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“ลด ละ เล�ก” เราใช�ค�าเหล�าน��ในช�ว�ตส�วนต�ว เช�น ลดการด��มส�รา ลดการใช�จ�ายท��ฟ�"มเฟ#อย เล�กใน
ส��งท��เป'นอบายม�ข แต�การท�าธ�รก�จต�องหล�กเล��ยงท��จะใช�ค�าเหล�าน�� เพราะบางคนเวลาม�ป-ญหาม�กจะพ/ดว�าจะ
ไม�ท�าอ�กแล�ว เข1ดแล�ว ซ3�งก1ค�อการ ลด ละ เล�ก น��นเอง

ผ/�ประกอบการจะต�องค�ดว�า ความล�มเหลว ค�อบทเร�ยนของความส�าเร1จในอนาคต ผ/�ประกอบการต�อง
ค�ดท�าอะไรใหม� ๆ ตลอดเวลา ต�องม�ความพ�ถ�พ�ถ�น ม�ความละเอ�ยดอ�อนในความค�ดของเรา แต�อย�าใช�ค�าว�า
 “ระว�ง” เพราะระว�งเป'นค�าลบ นอกจากน��ค�าว�า “ห�วง” ค�าว�า “เข1ดแล�ว” ก1เป'นค�าท��เป'นลบ

เราต�องค�ดถ3งจ�ดหมายปลายทางของเรา ซ3�งก1ค�อความส�าเร1จ อย�าท�าอะไรด�วยความชอบ ความ
อยากเท�าน��น โดยล�มพ�จารณาว�าท�าแล�วเราจะส�าเร1จหร�อไม� ในทางธ�รก�จ ความส�าเร1จก1ค�อ “ม�ก�าไร”

ในอด�ต สหพ�ฒนพ�บ/ล ก1ไม�ได�ม��งก�าไร ม��งแต�การขยายธ�รก�จ ล�มน3กถ3งเร��องก�าไร เช��อว�าส�นค�า
อ�ปโภคบร�โภคก�าไรน�อย แต�ม�การแข�งข�นส/ง การท��ก�าไรน�อยท�าให�พ�ฒนาคนไม�ได� ร�กษาคนให�อย/�นาน ๆ 
ไม�ได� จนเม��อ 4 – 5 ป@ก�อนจ3งได�น�าแนวค�ด MOP (Mission, Objective, Policy) เข�ามาประย�กตSใช� ซ3�ง 
MOP น�� เป'น Concept ท�� ดร.บ�ญเก�ยรต� เป'นผ/�สร�างข3�นมาเอง ท�าให�ธ�รก�จเก�ดก�าไร และเต�บโตข3�นอย�าง
มากมาย แต�ท��งหมดก1ข3�นอย/�ก�บความเช��อ เราต�องเช��อก�อนว�าเราท�าได� เราจ3งจะท�าได�

การค�ดบวก (Positive Thinking)
เวลาเราจะค�ดบวกให�เก�ดประโยชนS เราจะต�องม�ความเช��อก�อน เช��อว�าการค�ดบวกจะท�าให�เก�ด

ประโยชนSก�บผ/�ท��ค�ดบวกเป'น แต�ก1ม�บางคนท��ไม�เช��อเพราะค�ดว�าเป'นเร��องท��พ�ส/จนSตรง ๆ ไม�ได� แต�เราก1
สามารถส�งเกตได�ว�าเราเปล��ยนแปลงไปในทางท��ด�ข3�นอย�างไรบ�างท��งทางร�างกายและจ�ตใจ การค�ดบวกจ3งม�
ความส�าค�ญต�อช�ว�ตและโลกของเราเป'นอย�างย��ง

พ�อค�าชาวย�โรป เช�น ชาวอ�งกฤษ ฝร��งเศส โปรต�เกส สเปน ฯลฯ ก1ม�เร��องค�ดบวกท��เห1นได�อย�าง
ช�ดเจนค�อ เขากล�าท��จะขยายตลาดไปต�างประเทศ ม�ความเป'น International มากกว�าคนไทย เวลาเขาจะ
ท�าส�นค�าต�วหน3�ง เขาก1จะค�ดว�าถ�าเขาจะรวย จะได�เง�นเยอะ ๆ ต�องท�าอย�างไร และม�ความม��นใจท��จะท�าการ
ค�าขายก�บต�างประเทศ ม��นใจว�าจะท�าให�คนอ��นเข�าใจภาษาของเขาได� แต�ส�าหร�บคนไทยจะค�ดว�าเราไม�
สามารถท�าเร��องเหล�าน��ได� ความค�ดท��เป'นลบน��ท�าให�ศ�กยภาพของเราท��จะออกไปท�าการค�าก�บต�างประเทศ
ลดน�อยลงโดยไม�ร/�ต�ว

