บนทกการบรรยาย ดร. บญเกยรต โชควฒนา
วชา 459602 กลยทธ!การประกอบการ (Entrepreneurial Strategies)
หลกส6ตรบรหารธรกจมหาบณฑต สาขาวชาการประกอบการ ร<นท= 3 มหาวทยาลยบ6รพา
คร@งท= 2 วนอาทตย!ท= 10 สงหาคม 2551 เวลา 9.00 – 16.00 น.
“ลด ละ เลก” เราใชคาเหลานในชวตสวนตว เชน ลดการดมสรา ลดการใชจายทฟ"มเฟ#อย เลกใน
สงทเป'นอบายมข แตการทาธรกจตองหลกเลยงทจะใชคาเหลาน เพราะบางคนเวลามป-ญหามกจะพ/ดวาจะ
ไมทาอกแลว เข1ดแลว ซ3งก1คอการ ลด ละ เลก นนเอง
ผ/ประกอบการจะตองคดวา ความลมเหลว คอบทเรยนของความสาเร1จในอนาคต ผ/ประกอบการตอง
คดทาอะไรใหม ๆ ตลอดเวลา ตองมความพถพถน มความละเอยดออนในความคดของเรา แตอยาใชคาวา
“ระวง” เพราะระวงเป'นคาลบ นอกจากนคาวา “หวง” คาวา “เข1ดแลว” ก1เป'นคาทเป'นลบ
เราตองคดถ3งจดหมายปลายทางของเรา ซ3งก1ค อความสาเร1จ อยาทาอะไรดวยความชอบ ความ
อยากเทานน โดยลมพจารณาวาทาแลวเราจะสาเร1จหรอไม ในทางธรกจ ความสาเร1จก1คอ “มกาไร”
ในอดต สหพฒนพบ/ ล ก1 ไ มไดมงกาไร มงแตการขยายธรกจ ลมน3 ก ถ3 ง เรองกาไร เชอวาสนคา
อปโภคบรโภคกาไรนอย แตมการแขงขนส/ง การทกาไรนอยทาใหพฒนาคนไมได รกษาคนใหอย/นาน ๆ
ไมได จนเมอ 4 – 5 ป@ กอนจ3 ง ไดนาแนวคด MOP (Mission, Objective, Policy) เขามาประยกตS ใ ช ซ3 ง
MOP น เป'น Concept ท ดร.บญเกยรต เป'นผ/สรางข3นมาเอง ทาใหธรกจเกดกาไร และเตบโตข3นอยาง
มากมาย แตทงหมดก1ข3นอย/กบความเชอ เราตองเชอกอนวาเราทาได เราจ3งจะทาได
การคดบวก (Positive Thinking)
เวลาเราจะคดบวกใหเกดประโยชนS เราจะตองมความเชอกอน เชอวาการคดบวกจะทาใหเกด
ประโยชนS กบผ/ ทคดบวกเป' น แตก1 ม บางคนทไมเชอเพราะคดวาเป' น เรองทพส/ จ นS ต รง ๆ ไมได แตเราก1
สามารถสงเกตไดวาเราเปลยนแปลงไปในทางทดข3นอยางไรบางทงทางรางกายและจตใจ การคดบวกจ3งม
ความสาคญตอชวตและโลกของเราเป'นอยางยง
พอคาชาวยโรป เชน ชาวองกฤษ ฝรงเศส โปรตเกส สเปน ฯลฯ ก1 ม เรองคดบวกทเห1 น ไดอยาง
ชดเจนคอ เขากลาทจะขยายตลาดไปตางประเทศ มความเป'น International มากกวาคนไทย เวลาเขาจะ
ทาสนคาตวหน3ง เขาก1จะคดวาถาเขาจะรวย จะไดเงนเยอะ ๆ ตองทาอยางไร และมความมนใจทจะทาการ
คาขายกบตางประเทศ มนใจวาจะทาใหคนอนเขาใจภาษาของเขาได แตสาหรบคนไทยจะคดวาเราไม
