50วิธีปรับปรุงความฉลาดทางอารมณ์
วิเชียร ตีรสุภาพกุล

ต่อ จากฉบับที่แล้ว

8) กระบวนการตลอดชีพ

ควรเข้าใจ และจ�ำไว้ว่าความฉลาดทางอารมณ์เป็นสิ่งที่เรา
จ�ำต้องพัฒนา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และสม�่ำเสมอ มันจึง
เป็นการปฏิบัติตลอดทั้งชีวิต
มีสติรู้ตัวเอง
องค์ประกอบส�ำคัญของความฉลาดทางอารมณ์นั้น การรู้ตัว
ทั่วพร้อมต่อตนเองจึงคือความสามารถที่จะรับรู้ และเข้าใจอุปนิสัย
ของตัวเราเอง อารมณ์บูด และอารมณ์ฉุนเฉียว และผลกระทบของ
มันย่อมมีผลกระทบต่อคนอื่นๆ ได้ทั้งนั้น ความมีสติรู้ตัวเองนี้ จึง
หมายรวมถึงการประเมินตัวเองด้วยความเป็นจริงว่า เรามีสมรรถนะ
อย่างไร เรามีจุดแข็งจุดอ่อนตรงไหน อะไรบ้าง และรู้หรือไม่ว่าคนอื่น
รับได้หรือไม่อย่างไรในตัวเราทีแ่ สดงอารมณ์ออกไป เหล่านีจ้ ะช่วยให้
เราสามารถเพ่งมองจุดที่เราควรปรับปรุงเพื่อตัวเราเองทั้งนั้น อีกทั้ง
ยังช่วยให้เราปรับตัวได้ดีขึ้น และสามารถจ�ำกัดการตัดสินใจที่ผิดๆ
ลงได้อีกด้วย

9) เรียนรู้มองตัวเองเองอย่างวัตถุวิสัย

การรู ้ จั ก ตั ว เราเองอย่ า งหมดจดสิ้ น เชิ ง นั้ น ออกจะยาก
สักหน่อย และมันเกือบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะมองดูตัวเองด้วยความ
เป็นกลาง ทางที่ดีคือหาข้อมูลจากคนอื่นที่รู้จักเราจะดีกว่า ลองถาม
เขาดูว่าจุดแข็งจุดอ่อนของเราอยู่ที่ไหน จดบันทึกสิ่งที่เขาพูดแล้ว
เปรียบเทียบกับตัวเราเอง แต่จงระวังไม่ว่ารูปแบบที่เขาพูดจะเป็น

อย่างไร จ�ำไว้วา่ อย่าได้โต้เถียงหรือทักท้วงหรือถกเถียงกับสิง่ ทีเ่ ขาพูด
เด็ดขาด นีไ่ ม่ได้หมายความว่าสิง่ ทีพ่ วกเขาพูดถูกต้องหมด นีต่ า่ งหาก
คือความพยายามช่วยเป็นตัววัดความยอมรับของตัวเรากับมุมมอง
ของคนอื่นอย่างไรเล่า

10) เก็บบันทึกเอาไว้

วิธีการที่ดีมากที่จะได้รู้มาตรวัดอันถูกต้องของตัวเราเองก็คือ
การจดบันทึกลงในสมุดไดอารี่ของเราไว้ เริ่มต้นด้วยการเขียนบันทึก
สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราในแต่ละวัน แล้วมันท�ำให้เรารู้สึกอย่างไร และ
เรารับมืออย่างไรกับมัน การจดบันทึกรายละเอียดเป็นลายลักษณ์
อักษรเช่นนีจ้ ะช่วยให้เรามีสติระแวดระวังในการแสดงออก และยังจะ
ช่วยสะกิดบอกถึงจุดบ่อเกิดของปัญหาทีอ่ าจปรากฏขึน้ ขอให้ทำ� เป็น
ระยะๆ แล้วเมือ่ ลองย้อนทบทวนด้วยความเห็นของเราเอง และบันทึก
ลงไปด้วยว่าแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร

11) เข้าใจในสิ่งที่กระตุ้นจูงใจเรา

ทุกคนล้วนมีแรงจูงใจเมือ่ เริม่ ต้นโครงการ ความยากอยูท่ กี่ าร
ขับเคลือ่ นอย่างต่อเนือ่ งในจิตใจเมือ่ ต้องประสบกับความยากล�ำบาก
หลายคนมักเริม่ ต้นโครงการแต่ลม้ เหลวทีจ่ ะท�ำให้มนั ส�ำเร็จ เพราะว่า
พวกเขาสู ญ เสี ย แรงกระตุ ้ น /แรงจู ง ใจไปเสี ย แล้ ว ขอให้ ใ ช้ เ วลา
ท�ำความเข้าใจกับสิ่งที่กระตุ้นจูงใจเรา และใช้มันผลักดันขับเคลื่อน
ให้ข้ามพ้นอุปสรรค และสู่เส้นชัยให้ได้
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บริหารตนเอง
เมือ่ ไหร่กต็ ามทีเ่ รามีสติรตู้ วั ทัว่ พร้อม และรูว้ า่ อารมณ์ของเรา
ท�ำงานอย่างไรแล้ว เราก็จะสามารถคุมบังเหียนบริหารตัวเองได้ นั่น
หมายความว่าเรารับมือรับผิดชอบกับพฤติกรรมตนเอง และสุขภาวะ
ได้พอๆ กับควบคุมการระเบิดอารมณ์ได้อยู่หมัด

