23 สิ่งเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่องาน และชีวิตส่วนตัว
ต่อ จากฉบับที่แล้ว

3.

จัดทีน่ อนให้เรียบร้อย จะว่านีค่ อื กุศโลบายอย่างหนึง่ ก็ได้
เมื่อเราตื่นนอนแล้ว เราควรจัดเก็บที่นอนให้เรียบร้อย
แต่เช้า เพือ่ เตือนตนเองว่าเราท�ำงานสิง่ แรกส�ำเร็จแล้ว เท่ากับช่วยย�ำ้
ให้เรามีความรูส้ กึ พอใจกับความส�ำเร็จเล็กๆ และยังกระตุน้ ให้เราเอง
โฟกัสกับงานชิ้นต่อไปที่ก�ำลังรอเราอยู่ อย่างที่ Timothy Ferriss
(นักลงทุน และทีป่ รึกษาของ Facebook) กล่าวเอาไว้วา่ “ไม่วา่ วันนัน้
วันไหนจะเป็นอย่างไร ไม่วา่ ฟ้าจะถล่ม ดินจะทะลาย จงอย่าลืมเก็บ
ทีห่ ลับทีน่ อนให้เรียบร้อย” เรียบง่าย แต่ทรงพลัง
4. ยืดเหยียด การยืดเหยียดร่างกาย แขนขา ช่วยปรับปรุงให้
ร่างกายมีความยืดหยุน่ ซึง่ จะช่วยให้เราสามารถท�ำกิจกรรมทางกาย
ได้อย่างคล่องแคล่ว และลดความเสีย่ งทีจ่ ะบาดเจ็บอันเนือ่ งจากการ
ใช้กล้ามเนื้อ เมื่อร่างกายได้รับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ข้อต่อได้รับ
การกระตุน้ จะช่วยเสริมเราท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ยิง่ ใน
โลกปัจจุบนั นีม้ อี าการ office syndrome เราจึงควรสังวร ใช้เวลาสัก
2 นาทีในการยืดเหยียดเพือ่ ผ่อนคลายกล้ามเนือ้ หรือความล้า จะช่วย
เกิดผลทีไ่ ม่นอ้ ยเลย
5. มีสว่ นร่วมกับกิจกรรมทางกาย ข้อนีข้ นึ้ อยูก่ บั ไลฟ์สไตล์ของ
แต่ละคน เป้าหมาย และความชอบส่วนบุคคลซึ่งอาจเป็นอะไรก็ได้
เล่นยิม โยคะ การเต้นซุมบา การเดิน การวิง่ การกระโดดบนแทรมโพลีน หรือการว่ายนำ�้ อะไรก็ได้ทที่ �ำให้รา่ งกายได้เคลือ่ นไหว ผลจาก
งานวิจยั กิจกรรมความเคลือ่ นไหวของร่างกายส่งผลดีสม�ำ่ เสมอดังนี้
➢ ช่วยควบคุมน�้ำหนัก
➢ ปรับปรุงสุขภาพร่างกาย และมีภูมิต้านทานเชื้อโรค

วิเชียร ตีรสุภาพกุล
Global Co., Ltd.