สามารถทาเรองเหลานได ความคดทเป'นลบนทาใหศกยภาพของเราทจะออกไปทาการคากบตางประเทศ
ลดนอยลงโดยไมร/ตว
ชาวเบลเยยม ฮอลSแลนดS สวตเซอรSแลนดS ก1เป'นคนท International Mind มาก หากเราลองสงเกต
ตามโรงแรมตาง ๆ จะพบคนจากประเทศเหลานเป'นผ/จดการโรงแรม นอกจากนยงมสนคาจากประเทศเหลา
นขายอย/ทวโลก เพราะเขาเป'นคนทยมแยมแจมใส มการบรการทนาประทบใจ และทสาคญคอเขาคดบวก
คดจะรวย มความมนใจในตวเอง ถ3งประเทศของเขาเองจะไมสามารถทาใหเขารวยตามทตองการได เขาก1
สามารถขยบขยายออกไปยงตางประเทศได
เวลาเราคดบวก เราตองคดถ3 งความสาเร1จ คดถ3ง ในสงทเราตองการจะใหเกดข3 น โดยสรางเป' น
มโนภาพของความสาเร1จ เราคงจะเคยเห1นความสาเร1จบางอยางทตวเราเองก1ไมเชอวาจะเป'นไปได เชน
คนทเป'นมะเร1ง สามารถหายจากการเป'นมะเร1งไดดวยการคดบวก หรอคนทสามารถใชแผนกระดาษตด
ตะเกยบหรอดนสอไมใหขาดได แมแตผ/หญงตวเล1ก ๆ ก1ทาไดเพยงคดบวกวาจะทาได
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เราจ3งตองคดบวก คดใหเกดสงทด ๆ กบตวเราเอง เชน อยากสาเร1จ อยากรวย คดอยางมนใจ อยา
เป'นคนขสงสย ไมใชคดบวกแลวแตสดทายก1 ยงสงสยวาจะสาเร1จหรอไม จะทาไดหรอไม พอเกดความ
สงสย ความไมแนใจ ซ3งเป'นลบ สงทคดไวก1จะไมสาเร1จในทสด
บางคนทร/ทกอยางไปหมด แตความคดไมเป'นบวก มวแตสงสยไปทกเรอง กลวไปทกเรอง คดยา
แตเรองป-ญหา ก1มกจะทาอะไรไมสาเร1จ ทาอะไรก1จะเจอแตป-ญหา เวลาคดเราจ3งตองมงความสาเร1จ ซ3งจะ
ทาใหเราแกป-ญหาทกอยางทเกดข3นได “ทกคาถามมคาตอบ ทกป-ญหามทางแก” แมแตป-ญหาโลกแตก
เราก1ยงตองคดวาเราสามารถด/แลได
การคดบวก จะตJองไม<มเงL=อนไข เชน ถาเราจะเจรญทกคนตองมความสามคค หรองานจะสาเร1จได
ทกคนตองรวมมอกน หรอทกคนตองจรงใจ เงอนไขเหลานทาใหความคดกลายเป'นลบ เพราะการทาใหทก
คนสามคคกน ทกคนรวมมอกน ทกคนจรงใจกนนนไมเคยเกดข3นในโลกน เป' นเรองธรรมดาทไมมอะไร
สมบ/รณSแบบ 100% เราตองคดบวกวาถ3งทกคนจะไมสามคคกน ไมรวมมอกน ไมจรงใจกบเรา งานก1 ยง
สาเร1จได
นอกจากนคนทชอบพ/ดวาจะสาเร1จไดทกคนตอง... มกจะเป'นคนทชอบผลกภาระไปใหคนอน อาศย
แตคนอน ตวเองจะไมคดทาอะไร ฝากทกอยางไวกบคนอน เชนบางคนจะคดวา จะทางานใหสาเร1จจะตอง
ไปหาคนทมความสามารถมาทา ตองจางมอโปร (Professional) แตจรง ๆ แลวตวเราเองสาคญทสด ยง
