
สารบัญ

บทน�ำ : เข้าสู่เขตปลอดความกลัว 7

	 บทที่	1 รากฐานของความเชื่อมั่นในตัวเอง 21

 บทที่	2 เป้าหมายและพลังในตัวเอง 43

 บทที่	3 เพิ่มพูนความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว 75

 บทที่	4 ความเชื่อมั่นในตัวเองคือเกมภายในจิตใจ 113

 บทที่	5	 ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของคุณให้เต็มท่ี 149

 บทที่	6 เอาชนะความทุกข์ยาก 185

 บทที่	7 ความเชื่อมั่นในตัวเองภาคปฏิบัติ 215

ประวัติผู้เขียน 253SAMPLE



เข้าสู่เขตปลอดความกลัว

บทน�ำ

ไม่มีสิ่งยอดเยี่ยมใดจะส�ำเร็จลุล่วงได้  

เว้นเสียแต่เรำกล้ำพอที่จะเชื่อวำ่

เรำมีบำงสิ่งภำยในตัวที่อยู่เหนือสถำนกำรณ์นั้น

— บรูซ บาร์ตัน
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	 อต้อนรับสูเ่ขตปลอดความกลัว		แต่ละหน้าที่พลิกไปคุณจะได้ 

	 เรยีนรูว้ธิพีฒันาความเชื่อมั่น		ความกล้าหาญ		และความมุง่มั่น

อนัไม่สั่นคลอนในทกุด้านของชวีติ		รวมถงึวธิเีผชญิหน้ากบัความท้าทาย

อนัยิ่งใหญ่และโอกาสมากมายโดยไม่รูส้กึหวั่นเกรง		ด้วยความเชื่อมั่น

อนัเตม็เปี่ยมว่าคณุสามารถท�าทกุสิ่งให้ส�าเรจ็ลลุ่วงได้ดงัที่ตั้งใจ

ข่าวดกีค็อื		คณุมศีกัยภาพอนัเป่ียมล้นที่จะประสบความส�าเรจ็		

บรรลเุป้าหมาย		และเตบิโตยิ่งใหญ่		ทั้งยงัมพีรสวรรค์และความสามารถ

มากเกินกว่าจะใช้หมดในหนึ่งร้อยชาติ 	สิ่งเดียวที่ขวางกั้นระหว่าง 

ตวัคณุกบัชวีติอนัน่าทึ่งที่คณุจะมไีด้กค็อืความกลวัทกุรปูแบบ		และเมื่อ

คณุอ่านหนงัสอืเล่มนี้จบ		ความกลวัเหล่านั้นจะอนัตรธานไปตลอดกาล

ตลอด	25	ปีที่ผ่านมาผมได้ศกึษาผูค้นที่ประสบความส�าเรจ็และ

มองหาลักษณะนิสัยตลอดจนคุณสมบัติที่คนกลุ่มนี้มีร่วมกัน		ซึ่งเป็น

สิ่งที่ท�าให้พวกเขาบรรลเุป้าหมายได้มากกว่าคนทั่วไป		ผมอ่านหนงัสอื		

บทความ		และงานวจิยัเกี่ยวกบัความส�าเรจ็มานบัพนั	ๆ	เรื่อง		จนในที่สดุ

ข
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กไ็ด้ข้อสรปุว่าคณุสมบตัพิื้นฐานที่น�าไปสูค่วามส�าเรจ็ในทกุสาขาอาชพี

กค็อื		ความเชื่อมั่นในตวัเอง

ผมได้ค้นพบว่า		คนที่ประสบความส�าเรจ็อย่างไม่ธรรมดาล้วน

มคีวามเชื่อมั่นในตวัเองในระดบัที่สูงกว่าคนทั่วไป		นั่นหมายความว่า

เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพัฒนาตัวเองจนไปถึงจุดที่มีความเชื่อมั่นอย่าง 

แรงกล้า		และตระหนกัว่าคณุสามารถท�าทกุเรื่องที่ปรารถนาให้ส�าเรจ็

ลลุ่วงได้		เมื่อนั้นอนาคตของคณุกจ็ะไม่มขีดีจ�ากดัอกีต่อไป

ค�ำถำมที่ยอดเยี่ยม

เมื่อไม่นานมานี้ผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยเข้าร่วมการบรรยายของผมเขียน

