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ควำมแตกตำ่งไม่วำ่จะเปน็ดำ้นกำยภำพ พฒันำกำร เชำวนป์ญัญำ หรือ

อุปนิสัย ท่ีแปลกแยกออกไปจำกวิถีหลัก วัฒนธรรม กำรถือปฏิบัติของคน

ส่วนใหญ่ ล้วนแล้วแต่เป็นโอกำสท�ำให้คนคนหนึ่งสำมำรถ “แปลกแยก” พอที่

จะตกเปน็เปำ้นิง่ของ “อันธพำล” ซ่ึงจอ้งจะข่มเหงรังแก “เหย่ือ” โดยทีต่ัง้ใจหรือ

ไม่ตั้งใจก็ได้ และสิ่งที่เกิดข้ึนก็จะเป็นตรำประทับที่จำรจำรึกอยู่กับคนที่ตกเป็น  

“เหย่ือ” ให้เจ็บปวดทุกคร้ังที่คิดถึง แม้ว่ำสิ่งที่เกิดข้ึนจะผ่ำนกำลเวลำเนิ่นนำน

มำมำกเพียงใด

“คุณไม่ได้โดนอยู่คนเดียว การข่มเหงรังแกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลก”

เพยีงแคป่ระโยคแรกของหนงัสอื “Stand Strong” ฉบบัภำษำไทยทีช่ือ่  

“ยืนหยัดเข้มแข็ง” ของ นิก วูยิชิช บุรุษไร้แขนขำผู้เป็นแรงบันดำลใจของคน

ทั่วโลกด้วยศรัทธำที่แกร่งกล้ำ ก็ท�ำให้ดิฉันรู้สึกเหมือนก�ำลังถูกดึงดูดเข้ำไปสู่

อ้อมกอดอันอบอุ่นและมั่นคงของกัลยำณมิตรที่เปี่ยมด้วยควำมเข้ำใจตั้งแต่

วินำทีแรกแล้ว 

ใช่ เรำทุกคนต่ำงเคยผ่ำนประสบกำรณ์ของกำรถูกข่มเหงรังแกมำแล้ว

อย่ำงน้อยก็คร้ังหนึ่งในชีวิต มันอำจจะเป็นสำยตำ ค�ำพูด หรือข้อควำมของ  

“อันธพำล” ที่คอยจ้องท่ีจะโผนใส่เม่ือเรำเปิดช่องว่ำง  มันอำจจะเกิดข้ึนในบ้ำน 

โรงเรียน สถำนทีท่�ำงำน หรือสถำนทีส่ำธำรณะ  มนัอำจจะเปน็กำรข่มเหงรังแก

ทีไ่ม่มหีลกัฐำนหรือเห็นร่องรอยทีช่ดัเจน แตส่ิ่งทีเ่หมอืนกนัในประสบกำรณอั์น

เจ็บปวดนี้คือ “แผล” ซึ่งลบออกจำกใจได้ไม่หมด 

คํานิยม



และถำ้จะมใีครคนหนึง่ทีเ่ข้ำใจคนทีถ่กูกล่ันแกล้งข่มเหงรังแกอย่ำงลกึซ้ึง 

เขำคนน้ันจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจำกผู้ชำยธรรมดำท่ีไม่ธรรมดำคนน้ี นิก วูยิชิช

