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วิธีใช้เพ่ือความคุ้มค่า 
หนังสือค้น Mindฯ Ep.5 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 
ไม่ว่าจะเปน็การเงินที่มั่งคั่ง การงานที่สร้างคุณค่าให้ตัวเองและผู้อื่น 

ความรักดีๆ ครอบครัวที่อบอุ่น กัลยาณมิตรดีๆมากมายรู้สึกดีได้ทันท!ี 
            

ในที่สุดเวลาที่คุณจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการก็มาถึง                       
คุณพร้อมจะให้โอกาสและอนุญาตตัวเองให้ประสบความส าเร็จ 

ทุกด้านตามที่ต้องการรึยัง? 
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ค าเตือน! 
     หนังสือเล่มนี้ ฉันเขียนขึ้นจากประสบการณ์ตรงมุมมองชีวิตจริง
ของตัวเอง มันจะไม่ตรงกับมองมุมของคุณทั้งหมด มันไม่ผิดที่คุณ

จะคิดต่าง เจตนาของฉันคือ บอกในสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้                 

ผ่านตัวหนังสือในมือคุณ ส่งมอบพลัง ความสุข ให้กับผู้อ่าน 
ผ่านตัวหนังสือ ให้คุณรู้สึกถึงความมั่งคั่งทางจิตใจ   
รู้สึกโชคดี ชื่นชมยินด ีรู้สึกเข้าใจในความเปน็ตัวเอง         

ความรู้สึกสนุก ความดีใจ มีความหวัง มีพลังใจเชื่อมั่นใน
ตัวเอง รู้สึกดีกับตัวเอง และรู้สึกรักอย่างไม่มีเงื่อนไข                     

รู้สึกอบอุ่นมีความเคารพ ในความเปน็ตัวตนซึ่งกันและกัน  
             ฉันไม่บอกว่าหนังสือเล่มนี้จะท าให้ชีวิตคุณดีขึ้น                

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

เมื่อคุณรู้ว่าคุณเป็นใคร คุณต้องการอะไร คุณจะท าอย่างไร                  
การที่คุณพบความเป็นคุณ ความเป็นตัวตนที่แท้จริงจะท าให้                

คุณรู้ใจตัวเอง รู้ในสิ่งที่ตวัเองรักจากตัวตนภายในที่แท้คุณจะสนุก   
มีความสุขกับสิ่งที่ท าได้ทุกๆวันคือการ ค้นพบเปา้หมายที่แท้จริง  
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               การรู้ Mindภายใน คือ สิ่งที่ท 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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สารบัญ 
In to  
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ฉันใช้ภาพประกอบเพ่ือส่ือให้คุณฝึกการมอง              
การตีความ ท าความเข้าใจกับตัวคุณเองในส่ิงทีเ่ห็น
ในมุมที่ให้ความรู้สึกดีดทีี่มีประโยชน์ต่อจิตใจของ

คุณในด้านบวก 

      การคิดเปน็ภาพท าให้คุณเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ
ได้ง่ายขึ้น รวมทั้งการใช้ค าพูดที่ตรงไปตรงมาเข้าใจง่าย 
กระชับคุณจะไม่รู้สึกเบ่ือ เพราะมันไม่ได้มีตัวหนังสือเยอะจน
ตาลาย แต่หากอ่านซ ้าๆคุณจะเกิดความเข้าใจใหม่ที่มันลึกซึ้ง
กว่าครั้งแรกที่อ่าน ที่มองเสมอ… 
 

 
 
 

 

In to 
 รสชาติที่แตกต่าง 
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*ฝึกมองภาพอย่างน้อย 5 วินาที ทุกภาพก่อนเลื่อนอ่าน                  
ค่อยๆอ่าน ไม่ต้องรีบ คุณมหีน้าที่มอง แล้วท าความเข้าใจกับตัวเอง

ให้มันกระจ่าง 
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In to รสชาติที่แตกต่าง 
 

ผลไม้แต่ละชนิดมรีสชาติที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกัน
แม้แต่ผลไม้ชนิดเดียวกันยังมีรสชาติท่ีแตกต่างกันได้ หาก
คุณปลูกมะพร้าวน้ าหอมท่ีบ้านคุณ ในพื้นท่ีห่างออกไป20 
กิโลเมตร หรือไกลกว่านั้นปลูกมะพร้าวน้ าหอมเหมือนกัน 
แต่รสชาติและความหอมจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง  
 

