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ต่อ จากฉบับที่แล้ว

เหตุผลข้อที่ 3: ตื่นกลัว

คนฉลาดท�ำอะไรบางอย่างที่ท�ำให้คนอื่นหลงใหลตน...
พวกนี้จะมีเหตุผลนานาประการว่าท�ำไมทุกสิ่งทุกอย่างใน
สถานการณ์สังคมจึงไม่ค่อยเอาไหนหนอ พวกนี้จึงชี้ออกมาว่าจริงๆ
แล้วถ้าพวกนี้ท�ำอะไรตามสังคมแล้วคงจะล้มเหลวเป็นแน่แท้ พวกนี้
จึงอาศัยจินตนาการที่สร้างสรรค์แบบน่าแปลกใจ ไปสร้างจินตภาพ
ว่าภาพทุกสิ่งช่างน่ากลัว และรู้สึกได้
แล้วจากนั้นพวกนี้ก็จะใช้ผลลัพธ์จากจินตนาการไปสร้าง
อารมณ์ลบๆ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะหยุดยั้ง และเหนี่ยวรั้งจากความ
ส�ำเร็จได้
พวกนี้ไม่แม้แต่จะลองพยายาม
ทีนี้ ถ้าเราไตร่ตรองอะไรบางอย่างถี่ถ้วนพร้อมกับเหตุผลว่า
ท�ำไมถึงล้มเหลวแล้ว มันก็จะรูส้ กึ และรับรูไ้ ด้วา่ สมควรทีจ่ ะไม่ทำ� ตาม
หมายความว่า ท�ำไมเราจึงต้องการท�ำอะไรบางอย่างที่ก�ำลัง
จะล้มเหลว ?
นี่ก็ดูมีตรรกะดีอยู่ แต่การคิดอะไรที่น่ากลัวเมื่อต้องเข้ามา
อยู่ในโลกแห่งความจริงแล้วต้องเอาชนะความขี้อาย และความ
วิตกกังวลกับการเข้าสังคม
ทั้งนี้ก็เพราะว่าความขี้อาย และความวิตกกังวลกับการเข้า
สังคม มันมีแนวโน้มทีเ่ ป็นการคาดการณ์ทเี่ กินจริง เราคาดการณ์เกิน
จริงกับความน่าจะเป็นที่ว่าอาจมีอะไรบางอย่างที่แย่ๆ ที่จะเกิดขึ้น
แล้วเราก็คาดการณ์คิดไปไกลต่างๆ นานาว่าน่าจะมีผลสืบเนื่องตาม
มาแน่ๆ ถ้าหากสิ่งเลวร้าย (ที่คิดเกินไป) เกิดขึ้นมาจริงๆ
โดยปกติแล้ว ความล้มเหลวมันไม่ใช่เรือ่ งใหญ่โตอย่างทีจ่ ติ เรา
คิดเลยเถิดไปเลย เพราะความล้มเหลวหรือความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ
มันเป็นของจ�ำเป็นส�ำหรับเราที่จะปรับปรุงทักษะของเรามิใช่หรือ?
เพราะฉะนั้น การใช้จิตของเราเพื่อรองรับกับเหตุผลทั้งหมด
ว่าท�ำไมเรื่องราวต่างๆ จึงใช้ไม่ค่อยได้กับเรื่องราวในชีวิต แล้วยัง
พยายามหลีกเลีย่ งมันอีก นีแ่ หละคือสิง่ ทีน่ ำ� ไปสูค่ วามล้มเหลวในทีส่ ดุ
เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะเอาชนะลักษณะนิสัยนี้ให้ได้ถ้าเรา
ต้องการพ้นจากวงจรนี้

