม่ประจ�า ท�าเงินกว่า” 
 ผมเพิ่งมีรายได้เกินที่ตั้งเป้าไว้ไม่เยอะนัก
 แต่วันนี้ผมไปไกลกว่านั้นเยอะแล้ว 
 เพราะฉะนั้นเป้าหมายข้อนี้ ผมบรรลุยิ่งกว่าบรรลุ
 
 ในเวลาต่อมา ผมจึงเข้าใจแล้วว่า 
 ผู้คนจ่ายเงินให้เราตาม “คุณค่า” ที่เรามอบให้เขา
 โลกนี้ไม่มีคนรายได้น้อยหรอกครับ 
 มีแต่คนที่ความสามารถน้อยต่างหาก
 ถ้าเราพัฒนาตัวเองมากพอ โลกจะจ่ายให้เราเอง
 



28   ฉันเปลี่ยน เพราะเขียนเป้า

 6 ต้องการครอบครวัทีอ่บอุน่ ไปเที่ยวกันปีละ 

 หลาย ๆ ครั้ง
 
 ผมยังจ�าได้เลยว่าตอนที่เขียนเป้าหมายนี้
 ผมไม่มีความสุขกับชีวิตครอบครัวเลย เพราะเครียดกับเรื่องงาน
 เราแทบไม่เคยไปเที่ยวไหนด้วยกัน 
 เพราะผมกลายเป็นคนที่ไม่มีเวลา และไม่มีเงิน
 ซึง่เป็นเรือ่งทีแ่ปลกมาก มนัจะเป็นไปได้อย่างไร ไม่มีทัง้เวลาและเงิน
 ตกลงผมท�าอะไรอยู่เนี่ย?
 ผมไม่มีเวลาให้ลูก เย็นชากับภรรยาจนความสัมพันธ์จืดจาง 
 
 ผมมารู้ในภายหลังว่า ครอบครัวเราขาด “กิจกรรม” ท�าร่วมกัน
 เอาแต่เดินสวนกันไปมาในบ้าน 
 เป็นคนแปลกหน้าใต้หลังคาเดียวกัน
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 เพลง ภาพชินตา ของ Greasy Cafe ท่อนนึงของเพลงนี้ ร้องไว้ว่า 

 เธอ อยู่ในชีวิตฉัน อยู่ร่วมกันทุกวัน จนฉันมองทะลุผ่าน 
 เรา แทบไม่มองหน้ากัน มีแต่ทะเลาะกัน และโทษกันเรื่อยมา
 
 ผมฟังแล้วน�้าตาไหล
 
 สิ่งที่ท�าให้ผมผ่านมันมาได้คือ ค�าว่า “ขอบคุณ”
 จากที่เป็นคนปากหนัก ผมฝึกขอบคุณให้เก่ง 
 ขอบคุณทั้งภรรยาและลูก
 วนันีค้รอบครวัเราอบอุ่นกว่าเดิมเยอะมาก กอดกนับ่อยกว่าเดมิมาก
 เราไปเที่ยวกันเยอะขึ้น และถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายประจ�าปี  
 เพราะฉะนั้นเป้าหมายข้อนี้ ผมถือว่าบรรลุ 
 (และยังยินดีที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อย ๆ)
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 7 ต้องการสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคเรื้อรัง
 
 อย่างที่บอกว่าช่วงที่ผมเขียนเป้าหมาย ชีวิตผมก�าลังย�่าแย่
 ไม่มีทั้งเวลา ไม่มีทั้งเงิน 
 สิ่งสุดท้ายที่ผมท�าตอนนอนก็คือ “ท�างาน” 
 สิ่งแรกที่ผมตอนลืมตาตื่นก็คือ “ท�างาน”
 ผมต้องขับรถไปท�างาน ไปกลับวันละ 80 กิโลเมตร
 เพราะฉะนั้นเรื่องออกก�าลังกายไม่ต้องพูดถึง

 วันนี้เมื่อผมท�างานอยู่ที่บ้าน ผมจึงเหมือนได้เวลาคืนกลับมา
 ทุกวันนี้ผมซื้อเครื่องออกก�าลังกายไว้ที่บ้าน ผมวิ่งเกือบทุกวัน
 ผมสุขภาพดี ชีวิตนี้ไม่เคยนอนโรงพยาบาล
 เพราะฉะนั้นเป้าหมายข้อนี้ พอจะเรียกได้ว่าบรรลุเช่นกัน
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 8 ต้องการเป็นแรงบันดาลใจของใครหลายคน  
 
 ปัจจุบันบทความที่ผมเขียนลงในแฟนเพจ boy’s thought
 หนงัสอืทีผ่มเขยีน รวมถงึการบรรยายทีผ่มไปพดูให้กบับริษทัต่าง ๆ
 สิง่เหล่านีส้ามารถสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัผูค้นได้อย่างมากมาย

