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มี ใครบางคนให้คำ�จำ�กัดความของ นรก ไว้ว่า :
“วันสุดท้ายที่ยังมีลมหายใจบนโลก คนแบบที่ท่านเคยเป็น
จะเจอกับคนที่ท่านวาดฝันไว้ว่าน่าจะเป็น”
 							
นิรนาม

บาง

2. กิจกรรมทางกาย
ค่อยๆ ดูแลทีละก้าว แล้วเมื่อนั้นเราอดจะขอบคุณตัวเราเอง
ไม่ได้เลย

2. เลิกความคิดแบบระยะสั้นเสีย

ครัง้ การจะประสบความส�ำเร็จ และได้อยูใ่ กล้คนประสบ
ความส�ำเร็จทีเ่ ราอยากเป็นนัน้ เราไม่ได้ตอ้ งการเพิม่ เติม
อะไรมากมายเลย เราแค่อยากได้เรือ่ งดีๆ แต่ไม่รบั เรือ่ งแย่ๆ ก็เท่านัน้
มันมีเรือ่ งชัดๆ ทีเ่ ป็นหลักสากล ซึง่ จะช่วยให้เราประสบความ
ส�ำเร็จถ้าหากเราจะยอมทิง้ อะไรไปบ้าง ถึงแม้วา่ พวกเราแต่ละคนอาจ
จะมีค�ำจ�ำกัดความของ “ความส�ำเร็จ” ที่แตกต่างกัน
กล่าวคือ เราสามารถทิ้งบางเรื่องที่เกี่ยวกับความส�ำเร็จ
ไปเสียในวันนี้ ในขณะที่กับคนอื่นแล้ว อาจใช้เวลานานสักหน่อย
กว่าจะทิ้ง

“เรามีชีวิตแค่ครั้งเดียว แต่ถ้าเราด�ำรงอยู่ด้วยความถูกต้อง
แล้ว แม้เกิดมาชาติเดียวก็นับว่าคุ้มค่าพอเพียงแล้ว” –เม เวสต์
คนที่ประสบความส�ำเร็จจะมีเป้าหมายระยะยาวไว้ คน
เหล่านีร้ ดู้ วี า่ เป้าหมายทีม่ งุ่ ไปนัน้ เป็นเพียงผลลัพธ์ของนิสยั ระยะสัน้ ๆ
ที่จ�ำเป็นต้องลงมือกระท�ำทุกวัน นิสัยดีๆ เช่นนี้ ถือเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่
ต้องมี และเติมเต็มทั้งกายและใจ เพราะฉะนั้น การมีนิสัยท�ำงาน
เป็นกิจวัตรทุกวัน แล้วค่อยๆ ไต่ขนึ้ ไป และสะสมไปเรือ่ ยๆ ไม่หยุดยัง้
ย่อมประมวลเป็นความส�ำเร็จตามเป้าหมายระยะยาวได้ในที่สุด

1. เลิกวิถีชีวิตที่ขาดสุขภาวะ

“การลงมือท�ำเรื่องเล็กๆ ที่ไม่ประเทืองประโยชน์ใดๆ ได้แล้ว
กล้าท�ำเรือ่ งใหญ่กว่านัน้ ปลดปล่อยตัวเองจากความกลัว แล้วเราจะ
สามารถปลดปล่อยคนอื่นได้เช่นกัน” – มาเรียน วิลเลียมสัน
ถ้าเราไม่เคยพยายาม และไขว่คว้าโอกาสอันยิง่ ใหญ่เสียแล้ว
หรือไม่ยอมให้ความฝันของเรากลายเป็นความจริงแล้วไซร้ เราก็จะ
ไม่มที างได้ปลดปล่อยส�ำแดงศักยภาพอันแท้จริงของเราออกมาได้แล้ว
โลกก็จะไม่ได้อานิสงส์หรือประโยชน์ใดๆ จากสิ่งที่เราน่าจะได้

“ดูแลเอาใจใส่ร่างกายของท่านให้ดีเถิด เพราะมันคือแหล่ง
พ�ำนักของชีวติ ทีท่ า่ นต้องอาศัยอยูด่ ว้ ย” – จิม รอห์น หากเราต้องการ
บรรลุสงิ่ ใดในชีวติ จ�ำไว้วา่ ทุกสิง่ ล้วนเริม่ ต้นจากจุดตรงนี้ ก่อนอืน่ เรา
ต้องดูแลเอาใจใส่สขุ ภาพของตัวเราเอง และยังจะต้องจ�ำใส่ใจอีกด้วย
ว่าเรายังมีอีก 2 เรื่องที่ต้องไม่ลืมนั่นคือ:
1. อาหารสุขภาพ
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3. เลิกทำ�เรื่องเล็กๆ Give Up On Playing Small
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แสดงออกมา
ดังนั้น จงฟังเสียงของความคิดของเรา จงอย่าได้หวาดกลัว
ต่อความล้มเหลว และแน่นอน จงอย่าได้หวั่นเกรงต่อความส�ำเร็จ