เหตุผลข้อที่ 4: พวกนี้ไม่เคยจัดการกับความกลัว
และอารมณ์อื่นๆ เลย

ความแข็งแกร่งของคนฉลาดอยู่ที่ “จิต” ของเขานั่นเอง
ความอ่อนแอหรือจุดอ่อนของคนฉลาดมักจะเป็น “อารมณ์”
ของเขาเอง
คนฉลาดมักจะ “ตรึงอารมณ์ (Immobilization)” ด้วยความ
หวาดกลัว
เรียกว่าหยุดโดยสิ้นเชิง ถูกแช่แข็ง
และเนือ่ งจากคนฉลาดหลายๆ คนมักจะไม่คอ่ ยสบายใจเมือ่
ต้องรับมือกับสิ่งที่เขาไม่เก่ง ไม่ถนัด จึงได้แต่ “วิ่งหนี” ให้พ้นความ
กลัว
หลายคนอาจจะอยากยอมตายเสียดีกว่าหรืออยูใ่ นโลกเหงาๆ
โดดเดี่ยว แยกตัวเองออกมา แทนที่จะยอมรับว่าเขาไม่รู้ว่าจะปฏิบัติ
ตัวอย่างไรหรือรับมือกับอารมณ์ของตัวเองอย่างไร คงได้แต่ขอความ
ช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กระมัง!
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ในความเป็นจริงแล้ว มีคนที่เป็นแบบนี้มานานหลายปี กว่า
จะคลี่ปมนี้ได้
ความเป็นจริงก็คือ ใครๆ ก็สามารถเรียนรู้ที่จะรับมือ และ
แม้แต่คุมบังเหียนอารมณ์ของตัวเองได้ (แม้กระทั่งความกลัว) เพียง
แค่ว่าใช้เวลาสักหน่อย และพยายามเรียนรู้ “วิธีการ” ที่จะรับมือ
อย่างไรเท่านั้นเอง
ถามว่าถ้าเป็นตัวเราเอง เราคงต้องใช้เวลา และใช้ความ
พยายาม
ไม่ต้องไปกังวลหรือใส่ใจว่าคนอื่นเขาจะดูแคลนว่าเราก�ำลัง
ศึกษาเรียนรู้เพื่อช่วยตัวเองหรือแก้ปัญหาให้ตัวเอง
สาระส�ำคัญมันอยูต่ รงทีว่ า่ เราก�ำลังท�ำสิง่ เหล่านีท้ ี่ “เรา” ต้อง
กระท�ำ “เพือ่ ตัวเราเอง” นีค่ อื เหตุผลทีว่ า่ เหตุใด “คนฉลาดจึงตกสังคม”
จึงเป็นเรือ่ งชวนครุน่ คิด เพราะว่ามันเป็นเรือ่ งของการต่อสูก้ บั สิง่ หวาด
กลัวในใจ
มาถึงจุดนี้ ต้องบอกว่า ถ้าเราลองพยายามแก้ปมตรงนีไ้ ด้ เรา
จะเห็นสัจธรรมอันสดใสที่จะเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องของ “คน” และเข้า
สังคมได้ดเี ป็นธรรมชาติ ซึง่ จะช่วยเสริมบุคลิกภาพ และมีสว่ นส่งเสริม
การท�ำงานให้ราบรื่นได้
ทั้งนี้ด้วยการศึกษาอย่างระมัดระวังว่าสิ่งที่เป็น “ธรรมชาติ”
ในสถานการณ์ทางสังคมเป็นอย่างไร และเรียนรู้ว่า “จิต” ท�ำงาน
อย่างไรด้วย หากเราเริ่มตระหนักว่าการเอาชนะความอาย และ
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เอาชนะความเครียด ความวิตกกังวลนั้น มันไม่ใช่เรื่องของตรรกะ
ทั้งหมด
หลายคนทีป่ ระสบความส�ำเร็จจากการนี้ ได้กระท�ำอะไรหลาย
อย่างที่เป็นพื้นฐานอย่างผิดๆ มาแล้ว และบางคนยิ่ง “แก้ไข” ปัญหา
ไม่ถกู จุด ก็จะยิง่ เหมือนลิงแก้แห ยิง่ แก้ยงิ่ พันตัว สัมพันธภาพเรือ่ งคน
เรื่องงานพลอยยุ่งเหยิงไปหมด
ประเด็นส�ำคัญอีกจุดหนึง่ ทีต่ อ้ งเปลีย่ นแปลง นัน่ คือการแก้ไข
บุคลิกภาพหลักๆ ของเราให้ได้ และต้องเปิดตัว ออกสังคมให้มากขึ้น
จากนั้นเราก็จะเคยชิน และมีความก้าวหน้าได้
สิง่ ส�ำคัญอีกประการหนึง่ ทีเ่ ป็นเรือ่ ง “ยาก” ก็คอื “การยอมรับ”
ตนเองเสียก่อน เพราะว่านี่คือปราการแรก ยอมรับรู้กับตัวเองว่าเป็น
อย่างไร ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเท่านั้น
มีค�ำคมอยู่ว่า “ท่านไม่มีทางแก้ปัญหาด้วยระดับความคิด
เดิมๆ และแบบเดียวกันได้”
นี่คือหลักท�ำนองเดียวกัน
บางคนใช้เวลานานทีเดียวกว่าจะค่อยๆ บ่มเพาะ กล่อมเกลา
ตัวเองทีละเล็กละน้อย แต่ต้องไม่หยุดยั้งการเรียนรู้ ทดสอบ และ
พยายามกลั่นกรองปรับแต่งสิ่งที่เรียนรู้ จนกว่าจะชัดเจนในตัวเองว่า
สามารถเอาชนะความอาย และความเครียดเวลาเข้าสังคมอย่างไรได้
ในที่สุด
พึงเรียนรู้ว่าจะเป็นคนมีความมั่นใจได้อย่างไร เมื่อไร และ
ที่ไหนด้วย ฯลฯ
เรียนรู้วิธีการสร้างวงสังคมจากบรรดาเพื่อนสนิทมิตรสหาย
และเหนือสิ่งอื่นใดที่ส�ำคัญ ต้องเรียนรู้วิธีก�ำจัด “จุดอ่อน” ที่เป็น
ความรู้สึกที่แสนจะ “ว่างเปล่า” ที่เคยพกพาติดตัวตลอดทั้งชีวิต
เพราะไม่รู้จักวิธีจะออกมาจากความเป็น “ฤาษีชีไพร” ได้อย่างไร
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ตราบใดทีเ่ ราเป็นมนุษย์ในสังคม ยังต้องอยูใ่ นสภาพแวดล้อม
ของสังคม ซึ่งจ�ำต้องมีการปะทะสังสรรค์ เราจ�ำเป็นต้องเรียนรู้ “คน”
ด้วย การอยู่แต่ในมุมสบาย มุมปลอดภัย (comfort zone) ก็อาจช่วย
ไม่ได้มาก แม้จะเก่งกาจปานใด แต่ก็ควรรู้จักเข้ากับสิ่งแวดล้อมทั้ง
“คน” และ “งาน” ด้วย จึงจะเกิดดุลยภาพของชีวติ ทัง้ ชีวติ ส่วนตัว และ
การงานไม่ระดับใดก็ระดับหนึ่ง TPA
news