ปรับปรุงสภาพอารมณ์
➢ กระตุ้นเพิ่มพลังงาน
➢ ช่วยให้นอนหลับดี
➢ ปรับปรุงสุขภาวะทางเพศ
➢ เพิ่มพูนอารมณ์ขัน
6. อาบน�ำ้ เย็น การอาบนำ�้ เย็นไม่เพียงให้พลังงาน และความ
รูส้ กึ สดชืน่ เท่านัน้ แต่ยงั ช่วยปรับปรุงร่างกาย และอารมณ์จติ ใจได้ทนั ที
อีกด้วย นอกจากนี้ยังปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกัน และระบบการย่อย
อาหาร และยังช่วยลดนำ�้ หนักลงได้อกี ด้วย อนึง่ หลังการออกก�ำลังกาย
แล้ว ไม่มอี ะไรดีไปกว่าการอาบน�ำ้ อีกแล้ว
7. ดื่มกาแฟหรือน�้ำชา อันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัว
แต่ทั้งสองอย่างมีประโยชน์ต่อร่างกายในแง่กระตุ้นความตื่นพร้อม
ซึ่งมีประโยชน์ในการต้อนรับเช้าวันใหม่ อนึ่ง น่าจะถือเป็นเคล็ดลับ
ในการใช้ความสงบในตอนเช้า ขณะจิบน�้ำชาหรือกาแฟที่อุ่นๆ เป็น
การท�ำจิตให้นงิ่ เพือ่ รับเช้าวันใหม่ เป็นการสงบจิตก่อนเข้าสูป่ ฏิบตั กิ าร
เรือ่ งการงานต่อไป
8. บริโภคอาหารสุขภาพ ขอให้คิดเสมอว่าร่างกายเรา
ก็เหมือนพาหนะชนิดหนึ่ง ถ้าเราต้องการให้ร่างกายนี้พาเราไปไกลๆ
ได้ เราก็ต้องดูแลมันให้ดีที่สุด ข้อนี้เป็นปัญหาใหญ่หลวงที่สุดที่คน
มักจะมองข้าม คิดตืน้ ๆ สัน้ ๆ และผิวเผิน
เมื่อถึงเวลาที่ต้องเติมอาหาร ซึ่งก็ไม่ผิดกับการเติมเชื้อเพลิง
พลังงาน เราก็ควรสังวรเรื่องนี้ให้จงดี เพราะนี่คือส่วนหนึ่งของชีวิต
ของเรา เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ ด้วยการใส่ใจเมื่อต้อง
➢
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ตัวกลางในการรับรูค้ วามรูส้ กึ ความเห็น และอะไรอีกหลายๆ อย่างได้
อย่างเหลือเชื่อ จ�ำนวนหรือปริมาณความคิดต่างๆ ตลอดจนความ
ตระหนักรูไ้ ม่วา่ จะเรือ่ งอะไรจะบังเกิดขึน้ มาซึง่ จะท�ำให้เราตกใจทีเดียว
บุคคลในอดีตหลายท่านได้เขียนได้บนั ทึกระบายความนึกคิด วาดฝัน
จนกลายเป็นเรือ่ งจริงในกาลเวลาต่อมาไม่นอ้ ยแล้ว สิง่ ใดก็ตามทีอ่ บุ ตั ิ
ขึ้นในจิต จงปล่อยให้มันกลายเป็นจริง พลังความคิดมีพลังเสมอ
ดังทีไ่ อน์สไตน์ได้วา่ ไว้