เป'นผ/ประกอบการตองยงร/จรง และตองเชอวาเราสามารถขบเคลอนธรกจของเราเองได
ตอนวกฤตเศรษฐกจป@ 2540 ผ/ บรหารบางคนก1 ไ มละเอยดออน มความคดวาสนคาไหนขาดทน
บรษทไหนขาดทน ก1ใหเลกกจการ ตดสนแบบงาย ๆ โดยใชตวเลขมาเป'นตวกาหนด แต ดร.บญเกยรต ก1
มาคยกบผ/บรหารของบรษททขาดทนเหลานวามคาสงออกมาเชนน จะส/หรอไม ซ3งเขาก1ส/ ดร.บญเกยรต
จ3งเขาไปชวยบรษททจะส/น จนทาใหบรษททขาดทน มหนมสนมากมาย พลกฟ#gนกลบข3นมาโดยใชเวลา
เพยงป@กวา ๆ เทานนเอง และในป-จจบนบรษทนก1มกาไรมากมาย ซ3งทงหมดก1แคเปลยนความคดในการ
จดการ ความคดจ3งเป'นสงทสาคญมาก หากเราสามารถเปลยน Mindset ทผด ๆ ทงหลายในตวเรา ก1จะ
สามารถ Turn around พลกกลบมาดได
อาจารยSสรพล สขทรรศนยS อาจารยSผ/สอนเรองจตใตสาน3ก เคยเลาวาทญป"นเชอวามะเร1ง คอเซลลS
ทอย/ในรางกายของเราเอง และควบคมโดยจตใตสาน3ก เอาไวกาจดเซลลSทออนแอทไมสามารถขจดสาร
พษ (Toxin) ตาง ๆ ออกจากเซลลSนนได เซลลSมะเร1งก1เปรยบเหมอนทหารพรานทถ/กสงใหมาจดการกบ
เซลลS ทออนแอเหลาน จดการเสร1จ แลวก1 ยงเกเรไปจดการกบเซลลSด ๆ อน ๆ ตออก ดงนนคนทร/ คนท
เขาใจวาจตใตสาน3กเป'นผ/ควบคมเซลลSมะเร1งเหลาน ก1แคคดวาตวเองไมเป'นมะเร1ง พ/ดบอย ๆ คดบอย ๆ
จตใตสาน3กก1จะเรยกเซลลSมะเร1งกลบไป แลวก1หายไดในทสด
เวลาเราคดบวก คดด มความสข หรอขณะออกกาลงกาย รางกายของเราก1จะหลงสาร Endorphin
ออกมา ซ3งจะทาใหเราร/ส3ก สดชน มความสข ในทางกลบกนหากเราคดลบ เครยด ซ3ม เศรา โกรธ กลว
รางกายก1จะหลงสาร Adrenaline ออกมา ซ3งเป'นสารพษ กระตนใหเกดโรคราย รางกายเราก1จะไมแข1งแรง
เวลาเราพบป-ญหา เรามกจะคดลบ คนทคดบวกก1เปลยนเป'นคดลบได คนทมความมงมนส/ง ๆ ตอน
หนม พออายมากข3นกลบขาดความมงมน กลายเป'นคนคดลบ กรณหลงนเกดมาจากการทเขารบขอม/ลตาง
ๆ มามากข3น อยางทยกตวอยางในการบรรยายครงทแลววา อายมากข3นจะตองไมแข1งแรง รบมาแลวก1เชอ
ตามนน อายมากข3นจ3งไมแข1งแรงจรง ๆ พอไมแข1งแรง ออนแอ ก1กลวไปทกอยาง จนกลายเป'นคนคดลบ
ไปในทสด เราจ3งตองกาหนดจตของเราใหคดบวก ในกรณนตองคดวาถ3งอายมากข3น ก1แข1งแรงมากข3น
โดยอยาไปคดยาถ3งความออนแอ ถ3งสขภาพทไมดของตวเราเอง เพราะ “ยงกลว ก1ยงเจอ”
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ตวอยางการคดบวก