นี่เป็นรายละเอียดที่จะท าให้คุณเรียนรู้ถึงรสชาติท่ีแตกต่าง
อย่างละเอียดชัดเจน หากคุณสังเกต แล้วพบสิ่งท่ีแตกต่าง 
ตั้งค าถามท่ีถูกต้อง พบค าตอบที่ท าให้เกิดความเข้าใจใน

ตัวเองอย่างแท้จริง ชีวิตของคุณก็เช่นกัน เราต่างเป็นมนุษย์
เหมือนกัน แต่ผลลัพธ์ท่ีเกิด หรือรสชาติที่คุณได้ลิ้มรส

แตกต่างกันไป ตามเหตุปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นความคิด 
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ความรู้สึก การเลือกตีความ การวางใจ                                   
มาจากดินท่ีคุณซึมซับในทุกๆวันท่ีหล่อเลี้ยงความคิด                

ความเชื่อ วิธีเลือก การกระท าของคุณ  
ดินที่คุณก าลังดูดซึมไปใช้ในชีวิตคุณ เป็นดินแบบไหน? 
รสชาติของผลท่ีเกิดก็จะเป็นเช่นนั้น ดินดีผลก็งามดก 

รสชาติอร่อย ดินไม่สมดุลเปรี้ยวมาก เค็มมาก ขาดปุ๋ยดี          
ผลก็จะเป็นไปตามสภาพดินที่ไม่สมดุล ผลเล็ก ไม่ดก                 

ไม่พอกิน รสชาติ หวานอมขมกลืน ไม่ค่อยอร่อยอย่างท่ีใจ
คุณต้องการ 

  

คุณต้องการผลลัพธ์แบบไหน? 
ให้เลือกเหตุปัจจัยที่จะส่งผลให้เกิด 

ผลลัพธ์ที่มันสอดคล้องกัน 
 

คุณไม่สามารถมีชีวิตดีขึ้นได้ หากคุณยัง                 
คิดไม่ดีกับตัวเองหรือผู้อื่น และแน่นอนหาก

ความคิดเป็นเหมือนดินที่คุณก าลังซึมซับ คุณ
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รู้แล้วว่าคุณจะใช้ความคิดดีดีเท่านั้น
สร้างผลลัพธ์ในชีวิต 

ให้งอกงามได้ในเวลานี้ ซึมซับ
ความคิดดีๆตลอดเวลา           
จนผลลัพธ์นั้นออกผล                 

อย่างงดงาม แล้วไม่นานเกินรอ
คุณจะได้ชื่นชมผลส าเร็จพร้อม

ล้ิมรสชาติอร่อยหอมหวาน
ละมุนอย่างที่คุณต้องการ 
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ใช้ความคิดที่ดีๆเท่านั้น! 
เวลานี้ ซึมซับแต่

ความคิดดีๆ 
สร้างผลลัพธ์                

ในชีวิตให้งอกงาม 
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In to  

 ของขวัญ 
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ของขวัญ 
 

คุณอาจจะไม่รู้ตัว หรือลืมไปแล้วว่า 

คุณคือ ของขวัญที่มีชิ้นเดียวในโลก
ในจักรวาลแห่งนี้  

 
คุณมีความพิเศษในแบบฉบับคุณเอง                                  

คุณมีค่ามากเกินกว่าท่ี จะใช้สิ่งของใดๆมีค่า                                 
มาเทียบประเมินราคาได้ ไม่ว่าเพชรน้ างามบริสุทธิ์ 

ทองค า เงินจ านวนมากมายมหาศาลก็ไม่สามารถเอามา
เทียบกับคุณค่าชีวิตของคุณได้ ในตัวคุณมีความสุข ความรัก            
ความเมตตา ความงดงาม ความสว่าง แต่ถูกบดบังจากความ

มืดมน คือ ความทุกข์ ความกลัว จากท้ังภายในและ
ภายนอก ท าให้คุณหลบซ่อนตัวเอง                                     

ไม่กล้าท่ีจะเปล่งประกายตัวตนท่ีแท้จริง คือ ความสามารถ
เฉพาะตัวหรอืศักยภาพตัวเองออกมาอย่างเต็มที่ 
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ค้น Mind หาเป้าหมายที่แท้จริง Ep.5 

ถึงเวลาเปล่งประกายตัวเองใหเ้ป็นแสงสว่าง
น าพาชีวิตออกมาสู่ความเป็นอิสระแล้วค่ะ 
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ค้น Mind หาเป้าหมายที่แท้จริง Ep.5 