จดหมายมาเล่าว่า		ค�าถามหนึ่งในการบรรยายครั้งนั้นได้เปลี่ยนมมุมอง

ของเธอไปโดยสิ้นเชิง		มันคือค�าถามที่ว่า		“ถ้าคุณรู้ว่าจะไม่มีทาง 

ล้มเหลว		เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สดุที่คณุกล้าฝันถงึคอือะไร”

เมื่อถามค�าถามนี้กบัตวัเองซ�้า	ๆ		มมุมองเกี่ยวกบัสิ่งที่เป็นไปได้

ก็ขยายขอบเขตออกไปอย่างรวดเร็ว		 เธอมองเห็นอย่างชัดเจนว่า 

จรงิ	ๆ	แล้วเธอต้องการเป็น		ต้องการมี		และต้องการท�าอะไร		ในขณะ

เดียวกันก็ยังเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่ฉุดรั้งเธอไว้มีเพียงแค่ความกลัวและ 

ความเคลอืบแคลงสงสยัในความสามารถของตวัเองเท่านั้น

แล้วคณุล่ะครบั		คณุจะท�าอะไรให้ต่างไปจากเดมิ		ถ้าทกุสิ่งที่

คณุท�าจะส�าเรจ็ลลุ่วงอย่างแน่นอน		จะเกดิอะไรขึ้นถ้ามพีลงัอนัยิ่งใหญ่

ที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ทุกเรื่อง		จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณ 
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ไม่เกรงกลวัใครหรอืสิ่งใดทั้งนั้น		และคณุรูส้กึมอีสิระที่จะลงมอืท�าเพื่อ

ประโยชน์ของตัวคุณมากที่สุด		ความจริงก็คือ		ถ้าคุณพัฒนาความ 

เชื่อมั่นในตวัเองแบบไม่สั่นคลอนขึ้นมาได้		โลกทั้งใบของคณุจะต่างไป

จากเดมิอย่างแน่นอน

ความเชื่อมั่นในตัวเองที่ไร้ขีดจ�ากัด

เมื่อคณุเชื่อมั่นในตวัเองและความสามารถที่คณุม	ี	คณุจะตั้งเป้าหมาย

ใหญ่ขึ้น		วางแผนใหญ่ขึ้น		และทุ่มเทมากขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ 