หากเกดสถานการณSทไมดตาง ๆ เชน ภยพบต เราสามารถคดบวกได เชน เหตการณSนไมเกดกบ
เรา, ถ3งจะเกดเราก1จะปลอดภย
มคนมาแกลงเรา ใหเราคดบวก เชน อยากจะแกลงก1แกลงเราไมได, ถ3งครงนโดนแกลงแตเขาก1จะ
แกลงเราไมไดอก, ทาใหเราร/จกเขามากข3น, เราคงเคยแกลงเขามากอน อโหสกรรมตอกนดกวา (นสตชวย
คด)

มคนกาลงจะเขามาทารายเรา ใหเราคดบวก เชน เขาทารายเราไมได พอคดแบบนเราก1จะเรมหาวธ
หน
การคดบวก หรอการคดด ทาด ก1จะโยงไปถ3งจตใตสาน3ก แมแตองคSพระสมมาสมพทธเจา ก1ทรง
สอนใหเราคดบวก
จตใตJสNานก (Sub-conscious) เป'นจตทมพลงถ3ง 93 – 97% ของพลงจตทงหมด จ3งมพลงท
ส/งมาก จตใตสาน3กนมคณสมบต 5 ประการ
1. มความรวดเรR ว กวาจตสาน3 ก ของเรามาก คนทขบรถแลวบนท3 ก ในจตใตสาน3 ก วา เขาจะตอง
ปลอดภย เวลามสงกดขวางอย/ ขางหนา เราจะบงคบพวงมาลยหลบได และปลอดภย เพราะ
จตใตสาน3กจะคอยด/ใหเราวาดานซายหรอดานขวามรถคนอนอย/หรอไม ถาดานขวามรถเราจะบงคบ
พวงมาลยหลบไปดานซายโดยอตโนมต
2. มมตาทพย!

สามารถร/เหตการณSตาง ๆ ลวงหนาได เชนลางสงหรณSของคนบางคน

3. มห6ทพย!
4. ไม<เคยหลบ ตอนเชาบางคนไมตองใชนาฬกาปลก แคกาหนดจตก1จะตนตามเวลานน นอกจากนยง
สามารถกาหนดวา ใหขโมยเขาบานเราไมได ขโมยทจะมาเขาบานเราก1จะตองเกดเหตจนเขามาใน
บานเราไมได หรอ ถ3งขโมยเขามาแบบเงยบ ๆ แตเราก1จะตน ร/ตวไดโดยอตโนมต
5. มพลงเหน=ยวนNา บางคนเวลาคดถ3งใคร คน ๆ นนก1จะโทรมาหาทนท และยงมการเหนยวนาอก
หลาย ๆ ร/ปแบบ
จตใตสาน3กน ไมร/ผด ไมร/ถ/ก ไมร/ด ไมร/ชว แตก1เชอฟ-งจตสาน3กของเราอยางไมมเงอนไข ดงนน
ความคดหรอคาพ/ดตาง ๆ ของเราจ3งมความสาคญมาก แมแตตอนพ/ดเลนก1อยาพ/ดลบ เพราะจตใตสาน3กจะ
รบเขาไปหมด คาอทานทเป'นลบตาง ๆ เชน “ซวยอกแลว” จตใตสาน3ก ก1จะรบคาวา “ซวย” เขาไปและ
เขาใจวาเราอยาก “ซวย” จ3งเหนยวนาความไมดตาง ๆ มาใหเรา ดงนนแมแตคาอทานเรายงตองอทานใน
คาทด ๆ เชน “คณพระชวย”
คนบางคนพบกบสงทไมดอะไร ก1ชอบไปเลาใหคนอนฟ-ง เลาแลว เลาอก จตใตสาน3กก1จะรบเขาไป
แลวเหนยวนาใหสงทไมดเหลานนเกดข3นซาแลวซาอก ฉะนนประวตศาสตรSทไมดของตวเรา เราอยาไปพ/ด
อยาไปเลาใหใครฟ-ง เราตองไมพ/ดเรองทลบกบตวเอง หรอแมแตการตาหนคนอน ก1จะทาใหเรองนน ๆ
ยอนกลบมาหาตวเราเอง เราจ3งตองคดแตสงทด ๆ พ/ดแตคาทไพเราะ
ปรากฎการณSทเกดจากจตใตสาน3ก เชน