ชาวเบลเย�ยม ฮอลSแลนดS สว�ตเซอรSแลนดS ก1เป'นคนท�� International Mind มาก หากเราลองส�งเกต
ตามโรงแรมต�าง ๆ จะพบคนจากประเทศเหล�าน��เป'นผ/�จ�ดการโรงแรม นอกจากน��ย�งม�ส�นค�าจากประเทศเหล�า
น��ขายอย/�ท��วโลก เพราะเขาเป'นคนท��ย��มแย�มแจ�มใส ม�การบร�การท��น�าประท�บใจ และท��ส�าค�ญค�อเขาค�ดบวก 
ค�ดจะรวย ม�ความม��นใจในต�วเอง ถ3งประเทศของเขาเองจะไม�สามารถท�าให�เขารวยตามท��ต�องการได� เขาก1
สามารถขย�บขยายออกไปย�งต�างประเทศได�

เวลาเราค�ดบวก เราต�องค�ดถ3งความส�าเร1จ ค�ดถ3งในส��งท��เราต�องการจะให�เก�ดข3�น โดยสร�างเป'น
มโนภาพของความส�าเร1จ เราคงจะเคยเห1นความส�าเร1จบางอย�างท��ต�วเราเองก1ไม�เช��อว�าจะเป'นไปได� เช�น 
คนท��เป'นมะเร1ง สามารถหายจากการเป'นมะเร1งได�ด�วยการค�ดบวก หร�อคนท��สามารถใช�แผ�นกระดาษต�ด
ตะเก�ยบหร�อด�นสอไม�ให�ขาดได� แม�แต�ผ/�หญ�งต�วเล1ก ๆ ก1ท�าได�เพ�ยงค�ดบวกว�าจะท�าได�
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เราจ3งต�องค�ดบวก ค�ดให�เก�ดส��งท��ด� ๆ ก�บต�วเราเอง เช�น อยากส�าเร1จ อยากรวย ค�ดอย�างม��นใจ อย�า
เป'นคนข��สงส�ย ไม�ใช�ค�ดบวกแล�วแต�ส�ดท�ายก1ย�งสงส�ยว�าจะส�าเร1จหร�อไม� จะท�าได�หร�อไม� พอเก�ดความ
สงส�ย ความไม�แน�ใจ ซ3�งเป'นลบ ส��งท��ค�ดไว�ก1จะไม�ส�าเร1จในท��ส�ด

บางคนท��ร/�ท�กอย�างไปหมด แต�ความค�ดไม�เป'นบวก ม�วแต�สงส�ยไปท�กเร��อง กล�วไปท�กเร��อง ค�ดย��า
แต�เร��องป-ญหา ก1ม�กจะท�าอะไรไม�ส�าเร1จ ท�าอะไรก1จะเจอแต�ป-ญหา เวลาค�ดเราจ3งต�องม��งความส�าเร1จ ซ3�งจะ
ท�าให�เราแก�ป-ญหาท�กอย�างท��เก�ดข3�นได� “ท�กค�าถามม�ค�าตอบ ท�กป-ญหาม�ทางแก�” แม�แต�ป-ญหาโลกแตก 
เราก1ย�งต�องค�ดว�าเราสามารถด/แลได�

การค�ดบวก จะตJองไม<ม�เงL=อนไข เช�น ถ�าเราจะเจร�ญท�กคนต�องม�ความสาม�คค� หร�องานจะส�าเร1จได�
ท�กคนต�องร�วมม�อก�น หร�อท�กคนต�องจร�งใจ เง��อนไขเหล�าน��ท�าให�ความค�ดกลายเป'นลบ เพราะการท�าให�ท�ก
คนสาม�คค�ก�น ท�กคนร�วมม�อก�น ท�กคนจร�งใจก�นน��นไม�เคยเก�ดข3�นในโลกน�� เป'นเร��องธรรมดาท��ไม�ม�อะไร
สมบ/รณSแบบ 100% เราต�องค�ดบวกว�าถ3งท�กคนจะไม�สาม�คค�ก�น ไม�ร�วมม�อก�น ไม�จร�งใจก�บเรา งานก1ย�ง
ส�าเร1จได�

นอกจากน��คนท��ชอบพ/ดว�าจะส�าเร1จได�ท�กคนต�อง... ม�กจะเป'นคนท��ชอบผล�กภาระไปให�คนอ��น อาศ�ย
แต�คนอ��น ต�วเองจะไม�ค�ดท�าอะไร ฝากท�กอย�างไว�ก�บคนอ��น เช�นบางคนจะค�ดว�า จะท�างานให�ส�าเร1จจะต�อง
ไปหาคนท��ม�ความสามารถมาท�า ต�องจ�างม�อโปร (Professional) แต�จร�ง ๆ แล�วต�วเราเองส�าค�ญท��ส�ด ย��ง
เป'นผ/�ประกอบการต�องย��งร/�จร�ง และต�องเช��อว�าเราสามารถข�บเคล��อนธ�รก�จของเราเองได�

ตอนว�กฤตเศรษฐก�จป@ 2540 ผ/�บร�หารบางคนก1ไม�ละเอ�ยดอ�อน ม�ความค�ดว�าส�นค�าไหนขาดท�น 
บร�ษ�ทไหนขาดท�น ก1ให�เล�กก�จการ ต�ดส�นแบบง�าย ๆ โดยใช�ต�วเลขมาเป'นต�วก�าหนด แต� ดร.บ�ญเก�ยรต� ก1
มาค�ยก�บผ/�บร�หารของบร�ษ�ทท��ขาดท�นเหล�าน��ว�าม�ค�าส��งออกมาเช�นน�� จะส/�หร�อไม� ซ3�งเขาก1ส/� ดร.บ�ญเก�ยรต� 
จ3งเข�าไปช�วยบร�ษ�ทท��จะส/�น�� จนท�าให�บร�ษ�ทท��ขาดท�น ม�หน��ม�ส�นมากมาย พล�กฟ#gนกล�บข3�นมาโดยใช�เวลา
เพ�ยงป@กว�า ๆ เท�าน��นเอง และในป-จจ�บ�นบร�ษ�ทน��ก1ม�ก�าไรมากมาย ซ3�งท��งหมดก1แค�เปล��ยนความค�ดในการ
จ�ดการ ความค�ดจ3งเป'นส��งท��ส�าค�ญมาก หากเราสามารถเปล��ยน Mindset ท��ผ�ด ๆ ท��งหลายในต�วเรา ก1จะ
สามารถ Turn around พล�กกล�บมาด�ได�

อาจารยSสรพล ส�ขทรรศน�ยS อาจารยSผ/�สอนเร��องจ�ตใต�ส�าน3ก เคยเล�าว�าท��ญ��ป�"นเช��อว�ามะเร1ง ค�อเซลลS
ท��อย/�ในร�างกายของเราเอง และควบค�มโดยจ�ตใต�ส�าน3ก เอาไว�ก�าจ�ดเซลลSท��อ�อนแอท��ไม�สามารถขจ�ดสาร
พ�ษ (Toxin) ต�าง ๆ ออกจากเซลลSน��นได� เซลลSมะเร1งก1เปร�ยบเหม�อนทหารพรานท��ถ/กส��งให�มาจ�ดการก�บ
เซลลSท��อ�อนแอเหล�าน�� จ�ดการเสร1จแล�วก1ย�งเกเรไปจ�ดการก�บเซลลSด� ๆ อ��น ๆ ต�ออ�ก ด�งน��นคนท��ร/� คนท��
เข�าใจว�าจ�ตใต�ส�าน3กเป'นผ/�ควบค�มเซลลSมะเร1งเหล�าน�� ก1แค�ค�ดว�าต�วเองไม�เป'นมะเร1ง พ/ดบ�อย ๆ ค�ดบ�อย ๆ 
จ�ตใต�ส�าน3กก1จะเร�ยกเซลลSมะเร1งกล�บไป แล�วก1หายได�ในท��ส�ด

เวลาเราค�ดบวก ค�ดด� ม�ความส�ข หร�อขณะออกก�าล�งกาย ร�างกายของเราก1จะหล��งสาร Endorphin 
ออกมา ซ3�งจะท�าให�เราร/�ส3กสดช��น ม�ความส�ข ในทางกล�บก�นหากเราค�ดลบ เคร�ยด ซ3มเศร�า โกรธ กล�ว 
ร�างกายก1จะหล��งสาร Adrenaline ออกมา ซ3�งเป'นสารพ�ษ กระต��นให�เก�ดโรคร�าย ร�างกายเราก1จะไม�แข1งแรง