ในหนังสือเล่มนี้นิกเล่ำถึงประสบกำรณ์ส่วนตัวและของบุคคลที่มีควำม

แตกต่ำงอีกหลำยๆ คนที่เขำพำนพบ ซ่ึงรับรู้ได้ถึงควำมเจ็บปวดจำกกำรถูก

กล่ันแกล้งรังแก ด้วยภำษำง่ำยๆ แต่รุ่มรวยพลังบวกอย่ำงไม่มีสิ้นสุด ผสมกับ

อำรมณ์ขันตำมสไตล์หนุ่มออสซีของเขำ  นิกพำเรำว่ำยวนเข้ำไปในวงกตของ

อ�ำนำจและควำมเจ็บปวดของกำรข่มเหงรังแก  หำกด้วยศรัทธำอันแรงกล้ำ

ในองค์พระผู้เป็นเจ้ำและตัวอย่ำงกำรรับมือของพระเยซู แม้นิกไม่สำมำรถ

เปล่ียนแปลงตัวตนและรูปลักษณ์ของเขำได้ แต่เขำก็ได้เปล่ียนประสบกำรณ์ที่

เลวร้ำยของ “เหย่ือ” ที่ถูกข่มเหงรังแกหลำยต่อหลำยคร้ัง มำเป็นควำมแกร่งที่

ท�ำให้เขำหยัดยืนอย่ำงเข้มแข็ง และสำมำรถเขียนหนงัสอืเล่มนีเ้พือ่ให้เปน็คูม่อื

และก�ำลงัใจแดค่นทกุคนทีก่�ำลงัเผชญิสถำนกำรณข์องกำรข่มเหงรังแกไดใ้นทีส่ดุ

นอกจำกกำรเตรียมพร้อมที่จะรบัมอืกับสิ่งที่ท�ำใหคุ้ณกลำยเป็นฝนัรำ้ย

ที่สุดของอันธพำลแล้ว กัลยำณมิตรคนนี้ยังได้แบ่งปันกลยุทธ์ที่แยบยลในกำร

สร้ำงพ้ืนฐำนอันม่ันคงเพ่ือเอำชนะอันธพำลภำยในท่ีส�ำคัญท่ีสุดของมนุษย์ น่ันคือ  

“อำรมณ์” และพัฒนำฐำนของจิตใจเพื่อให้คุณฉลำดหลักแหลมเท่ำทันคนที่

จะมำข่มเหงรังแกคุณ และสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่เข้มแข็งข้ึนกับครอบครัวและ