คนทเมาสรา แตสามารถขบรถกลบบานได กรณนเกดจากการทคน ๆ นนเคยคด/พ/ดกบตวเองวา
ถ3งเมาขนาดไหน ก1กลบบานถ/ก พอคานบนท3กลงไปในจตใตสาน3ก พอถ3งเวลาทจตสาน3กไมทางาน (เมา
โกรธ กลว โมโห) จตใตสาน3กก1จะเขามาควบคมแทน ทาใหสามารถขบรถกลบถ3งบานได โดยตวเองก1ไมร/
ตววาขบรถมาถ3งบานไดอยางไร คนเหลานมกจะขบรถกลบมาถ3งหนาบานแลวก1หลบไปในรถเลย ดงนน
หากเราคด/พ/ดวา ถ3งเมา ก1กลบข3นเตยงถ/ก ก1จะดกวา แคคดวากลบบานถ/ก
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การขบรถไปยงทใหม ๆ ทเราไมเคยชน ตองจะตองหาจดสงเกต หาวาจะไปทางไหน ตองเลยว
ซาย หรอตองเลยวขวา ตองด/ตลอดเวลา นนคอเราใชจตสาน3ก แตถาขบจนชานาญ จตใตสาน3กก1จะบนท3ก
ไว หลงจากนเราก1จะสามารถขบรถไปถ3งทนนไดอยางสบาย ๆ ไมตองคอยระวงวาจะตองเลยวซาย เลยว
ขวาตรงไหน ถ3งจดหมายโดยอตโนมตเลย
เวลาเราคดแกป-ญหาทเรายงคดไมออก เราก1สามารถใหจตใตสาน3กชวยแกป-ญหาใหเราได โดยให
เราคดถ3งป-ญหานนจนหลบไปเลย พอตนเชาข3นมาเราก1จะไดคาตอบ ซ3งก1เป'นเทคนคอกเทคนคหน3งท
ดร.บญเกยรต ไดคนพบและประยกตSใชจนถ3งทกวนน
เราคงเคยไดยนขาวทเด1กนกเรยนในอเมรกา เอาป#นมายงเด1กนกเรยนดวยกน ซ3งก1เกดจากเขาเคย
เห1นคนอนทาอยางนมากอน ขาวสารตาง ๆ จ3งไมไดดเสมอไป ขาวทไมดอยางนทาใหเด1กทจตสาน3กยงไม
แข1งแกรง ทาใหเห1นขาวแลวก1รบเขาไปในจตใตสาน3กเลย ดงนนพอเขาเสยใจ โมโห เศราโศก จตสาน3ก
หาย จตใตสาน3กก1จะออกมาด/แล สงทเคยเห1นและบนท3กไวจ3งแสดงออกมา ไปควาป#นมายงเพอนเหมอน
คนอนบาง
พอแมทชอบทะเลาะกน ตบตกน เมอล/ ก ไดเห1 น ถ3 ง แมล/ ก จะไมชอบแตก1 จ ะบนท3 ก เขาไปใน
จตใตสาน3กของล/ก พอโตข3นตอนทมอารมณSโกรธ โมโห หรอเมา จตสาน3กหายไป จตใตสาน3กออกมาด/แล
ก1จะไปทะเลาะ ไปตบตกบค/ครองเหมอนกบทเคยเห1นพอแมทะเลาะกนตงแตตอนเด1ก
อกสงทมอทธพลตอจตใตสาน3กคอสงแวดลอม เชน ละครนาเนา ซ3งเนอหามแตเรองทไมด คนทด/
ละครนาเนาอยางไมมสต ไมไดคดวาสงทเห1 น นนดหรอไมด หรอด/ จ นหลบไปเลย สงทไมดก1 จะบนท3 ก
เขาไปในจตใตสาน3ก ทาใหนสยของเราจะเปลยนไปโดยไมร/ตว บางคนด/บอย ๆ ชวตก1จะตกตาลงไปตาม
ละครทไดด/
บางคนมปมดอยดานรางกาย อยางตวเตย ยงเป'นผ/ชายก1จะถ/กเพอน ๆ ลอเลยน ถ/กแกลงตลอด จน
เกดเป' น ปมดอย จตสาน3 ก ก1 จ ะเจ1 บ ใจ น3 ก แคนเคอง จนกลบกลายเป' น พลง ทะเยอทะยานทจะเป' น ใหญ