ตอนนี้คณุได้แค่ฝันถงึ		คณุจะท�าทกุสิ่งที่จ�าเป็นเพื่อให้มรีายได้มากขึ้น

และยกระดบัชวีติให้ดขีึ้น		คณุจะเริ่มหมายตาบ้านหลงัใหญ่		รถยนต์

คนังาม		เสื้อผ้าชดุสวย		และแผนท่องเที่ยวในฝัน		คุณจะอยากมอบ

สิ่งดี	ๆ	ให้ครอบครัวและคนใกล้ชิด		คุณจะลงมือท�าสิ่งที่ต้องการ 

อย่างแท้จรงิโดยไม่ฝืนท�าตามความต้องการหรอืความคดิเหน็ของคนอื่น  

คณุจะนยิามชวีติด้วยค�าจ�ากดัความของตวัเอง		และใช้ชวีติในแต่ละวนั

ให้สอดคล้องกบัสิ่งที่คณุต้องการจรงิ	ๆ		ไม่ใช่ความปรารถนาของคนอื่น

เมื่อคณุเชื่อมั่นในตวัเองมากขึ้น		คณุจะกลายเป็นคนที่แตกต่าง

ไปจากเดมิ		ทั้งในชวีติการท�างานและเส้นทางอาชพี		คณุอาจตดัสนิใจ

ขอเลื่อนต�าแหน่ง		ขอขึ้นเงนิเดอืน		หรอืเปลี่ยนไปท�างานอื่น		บรษิทัอื่น  

หรือแม้กระทั่งธุรกิจอื่น		คุณพร้อมจะลงมือท�าอย่างรวดเร็วเพื่อสร้าง

ความส�าเรจ็ให้ตวัคณุเอง

ถ้าคุณท�างานขาย		คุณจะเข้าหาลูกค้ามากขึ้น		น�าเสนองาน 

ได้ดแีละมพีลงัยิ่งขึ้น		จูงใจลูกค้าให้ซื้อสนิค้าจากคณุได้มากขึ้น		และ

ปิดการขายได้มากขึ้น		ถ้าคณุอยู่ฝ่ายบรหิาร		คุณจะสามารถจดัสรร
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และพัฒนาทรัพยากรรวมถึงบุคลากรได้เป็นอย่างดี	 	 เพื่อสร้าง 

สภาพแวดล้อมการท�างานที่เหมาะสมที่สดุส�าหรบัตวัคณุขึ้นมา		แทนที่

จะยอมอ่อนข้อเพื่อเอาใจคนอื่นอย่างไม่มสีิ้นสดุ

เมื่อคณุเชื่อมั่นในตวัเองมากขึ้น		คณุกจ็ะกล้าหาญและเป่ียมด้วย

จินตนาการ		คุณจะมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น		คุณเต็มใจจะคิด

และลงมือท�าสิ่งใหม่	ๆ	แม้มันจะต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง		คุณ

เตม็ใจจะพจิารณาทางเลอืกที่แปลกใหม่และมคีวามเสี่ยง		อกีทั้งเตม็ใจ

จะทุ่มเททั้งกายใจให้กับโครงการที่ยังไม่คืบหน้า		และถูกผัดผ่อนมา

เป็นเวลานาน

มีอิทธิพล  เป็นที่ชื่นชอบ  
และดูน่ำเชื่อถือมำกขึ้น

ถ้าคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างไร้ขีดจ�ากัด		คุณจะมีอิทธิพล		 

เป็นที่ชื่นชอบ		และดูน่าเชื่อถือมากขึ้นในสายตาผู้อื่น		พวกเขาจะ 

มองว่าคณุเป็นคนสดใสร่าเรงิ		น่าคบหา		และอยากให้การต้อนรบัคณุ

ในทุก	ๆ	ที่ที่คุณไป		เมื่อต้องพูดคุยติดต่อกับใครก็ตาม		คุณจะพูด 

เสยีงดงัฟังชดั		ทกุคนที่รู้จกัจะรู้สกึเลื่อมใส		เคารพศรทัธา		และคอย

สอดส่ายสายตาหาคณุอยู่เสมอ		คณุจะเป็นที่จดจ�าและได้รบัมอบหมาย

หน้าที่รบัผดิชอบต่าง	ๆ		เนื่องจากผูค้นเชื่อว่าคณุสามารถท�าสิ่งเหล่านั้น

ให้ส�าเรจ็ลลุ่วงได้		ต�าแหน่งอนัทรงเกยีรตแิละสถานภาพใหม่จะอ้าแขน

SAMPLE
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ต้อนรับคุณ		คุณจะได้รับโอกาสและค้นพบความเป็นไปได้มากมาย

อย่างที่ไม่เคยคดิฝันมาก่อน

รับมือกับควำมยำกล�ำบำก

เมื่อคุณเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น		คุณจะรับมือกับความยากล�าบากที่

หลกีเลี่ยงไม่ได้ในชวีติประจ�าวนัได้ดขีึ้น		คณุจะคอยคดิหาวธิแีก้ปัญหา

และพลิกแพลงสถานการณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณมากที่สุด		

คุณจะหัวเราะให้กับความทุกข์ยากที่ท�าให้คนส่วนใหญ่รู้สึกท้อถอย		

และดึงความส�าเร็จออกมาจากเงื้อมมือของความล้มเหลว		คุณจะ

เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสด้วยความรู้สึกว่าไม่มีสิ่งใดเอาชนะและอยู่

เหนอืคณุได้

เมื่อคุณเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น		คุณจะจัดการกับผู้คนและ

สถานการณ์ยุ่งยากได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 	คุณจะเป็น 