เวลาเราพบป-ญหา เราม�กจะค�ดลบ คนท��ค�ดบวกก1เปล��ยนเป'นค�ดลบได� คนท��ม�ความม��งม��นส/ง ๆ ตอน
หน��ม พออาย�มากข3�นกล�บขาดความม��งม��น กลายเป'นคนค�ดลบ กรณ�หล�งน��เก�ดมาจากการท��เขาร�บข�อม/ลต�าง  
ๆ มามากข3�น อย�างท��ยกต�วอย�างในการบรรยายคร��งท��แล�วว�า อาย�มากข3�นจะต�องไม�แข1งแรง ร�บมาแล�วก1เช��อ
ตามน��น อาย�มากข3�นจ3งไม�แข1งแรงจร�ง ๆ พอไม�แข1งแรง อ�อนแอ ก1กล�วไปท�กอย�าง จนกลายเป'นคนค�ดลบ
ไปในท��ส�ด เราจ3งต�องก�าหนดจ�ตของเราให�ค�ดบวก ในกรณ�น��ต�องค�ดว�าถ3งอาย�มากข3�น ก1แข1งแรงมากข3�น 
โดยอย�าไปค�ดย��าถ3งความอ�อนแอ ถ3งส�ขภาพท��ไม�ด�ของต�วเราเอง เพราะ “ย��งกล�ว ก1ย��งเจอ”
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ต�วอย�างการค�ดบวก
หากเก�ดสถานการณSท��ไม�ด�ต�าง ๆ เช�น ภ�ยพ�บ�ต� เราสามารถค�ดบวกได� เช�น เหต�การณSน��ไม�เก�ดก�บ

เรา, ถ3งจะเก�ดเราก1จะปลอดภ�ย
ม�คนมาแกล�งเรา ให�เราค�ดบวก เช�น อยากจะแกล�งก1แกล�งเราไม�ได�, ถ3งคร��งน��โดนแกล�งแต�เขาก1จะ

แกล�งเราไม�ได�อ�ก, ท�าให�เราร/�จ�กเขามากข3�น, เราคงเคยแกล�งเขามาก�อน อโหส�กรรมต�อก�นด�กว�า (น�ส�ตช�วย

ค�ด)

ม�คนก�าล�งจะเข�ามาท�าร�ายเรา ให�เราค�ดบวก เช�น เขาท�าร�ายเราไม�ได� พอค�ดแบบน��เราก1จะเร��มหาว�ธ�
หน�

การค�ดบวก หร�อการค�ดด� ท�าด� ก1จะโยงไปถ3งจ�ตใต�ส�าน3ก แม�แต�องคSพระส�มมาส�มพ�ทธเจ�า ก1ทรง
สอนให�เราค�ดบวก

จ�ตใตJสNาน�ก (Sub-conscious) เป'นจ�ตท��ม�พล�งถ3ง 93 – 97% ของพล�งจ�ตท��งหมด จ3งม�พล�งท��
ส/งมาก จ�ตใต�ส�าน3กน��ม�ค�ณสมบ�ต� 5 ประการ

1. ม�ความรวดเรRวกว�าจ�ตส�าน3กของเรามาก คนท��ข�บรถแล�วบ�นท3กในจ�ตใต�ส�าน3กว�า เขาจะต�อง
ปลอดภ�ย เวลาม�ส��งก�ดขวางอย/�ข�างหน�า เราจะบ�งค�บพวงมาล�ยหลบได� และปลอดภ�ย เพราะ
จ�ตใต�ส�าน3กจะคอยด/ให�เราว�าด�านซ�ายหร�อด�านขวาม�รถค�นอ��นอย/�หร�อไม� ถ�าด�านขวาม�รถเราจะบ�งค�บ
พวงมาล�ยหลบไปด�านซ�ายโดยอ�ตโนม�ต�

2. ม�ม�ตาท�พย! สามารถร/�เหต�การณSต�าง ๆ ล�วงหน�าได� เช�นลางส�งหรณSของคนบางคน
3. ม�ห6ท�พย! 
4. ไม<เคยหล�บ ตอนเช�าบางคนไม�ต�องใช�นาฬ�กาปล�ก แค�ก�าหนดจ�ตก1จะต��นตามเวลาน��น นอกจากน��ย�ง

สามารถก�าหนดว�า ให�ขโมยเข�าบ�านเราไม�ได� ขโมยท��จะมาเข�าบ�านเราก1จะต�องเก�ดเหต�จนเข�ามาใน
บ�านเราไม�ได� หร�อ ถ3งขโมยเข�ามาแบบเง�ยบ ๆ แต�เราก1จะต��น ร/�ต�วได�โดยอ�ตโนม�ต�

5. ม�พล�งเหน�=ยวนNา บางคนเวลาค�ดถ3งใคร คน ๆ น��นก1จะโทรมาหาท�นท� และย�งม�การเหน��ยวน�าอ�ก
หลาย ๆ ร/ปแบบ
จ�ตใต�ส�าน3กน�� ไม�ร/�ผ�ด ไม�ร/�ถ/ก ไม�ร/�ด� ไม�ร/�ช��ว แต�ก1เช��อฟ-งจ�ตส�าน3กของเราอย�างไม�ม�เง��อนไข ด�งน��น

ความค�ดหร�อค�าพ/ดต�าง ๆ ของเราจ3งม�ความส�าค�ญมาก แม�แต�ตอนพ/ดเล�นก1อย�าพ/ดลบ เพราะจ�ตใต�ส�าน3กจะ
ร�บเข�าไปหมด ค�าอ�ทานท��เป'นลบต�าง ๆ เช�น “ซวยอ�กแล�ว” จ�ตใต�ส�าน3กก1จะร�บค�าว�า “ซวย” เข�าไปและ
เข�าใจว�าเราอยาก “ซวย” จ3งเหน��ยวน�าความไม�ด�ต�าง ๆ มาให�เรา ด�งน��นแม�แต�ค�าอ�ทานเราย�งต�องอ�ทานใน
ค�าท��ด� ๆ เช�น “ค�ณพระช�วย”

คนบางคนพบก�บส��งท��ไม�ด�อะไร ก1ชอบไปเล�าให�คนอ��นฟ-ง เล�าแล�ว เล�าอ�ก จ�ตใต�ส�าน3กก1จะร�บเข�าไป  
แล�วเหน��ยวน�าให�ส��งท��ไม�ด�เหล�าน��นเก�ดข3�นซ��าแล�วซ��าอ�ก ฉะน��นประว�ต�ศาสตรSท��ไม�ด�ของต�วเรา เราอย�าไปพ/ด  
อย�าไปเล�าให�ใครฟ-ง เราต�องไม�พ/ดเร��องท��ลบก�บต�วเอง หร�อแม�แต�การต�าหน�คนอ��น ก1จะท�าให�เร��องน��น ๆ 
ย�อนกล�บมาหาต�วเราเอง เราจ3งต�องค�ดแต�ส��งท��ด� ๆ พ/ดแต�ค�าท��ไพเราะ

ปรากฎการณSท��เก�ดจากจ�ตใต�ส�าน3ก เช�น
คนท��เมาส�รา แต�สามารถข�บรถกล�บบ�านได� กรณ�น��เก�ดจากการท��คน ๆ น��นเคยค�ด/พ/ดก�บต�วเองว�า 

ถ3งเมาขนาดไหน ก1กล�บบ�านถ/ก พอค�าน��บ�นท3กลงไปในจ�ตใต�ส�าน3ก พอถ3งเวลาท��จ�ตส�าน3กไม�ท�างาน (เมา 
โกรธ กล�ว โมโห) จ�ตใต�ส�าน3กก1จะเข�ามาควบค�มแทน ท�าให�สามารถข�บรถกล�บถ3งบ�านได� โดยต�วเองก1ไม�ร/�
ต�วว�าข�บรถมาถ3งบ�านได�อย�างไร คนเหล�าน��ม�กจะข�บรถกล�บมาถ3งหน�าบ�านแล�วก1หล�บไปในรถเลย ด�งน��น
หากเราค�ด/พ/ดว�า ถ3งเมา ก1กล�บข3�นเต�ยงถ/ก ก1จะด�กว�า แค�ค�ดว�ากล�บบ�านถ/ก
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การข�บรถไปย�งท��ใหม� ๆ ท��เราไม�เคยช�น ต�องจะต�องหาจ�ดส�งเกต หาว�าจะไปทางไหน ต�องเล��ยว
ซ�าย หร�อต�องเล��ยวขวา ต�องด/ตลอดเวลา น��นค�อเราใช�จ�ตส�าน3ก แต�ถ�าข�บจนช�านาญ จ�ตใต�ส�าน3กก1จะบ�นท3ก
ไว� หล�งจากน��เราก1จะสามารถข�บรถไปถ3งท��น��นได�อย�างสบาย ๆ ไม�ต�องคอยระว�งว�าจะต�องเล��ยวซ�าย เล��ยว
ขวาตรงไหน ถ3งจ�ดหมายโดยอ�ตโนม�ต�เลย

เวลาเราค�ดแก�ป-ญหาท��เราย�งค�ดไม�ออก เราก1สามารถให�จ�ตใต�ส�าน3กช�วยแก�ป-ญหาให�เราได� โดยให�
เราค�ดถ3งป-ญหาน��นจนหล�บไปเลย พอต��นเช�าข3�นมาเราก1จะได�ค�าตอบ ซ3�งก1เป'นเทคน�คอ�กเทคน�คหน3�งท�� 
ดร.บ�ญเก�ยรต� ได�ค�นพบและประย�กตSใช�จนถ3งท�กว�นน��

เราคงเคยได�ย�นข�าวท��เด1กน�กเร�ยนในอเมร�กา เอาป#นมาย�งเด1กน�กเร�ยนด�วยก�น ซ3�งก1เก�ดจากเขาเคย
เห1นคนอ��นท�าอย�างน��มาก�อน ข�าวสารต�าง ๆ จ3งไม�ได�ด�เสมอไป ข�าวท��ไม�ด�อย�างน��ท�าให�เด1กท��จ�ตส�าน3กย�งไม�
แข1งแกร�ง ท�าให�เห1นข�าวแล�วก1ร�บเข�าไปในจ�ตใต�ส�าน3กเลย ด�งน��นพอเขาเส�ยใจ โมโห เศร�าโศก จ�ตส�าน3ก
หาย จ�ตใต�ส�าน3กก1จะออกมาด/แล ส��งท��เคยเห1นและบ�นท3กไว�จ3งแสดงออกมา ไปคว�าป#นมาย�งเพ��อนเหม�อน
คนอ��นบ�าง

พ�อแม�ท��ชอบทะเลาะก�น ตบต�ก�น เม��อล/กได�เห1นถ3งแม�ล/กจะไม�ชอบแต�ก1จะบ�นท3กเข�าไปใน
จ�ตใต�ส�าน3กของล/ก พอโตข3�นตอนท��ม�อารมณSโกรธ โมโห หร�อเมา จ�ตส�าน3กหายไป จ�ตใต�ส�าน3กออกมาด/แล
ก1จะไปทะเลาะ ไปตบต�ก�บค/�ครองเหม�อนก�บท��เคยเห1นพ�อแม�ทะเลาะก�นต��งแต�ตอนเด1ก

อ�กส��งท��ม�อ�ทธ�พลต�อจ�ตใต�ส�าน3กค�อส��งแวดล�อม เช�น ละครน��าเน�า ซ3�งเน��อหาม�แต�เร��องท��ไม�ด� คนท��ด/
ละครน��าเน�าอย�างไม�ม�สต� ไม�ได�ค�ดว�าส��งท��เห1นน��นด�หร�อไม�ด� หร�อด/จนหล�บไปเลย ส��งท��ไม�ด�ก1จะบ�นท3ก
เข�าไปในจ�ตใต�ส�าน3ก ท�าให�น�ส�ยของเราจะเปล��ยนไปโดยไม�ร/�ต�ว บางคนด/บ�อย ๆ ช�ว�ตก1จะตกต��าลงไปตาม
ละครท��ได�ด/

บางคนม�ปมด�อยด�านร�างกาย อย�างต�วเต��ย ย��งเป'นผ/�ชายก1จะถ/กเพ��อน ๆ ล�อเล�ยน ถ/กแกล�งตลอด จน
เก�ดเป'นปมด�อย จ�ตส�าน3กก1จะเจ1บใจ น3กแค�นเค�อง จนกล�บกลายเป'นพล�ง ทะเยอทะยานท��จะเป'นใหญ� 
ต�วอย�างเช�น นโปเล�ยน ฮ�ตเลอรS เต��งเส��ยวผ�ง ค�ณบรรหาร ฯลฯ

ท��อเมร�กาเคยม�การว�จ�ยน�กโทษ และพบว�าน�กโทษ 75% เคยถ/กพ�อแม�ด�าว�ามาก�อน เช�น ถ�าท�า
อย�างน��อ�กหน�อยต�องต�ดค�ก ท�าให�เม��อโตข3�นก1จะต�องท�าอะไรไม�ด�ส�กอย�างจนต�ดค�ก พ�อแม�เวลาพ/ดก�บล/กจ3ง
ต�องพ�ถ�พ�ถ�นให�มาก ๆ พ/ดแต�เร��องท��ด� ๆ เร��องท��ไม�ด�อย�าไปพ/ดก�บล/ก

ม�แม�ล/กค/�หน3�ง ล/กจะร/�ส3กไม�ถ/กโฉลกก�นแม�ตลอดเวลา ท��งท��ไม�เคยม�อะไรต�อก�น พอมาถอยจ�ตจ3งได�
ทราบว�า ตอนอย/�ในท�อง แม�เคยค�ดจะเอาเธอออก จ�ตแพทยSแนะน�าว�าถ�าเธอยกโทษให�แม�ความร/�ส3กของ
เขาต�อแม�ก1จะด�ข3�น พอเธอได�ย�น เธอก1ค�ดหาว�ธ�จะไปถามแม�ว�าเร��องน��จร�งหร�อไม� แต�ระหว�างท��ค�ดอย/�น��นเอง 
แม�ก1โทรมาหา พร�อมก�บขอโทษล/กท��เม��อก�อนเคยค�ดจะเอาล/กออก ล/กจ3งม�โอกาสได�อโหส�กรรมให�แม� 
และท�กอย�างก1ด�ข3�น