ตวอยางเชน นโปเลยน ฮตเลอรS เตงเสยวผง คณบรรหาร ฯลฯ
ทอเมรกาเคยมการวจยนกโทษ และพบวานกโทษ 75% เคยถ/ ก พอแมดาวามากอน เชน ถาทา
อยางนอกหนอยตองตดคก ทาใหเมอโตข3นก1จะตองทาอะไรไมดสกอยางจนตดคก พอแมเวลาพ/ดกบล/กจ3ง
ตองพถพถนใหมาก ๆ พ/ดแตเรองทด ๆ เรองทไมดอยาไปพ/ดกบล/ก
มแมล/กค/หน3ง ล/กจะร/ส3กไมถ/กโฉลกกนแมตลอดเวลา ทงทไมเคยมอะไรตอกน พอมาถอยจตจ3งได
ทราบวา ตอนอย/ในทอง แมเคยคดจะเอาเธอออก จตแพทยSแนะนาวาถาเธอยกโทษใหแมความร/ส3กของ
เขาตอแมก1จะดข3น พอเธอไดยน เธอก1คดหาวธจะไปถามแมวาเรองนจรงหรอไม แตระหวางทคดอย/นนเอง
แมก1โทรมาหา พรอมกบขอโทษล/ก ทเมอกอนเคยคดจะเอาล/ ก ออก ล/ ก จ3งมโอกาสไดอโหสกรรมใหแม
และทกอยางก1ดข3น
จตใตสาน3กของเราก1ยงถ/กหลอกได ครงหน3งนกจตศาสตรSบอกนกโทษประหารชวตวา จะประหาร
โดยใชง/พษ พอถ3งวนประหารก1ปuดตานกโทษแลวเอาเข1มแทง เพยงเทานนกโทษก1เสยชวต
ในตางประเทศ จตแพทยSจะสามารถสะกดจต ถอยจตรกษาอาการตาง ๆ ของคนไขได สาหรบการ
ทเรากาหนดจต สงจต ก1เป'นการสะกดจตตวเองเชนกน
ผ/หญงคนหน3ง แตงงานไปแตก1ไมยอมหลบนอนกบสาม จ3งไปหาจตแพทยS แพทยSจ3งไดถอยจตและ
พบวาตอนทยงเป'นเด1กเล1ก ๆ ทยงตองนอนอย/ในเตยงคอก ตอนนนเธอโดนพอของตวเองขมขน จตแพทยS
ก1แนะนาใหไปยกโทษใหพอ หลงจากยกโทษใหพอจ3งสามารถกลบมาใชชวตกบสามอยางปรกตสขได
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การสะกดจต หรอถอยจตนสามารถถอยจตไปถ3งใจอดตชาตได คนทกลวความส/ง อาจจะมสาเหต
มาจากอดตชาตทเคยตกทส/งแลวเสยชวต และสงนก1ยงบนท3กในจตใตสาน3กและถายทอดมาจนถ3งภพชาต
ป-จจบน ถาเราจะปลดเราตองคดวา สงนเป'นเรองของชาตภพทแลว ใหเราคดบวกกบตวเราเองวา ชาตภพน
เราจะไมเจอเหตการณSอยางนนแลว อยาไปเอาเรองของชาตนกบชาตทแลวมาปนกน เราจะไมกลวความ
ส/งอกแลว คด/พ/ดบอย ๆ เราจะหายกลวความส/ง
มผ/หญงคนหน3ง เห1นดานหลงของผ/ชายคนหน3งก1น3กรกเขาทนท ทง ๆ ทยงไมเห1นหนาก1คดวาจะ
ตองแตงงานกบผ/ชายคนน ตวเธอเองก1เกดความสงสยวาทาไมจ3งไดร/ส3กอยางน จ3งไปใหจตแพทยSถอยจต
ให และพบวา ในอดตชาตผ/ หญงคนนเคยตดคก และจะมคน ๆ หน3 งนาอาหารมาใหทกวน โดยจะสอด
อาหารใหโดยทางชองใตประต/ เวลาไดยนเสยงการสงอาหาร ก1ไปด/ก1เห1นแตหลงของคน ๆ นทกครง แตก1