เพื่อนๆ ในอันที่จะก้ำวผ่ำนควำมท้ำทำยต่ำงๆ ได้อย่ำงภำคภูมิ  นิกยังพูดถึง

กำรรับมือกับกำรข่มเหงรังแกในโลกไซเบอร์ในยุคปัจจุบัน และวิธีจัดกำรกับ

สถำนกำรณ์ต่ำงๆ อีกด้วย และเหนืออ่ืนใด ด้วยควำมรักและศรัทธำไม่รู้สิ้น 

นกิเชญิชวนให้เรำทกุคนยืนหยัดเข้มแข็งเพยีงพอทีจ่ะมองผ่ำนประสบกำรณอั์น

เลวร้ำยเพื่อให้เห็นสิ่งดีๆ ที่ได้จำกกำรถูกข่มเหงรังแก แล้วโอบกอด สนับสนุน 

และเช็ดน้�ำตำให้กับผู้ที่ถูกข่มเหงรังแกคนอื่นๆ ในชีวิตของเรำ



ดฉินัเชือ่เหลอืเกนิวำ่ หนงัสอืเลม่นีจ้ะเปน็อีกหนึง่แรงบนัดำลใจทีย่ิ่งใหญ่

และพละก�ำลังส�ำหรับคนที่ได้อ่ำนทุกคน

ดิฉันเชื่อเหลือเกินว่ำ ด้วยศรัทธำและควำมตั้งใจที่แน่วแน่แล้ว เรำ

สำมำรถใช ้“เครือ่งมอืท่ีนกิมอบให้เรา” จำกในเลม่นีม้ำสร้ำง “ระบบปอ้งกนักำร

ข่มเหงรังแก” ในครอบครัว โรงเรียน สถำนที่ท�ำงำน ชุมชน และโลกของเรำ 

เพื่อ “ยืนหยัด” อย่าง “เข้มแข็ง” ด้วยควำมรักและกำรให้อภัย 

และดิฉันเชื่อเหลือเกินว่ำ ด้วยศรัทธำที่หนักแน่นย่ิงกว่ำภูผำ เรำจะ

สำมำรถยืนหยัดและยับย้ังกำรข่มเหงรังแก แลว้ชว่ยกนัสร้ำงโลกทีป่ลอดภยัและ

เต็มไปด้วยควำมรักให้กับลูกหลำนของเรำได้ในที่สุด

โรสซาลีน่า อเล็กซานเดอร์ แม็คเคย์

ประธานมูลนิธิ The Rainbow Room

มูลนิธิ The Rainbow Room (มูลนิธิ เดอะ เรนโบว์ รูม) ศูนย์ควำมเข้ำใจด้ำน 

ควำมตอ้งกำรพเิศษแบบองคร์วมโดยไมแ่สวงผลก�ำไร มุง่ส่งเสริมควำมเข้ำใจดำ้นบวกผ่ำนกำร

แบ่งปันประสบกำรณ์จำกกลุ่มพ่อแม่ ครอบครัว และเพื่อนของผู้ที่มีควำมต้องกำรพิเศษด้ำน

พัฒนำกำรและพฤติกรรม ฯลฯ ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ และมูลนิธิจะช่วยสร้ำงพลังที่เข้มแข็งให้

แก่ชีวิตบุคคลที่มีควำมต้องกำรพิเศษตั้งแต่เป็นเจ้ำตัวน้อยเพื่อเติบโตยืนหยัดได้ในสังคม 

ติดตำมควำมเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/specialrainbow 



ํ ํคานาสำานักพิมพ์

ชวีติทีไ่ร้แขนขำ พกิำรแตก่�ำเนดิ เป็นภำพท่ีชดัเจนตอ่สำยตำผู้คน ท�ำให้

กลำยเป็นเหย่ือกำรข่มเหงรังแกได้ไม่ยำก จนท�ำให้นิก วูยิชิช ปรำรถนำที่จะ

สือ่สำรให้เรำเข้ำใจถงึ “หัวใจ” ของผู้ท่ีถกูข่มเหงรังแกจำกคนรอบๆ ตวั ไมว่ำ่จะ

จำกใคร หรือวิธีใด นิกจึงขอมอบวิธีให้คุณเข้ำใจตัวเอง ปรับควำมรู้สึกตัวเอง 

เพื่อดึงพลังภำยในด้ำนดีข้ึนมำใช้แก้ปัญหำให้คุณยืนหยัดได้อย่ำงเข้มแข็ง

ในเล่มนี้ 

หำกเลม่ “ชวีติไรขี้ดจำากัด (Life without Limits)” ท�ำให้คณุรู้จกัตวัตน 

ของนิก สัมผัสควำมคิดแง่ดี และเข้ำถึงหัวใจเปี่ยมพลังของเขำ จนคุณได้แรง

บันดำลใจเพื่อจะมีชีวิตดีสุดๆ  เล่ม “หยุดไม่อยู่ (Unstoppable)” คุณก็จะรู้ 

วำ่นกิเปน็เสมือนมิตรแท้คอยเคยีงข้ำงให้ค�ำปรึกษำแดผู้่ทกุข์ยำกอย่ำงอุ่นใจ มี

ชีวิตอย่ำงเป่ียมศรัทธำ ไม่ส้ินหวัง  มำในเล่มน้ี “ยืนหยัดเข้มแข็ง (Stand Strong)”  

นิกเจำะประเด็นย่อยที่กินใจอย่ำง “กำรข่มเหงรังแก” มำตีแผ่ให้คุณเข้ำใจว่ำ

นี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัว คนทั่วโลกล้วนเจอกับตัว แต่เรำจะรับมืออย่ำงไร

ถ้ำคุณเป็นเหยื่อ คุณจะได้ก�ำลังใจและรู้ทำงออก  ถ้ำคุณเป็นผู้ปกครอง 

คุณจะรู้วิธีช่วยเหลือให้เกิดควำมปลอดภัยจำกบรรดำอันธพำล  ถ้ำคุณเผลอ

เป็นอันธพาล คุณจะคิดได้ ไม่กระท�ำคนอื่นให้ทุกข์ใจทุกข์กำยอีก
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สำานักพิมพ์อินสปายร์



ผมขออุทิศหนังสือเล่มนี้
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“
”
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ผมเป็นฝันหวำนของอันธพำลโดยแท้ เรื่องนี้ไม่ต้องสงสัยเลย