นักเจรจาต่อรองที่ยอดเยี่ยมจนกระทั่งสามารถเรียกร้องและได้มา 

ซึ่งราคา		ข้อตกลง		และเงื่อนไขที่ดีขึ้น		ไม่ว่าคุณจะก�าลังขายหรือ 

ซื้ออะไรอยู่กต็ามSAMPLE
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รู้สึกดีเยี่ยมกับตัวเอง

เมื่อคุณเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นและมีความศรัทธาในตัวเองแบบไม่ 

สั่นคลอน		กไ็ม่มอีะไรที่เป็นไปไม่ได้ส�าหรบัคณุ		เหนอืสิ่งอื่นใดทั้งหมด		

คุณจะรู้สึกดีเยี่ยมกับตัวเอง		คุณจะมีความสุขกับทุกด้านของชีวิต 

อย่างแท้จริง		โดยรู้อยู่ในใจลึก	ๆ	ว่าคุณสามารถลงมือท�าและพร้อม 

ที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่จ�าเป็น		เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าชีวิตจะ 

เป็นไปอย่างที่ปรารถนา

คณุจะสมัผสัถงึอ�านาจควบคมุมหาศาล		ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคญั

ของความสุข		ความเป็นอยู่ที่ดี	 	และประสิทธิภาพในระดับสูงสุด		 

คุณจะรู้สึกเหมือนเป็น		“ผู้กุมโชคชะตาและควบคุมจิตวิญญาณของ

ตวัเอง”

เมื่อคณุมคีวามเชื่อมั่นในตวัเองอย่างไร้ขดีจ�ากดั		คณุจะมอี�านาจ

ในการตัดสินใจและรับผิดชอบชีวิตอย่างเต็มที่		คุณจะรู้สึกเข้มแข็ง		 

มพีลงั		และมองเหน็เป้าหมาย		คณุจะมทีศันคตทิี่ดตี่อตวัเอง		ทกุคน 

ในชวีติ		และทกุสิ่งที่ท�า		เมื่อคณุมคีวามเชื่อมั่นในตวัเองอย่างเตม็เป่ียม  

ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคุณจะเป็นคนที่มีชีวิตเหนือกว่าคนทั่วไปอย่าง

แน่นอน SAMPLE
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คุณพัฒนำควำมเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมำได้

น่าเสียดายที่มันท�าได้ไม่ง่ายนัก		คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความเชื่อมั่น 

ในตวัเอง		และหลายคนอาจไม่มมีนัอยูใ่นตวัเลยด้วยซ�้า		โดยธรรมชาติ

แล้ว		มนุษย์เรามักเคลือบแคลงสงสัยในความสามารถของตัวเอง 

และหวั่นกลัวต่อทุกสิ่งเท่าที่จะจินตนาการได้โดยเฉพาะสิ่งที่เราไม่รู	้	 

นักจิตวิทยาชื่ออับราฮัม	มาสโลว์		เขียนไว้ว่า		เรื่องราวของเผ่าพันธุ์

มนษุย์คอืเรื่องราวของบรรดาชายหญงิที่		“ประเมนิตวัเองต�่าจนเกนิไป”

คนส่วนใหญ่ชอบเปรียบเทียบและมองตัวเองด้อยกว่าคนอื่น		

พวกเขาเอาแต่คิดถึงจุดอ่อนและข้อจ�ากัดจนไม่อาจดึงความสามารถ

ออกมาใช้ได้เท่าที่ควร		แทนที่จะรู้สึกเคารพ		เชื่อมั่น		และภูมิใจใน 

ตวัเอง		คนธรรมดาเหล่านี้กลบัเลอืกที่จะใช้ชวีติให้พอผ่านไปวนั	ๆ

ถ้าความเชื่อมั่นในตวัเอง		(ซึ่งมาพร้อมกบัความภมูใิจในตวัเอง)		