In to 
แสงสว่างในตัว 
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ค้น Mind หาเป้าหมายที่แท้จริง Ep.5 

 

 แสงสว่างในตัว 
 

วันไหนที่ท้องฟ้ามีก้อนเมฆมาบดบังพระอาทิตย์ในตอน
กลางวัน คุณอาจจะมองไม่เห็นพระอาทิตย์ที่ส่องแสงจ้า   
แต่คุณรู้ว่าพระอาทิตย์ยังมีอยู่ไม่ได้หายไปไหน คุณยังคง
มองเห็นแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ แต่ความสว่างจ้าจะลดลง
เท่านั้นเอง เมื่อเมฆท่ีมาบดบังเคล่ือนตัวออก พระอาทิตย์ก็
จะส่องแสงจ้าได้ดังเดิม  

ท าตัวคุณให้เหมือนพระอาทิตย์ที่มีแสงสว่างในตัวเอง              
และไม่ว่าอะไรจะมาบดบังตัวคุณก็ตาม ให้รู้เอาไว้ว่ามัน         

ไม่สามารถบดบังแสงสว่างท่ีกระจายตัวไปได้ท้ังหมดหรอก  
 

คุณเชื่อมั่นในตัวเอง มั่นใจในตัวเองเท่านี้                              
ในวันท่ีเมฆก้อนใหญ่เคล่ือนตัวมา หรือเจอหมอกหนา       
ในตอนเช้าทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย ไม่ได้ท าให้          
พระอาทิตย์หายไปไหนหรือท าลายพระอาทิตย์ดวงนี้     
ไม่ได้ท าให้แสงสว่างของพระอาทิตย์ดับไปตลอดกาล                  
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ค้น Mind หาเป้าหมายที่แท้จริง Ep.5 

จงจ าไว้…เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาหรือ
ความกลัว ส่ิงเหล่านี้จะไม่ท าให้

ความสามารถหรือศักยภาพในตัวคุณ
รวมทั้งคุณค่าในตัวคุณลดน้อยลง          

คุณยังมีคุณค่ามีความสามารถในตัวเอง 
เป็นตัวคุณเองในแบบที่ดทีี่สุดได้    
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ค้น Mind หาเป้าหมายที่แท้จริง Ep.5 

 
เพียงคุณเชื่อมั่น        
มีศรัทธาในตัวเอง

เท่ากับ                             
คุณมีแสงสว่าง              

ในตัวเอง 
อย่างแจ่มชัด 
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In to  
Never better! 
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ค้น Mind หาเป้าหมายที่แท้จริง Ep.5 

 
 
 

 
Never better 

 
คุณรู้สึกอย่างไร เมื่อคุณได้ยินคนท่ีรู้จักหรืออาจบังเอิญ    
ได้ยิน เมื่อมีค าถามว่า ช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรบ้าง?          

แล้วค าตอบท่ีบอกว่า Never better! มันฟังดู                
น่าตื่นเต้น หรือฟังแล้ว ว้าว! น่าสนใจมากเลยทีเดียว   

เพราะหมายถึง ชีวิตที่ดีมากอย่างที่ไม่เคย
เป็นมาก่อน มันดีสุดๆ นั่นเอง  

 
หากคุณก าลังใช้ชีวิตในแบบท่ีต้องการเท่ากับคุณก าลังอยู่ใน 

Feel never better! คุณน่าจะยอมรับความรู้สึกนี้
ได้แล้วนะ หากคุณอ่านหนังสือค้นMind หาเป้าหมายท่ี

แท้จริงตั้งแตE่p.1-Ep.4 ท้ัง 4 เล่มนี้ ใจคุณจะรู้
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วิธีการต่างๆมากพอที่จะสร้างความสุข 
ความพึงพอใจ ให้เกิดข้ึนได้ในทุกๆวัน  เว้น

แต่คุณไม่ให้ความส าคัญในการฝึกฝน แต่ฉันเชื่อว่าคุณเริ่ม
ตอนนี้เลยยังทัน ท่ีจะมีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะ 

เชื่อมั่น ศรัทธาในความฝันความต้องการ
หรือเป้าหมายที่แท้จริงของคุณเอง  

          แล้วคุณจะได้สัมผัสFeel never better!ในตัวเอง 
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In to 
 ภาษารัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