ไม่มีแขน ไม่มีขา ไม่มีทางป้องกันตัว

ผมเกิดมำไร้แขนขำด้วยเหตุผลที่ไม่แน่ชัด แต่ก็ได้รับพรในด้ำนอ่ืนอีก

มำกมำย  พรย่ิงใหญท่ีส่ดุคอืกำรมคีรอบครัวทีรั่กและสนบัสนนุ พวกเขำปกปอ้ง

และให้ก�ำลังใจผมในช่วงปีแรกๆ ของชีวิต แต่เม่ือผมพ้นจำกกำรปกป้องของ

ครอบครัวมำสูโ่ถงทำงเดนิและสนำมเดก็เลน่ท่ีโรงเรียนประถม ผมกรู้็สกึเหมอืน

มีป้ำยติดอยู่บนหน้ำอกพร้อมข้อควำมว่ำ “อันธพำลทั้งหลำย เหยื่ออยู่ตรงนี้”

ควำมกลัวอันธพำลท�ำให้ผมรู้สึกโดดเดี่ยว แต่ผมไม่ได้โดนแกล้งอยู่

คนเดียว คุณก็เช่นกัน

ถ้ำคุณโดนข่มเหงรังแก ส่ิงแรกท่ีต้องเข้ำใจคือ การกลั่นแกล้ง คำาพูด

1
ทำาไมต้องเป็นผม ทำาไมต้องเป็นคุณ
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เยาะเย้ย และการกระทำาร้ายกาจของพวกเขาแท้จริงแล้วไม่ได้เก่ียวข้องกับตัวคุณ

หรือความบกพร่องใดๆ ที่คุณอาจมีหรือพฤติกรรมใดๆ ของคุณเลย  อันธพาล

มีปัญหาของเขาเองจึงแกล้งคุณเพื่อให้ตนเองรู้สึกดีขึ้น เพื่อระบายความโกรธ 

เพื่อให้รู้สึกมีอำานาจมากขึ้น หรือบางครั้งอาจเพียงเพราะไม่รู้จะทำาอะไรดี

ผมรู้ว่ำฟังเหมือนข้อแก้ตัว แต่ก็เป็นเรื่องจริง

ตอนเป็นวัยรุ่นผมเสียเวลำไปมำกมำยในกำรท�ำควำมเข้ำใจว่ำท�ำไม

อันธพำลถึงเล่นงำนผม  มีอยู่คนหนึ่งที่ผมเลิกนึกถึงไม่ได้ เขำแกล้งทุกคน

แต่ด้วยเหตุผลบำงอย่ำงท�ำให้ผมเก็บไปคิดมำก ผมหมกมุ่นอยำกรู้แรงจูงใจ

ของเขำ  ในที่สุดผมก็รู้ว่ำกำรที่เขำรังแกผมไม่ใช่เพรำะปัญหำของผม แต่เป็น

เพรำะปัญหำของเขำเอง

คุณอำจเคยเจออันธพำลที่มีอิทธิพลแบบเดียวกันนี้กับคุณ ท�ำให้คุณ

คดิมำก ทอ้งไสป้ัน่ปว่นดว้ยควำมเครียดและตำมไปหลอกหลอนคณุในฝัน  ทัง้นี้

เพรำะคุณไม่เข้ำใจว่ำท�ำไมจึงตกเป็นเหย่ือ  ผมพร้อมจะช่วยให้คุณสบำยใจข้ึน

และแบ่งเบำภำระที่คุณแบกไว้ 

แรงจูงใจของอันธพาลไม่ใช่เรื่องสำาคัญ คุณต่างหากที่สำาคัญ

ควำมปลอดภัยและควำมสุขของคุณเป็นส่ิงส�ำคัญส�ำหรับผมและคนอ่ืน

ที่รักห่วงใยคุณ  ดังนั้นแทนที่จะสนใจว่ำท�ำไมอันธพำลถึงกลั่นแกล้งคุณ ขอให้

หนัมาสนใจว่าจะทำาอยา่งไรให้คณุรูส้กึปลอดภยัและมคีวามสขุอกีครัง้จะดกีวา่

ฟังดูเป็นแผนกำรที่ดีใช่ไหมครับ ผมก็คิดแบบนั้น!