การบั น ทึ ก ความคิ ด ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ลั ก ษณะนี้
สามารถกล่ า วได้ ว่ า เป็ น ประสบการณ์ ก ารบำ � บั ด
เยียวยาที่แท้จริง (Therapeutic experience)
รับประทานอาหารที่สมบูรณ์ มีคุณภาพ เปรียบไปก็เป็นสมการ
ธรรมดาๆ นี่เอง ถ้าหากเราทิ้งอาหารที่ไม่มีคุณภาพ แล้วเติมด้วย
อาหารสุขภาพ = ร่างกายทีม่ สี ขุ ภาพดี
9. ทบทวนเรือ่ งทีล่ ว่ งมา เราเคยได้ยินค�ำกล่าวเมื่อกลับถึง
บ้านแล้วว่า “เวลายามเช้ามักจะเป็นกาลเวลาที่ฉลาดกว่าเวลา
กลางคืนเสมอ” เหตุผลก็คอื เราผ่านกิจกรรมต่างๆ มาตลอดวัน ไม่วา่
จะเรื่องการตัดสินใจ การปฏิสัมพันธ์กับผู้คนไม่ว่าจะกับหัวหน้า
ลูกน้อง เพือ่ นร่วมงาน และยังมีกจิ กรรมอืน่ ๆ ทางด้านกายภาพอีกด้วย
นี้เป็นช่วงเวลาที่เราใช้ความสามารถในการบริหารจัดการงาน เราใช้
เวลาหมดสิน้ ไปกับการนีไ้ ม่นอ้ ย เราอาศัยสมรรถนะ ประสบการณ์ใน
การพินิจพิจารณาเรื่องราว ปัญหาในงาน และสิ่งต่างๆ จากมุมมอง
สดๆ ทัง้ สิน้
เพราะฉะนัน้ ขอให้มองสะท้อนไปถึงวันเวลาทีผ่ า่ นมา ทบทวน
ดูว่าเราท�ำอะไรที่ถูกต้อง (และเราจะยังคงท�ำสิ่งที่ถูกต้องต่อไปได้
อย่างไร) และเราน่าจะปรับปรุงอะไรให้ดกี ว่าทีผ่ า่ นมาแล้วบ้าง ? ลอง
เขียนเป็นบทเรียน แล้วประยุกต์ในแนวทางทีถ่ กู ต้อง ใครจะรู้ บางที
เราอาจจะได้บทเรียนใหม่อนั ทรงคุณค่าส�ำหรับองค์กรก็ได้
10. ส�ำนึกคุณ และรูส้ กึ ขอบคุณ เมือ่ ไหร่ทเี่ ราปิดบทเรียนของ
เมื่อวานนี้ลง ลองโฟกัสไปที่ปัจจุบันขณะ เรามีเรื่องอะไรในชีวิตเรา
ที่เรารู้สึกส�ำนึกคุณ และอยากขอบคุณบ้าง? ทั้งผู้คนประสบการณ์
ความรัก สุขภาพ ความก้าวหน้า ความเติบโต ทั้งในด้านงาน และ
ชีวิตส่วนตัว เพียงขอให้เราเตือนจิตเตือนใจของเราถึงเรื่องดังกล่าว
ข้างต้น เพราะมันจะช่วยให้เรามีความรูส้ กึ ช่วยให้เราได้มคี วามรูส้ กึ
ของความนอบน้อม ความอ่อนน้อมถ่อมตน และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
ทีจ่ ะท�ำสิง่ ดีๆ ต่อไปยิง่ ๆ ขึน้
11. สมุดบันทึกส่วนตัว “ถึงไดอารี่ วันนี.้ ...…” แต่เราอาจไม่
ต้องเก่าคร�่ำครึตามส�ำนวนข้างต้นก็ได้ ต้องบอกว่านี่คือช่องทางหนึ่ง
ที่ จ ะปลดปล่ อ ยความคิ ด จิ ต อารมณ์ โดยใช้ ส มุ ด จดบั น ทึ ก เป็ น
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12. ให้เวลาอยูก่ บั ตัวเอง เราอาศัยอยูใ่ นโลกทีไ่ ม่อาจหยุดนิง่
ได้ และยังยากนักที่จะหาจังหวะสงบๆ นั่นคือเหตุผลว่าท�ำไมเรา
จึงต้องหาหนทางที่จะอยู่กับปัจจุบันขณะ และมีความสงบกับความ
คิดมากขึน้ สิง่ ทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ ณ ขณะนีท้ นี่ ี่ ก็คอื การรูจ้ กั ท�ำความสงบ
กับตัวเอง มีเวลาอยูก่ บั ตัวเอง การท�ำสมาธิ และการสวดมนต์ถอื เป็น
วิธหี นึง่ ทีเ่ ราท�ำได้ แต่กไ็ ม่ใช่หนทางนีห้ นทางเดียวเสมอไป เราสามารถ
คิดหาวิธีผ่อนคลายด้วยวิธีการที่ผสมผสาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสม ความชอบใจ และจริตของแต่ละคน
13. ก�ำหนดเป้าหมายและทบทวน ตรงนีเ้ ป็นเรือ่ งส�ำคัญเพราะ
ถ้าหากเรารู้อยู่แล้วว่าก�ำลังพยายามฝ่าฟันอะไรสักอย่าง เราจะ
สามารถจัดการกับความตัง้ ใจของเราได้อยูแ่ ล้ว เป้าหมายมันท�ำงาน
เหมือนเลนส์ของกล้องถ่ายรูป ถ้าเราเซ็ทเลนส์ และตั้งโฟกัสอย่าง
ถูกต้อง เราจะสามารถถ่ายภาพออกมาได้ชัดเจน แต่ถ้าเราไม่เซ็ท
ไม่ตงั้ โฟกัส รูปทีอ่ อกมาย่อมมัว ไม่ชดั แน่นอน
การโฟกัสไปหนึ่งปีข้างหน้า แล้วตั้งเป้าหมายขั้นต้นๆ จาก
3-5 เรือ่ ง ซึง่ ล้วนเป็นเรือ่ งทีส่ �ำคัญๆ ทีส่ ดุ ของงานหรือในชีวติ ของเรา
(งาน สุขภาพ งานสังคม ความก้าวหน้าส่วนตัว การเดินทางท่องเทีย่ ว
ฯลฯ) ขอให้ตงั้ เป้าหมายให้ชดั เจน เขียนวลีหรือถ้อยค�ำด้วยวิธที รี่ าวกับ
ว่าเราได้ประสบความส�ำเร็จแล้ว เป็นการปลุกใจตนเอง แล้วเมือ่ ใดที่
เราได้ตงั้ เป้าหมายแล้ว ขอให้อา่ นทุกๆ วัน และประเมินมันด้วย เพือ่
ดูวา่ มีสงิ่ ใดบ้างทีป่ รับปรุงไปแล้วหรือสมควรปรับเปลีย่ น
อ่าน ต่อฉบับหน้า