คดไวดวยวาสกวนจะตองแตงงานกบผ/ชายคนน สงนจตใตสาน3กก1บนท3กลงไป ในภพชาตนพอเห1นเพยง
ดานหลงของผ/ชายคนนจ3งน3กรกในทนท
ผ/ชายอเมรกนคนหน3ง เมอมคนรกเขา หรอชนชมเขา เขาจะร/ส3กเจ1บหนาอก เขาจ3งเกดความสงสย
จ3งไปใหจตแพทยSถอยจต และพบวา ในอดตชาตเขาเป'นชาวอนเดยนแดง ครงหน3งถ/กรกราน และถ/กจบไป
เป'นทาส หวหนาเผาของเขาจ3งฆาทกคน ดวยการแทงทหนาอก เพอจะไดไมตกไปเป'นทาสของเผาอน ซ3ง
เป'นการฆาดวยความรก ในชาตนพอมคนแสดงความรกเขาจ3งเจ1บหนาอกทกครง
ในรายการ Discovery มเด1 ก ป- ญ ญาออน วนหน3 งพอแมก1 ซ อเป@ ย โนมา เด1 ก ป- ญ ญาออนคนนก1
สามารถเลนเป@ยโนเป'นเพลงไดอยางเพราะมาก ในรายการนเด1 กป- ญญาออนอกคนก1ม ความสามารถป-gน
สลกร/ปมาไดสวยงามมาก เด1กป-ญญาออนอกคนหน3งเวลาพ/ดถ3ง วน/เดอน/ป@ ไหนก1ตามจะตอบไดในทนท
เลยวาตรงกบวนอะไร (อาทตยS, จนทรS, ...) ความสามารถเหลาน หรอทเราเรยกกนวาพรสวรรคS ก1มาจาก
การสงสมมาตงแตในอดตชาต โดยบนท3กผานมาทางจตใตสาน3กนเอง ดงนนคนเราทกคนก1มพรสวรรคSท
ตดตวมา เพยงแตเราตองหาใหเจอเทานนเองวาเป'นพรสวรรคSอะไร
ความม<งม=น
เป'นป-จจยททาใหคนเราประสบความสาเร1จ คนทมความมงมนจะมลกษณะดงตอไปน
1. ขยนคด ขยนทา: มความพยายาม ตงใจ อดทน
2. น3กภาพความสาเร1จไดอยางชดเจน และจาไดอยางแมนยา
3. มความคดสรางสรรคSมากมาย Creativity ส/ง
4. มนสยด พ/ดจาเพราะ
5. เหนยวนาใหคนอนอยากมาชวยเหลอ
6. ใฝ"ร/ เห1นอะไรก1สนใจไปหมด
ความมงมนจะเกดข3นไดตอเมอเราคดบวก ผ/ประกอบการบางคนอาจจะมโรงแรมอย/แหงหน3ง แลว
บอกวารบอะไรเพมไมไหวแลว มแหงเดยวก1จะไมไหวอย/แลว คดลบอยางนโอกาสทจะขยายกจการเพมข3น
คงไมม ยงการเรยนระดบมหาบณฑตทสอนใหเป'น Specialist สอนใหทาทละอยาง ก1จะยงแยไปกนใหญ
เราจ3 งตองร/วาเวลาคดเราตองคดทละอยาง แตตองคดใหไดหลาย ๆ อยาง และทาทละหลาย ๆ อยาง
พรอมกนได และเชอวาจะทาสาเร1จทงหมดดวย
จตสาน3กของคนทกคนไมมใครอยากลมเหลว แตจตใตสาน3กของบางคนมงลมเหลว อยางพวกท
ตอนเด1ก ๆ พอแมดาวาไว สาบแชงไว ตราหนาไว พอโตข3นจตใตสาน3ก จ3งประชดพอแม แสดงอาการท
ทาใหตวเองลมเหลวอย/ตลอด จะไดโทษพอแมวาทเป'นอยางนก1เพราะพอแมนเอง พอแมจ3งตองพ/ดด ๆ
กบล/ก ตองคอยชนชมล/กเสมอ ๆ
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