 บทความของผมถูกแชร์ออกไปจนกลายเป็นบทความสาธารณะ  
 ไม่ว่าจะเป็น “20 ข้อที่ควรรู้ และปฏิบัติก่อนอายุ 40” 
 ที่มีคนอ่านแล้วหลายล้านคน
 หรือบทความที่เกี่ยวกับชายคนนึงเอาของเหม็นมาทาตัว 
 แล้วก็บ่นว่าท�าไมไม่มีเรื่องดี ๆ เกิดขึ้นกับเขา 
 บทความนี้ก็ถูกแชร์ออกไปทั้งใน
 facebook และ LINE จนหาต้นฉบับไม่เจอว่าใครเขียน
 (อ่านได้ในล้อมกรอบ หน้าถัดไป)
 
 ผมกลายเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คน
 ผมกลายเป็นคนที่มอบวิธีการเปลี่ยนชีวิตให้กับผู้คน
 เพราะฉะนั้นเป้าหมายข้อนี้ ผมถือว่าผมบรรลุแบบสุด ๆ







34   ฉันเปลี่ยน เพราะเขียนเป้า

วนันีจ้ะมเีรือ่งอะไรด ีๆ เกดิขึน้กบัฉนับ้างนะ? 

ผู้ชายคนนึง
พอตื่นขึ้นมา เขาก็เปิดถังขยะ เอาขยะมาถู ๆ ตัว
เท่านั้นยังไม่พอ เขาเดินตรงไปที่ท่อระบายน�้า 
เปิดฝาท่อ แล้วตักเอาน�้าเน่าในนั้นมาอาบ
เสร็จแล้วเขาก็ออกไปท�างาน

กลางวันเขารู้สึกตัวแห้ง ๆ ยังไงไม่รู้
ก็เลยหาน�้าถูพื้นของแม่บ้านมาราดตัวให้ชุ่ม
ตกเย็นกลับมาบ้าน 
พอใกล้จะนอน 
เขายังเอาน�้าเน่าที่เหลือเมื่อเช้ามารดตัวอีกครั้ง
ก่อนจะหลับตาลงพร้อมกับความสงสัยทุกคืนว่า
“เมื่อไหร่ตัวข้าจะหอมซะทีวะ?”

ครับ! เป็นใครก็ต้องคิดว่าไอ้หมอนี่ท่าจะบ้า

ชายคนที่ผมพูดถึงไม่มีตัวตนจริง ๆ หรอกครับ
แต่ผมอยากจะบอกว่า
เราหลายคนอาจเผลอท�าพฤติกรรมคล้าย ๆ  ผู้ชายคนนี้
โดยไม่รู้ตัว
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เราตื่นขึ้นมาพร้อมกับเปิดดูข่าวร้าย ๆ ลบ ๆ ในทีวี
นั่งจิบกาแฟหน้าหนังสือพิมพ์ที่พาดข่าวอาชญากรรม
ขึ้นรถเปิดวิทยุ คนจัดรายการประโคมข่าวเศรษฐกิจแย่  ๆ
กลางวันเรานั่งนินทาเจ้านายกับเพื่อนร่วมงาน

กลับบ้านมา เราก็หลับไปพร้อมกับละครตบตีกัน 
วัน ๆ ตัวละครไม่ต้องท�างาน คิดแต่เรื่องแย่งสามีชาวบ้าน
แล้วเราก็ได้แต่นอนสงสัยว่า 
“ท�าไมไม่มีเรื่องดี ๆ เกิดขึ้นกับฉันบ้างวะ?”

ครับ! ก็ไม่รู้สินะ ชีวิตมันจะดีได้ไง
ในเมื่อเราเอาแต่ของแย่ ๆ พลังงานลบ ๆ เข้าไปในความคิด

จากประสบการณ์ตรงของผม
“ชั่วโมงแรก” กับ “ชั่วโมงสุดท้าย” ของวันนั้น
เป็นอะไรที่ส�าคัญมาก
ชั่วโมงแรกจะเป็นดังหางเสือที่ก�าหนดอารมณ์ของวันนั้น
ชั่วโมงสุดท้ายจะเป็นตัวสรุปเรื่องราวของทั้งวัน
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ถ้าเราใช้กาแฟปลุกสมอง
ถ้าเราใช้อาหารปลุกร่างกาย
เราก็ต้องใช้ “เรื่องราวดี ๆ” ปลุกพลังใจครับ

ซิก ซิกล่าร์ ปรมาจารย์ด้านความส�าเร็จระดับโลก
พูดเรื่องนี้ไว้ได้ดีมากครับ
เขาถามว่า “คุณจะยอมให้ใครก็ไม่รู้ เดินเข้ามาในบ้าน
แล้วทิ้งขยะถุงใหญ่ไว้ในห้องนั่งเล่นมั้ย?”

แน่นอนว่าไม่มีใครยอม
แล้ว ซิก ซิกล่าร์ ก็ปิดท้ายด้วยประโยคเด็ดว่า
“ถ้าคุณไม่ยอมให้ใครเอาขยะมาทิ้งในบ้าน 
แล้วเรื่องอะไรคุณจะยอมให้ใครก็ไม่รู้เอาขยะมาทิ้งในจิตใจ?”