เป็นคุณสมบัติที่น่าปรารถนาอย่างยิ่ง		ท�าไมถึงแทบไม่มีใครมีความ

เชื่อมั่นในตัวเองมากพอที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้		

เรื่องนี้อาจมเีหตผุลมากมายนบัพนัข้อ		แต่การค้นพบที่ยอดเยี่ยมที่สดุ

ในเรื่องนี้กค็อื		ความเชื่อมั่นในตวัเองเป็นคณุสมบตัทิางจติใจที่เรยีนรู้

ได้ด้วยการฝึกฝน		และเนื่องจากมนัเป็นสิ่งที่เรยีนรู้ได้		เราจงึสามารถ

พัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นอย่างเป็นระบบได้อย่าง 

ต่อเนื่องด้วยการท�าตามค�าแนะน�าในหนงัสอืเล่มนี้

ข่าวดกีค็อื		เราทกุคนล้วนมคีวามเชื่อมั่นในตวัเองอยูใ่นระดบัหนึ่ง  

โดยอาจมีมากหรือน้อยต่างกันไปในแต่ละด้าน		และด้วยสิ่งที่คุณ 
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มีอยู่นี้เอง		คุณสามารถก้าวไปถึงจุดที่คุณมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ 

ในด้านใดกต็ามที่มคีวามส�าคญัต่อตวัคณุ

กฎที่ยิ่งใหญ่

ในบรรดากฎทั้งหมดที่ควบคมุชวีติของเรา		กฎที่ส�าคญัที่สดุน่าจะเป็น		

“ทฤษฎคีวามเป็นสาเหต	ุ	(Principle	of	Causality)”		ที่อรสิโตเตลิเคยเสนอ

ไว้เมื่อประมาณ	350	ปีก่อนครสิตกาล		เขาเป็นคนแรกที่กล่าวอ้างว่า

จกัรวาลอยูภ่ายใต้ระเบยีบแบบแผน		และทกุสิ่งที่เกดิขึ้นล้วนมเีหตผุล

ในตวัมนัเอง

เราเรียกกฎของอริสโตเติลนี้ว่ากฎแห่งเหตุและผล		และมันมัก

ถกูขนานนามว่าเป็น		“กฎเหลก็”		ของโชคชะตามนษุย์		กฎแห่งเหตแุละ

ผลสามารถกกัขงัเราไวใ้นคกุแห่งการกระท�าของตวัเองหรอืปลดปลอ่ย

เราให้เป็นอสิระ		ขึ้นอยูก่บัว่าเราจะใช้มนัอย่างไร		และกฎนี้กเ็ป็นกลาง

ไม่เอนเอยีงเช่นเดยีวกบักฎแรงโน้มถ่วง

เราสามารถใช้กฎนี้อธิบายทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกและ 

สิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ		กล่าวคือ		ผลทุกอย่างในชีวิตเกิดจากเหต ุ

ที่เฉพาะเจาะจง		ซึ่งจะมเีหตเุพยีงอย่างเดยีวหรอืหลายอย่างกไ็ด้		ถ้า

ต้องการให้ผลใดกต็ามเพิ่มพนูขึ้นในชวีติ		เช่น		อยากมเีงนิหรอืประสบ

ความส�าเรจ็มากขึ้น		เราก็ควรย้อนกลบัไปดูที่เหตุ		เพราะเมื่อท�าเหตุ

เดมิซ�้า		เราก็จะได้รบัผลที่ต้องการมากขึ้น		ถ้าเราเคยท�างานขายหรอื

ท�าธรุกจิแล้วประสบความส�าเรจ็		เราสามารถย้อนกลบัไปดูว่าเราเคย
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ท�าอะไรบ้างเพื่อให้ได้ความส�าเร็จนั้นมา		และเมื่อเราท�าเหตุนั้นซ�้า		 

ผลที่ตามมาย่อมต้องเป็นความส�าเรจ็อย่างแน่นอน

กฎนี้ยังบอกอีกด้วยว่า		ส�าหรับผลใดก็ตามที่เราไม่ต้องการใน

ชวีติ		ไม่ว่าจะเป็นการมนี�้าหนกัตวัมากเกนิไป		ไม่มเีงนิออม		มปัีญหา

กับคนอื่น		หรือธุรกิจอยู่ในภาวะขาลง		เราสามารถมองย้อนจากผล 

กลับไปยังเหตุ		และเมื่อเราก�าจัดหรือเปลี่ยนแปลงเหตุ		เราก็จะได้

ผลลพัธ์หรอืสร้างผลกระทบที่แตกต่างไปจากเดมิ

อย่างไรก็ตาม		กฎแห่งเหตุและผลนี้เรียบง่ายและชัดเจนมาก

เสยีจนไม่มใีครตั้งค�าถามกบัมนัอย่างจรงิจงั		เราอยูใ่นโลกและจกัรวาล

ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎเกณฑ์		ไม่ใช่ความบังเอิญ		ทุกสิ่ง 

เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล		ความส�าเร็จหรือความล้มเหลวไม่ใช่อุบัติเหตุ		

แต่เกดิจากเหตอุนัเฉพาะเจาะจง		และไม่ว่าเราจะเป็นใครกต็าม		เมื่อ

ท�าเหตหุนึ่งซ�้าเราจะได้ผลแบบเดมิ		โลกของเรากเ็ป็นอย่างนี้เอง

ต้นตอของกำรมีควำมเชื่อมั่นในตัวเองต�่ำ

โลกนี้เตม็ไปด้วยคนที่ไม่มคีวามสขุกบัผลที่ได้รบั		แต่พวกเขากย็งัคงท�า

สิ่งเดมิ		มคีวามคดิแบบเดมิ		พูดเรื่องเดมิ		และปฏบิตัติวัเหมอืนเดมิอยู่

ทกุเช้าค�่า		แล้วกม็าแปลกใจว่าท�าไมถงึยงัได้ผลในแง่ลบอยู่เหมอืนเดมิ		

อลัเบริ์ต	ไอน์สไตน์		เคยนยิามค�าว่าวกิลจรติเอาไว้ว่า		มันคอื		“การ

ท�าสิ่งเดมิซ�้า	ๆ	แต่คาดหวงัผลลพัธ์ที่ต่างออกไป”		ซึ่งแน่นอนว่าไม่มทีาง

เป็นไปได้อยู่แล้ว
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ในท�านองเดยีวกนั		กฎแห่งเหตแุละผลยงัส่งผลต่อระดบัความ

เชื่อมั่นในตวัเองด้วย		ลองมองไปรอบตวัและประวตัศิาสตร์มนษุยชาติ

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน		เราก็จะพบกับผู้คนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง

สูงเป็นพเิศษซึ่งท�าสิ่งเหนอืธรรมดาให้ส�าเรจ็ได้

เมื่อศกึษาชวีติและเรื่องราวของคนเหล่านี้		บางคนอาจมคีวาม

เชื่อมั่นในตวัเองสงูมาตั้งแต่เดก็ด้วยการเรยีนรูจ้ากพ่อแม่		แต่โดยมาก

แล้วหลายคนมีจุดเริ่มต้นเดียวกัน		เราส่วนใหญ่ต่างรู้สึกอยู่ลึก	ๆ	ว่า

ตัวเองต�่าต้อยและไม่ดีพอ		อันเป็นผลมาจากการถูกพ่อแม่วิพากษ์

วิจารณ์ในเชิงบ่อนท�าลาย		มอบความรักให้ไม่มากพอ		หรือท�าเรื่อง

ผิดพลาดอื่น	ๆ	กับเราในวัยเด็ก		เราจึงเติบโตขึ้นเป็นคนที่ขาดความ

ภูมิใจในตัวเองและมีความเชื่อมั่นในตัวเองต�่า		ทั้งยังมีความรู้สึกว่า		

“ฉนัยงัไม่ดพีอ”		เมื่อเทยีบกบัคนอื่น

คนจ�านวนมากในปัจจบุนัมคีวามเชื่อมั่นในตวัเองต�่า		พวกเขา 

จึงพยายามอย่างหนักที่จะสร้างเปลือกนอกให้ดูประสบความส�าเร็จ		 

แต่การท�าเช่นนั้นกลับท�าให้พวกเขารู ้สึกอยู่ลึก	ๆ	ว่าตัวเองเป็น		 

“คนหลอกลวง”		อนัที่จรงิแล้ว		“ความกลัวความส�าเรจ็”		เช่นนี้เป็น

ความรู้สึกที่ไม่สามารถก�าจัดทิ้งได้		ไม่ว่าจะประสบความส�าเร็จมาก

เท่าไหร่พวกเขาก็ยังรู้สึกอยู่ดีว่าตัวเองไม่คู่ควร		ราวกับว่าคนเหล่านี้

ก�าลังร้องท่อนหนึ่งในเพลง		“Is	That	All	There	Is?		(ทั้งหมดก็เท่านี้

เองหรือ)”		ของเพ็กกี	ลี		ซ�้าไปซ�้ามา		ขณะทอดสายตามองสมบัติ

พสัถานมากมายในครอบครอง
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คุณอยำกมีควำมสุข

