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วิธีใช้เพ่ือความคุ้มค่า 
หนังสือค้น Mindฯ Ep.1 นี้ คือหนังสือฝึกฝนเพื่อพัฒนาตัวตนที่แท้จริง 
เพราะต้องการให้คุณน าไปใช้ มากกว่าเก็บไว้ในความทรงจ า…

ไม่ใช่แค่ให้คุณอ่านแล้วรู้สึกดีพอวางอ่านจบ   
ทุกอย่างจบลงนั้นไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการ คุณจ าเป็นต้องใช้หนังสือเล่มนี้
เพื่อสร้างพลังใจให้ตัวเอง และมันสะดวกมากเพราะเป็น E-bookที่คุณ

เลือกเพียงบางบทเปิดอ่านได้ทุกวันในตอนตื่นนอน 
แค่คุณต้องฝึกฝนท ำตำมควำมเข้ำใจที่เกิดจำกกำรอ่ำนในแต่ละวัน 

ฝึกคอยสังเกตควำมคิด ดูอำรมณ์ตัวเองที่รู้สึกแต่ละขณะ         
กำรฝึกฝนคือ กำรลงมือท ำซ ้ำๆ จนเป็นนิสัยตำมธรรมชำต ิ      

แล้วคุณจะได้ผลลัพธ์ทุกอย่างที่คุณต้องการ คุณจะสามารถแก้ปัญหา       
ทุกอย่างที่ค้างคาและเข้ามา ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่คุณรับมือได้เสมอ       

ก้าวข้ามเติบโตและได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองอยูต่ลอด พร้อมกับบรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการอย่างง่ายดาย แบบไม่สงสัย มันจะท าให้คุณ
ประหลาดใจได้ทุกครั้ง เพียงคิดภาพนั้นในหัวแนบใจตลอดเวลา         

ทุกอย่างเกิดขึ้นปรากฏให้คุณได้รับ และคุณจะมีทุกอย่างที่คุณต้องการ 
ไม่ว่าจะเป็นการเงินที่มั่งคั่ง การงานที่สร้างคุณค่าให้ตัวเองและผู้อื่น 

ความรักดีๆ ครอบครัวที่อบอุ่น กัลยาณมิตรดีๆมากมายรู้สึกดีได้ทันท!ี 
            

ในที่สุดเวลาที่คุณจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการก็มาถึง                       
คุณพร้อมจะให้โอกาสและอนุญาตตัวเองให้ประสบความส าเร็จ 

ทุกด้านตามที่ต้องการรึยัง? 
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ค าเตือน! 

หนังสือเล่มนี้ ฉันเขียนขึ้นจากประสบการณ์ตรงจากมุมมองชีวิตจริง
ของตัวเอง มันจะไม่ตรงกับมองมุมของคุณทั้งหมด มันไม่ผิดที่คุณ

จะคิดต่าง เจตนาของฉันคือ บอกในสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้                 

ผ่านตัวหนังสือในมือคุณ ส่งมอบพลัง ความสุข ให้กับผู้อ่าน 
ผ่านตัวหนังสือ ให้คุณรู้สึกถึงความมั่งค่ังทางจิตใจ   

มอบความรู้สึกรัก ความรู้สึกเข้าอกเข้าใจ  ความเปน็กันเอง 
ความสนุก ความดีใจ มีความหวัง มีพลังใจเชื่อมั่นในตัวเอง 
รู้สึกดีกับตัวเอง และรู้สึกรักอย่างไม่มีเงื่อนไข รู้สึกอบอุ่น        

มีความเคารพ ในความเปน็ตัวตนของซึ่งกันและกัน  
             ฉันไม่บอกว่าหนังสือเล่มนี้จะท าให้ชีวิตคุณดีขึ้น                

มีความสุขและสนุกกับสิ่งที่ท าในปัจจุบัน เพียงคุณลองเปดิใจอ่าน 
อ่านด้วยใจที่เปน็กลาง แล้วเกิดมุมมองใหม่ๆที่ดีขึ้น เกิดความ
เข้าใจใหม่ๆในชีวิตคุณเองที่มันเปน็ประโยชน์ คุณรู้สึกได้ถึง
พลังความมั่นใจที่มีในตัวเองอีกครั้ง มันจะเปน็ประโยชน์มาก 
หากคุณคิดว่ามันคือเพ่ือนสนิทหรือมิตรแท้ท่ีควรมีไว้เคียงข้างคุณ 
          คุณจะพบตัวเอง เมื่อคุณยอมรับความเป็นตัวเองได้จริงๆ 