จ�ตใต�ส�าน3กของเราก1ย�งถ/กหลอกได� คร��งหน3�งน�กจ�ตศาสตรSบอกน�กโทษประหารช�ว�ตว�า จะประหาร
โดยใช�ง/พ�ษ พอถ3งว�นประหารก1ปuดตาน�กโทษแล�วเอาเข1มแทง เพ�ยงเท�าน��น�กโทษก1เส�ยช�ว�ต

ในต�างประเทศ จ�ตแพทยSจะสามารถสะกดจ�ต ถอยจ�ตร�กษาอาการต�าง ๆ ของคนไข�ได� ส�าหร�บการ
ท��เราก�าหนดจ�ต ส��งจ�ต ก1เป'นการสะกดจ�ตต�วเองเช�นก�น

ผ/�หญ�งคนหน3�ง แต�งงานไปแต�ก1ไม�ยอมหล�บนอนก�บสาม� จ3งไปหาจ�ตแพทยS แพทยSจ3งได�ถอยจ�ตและ
พบว�าตอนท��ย�งเป'นเด1กเล1ก ๆ ท��ย�งต�องนอนอย/�ในเต�ยงคอก ตอนน��นเธอโดนพ�อของต�วเองข�มข�น จ�ตแพทยS
ก1แนะน�าให�ไปยกโทษให�พ�อ หล�งจากยกโทษให�พ�อจ3งสามารถกล�บมาใช�ช�ว�ตก�บสาม�อย�างปรกต�ส�ขได�
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การสะกดจ�ต หร�อถอยจ�ตน��สามารถถอยจ�ตไปถ3งใจอด�ตชาต�ได� คนท��กล�วความส/ง อาจจะม�สาเหต�
มาจากอด�ตชาต�ท��เคยตกท��ส/งแล�วเส�ยช�ว�ต และส��งน��ก1ย�งบ�นท3กในจ�ตใต�ส�าน3กและถ�ายทอดมาจนถ3งภพชาต�
ป-จจ�บ�น ถ�าเราจะปลดเราต�องค�ดว�า ส��งน��เป'นเร��องของชาต�ภพท��แล�ว ให�เราค�ดบวกก�บต�วเราเองว�า ชาต�ภพน��
เราจะไม�เจอเหต�การณSอย�างน��นแล�ว อย�าไปเอาเร��องของชาต�น��ก�บชาต�ท��แล�วมาปนก�น เราจะไม�กล�วความ
ส/งอ�กแล�ว ค�ด/พ/ดบ�อย ๆ เราจะหายกล�วความส/ง

ม�ผ/�หญ�งคนหน3�ง เห1นด�านหล�งของผ/�ชายคนหน3�งก1น3กร�กเขาท�นท� ท��ง ๆ ท��ย�งไม�เห1นหน�าก1ค�ดว�าจะ
ต�องแต�งงานก�บผ/�ชายคนน�� ต�วเธอเองก1เก�ดความสงส�ยว�าท�าไมจ3งได�ร/�ส3กอย�างน�� จ3งไปให�จ�ตแพทยSถอยจ�ต
ให� และพบว�า ในอด�ตชาต�ผ/�หญ�งคนน��เคยต�ดค�ก และจะม�คน ๆ หน3�งน�าอาหารมาให�ท�กว�น โดยจะสอด
อาหารให�โดยทางช�องใต�ประต/ เวลาได�ย�นเส�ยงการส�งอาหาร ก1ไปด/ก1เห1นแต�หล�งของคน ๆ น��ท�กคร��ง แต�ก1
ค�ดไว�ด�วยว�าส�กว�นจะต�องแต�งงานก�บผ/�ชายคนน�� ส��งน��จ�ตใต�ส�าน3กก1บ�นท3กลงไป ในภพชาต�น��พอเห1นเพ�ยง
ด�านหล�งของผ/�ชายคนน��จ3งน3กร�กในท�นท�

ผ/�ชายอเมร�ก�นคนหน3�ง เม��อม�คนร�กเขา หร�อช��นชมเขา เขาจะร/�ส3กเจ1บหน�าอก เขาจ3งเก�ดความสงส�ย 
จ3งไปให�จ�ตแพทยSถอยจ�ต และพบว�า ในอด�ตชาต�เขาเป'นชาวอ�นเด�ยนแดง คร��งหน3�งถ/กร�กราน และถ/กจ�บไป
เป'นทาส ห�วหน�าเผ�าของเขาจ3งฆ�าท�กคน ด�วยการแทงท��หน�าอก เพ��อจะได�ไม�ตกไปเป'นทาสของเผ�าอ��น ซ3�ง
เป'นการฆ�าด�วยความร�ก ในชาต�น��พอม�คนแสดงความร�กเขาจ3งเจ1บหน�าอกท�กคร��ง

ในรายการ Discovery ม�เด1กป-ญญาอ�อน ว�นหน3�งพ�อแม�ก1ซ��อเป@ยโนมา เด1กป-ญญาอ�อนคนน��ก1
สามารถเล�นเป@ยโนเป'นเพลงได�อย�างเพราะมาก ในรายการน��เด1กป-ญญาอ�อนอ�กคนก1ม�ความสามารถป-gน 
สล�กร/ปม�าได�สวยงามมาก เด1กป-ญญาอ�อนอ�กคนหน3�งเวลาพ/ดถ3ง ว�น/เด�อน/ป@ ไหนก1ตามจะตอบได�ในท�นท�
เลยว�าตรงก�บว�นอะไร (อาท�ตยS, จ�นทรS, ...) ความสามารถเหล�าน�� หร�อท��เราเร�ยกก�นว�าพรสวรรคS ก1มาจาก
การส��งสมมาต��งแต�ในอด�ตชาต� โดยบ�นท3กผ�านมาทางจ�ตใต�ส�าน3กน��เอง ด�งน��นคนเราท�กคนก1ม�พรสวรรคSท��
ต�ดต�วมา เพ�ยงแต�เราต�องหาให�เจอเท�าน��นเองว�าเป'นพรสวรรคSอะไร

ความม�<งม�=น
เป'นป-จจ�ยท��ท�าให�คนเราประสบความส�าเร1จ คนท��ม�ความม��งม��นจะม�ล�กษณะด�งต�อไปน��

1. ขย�นค�ด ขย�นท�า: ม�ความพยายาม ต��งใจ อดทน
2. น3กภาพความส�าเร1จได�อย�างช�ดเจน และจ�าได�อย�างแม�นย�า
3. ม�ความค�ดสร�างสรรคSมากมาย Creativity ส/ง
4. ม�น�ส�ยด� พ/ดจาเพราะ
5. เหน��ยวน�าให�คนอ��นอยากมาช�วยเหล�อ
6. ใฝ"ร/� เห1นอะไรก1สนใจไปหมด

ความม��งม��นจะเก�ดข3�นได�ต�อเม��อเราค�ดบวก ผ/�ประกอบการบางคนอาจจะม�โรงแรมอย/�แห�งหน3�ง แล�ว
บอกว�าร�บอะไรเพ��มไม�ไหวแล�ว ม�แห�งเด�ยวก1จะไม�ไหวอย/�แล�ว ค�ดลบอย�างน��โอกาสท��จะขยายก�จการเพ��มข3�น
คงไม�ม� ย��งการเร�ยนระด�บมหาบ�ณฑ�ตท��สอนให�เป'น Specialist สอนให�ท�าท�ละอย�าง ก1จะย��งแย�ไปก�นใหญ� 
เราจ3งต�องร/�ว�าเวลาค�ดเราต�องค�ดท�ละอย�าง แต�ต�องค�ดให�ได�หลาย ๆ อย�าง และท�าท�ละหลาย ๆ อย�าง
พร�อมก�นได� และเช��อว�าจะท�าส�าเร1จท��งหมดด�วย

จ�ตส�าน3กของคนท�กคนไม�ม�ใครอยากล�มเหลว แต�จ�ตใต�ส�าน3กของบางคนม��งล�มเหลว อย�างพวกท��
ตอนเด1ก ๆ พ�อแม�ด�าว�าไว� สาบแช�งไว� ตราหน�าไว� พอโตข3�นจ�ตใต�ส�าน3กจ3งประชดพ�อแม� แสดงอาการท��
ท�าให�ต�วเองล�มเหลวอย/�ตลอด จะได�โทษพ�อแม�ว�าท��เป'นอย�างน��ก1เพราะพ�อแม�น��เอง พ�อแม�จ3งต�องพ/ดด� ๆ 
ก�บล/ก ต�องคอยช��นชมล/กเสมอ ๆ
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