พลังของ...........ความศรัทธาในตนเอง

บทความโดย : อาภรณ์ ภูว่ ิทยพันธุ์
วันที่โพสต์บทความ : 2003-05-27

คุณเคยมีความรู้สกึ ท้ อแท้ เบื่อหน่าย เซ็งกับชีวิตการทางานหรื อไม่ ดิฉนั เชื่อว่าทุกคนที่กาลังทางานอยู่คงสัมผัส
กับความรู้ สึกดังกล่าวนี ้มาแล้ วไม่มากก็น้อย....... และคุณเองเคยค้ นหาสาเหตุของความรู้ สึกดังกล่าวนี ้บ้ างหรื อไม่ มัน
เกิดขึ ้นจากอะไร.........ดิฉนั มีโอกาสพูดคุยกับหลายต่อหลายคนถึงสาเหตุของความรู้สกึ เหล่านี ้ คาตอบหนึ่งก็ คือ "การขาด
ความศรัทธาในตนเอง"
ความศรั ทธาในตนเองคืออะไร...........ความศรัทธาในตนเองเป็ นการยอมรับและนับถือตนเองโดยการมอง
ตัวตนของเราในทางบวก พูดง่าย ๆ ว่าการคิดแต่สงิ่ ที่ดแี ละสร้ างสรรค์ให้ กบั ชีวติ เราอยูต่ ลอดเวลา การตอกย ้าหรื อสะกดจิต
ของตัวเราโดยการพูดกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาในทางที่สร้ างสรรค์ เช่น "เราดี" , "เราเก่ง", "เราทาได้ " เป็ นต้ น เพราะสิ่งเรานี ้
เองจะเป็ นพลังจิตที่สาคัญที่ทาให้ เรามีกาลัง/แรงที่จะทางาน เกิดความคิดสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในการทางาน........ซึ่งดิฉนั
อยากจะสรุปถึงประโยชน์ที่ได้ รับจากการมีความศรัทธาในตนเอง ดังนี ้
1. การเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการทางาน ก่อนอื่นเราต้ องมีศรัทธาแห่งความเชื่อมัน่ ในศักยภาพและ
ความสามารถของตนเอง มีคากล่าวที่วา่ "ถ้ าเราเชื่อว่าเราทาได้ เราก็จะทาได้ ." ถ้ าเราขาดความศรัทธาในตนเอง
แล้ วมันจะทาให้ คณ
ุ หยุดนิ่ง สมองหยุดคิด จนในที่สดุ คุณจะขาดความคิดสร้ างสรรค์สงิ่ ใหม่ ๆ ในการทางาน และ
คุณก็จะรู้สกึ เบื่องาน เบื่อชีวิต คุณรู้สกึ ว่าตื่นเช้ ามาทางาน........ตกเย็นก็กลับบ้ าน ไม่มีอะไรแปลกใหม่เข้ ามาใน
ชีวิตเลย สิง่ เหล่านี ้ที่ทาให้ คณ
ุ ท้ อแท้ และเบื่อหน่ายกับชีวิตการทางาน
2. จุดประกายความหวังให้ กับชีวิต หากคุณมีศรัทธาต่อความสามารถของตน คุณจะคิดหาเป้าหมายในชีวิต มัน
จะทาให้ คณ
ุ มีสติ สมาธิ และปั ญญา โดยคุณจะเริ่ มมองว่าปั จจุบนั คุณกาลังทาอะไร เริ่ มตรวจสอบและพิจารณา
ความสามารถและสิง่ ที่เราทาได้ และประสบผลสาเร็ จ และมันจะทาให้ คณ
ุ จะเกิดปั ญญาคิดในการหาเป้าหมาย
หรื อแผนการสาหรับอนาคตว่าคุณควรจะทาอะไรต่อไป
3. สร้ างวินัยและวิธีการทางานอย่ างเป็ นระบบให้ กับตนเอง เมื่อคุณมีการยอมรับตนเอง มีเป้าหมายหรื อ
แผนงานในชีวิต คุณก็คงอยากไปให้ ถึงความฝัน/ความหวังที่ตงไว้
ั ้ ความมุง่ มัน่ และความเชื่อในตนเองจะเป็ นแรง
กระตุ้นให้ คณ
ุ จัดระเบียบและระบบชีวิตการทางาน คุณจะรู้ตวั เองเสมอว่าคุณทาอะไร และกาลังจะทาอะไรต่อไป
คุณจะไม่ร้ ูสกึ ว่าคุณเสียเวลาทาในสิง่ ที่ไร้ สาระ และไม่กงั วลใจหรื อเก็บเอาปั ญหาที่เกิดขึ ้นประจาวันมาคิดกลุ้มใจ