แต่ก่อนที่เรำจะเดินหน้ำต่อไป ผมอยำกให้คุณรู้ว่ำไม่มีกลยุทธ์ใดที่ใช้ 

ไดผ้ลเตม็ร้อยในกำรรับมือแบบตวัตอ่ตวักบัอันธพำล  ผมไมอ่ยำกให้คณุหันไป

ใช้ควำมรุนแรงถ้ำเลี่ยงได้! อย่ำปล่อยให้อันธพำลย่ัวยุจนเกิดกำรต่อสู้ ถ้ำ

อันธพำลท�ำร้ำยคุณ ขอให้ป้องกันตัวแล้วหนีให้เร็วที่สุด  ถ้ำคุณมีเหตุผลใดๆ 

ที่เชื่อได้ว่ำอันธพำลก�ำลังจะท�ำร้ำยร่ำงกำยคุณ ก็ต้องบอกผู้ใหญ่ท่ีจะช่วยคุณได้

ก่อนเกิดเหตุร้ำยข้ึน
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โรคระบาดการข่มเหงรังแก
เป็นเร่ืองส�ำคัญที่ต้องเข้ำใจตั้งแต่ต้นว่ำหลำยคนเจ็บปวดเหมือนคุณ

ในกำรรับมือกับปัญหำนี้  น่ำเศร้ำที่กำรถูกข่มเหงรังแกเป็นเร่ืองที่พบได้ทั่วไป

เหมอืนกำรเปน็หวดัหรือเดนิสะดดุ  ผมเดนิทำงไปรอบโลกและพดูคยุกบัเดก็ๆ 

เกี่ยวกับเร่ืองนี้  ไม่ว่ำจะไปท่ีไหนก็พบว่ำเป็นปัญหำใหญ่ วัยรุ่นตำมโรงเรียน

ทุกแห่งในเมืองทุกเมืองของประเทศทุกประเทศบอกผมว่ำ พวกเขำประสบปัญหำ

ด้ำนจิตใจ อำรมณ์ ร่ำงกำย และจิตวิญญำณจำกกำรถูกข่มเหงรังแก

วัยรุ่นคนหนึ่งในจีนบอกผมว่ำเขำพยำยำมฆ่ำตัวตำยมำแล้วแปดคร้ัง

เพรำะถูกรังแกที่โรงเรียน  เด็กผู้หญิงตัวเล็กน่ำรักชำวเกำหลีที่เมืองบอยซีใน

ไอดำโฮเดินร้องไห้มำหำผมหลังจำกฟังบรรยำยเร่ืองกำรข่มเหงรังแก เธอบอก

ว่ำ “หนูโดนล้อเร่ืองเป็นคนเกำหลีทุกวัน เพรำะหนูเป็นคนเอเชียคนเดียวใน

โรงเรียน”