4. เลิกแก้ตัวสักที

“จงอย่าโทษปี่โทษกลองหรือโทษฟ้าโทษฝน”
คนที่ประสบความส�ำเร็จรู้ดีว่าตนต้องรับผิดชอบชีวิตตนเอง
ไม่ว่าจะตอนจุดเริ่มต้น จุดอ่อน และความล้มเหลวในอดีตที่ผ่านมา
การที่เราตระหนักว่าต้องรับผิดชอบชีวิตในอนาคตข้างหน้า
นั้นถือเป็นเรื่องที่น่าตระหนก และตื่นเต้นไม่น้อย
และเมือ่ เราปฏิบตั เิ มือ่ ไหร่ นัน่ คือหนทางเดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะต้อง
ท�ำให้สำ� เร็จให้ได้ เพียงแต่จะมี “ค�ำแก้ตวั ” เท่านัน้ ทีจ่ ะเป็น “ตัวจ�ำกัด”
และ “กีดกัน” เราไม่ให้เติบโตก้าวหน้าไม่วา่ จะโดยทางส่วนตัวหรือใน
แง่วิชาชีพเท่านั้น เราจะต้องเป็นเจ้าของชีวิต ไม่ใช่อยู่ที่คนอื่น !

5. เลิกทัศนคติหรือระบบความคิดที่ตายตัวได้แล้ว

“อนาคตเป็นของคนที่ใฝ่เรียนรู้เพิ่มเติมทักษะ แล้วรู้จักผสม
ผสานจนกลายเป็นวิถีอันสร้างสรรค์.” – โรเบิร์ต กรีน
คนที่มีระบบความคิดหรือมีทัศนคติอันจ�ำกัดคับแคบ ฝังตัว
เองอยูก่ บั กรอบสติปญ
ั ญาหรือหลงกับ “อัจฉริยะ” ของตนเอง และคิด
ว่าตนเองเฉลียวฉลาดพอทีจ่ ะสร้างความส�ำเร็จโดยไม่ตอ้ งลงแรงอะไร
มากมาย พวกนี้คิดผิดเสียแล้ว ผู้ที่ประสบความส�ำเร็จจะเข้าใจเรื่อง
นี้ดี เขาจะลงทุนเวลาในแต่ละวันบ่มเพาะพัฒนาความคิด เสาะหา
ความรู้ใหม่ๆ เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพื่อท�ำการเปลี่ยนแปลงความรับรู้
เพื่อเปิดทางสร้างประโยชน์กับชีวิตของตนเอง จ�ำไว้ว่าความเป็นเรา
ที่เป็นอยู่ในวันนี้ อาจจะไม่ใช่อย่างที่ต้องเป็นในวันข้างหน้าก็ได้
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6. เลิกเชื่อเรื่องปาฏิหารย์

“ฉันจะเป็นคนที่ดีขึ้น และดีขึ้นในทุกวัน” – เอไมล์ คูเอ
การประสบความส�ำเร็จเพียงชัว่ ข้ามคืน เป็นเรือ่ งเพ้อเจ้อ คน
ที่ประสบความส�ำเร็จจะรู้ดีว่าการลงมือปรับปรุงสิ่งละอันพันละน้อย
อยูท่ กุ วัน แต่ตอ่ เนือ่ งสม�ำ่ เสมอทุกวัน เมือ่ รวมๆ กันเข้าจะเกิดผลลัพธ์
ตามที่ต้องการ อย่าได้มองข้ามเรื่องนี้เด็ดขาด มิเช่นนั้นคงไม่มีค�ำว่า
Kaizen คือการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง
นี่จึงคือเหตุผลว่าเราควรวางแผนส�ำหรับอนาคต เพียงแต่
โฟกัสกับงานในวันถัดไป แม้ปรับปรุงได้แค่แม้ 1% ทุกวัน แต่ถ้าท�ำ
ทุกวัน สะสมเข้าจะเกิดผลลัพธ์มหาศาล นัน่ จึงเป็นเหตุผลว่าท�ำไมเรา
ควรวางแผนส�ำหรับอนาคต โดยไม่ลืมโฟกัสล่วงหน้าวันพรุ่งนี้ แล้ว
จะเห็นผลการปรับปรุงแม้เพียง 1% ทุกวันก็ตามที

7. เลิกเป็นคนสมบูรณ์แบบเสียที

“การลงมือลุยเอาชนะความสมบูรณ์แบบ” – Khan Academy’s Development Mantra
ไม่มีสิ่งใดเคยสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหน
ก็ตาม การกลัวความล้มเหลว (หรือแม้กระทั่งกลัวความส�ำเร็จ) มัก
จะกางกัน้ เราจากการลงมือปฏิบตั เิ สมอ แล้วยังพลอยปล่อยให้ความ
คิดสร้างสรรค์หลุดมืออีกด้วย แต่โอกาสอันมากมีจะหลุดหายไปถ้า
หากเรายังรอคอยสิง่ ทีถ่ กู ต้องสมบูรณ์ไร้ทตี่ ิ เพราะฉะนัน้ “ลุย” ไปก่อน
จากนั้นค่อยปรับปรุง (นั่นแหละคือ 1%)
อ่าน ต่อฉบับหน้า