แต่มนั กลับจะทาให้ คณ
ุ หาทางในการแก้ ไขปั ญหาและเรี ยนรู้งานต่าง ๆ ให้ เร็ วที่สดุ เพื่อว่าคุณจะได้ มีเวลาคิดและ
วางแผนงานสาหรับเป้าหมายที่คณ
ุ หวังหรื อฝันไว้
ทาอย่ างไรในการสร้ าง/เพิ่มความศรัทธาให้ ตนเอง...........การสร้ างความศรัทธาในตนเองเป็ นสิง่ ไม่ยากเท่าทีค่ ดิ
นะคะ บางคนไม่ร้ ูวิธีการในการทาให้ เกิดความศรัทธาในตนเอง............วิธีการนันง่
้ ายมากคะ.......จนคุณอาจจะมองข้ าม
วิธีการนันไปได้
้
...... ดังนันดิ
้ ฉนั ขอสรุปวิธีการ ในการเพิม่ ความศรัทธาให้ ตนเองตามหลักปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. เปลี่ ย นการรั บ รู้ ตนเองจากด้ า นลบเป็ นด้ า นบวก การพูด ตอกย า้ จิ ต อยู่เ สมอว่า "เราต้ อ งท าได้ " เรามี
ความสามารถในการทางานที่มอบหมายไม่วา่ มันจะยากหรื อ ท้ าทายเพียงไร ซึ่งผลจากการรับรู้ ตนเองจะนาไปสู่
พฤติกรรมการค้ นหาวิธีการต่าง ๆ ในการสร้ างความเชื่อมัน่ ต่อการรับรู้ นัน้ ซึ่งสิ่งเหล่านี ้จะทาให้ ดิฉันคิดและ
พยายามหาวิธีในการปรับปรุงศักยภาพของตนเองอยูเ่ สมอ
2. เริ่ มกาหนดเป้ าหมายในการทางาน คุณอยากทาอะไร อยากเป็ นอะไร ซึ่งสิ่งเหล่านี ้เป็ นผลจากความเชื่อว่า
คุณสามารถทาสิ่งนันได้
้ พยายามหาวิธีการในการตอบสนองต่อเป้าหมายของคุณ โดยอย่ากังวลกับปั ญหา/
อุปสรรคที่เกิ ดขึ ้นในปั จจุบัน ควรคิดเสมอว่าปั ญหาเหล่านี ้ เป็ นหนทางนาไปสู่การเรี ยนรู้ และความสาเร็ จต่อ
เป้าหมายที่เราตังขึ
้ ้น
3. จัดสรรเวลาอย่ างคุ้มค่ า โดยการวางแผนการทางานในแต่ละวัน การมีบนั ทึกช่วยจาว่าคุณจะต้ องทาอะไรบ้ าง
ในแต่ละวัน และหลัง จากการเสร็ จ สิน้ งานในแต่ละวัน คุณ ควรหาเวลาในการสรุ ป ผลการท างานที่ เ กิ ด ขึน้
อะไรบ้ างที่สาเร็ จ อะไรบ้ างที่ไม่สาเร็ จ ปั ญหาและอุปสรรคคืออะไร รวมทังคุ
้ ณควรวางแผนการทางานสาหรับวัน
ถัดไป
พลังจากความศรัทธาในตนเองมันจะทาให้ ชีวิตคุณมีความหวัง มีคณ
ุ ค่าในการดาเนินชีวิต..........ดิฉนั ขอฝากข้ อคิด
และหลักปฏิบตั ิง่ายๆ ให้ กบั ทุกท่านเพื่อว่าจะได้ นาไปปฏิบตั ิ และคุณจะรู้วา่ คุณก็เป็ นอีกหนึง่ ในหลายต่อหลายคนที่ประสบ
ความสาเร็ จในชีวิตคะ