ผมเคยได้ฟังเร่ืองท�ำนองนี้จำกเหย่ือกำรข่มเหงรังแกในชิลี บรำซิล 

ออสเตรเลีย รัสเซีย เซอร์เบีย และรอบโลก  การข่มเหงรังแกมีอยู่ทุกหนแห่ง 

แถมยงัมหีลากหลายรปูแบบ  พวกเรำส่วนใหญคุ่น้เคยกบัอันธพำลวยัเดก็ผู้ขู่วำ่

จะซ้อมเรำ ลอ้เลยีนเรำ หรือท�ำให้เพือ่นเกลียดเรำ  ผู้ใหญอ่ำจพบเจอในรูปของ

กำรล่วงละเมิดทำงเพศ หรือกำรเหยียดสีผิว ศำสนำ เพศสภำพ หรือควำม

พกิำร  อันธพาลอาจเปน็เจ้านาย เพือ่นรว่มงาน คร ูอาจารย ์ผูฝ้กึสอน คนรกั

หรือใครก็ตามที่ใช้อำานาจหน้าที่ในทางที่ผิด

น่าเศร้าที่ต้องบอกว่าผู้ปกครองก็อาจเป็นอันธพาลได้เช่นกัน  กำรฆ่ำ

ตัวตำยเป็นปัญหำหลักในหมู่คนหนุ่มสำวชำวเอเชีย ส่วนหนึ่งของปัญหำนี้มำ

จำกกำรที่วัยรุ่นหลำยคนถูกกดดันอย่ำงหนักให้ได้คะแนนดีเพื่อเข้ำโรงเรียนชั้น

แนวหน้ำและได้งำนท่ีมีรำยได้สูง  พ่อแม่ย่อมอยำกให้ลูกได้ดี แต่เมื่อพ่อหรือ

แม่ให้ควำมรักและสนับสนุนต่อเม่ือลูกประสบควำมส�ำเร็จในสำยตำของตน

เท่ำน้ัน มันก็กลำยเป็นรูปแบบหน่ึงของกำรข่มเหงรังแกได้เช่นกัน  มีอยู่กรณีหนึง่
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ท่ีพ่อแม่เอำบุหร่ีจ้ีลูกเพรำะลูกได้คะแนนต่�ำกว่ำมำตรฐำนท่ีพวกเขำต้ังไว้ กรณีน้ี

อำจสุดโต่ง แต่ผมเจอเรื่องรำวคล้ำยๆ กันนี้จำกทั่วโลกมำแล้ว

ประสบกำรณ์โดนข่มเหงรังแกท่ีพบบ่อยสุดคือการถูกล้อเลียนหรือกลั่น

แกล้งเพราะ “แตกต่าง” ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ผมเป็นตัวอย่ำงชั้นเลิศในกรณีนี้ 

เกือบตลอดชีวิตที่ตกเป็นเป้ำของกำรข่มเหงรังแก ผมเคยได้ยินค�ำพูดร้ำยกำจ

ทุกรูปแบบเท่ำที่สมองจะคิดได้เกี่ยวกับกำรไร้แขนขำของผม มุกตลกร้ำย และ

มีแม้กระทั่งข่มขู่ว่ำจะท�ำร้ำยร่ำงกำย

ไม่ว่าอย่างไร ถ้าคุณโดนข่มเหงรังแก 

มันก็สร้างความเจ็บปวดให้อยู่ดี

กำรทีค่รอบครัวผมย้ำยบำ้นสองสำมคร้ังในชว่งทีผ่มเรียนหนงัสอืกไ็มไ่ด้

ชว่ยให้อะไรดข้ึีน  เรำย้ำยจำกฟำกหนึง่ของออสเตรเลยีไปอีกฟำก จำกนัน้กย้็ำย

มำสหรัฐอเมริกำแล้วย้ำยกลบัไปใหม ่ ทีโ่รงเรียนใหม่แตล่ะแห่งผมไม่ไดเ้ปน็แค่

เด็กคนเดียวที่ไร้แขนขำเท่ำนั้น แต่บ่อยคร้ังยังเป็นเด็กคนเดียวที่นั่งรถเข็นด้วย 

ตอนเรำย้ำยไปสหรัฐอเมริกำ ผมกเ็ข้ำรอบตกเปน็เปำ้ของกำรข่มเหงรังแกดว้ย

เหตุผลสำมข้อด้วยกัน  ผมเป็นเด็กคนเดียวในโรงเรียนที่ไม่มีแขนขำ คนเดียว

ที่นั่งรถเข็น และ คนเดียวที่พูดส�ำเนียงออสเตรเลีย!