อ่านหนังสือดี ๆ สักนิดยามเช้า
ฟังเพลงปลุกพลังสักหน่อย
แล้วก้าวออกจากบ้านพร้อมค�าถามด ีๆ  ทีจ่ะเป็นหางเสอืของวนันีว่้า
“วันนี้จะมีเรื่องอะไรดี ๆ เกิดขึ้นกับฉันบ้างนะ?”
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พอถึงที่ท�างาน อยู่ให้ห่างจากคนที่ชอบจับกลุ่มกันบ่น ๆๆ
ตั้งใจท�างานให้เต็มที่ เพราะเรามาท�างาน ไม่ได้มาเล่น
กลับบ้านมาหาอะไรเบา ๆ ประเทืองปัญญา ปิดท้ายวัน
แล้วหลบัไปพร้อมกับเร่ืองราวดี ๆ  ในวนันีท้ีเ่ราต้องขอบคณุ

อยากมีสุขภาพดี 
เรายังพิถีพิถันเลือกอาหารที่จะเอามาใส่ปาก
อยากมีชีวิตที่ดี 
เรากต้็องพถิพีถินัเลอืกสิ่งทีจ่ะเข้าไปอยู่ในความคดิของเรา

ลองท�าดูครับ 
แล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนแบบที่จ�าตัวเองในอดีตไม่ได้เลย
เอาล่ะ เริ่มด้วยค�าถามนี้เลย!
“วันนี้จะมีเรื่องอะไรดี ๆ เกิดขึ้นกับฉันบ้างนะ?”
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 9 ต้องการมีเวลาอ่านหนังสือ+ดูหนังเยอะ ๆ
 
 ข้อนี้เป็นความชอบส่วนตัวของผม ทั้งเรื่องดูหนังและอ่านหนังสือ
 จริง ๆ ข้อนี้ดูแล้วออกจะเป็นการตั้งเป้าหมายที่เล็กน้อยไปหน่อย
 และดูเหมือนว่าผมจะเริ่มนึกไม่ออกว่าอยากได้อะไรในชีวิต
 
 แต่ถ้าวิเคราะห์กันดี ๆ ตอนนั้นที่ผมเขียนเป้าหมายนี้
 ก็เพราะก�าลังต้องการ “เวลาส่วนตัว”
 ซึ่งผมบอกเลยครับว่าจ�าเป็นมาก ๆ ที่เราต้องมีเวลาอยู่กับตัวเอง
 เพราะเมื่อเราสงบมากพอ ปัญญาจะเกิดขึ้นเองในความเงียบนั้น

 ปัจจุบันผมอ่านหนังสือทุกเช้า อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง
 กิจกรรมอย่างแรกที่ท�าตอนตื่นของผมคือ อ่าน “หนังสือดี ๆ”
 เพราะผมรู้ดีว่า “อารมณ์ของเราในชั่วโมงแรก” 
 จะก�าหนดทิศทางของวันนั้นทั้งวัน
 หนังสือที่อ่านจึงต้องเป็นหนังสือดี ๆ ที่สร้างก�าลังใจให้แนวคิด
 ผมได้อ่านหนังสือเยอะสมใจอยาก 
 เพราะยิ่งเขียนหนังสือ ก็ยิ่งต้องอ่านเยอะ
 
 ส่วนเรื่องหนัง ผมดูซีรี่ส์เกือบทุกวัน
 ไม่ใช่มีเวลาบันเทิงเหลือเฟือหรอกนะครับ
 แต่ผมดูเฉพาะตอนที่วิ่งออกก�าลังกายอยู่ที่บ้านเท่านั้น
 การท�าแบบนี้ผมจึงได้ 2 เด้ง คือ ได้ทั้งออกก�าลังทุกวัน
 และได้ทั้งดูหนังที่อยากดู
 สรุปว่าเป้าหมายข้อนี้ผมผ่านครับ
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 10 ต้องการมีจิตใจที่สงบ เป็นสุข
 
 ผมคิดว่านี่คือสุดยอดความต้องการที่มนุษย์ทุกคนต้องการ
 ภาษาอังกฤษเรียกว่า Peace of Mind 
 มันคือสภาวะที่สงบ สุข ไม่ทุกข์ ไม่กังวล ไม่คาดหวัง 
 ปล่อยใจตามสบาย อยู่กับลมหายใจ อยู่กับปัจจุบัน
 
 ปัจจุบันผมคุยกับตัวเองทุกค�่าคืน 
 ผมพยายามเรียนรู้ใจตัวเองอยู่ทุกเมื่อว่า
 ตอนนี้ “ผมก�าลังรู้สึกอย่างไรอยู่?”
 เวลากลางคืนคือเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ของผม
 ชั่วโมงสุดท้ายของวัน ส�าคัญไม่แพ้ชั่วโมงแรก
 ผมเรียนรู้ใจตัวเองอยู่เสมอ เพราะผมก็คือคนธรรมดา ๆ
 รัก โลภ โกรธ หลง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
 
 ดูเหมือนว่าเป้าหมายข้อนี้ผมอาจต้องใช้เวลาทั้งชีวิต
 แต่ผมรู้ว่าผมก�าลังเข้าใกล้เป้าหมายขึ้นเรื่อย ๆ ครับ