เมื่อคุณรู้ว่าคุณเป็นใคร คุณต้องการอะไร คุณจะท าอย่างไร                  
การที่คุณพบความเป็นคุณ ความเป็นตัวตนที่แท้จริงจะท าให้                

คุณรู้ใจตัวเอง รู้ในสิ่งที่ตัวเองรักจากตัวตนภายในที่แท้คุณจะสนุก   
มีความสุขกับสิ่งที่ท าได้ทุกๆวันนั่นคือการ ค้นพบเปา้หมายที่แท้จริง  
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               การรู้ Mindภายใน คือสิ่งที่ท าให้คุณรู้คุณค่าตัวเอง
และมีความสุขมาจากข้างใน ใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย มองเห็น

คุณค่าในตัวเองและสิ่งต่างๆภายนอกได้ถึงแก่นสารที่แท้ เราเพียง
แค่ท าความเข้าใจในกฎธรรมชาติของสิ่งที่มี ความสุขและความทุกข์

เป็นของคู่กัน มีด าย่อมมีขาว มีซ้ายย่อมมีขวา มีบุญและมีบาป       
มีดีมีชั่ว มีรวย-มีจน มีล้มเหลว-มีส าเร็จ มีแพ้-มีชนะ เมื่อเจอ

ทางเลือกคุณจะเป็นคนเลือก หรือให้ทางเป็นผู้เลือก 
 หากคุณเป็นผู้เลือก จงเลือกให้ดีที่สุด คือ เลือกคิดดี พูดดีและ

ท าในสิ่งที่ต้องการบนความถูกต้องเท่านั้น 
  …เราทุกคนต่างมีเส้นทางความส าเร็จของตนเอง                        

อย่าเสียเวลาเอาชีวิตไปเปรียบเทียบกับคนอื่น ใช้ชีวิตให้เป็นตัวเอง 
มีจุดยืนที่มั่นคง มีค่านิยมของตัวเอง ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
โฟกัสเป้าหมาย ไม่ใช่ตัดทิ้งทันที ไม่เสียเวลาคิดลบ ให้ความส าคัญ

กับสิ่งที่ก าลังท าตรงหน้าอย่างเต็มท่ี ใส่ใจลงไป                             
ท าด้วยความผ่อนคลายอย่างรู้สึกตัวแล้วสนุกไปกับสิ่งที่ท า                

ทุกช่วงเวลา เพราะคุณคือ ผู้เลือก เลือกความคิดทีด่ีดีเท่านั้น!         
จากมุมมองที่เป็นประโยชน์ ภาพสะท้อนจากโลกภายนอก            

บุคลิกของคุณ ความคิด ค าพูด น้ าเสียง แววตาและความเชื่อมั่น 
จะบ่งบอกถึงสิ่งที่คุณก าลังเลือก …ที่จะเป็น… อยู่เสมอ 

 Sweetie94 
                                               ด้วยรัก 
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เกิดความเข้าใจใหม่
ในชีวิตคุณเองที่
มันเป็นประโยชน ์

คุณรู้สึกได้ถึงพลัง
ความมั่นใจที่มี      

ในตัวเองอีกครั้ง!! 
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ฉันใช้ภาพประกอบเพ่ือส่ือให้คุณฝกึการมอง              
การตีความ ท าความเข้าใจกับตัวคุณเองในส่ิงทีเ่ห็น
ในมุมที่ให้ความรู้สึกดีดี ทีม่ีประโยชน์ต่อจิตใจของ
คุณในด้านบวก 

      การคิดเป็นภาพท าให้คุณเข้าถึงอารมณ์
ความรู้สึกต่างๆได้ง่ายขึ้น รวมท้ังการใช้ค าพูดท่ี
ตรงไปตรงมาเข้าใจง่าย กระชับคุณจะไม่รู้สึกเบื่อ 
เพราะมันไม่ได้มีตัวหนังสือเยอะจนตาลาย แต่หาก
อ่านซ ้าๆคุณจะเกิดความเข้าใจใหม่ท่ีมันลึกซ้ึงกว่า
ครั้งแรกท่ีอ่าน ท่ีมองเสมอ…. 
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เมื่อเจอทางเลือก… 

คุณจะเป็นคนเลือก หรือ ให้ทางเป็นผู้เลือก 

? 
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หากคุณเปน็ ผู้เลือก 
จงเลือกให้ดีที่สุด 
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เราทุกคนต่างมีเส้นทาง….