สิ่งที่คนเราต้องการมากที่สุดก็คือการรู ้สึกดีกับตัวเองอย่างแท้จริง		 

เราอยากมีความสุข		อยากคิดบวก		อยากมีความเป็นอยู่ที่ดี		และ

เหนอืสิ่งอื่นใดทั้งหมด		เราอยากมีความสงบทางใจ		ซึ่งมนัจะเกดิขึ้น

ได้ก็ต่อเมื่อเรารู้สึกเชื่อมั่นว่าเราสามารถตอบสนองต่อความต้องการ 

ต่าง	ๆ	ในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ		ทั้งในเรื่องครอบครัว		เพื่อน		

การงาน		ลูกค้า		กจิกรรมทางสงัคม		และทกุเรื่องที่เราเกี่ยวข้อง

กฎแห่งเหตุและผลบอกว่าถ้าเราต้องการ		“ผล”		เป็นความ 

เชื่อมั่นในตวัเอง		เรากต็้องพาตวัเองไปหา		“เหต”ุ		ที่ท�าให้มนัเกดิขึ้น		 

ถ้าเรารู้ว่าผู้คนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงคิด		พูด		และท�าสิ่งใด		 

แล้วท�าให้เหมือนคนเหล่านั้น		เราก็จะได้ผลอย่างเดียวกันและรู้สึก 

แบบเดยีวกนั		แล้วในที่สดุกจ็ะไม่มอีะไรมาหยดุยั้งเราได้

ซ้อมมำรำธอนทำงควำมคิด

คงเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อวา่เราสามารถพฒันาจติใจได้เช่นเดยีวกบัการ

พฒันาร่างกาย		สมมตุวิ่าคณุก�าลงัฝึกซ้อมวิ่งมาราธอน		และผมเป็น

โค้ชที่วางแผนการฝึกซ้อมให้คณุทกุวนัตลอดหกเดอืนข้างหน้า		คณุจะ

ค้นพบว่าภายในหกเดือนหลังจากฝึกซ้อมอย่างเคร่งครัด		แม้แต่คนที่

ไมเ่คยวิ่งมาก่อนและไม่ค่อยแขง็แรงนกักย็งัสามารถวิ่งระยะมาราธอน		
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(42.195	กโิลเมตร)		ได้		ทกุวนันี้มนีกัวิ่งชายหญงิในวยั	50	และ	60	ปี

ที่ลงแข่งในรายการมาราธอนด้วยการฝึกซ้อมเช่นนี้

สิ่งที่หนังสือเล่มนี้จะให้กับคุณก็คือ		การฝึก		“มาราธอนทาง

ความคดิ”		มาราธอนประเภทนี้ไม่ท�าให้คณุเหนด็เหนื่อยหรอืเจบ็ปวด

เหมอืนการวิ่งมาราธอนที่ใช้ร่างกาย		แต่มนักย็งัคงต้องใช้ความพยายาม

มหาศาลไม่ต่างกัน		และแน่นอนว่าความพยายามที่คุณทุ่มเทลงไป 

จะเป็นตวัก�าหนดผลลพัธ์ที่คณุได้รบั

ถ้าคุณท�าตามหลักการที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วจากชีวิตและ

พฤติกรรมของบรรดาคนที่ประสบความส�าเร็จมากที่สุดในปัจจุบัน		 

ทั้งยังผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์โดยการศึกษาวิจัยในวงกว้าง		

คุณก็จะสามารถพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเองเพื่อที่จะประสบความ

ส�าเรจ็ในทกุเรื่องที่ปรารถนา		ตอนนี้มาเริ่มกนัเลยดกีว่าครบั
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