แตกต่ำงเหรอ ผมเนี่ยนะ

จริงอยู่ที่ผมโดดเด่นไม่เหมือนใคร แถมกำรที่บ่อยคร้ังผมเป็นเด็กใหม่ 

ไร้เพือ่นกท็�ำให้ตกเปน็เป้ำไดง้ำ่ยข้ึนไปอีก  แตผ่มรู้ตวัมำตัง้แตเ่นิน่ๆ วำ่อันธพำล

จะหำเหตุผลมำแกล้งทุกคน  พวกเขำเรียกเด็กฉลำดว่ำ “ถั่วงอก” เด็กสูงว่ำ  

“ยีรำฟ” และเด็กเต้ียว่ำ “คนแคระ”  ถ้ำมีคนสมบูรณ์แบบอยู่จริงในโลกน้ี อันธพำล

ก็อำจล้อว่ำพวกเขำ “ดีเกินไป”

ไมว่ำ่อย่ำงไร ถำ้คณุโดนข่มเหงรังแก มนักส็ร้ำงควำมเจบ็ปวดให้อยู่ด ีมนั
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เปน็ประสบกำรณเ์ลวร้ำยทีบ่อ่ยคร้ังดเูหมอืนไมมี่วนัสิน้สดุ  ในฐำนะผู้ทีต่อ้งทน

กบัมันมำตลอดชวีติวยัรุ่นและตอนนีก็้ยังพบเจออยู่บำ้งเปน็คร้ังครำว ผมอยำก

มอบควำมหวังและช่วยให้คุณสบำยใจ  คุณสำมำรถผงำดเหนือปัญหำและ

เอำชนะมันได้ครับ

ผงาดเหนือปัญหา
พระเจ้ำทรงให้คุณเกิดมำบนโลกนี้เพรำะพระองค์รักคุณและมีแผนงำน

ส�ำหรับคุณ  ควำมช่วยเหลือจำกพระองค์และค�ำแนะน�ำในหนังสือเล่มนี้จะช่วย

ให้คุณเข้ำใจกำรข่มเหงรังแกอย่ำงแท้จริง เพื่อให้กำรล้อเลียนและควำมชิงชัง

รังเกยีจเหลำ่นัน้ไมร่บกวนจติใจคณุ  ประสบกำรณข์องผมพสิจูนแ์ลว้วำ่ใครๆ ก็

เอำชนะกำรถูกข่มเหงรังแกและมีชีวิตที่ดีได้ ผมรู้ว่ำคุณก็ท�ำได้เช่นกัน

ผมจะช่วยให้คุณเร่ิมต้นด้วยกำรปลูกฝังควำมคิดอย่ำงหนึ่งในสมองคุณ 

แน่นอนว่ำมันเป็นกำรควบคุมจิตอย่ำงโจ่งแจ้ง ดังนั้นถ้ำคุณต้องกำรปิดกั้นมัน

ก็เอำแผ่นฟอยล์มำพันรอบศีรษะได้เลยครับ (มันดูตลก แต่ถ้ำคุณชอบ ผมก็ 

ไม่ว่ำอะไร)  ควำมคิดที่ผมอยำกให้คุณรับไว้ก็คือ แม้กำรถูกข่มเหงรังแกเป็น

ประสบกำรณ์เลวร้ำยที่ต้องพบเจอ มันก็อำจเป็นโอกำสอันยิ่งใหญ่ได้ด้วย

ผมรู้ว่ำคุณก�ำลังคิดอะไรอยู่  นิกต้องโดนจิงโจ้ตัวใหญ่เตะหัวมาแน่เลย! 

ไม่ใชค่รับ จงิโจต้วัเล็กตำ่งหำก  แตเ่ร่ืองนัน้ไมเ่กีย่วกนันะ ผมเชือ่วำ่คณุสำมำรถ

เปลีย่นอันธพำลตวัร้ำยให้กลำยเปน็แหลง่ควำมดใีนชวีติได ้ แทนทีจ่ะปล่อยให้

ฝ่ำยตรงข้ำมไล่ตอ้นคณุจนบำ้ ท�ำให้คณุหดหู่ เกำะตดิควำมคดิทกุอย่ำงของคณุ 

ท�ำให้คณุนอนไมห่ลับและเหยียบย่�ำควำมฝันของคณุ ท�ำไมไม่พลิกสถำนกำรณ์

บ้ำงเล่ำ 

แม้การถูกข่มเหงรังแกเป็นประสบการณ์เลวร้ายที่ต้องพบเจอ 

มันก็อาจเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ได้ด้วย