ความส าเร็จ”
ของตนเอง” 
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ก่อนวันสุดท้ายของการท างานประจ า 
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ตื้ดดด! ตื้ด 

หน้าจอขึ้น HR  

Me : สวัสดีค่ะ  

HR : เอ่อ! หนู! พรุ่งนี้ท างานวันสุดท้ายใช่มั้ย? 

Me : ใช่ค่ะ 

HR : เงินเดือนจะไม่ออกวันที่ 28 นะ จะออกหลังวันท่ี 28 
ประมาณ 7 วัน แต่ไม่ต้องกลัว ได้แน่นอน 

Me : ค่ะ (ในใจเชี้ยยยยยยย!) 

ปกติเงินเดือนออกทุกวันท่ี 28 ของเดือน 

นี้คือสิ่งท่ีฉันไม่ได้แพลนไว้ก่อนเลย 

เหลือเงินในบัญชี 1,000 บาท กับค่าใช้จ่ายต้นเดือนเป็น
แสน (แสนสาหัส) 
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Day1 ที่เป็นอิสระ 
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ความเช่ือม่ันในตัวเอง 

บวก
รับผิดชอบต่อ

หน้าท่ี 
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Day1 ที่เป็นอิสระ 

  วันนี้ฉันไม่ต้องตื่นเช้าไปท างานตามเวลาท่ีก าหนด ไม่ต้อง
กังวลเรื่องแสกนลายนิ้วมือเข้างานครบมั้ย ถ้าไม่ครบ/ลืม
โดน(หัก800 บาท) 

ฉันรู้สึกดีใจ แต่! ลึกๆแอบกังวลไม่น้อย แต่ด้วยความเชื่อมั่น
ในตัวเอง บวกรับผิดชอบในสิ่งท่ีได้พูดออกไป 

    ฉันต้องรอด ต้องมีเงินใช้หนี้ มีเงินใช้มากกว่าเงินเดือน
ประจ าท่ีลาออกมา ดูแลครอบครัวให้สุขสบายให้ได้! 

ฉันถามใจตัวเองบ่อยๆ เมื่อเกิดความกลัว กังวล ในใจ ว่า 

ฉันต้องการอะไร? ค าตอบคือ อิสรภาพในทุกๆด้านท่ีใจ
ต้องการ (ได้ท างานท่ีรัก มีรายท่ีมั่นคั่งไดดู้แลคนท่ีเรารัก
และท าประโยชน์จากความสามารถของตัวเองให้กับผู้คน      

บนโลกใบนี ้ตอบแทนสังคมท่ีอยู่ ) 
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ฉันต้องท าอะไรบ้าง? (ถามใจตัวเอง) 

...และค าตอบจะอยู่ตรงหน้าเราเอง  

แค่ลงมือท า.. ท า..และท า! 

หาทางไปต่ออีก… 

 ฉันก็ยังเช่ือม่ันว่า
ฉันท าได้... 
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Day2 ตอนเช้ากับชาเขียวนมสดอุ่นๆ 
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วันนี้อากาศดีมาก เย็นสบายในปลายเดือนมกราคม ฉันชอบ
อากาศเย็นสบายไม่มีแดดจ้า มันท าให้ฉันสบายใจท่ีจะ
ออกไปท ากิจกรรมกลางแจ้ง โดยไม่ต้องกังวล 

      วันนี้ฉันเร่ิมงานตามแผนที่ได้แพลนเอาไว้จากเมื่อวานท่ี
เจอปัญหาต่างๆ พอจดบันทึก สังเกต ก็ค่อยๆเจอ
ทางออกท่ีท าให้รู้สึกดีกับตัวเองมากๆ และวันนี้ฉันท า
ตามแพลน แน่นอนมีทางเดินท าให้เราสบายใจขึ้นกว่าการ
มองไม่เห็นทาง(คล้ายเจอก าแพงเราอาจจะมองว่ามันคือทาง
ตัน หรืออาจจะเป็นต้นทางมืดๆที่ไม่มีแสงส่องให้เห็นแนว
เส้นทาง หรืออาจเป็นประตูที่เรายังหาลูกบิดไม่เจอ) 

 

 

 

 