16) ปลดปล่อยความรู้สึกออกมา

วิธกี ารส�ำคัญอย่างหนึง่ ทีจ่ ะตรวจสอบอารมณ์กค็ อื การเปลีย่ น
ความรับรู้ที่เข้ามา เพราะมันคือความเคลื่อนไหวที่บงการอารมณ์
แบบเก่า ดังนัน้ ขอให้สะบัดร่างกายของเราให้ออกพ้นจากกิจวัตรเดิม
ด้วยการไปฝึกออกก�ำลังกายหรือผันตัวเองออกจากจิตที่วุ่นวายด้วย
การไปหาหนังสืออ่านสักพัก หรืออะไรก็ได้ที่หยุดพักงานกิจวัตร
ตรงนั้นสักพัก

12) ใจเย็นเข้าไว้

บางครั้งการระบาดทางอารมณ์มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้
ใช้เวลาทบทวนว่าเราก�ำลังรู้สึกอย่างไร เพราะฉะนั้น น่าจะใช้เวลา
สักพักแล้วทบทวนด้วยความมีสติ เช่น อาจนั่งสมาธิ ฝึกโยคะหรือ
อ่านหนังสือ ปลีกห่างจากงานสักนิด แล้วครั้งหน้า เมื่อใดที่เรามี
ปฏิกริ ยิ าทางอารมณ์ตอ่ สิง่ ไหนก็แล้วแต่ พยายามหยุดพักสักครูก่ อ่ น
ที่จะตอบโต้หรือแสดงปฏิกิริยาอะไรออกไป

13) รู้จัก และเข้าใจจุดระเบิดอารมณ์

การมีสติรตู้ วั เองจะสามารถท�ำให้เราตระหนักถึงอารมณ์กอ่ น
ที่มันจะพลุ่งพล่านออกไป ความส�ำคัญอยู่ที่รู้จักยืดหยุ่นกับอารมณ์
และปรับตัวปรับอารมณ์ต่อสถานการณ์ อย่าปฏิเสธสภาวะอารมณ์
ของเรา จงรับรู้มันแต่อย่าได้แข็งขืนกับมัน ขอให้ใช้เวลาจัดการกับ
อารมณ์ของเราให้ดีก่อนที่จะสื่อสารมันออกไป

14) ทำ�นายไว้ว่าเราจะรู้สึกอย่างไร

ขอให้คดิ ให้ดกี บั สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึง่ ทีเ่ ราก�ำลังจะ
ด�ำเนินการออกไป แล้วลองท�ำนายว่าเราจะรู้สึกอย่างไร ฝึกรับรู้ และ
ยอมรับความรู้สึกนั้นๆ เมื่อรู้จักความรู้สึกนั้นๆ แล้ว เราต้องควบคุม
มันให้ได้ด้วย พยายามเลือกหาการรับมือที่เหมาะสมต่อความรู้สึก
ดีกว่าที่จะพลุ่งพล่านแสดงการตอบโต้ออกไป

15) เชื่อใจในสัญชาตญาณของเรา

ถ้าเรายังไม่แน่ใจวิถีทางที่เราจะด�ำเนินการลงไป ก็จงเชื่อใน
สัญชาตญาณ จิตใต้ส�ำนึกของเราก�ำลังเรียนรู้ว่าวิถีทางไหนที่เหมาะ
ที่ควรตลอดเส้นทางชีวิตของเรา
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17) รักษากำ�หนดการ (และยึดมันไว้!)

ขอให้มนั่ ใจว่าเราได้วางก�ำหนดการ และยึดถือเป็นเรือ่ งส�ำคัญ
ถ้าหากเราต้องการท�ำให้งานนัน้ ๆ ส�ำเร็จเสร็จสิน้ อย่างมีประสิทธิภาพ
Paul Minors กล่าวไว้วา่ “เมือ่ ท่านวางก�ำหนดนัดหมายในปฏิทนิ ของ
ท่านแล้ว ท่านก�ำลังบอกกับตัวท่านเองว่า: “ฉันก�ำลังจะท�ำงาน A, B
และ C ในวันที่ X และจะใช้เวลา Y ชั่วโมง” เพราะนั้น เมื่อไหร่ที่เรา
ให้ค�ำมั่นสัญญาแล้ว จงอย่าได้ลังเลหรือผัดวันประกันพรุ่ง”

18) กินดี

ข้อนี้ฟังดูง่าย แต่บอกเลยว่าสิ่งที่เราทั้งกินทั้งดื่มล้วนมีผล
มหาศาลต่อสภาวะอารมณ์ของเรา ฉะนั้น พยายามเลือกบริโภคสิ่งที่
มีคุณค่า และประโยชน์ต่อร่างกาย และอารมณ์เถิด

19) อย่าเพิ่งคลั่ง

รูจ้ กั ปลดปล่อยพลังอารมณ์ออกมาเป็นผลิตผลิตทีด่ จี ะดีกว่า
มันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้กับการมีอารมณ์มากมายภายใน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งถ้าหากมันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมก็ปล่อยทิ้งไปเถิด อย่างไร
ก็ตาม เมื่อเรามีอารมณ์เช่นนั้นจริงๆ แทนที่จะระบายออกไปในทาง
ที่ไร้ประโยชน์ มิสู้เปลี่ยนให้มันเป็นแรงกระตุ้นจะไม่ดีกว่าหรือ อย่า
เพิ่งคลั่งเลยจะดีกว่าไหม
อ่าน ต่อฉบับหน้า

