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1. มนษุยตองการความมั่นใจในตนเอง

ความมัน่ใจเปนพลัง
ขับเคลื่อนชีวิตที่อบอุน                    

และสรางสรรค                      
คุณสามารถ                 
สรางไดทันที

มีคําสามคําที่มีความหมายคลายๆกัน แตไมเหมือนกันนัก คนสวนใหญมักอยากได       
คําเหลานั้น ไดแก 

 ความ พอใจ ในตัวเอง (พอใจ)   
 ความ ภูมิใจ ในตัวเอง (ภูมิใจ)   
 ความ มั่นใจ ในตัวเอง (มั่นใจ)สรางไดทนท                           

ไมวาคุณจะเปนใคร                   
ก็ตาม คุณจะรูสึก                   

เปนคนเกงมาก ดีมาก 
เมื่ออานจบ

สิ่งที่สําคัญมาอันดับหนึ่ง คือ ความมั่นใจ เพราะตามความเปนจริงแลวถาเรามั่นใจ
ตัวเองไดแลว ความพอใจในตัวเอง และความภูมิใจในตัวเองก็จะตามมา

ความมั่นใจตัวเองเปนสิ่งจําเปนที่มนุษยอยากมี  ตองสรางใหเปนอยูเสมอ ๆ เมื่อมี
แลวตองแสดงออกมาอยางเหมาะสมและมีศิลปะ ตองเก็บไวภายใน ถาแสดงออกทั้งหมด 
โดยไมแครและไมคิดถึงคนอื่น จะกลายเปนคนหลงตัวเอง จะทําใหถูกเกลียดและรังเกียจ
ไดงาย

มั่นใจเปนความนิ่งกับตนเอง ไมยกตัว มักพอใจและยอมรับตัวเอง
และคนอื่นไดตามความเปนจริง มีอุดมการณ พรอมจะทําสิ่งที่ดี
ตามคณธรรม ไมทําสิ่งใดที่ตอตานกฎเกณฑสังคมแล กฎหมาย

ด้ือ แตกตางจาก ความมัน่ใจ
ด้ือเปนความหยิ่ง เปนอัตตา อีโกจัด มักยกตัวเอง จิตใจไมนิ่ง พรอมจะขม     

ตามคุณธรรม ไมทาสงใดทตอตานกฎเกณฑสงคมและกฎหมาย 
จึงมักเปนคนดี มีสติ

คนอ่ืน จับผิด หรือดูถูกคนอื่นดวย บางคนติดจะโวยวาย ชอบหาเรื่อง    
สรางเรื่อง อวดอํานาจ อิทธิพล พรอมจะขัดขวาง หรือทําลายคนที่ไมเห็นดวย 
เปนคนชอบเอาชนะทุกรูปแบบแมผิดกฎหมายหรือคุณธรรม ก็จะหาทางดื้อ
เอาชนะใหได คนดื้อจึงมักชอบตอตานเกณฑสังคม แมแตกฎหมาย เปนพวก
เขาขายตอตานสังคม หรือ Antisocial Personality หรือถาเปนมาก ๆ    
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ก็เขาขายอันธพาล



2. สาเหตทุีค่นไมมัน่ใจตนเอง

2.1 มี จิตใตสํานึกที่ ไม ดี สวนมากมาจากการอบรมเลี้ยงดูตั้งแต วัยเด็ก     

ที่ไมเหมาะสม เชน เวลาที่พอแมดุ ดา บน วากลาวซ้ํา ๆ ทํารายหรือเปรียบเทียบ
กับคนอื่น เราจะโกรธเก็บสวนความรูสึกไมดีเอาไวในสวนของจิตใตสํานึกนี้ ทําให
เรามีปมดอย ไมมีความสุข แมจะไมแสดงออกมาใหเห็นในยามปกติ แตถาใคร     
อยูใกลชิดก็จะเห็นสวนที่เราเก็บเอาไวนี้แสดงออกมาเสมอ ๆ เปนนิสัยจริง ๆ ของเรา 
เชน ความใจนอย แสนงอน สะเทือนใจงาย ข้ีอิจฉา ริษยา ระแวง รวมทั้ง     

่ความไมมั่นใจตัวเองดวย

2.2 สิ่งแวดลอมในชีวิตไมเหมาะสม ไมดีพอ เชน 

ก.สิ่งแวดลอมที่มีการแขงขันสูง มีการแพ-ชนะอยูบอย ๆ จะทําใหไมมั่นใจตัวเอง ไมวาตัวเองจะเปนผูแพหรือ           
ผชนะก็ตาม จิตใจจะไมสงบ ตองตื่นตัวตลอด เมื่อชนะแลวก็อยากชนะอีก ผแพก็จะดถกตัวเอง ไมชอบตัวเองู ู ู ู
และไมมั่นใจตัวเอง
ข.สิ่งแวดลอมที่มีการลงโทษสูง หรือโหดราย เชน พอแมที่ชอบลงโทษลูกรุนแรงเวลาทําผิด หรือครูที่ชอบ
ประจานศิษยเวลาเด็กทําอะไรไมถูกใจ สิ่งนี้จะกลายเปนความรูสึกไมดีที่เก็บไวในจิตใตสํานึก นึกถึงบอย ๆ   
จึงไมภูมิใจตัวเอง ไมมั่นใจตัวเอง
ค.เอื้ออาทรมาก – ชวยมากไป การที่พอแมเลี้ยงดูลูกอยางดี เอาใจใสมาก คอยหาทางชวยลูก ลูกแทบไมตองู ู ู ู
ทําอะไรเลยในชีวิต ไมชวยตัวเองและไมเคยชวย ยอมรับความผิดพลาดไมได จึงโทษตัวเองและโทษคนอื่น          
ทําใหไมมีความสุข
ง. คาดหวังมากไป การใหความคาดหวังกับใครบางคนมากไป ทําใหเขาตองปรับตัวสูงมากขึ้น เพื่อใหเปนไป
ตามความคาดหวังของสังคม เมื่อทําไมไดก็จะเริ่มทอ โกรธตัวเองและสิ่งแวดลอม โดยเขาไมสามารถ           
จะวิเคราะหไดวาเกิดจากอะไร 

2.3 วัฒนธรรมบางอยางที่ไมเ อ้ืออํานวย                 

ไมมีการชม เพราะกลัวเหลิง คอยจับผิด ดุ ดา 
วากลาว ย่ิงทําใหผูถูกกระทําขาดความมั่นใจ

2.4 มีเปาหมายชีวิตที่สูงมากไป ทําใหมีความคาดหวัง

สูง คิดวาตัวเองตองเปนคนดีพรอมตามที่สังคมคาดหวัง 
จึงจะสามารถพอใจตัวเองได และเกิดความมั่นใจ
ตัวเองได ซ่ึงก็ ไม เคยถึงจดพอใจตัวเองได สักที

มากขึ้น 
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ตวเองได ซงกไมเคยถงจุดพอใจตวเองไดสกท           
จึงไมเคยมั่นใจตัวเอง



2.5 ปมดอย คือ ความรูสึกวาตัวเองมีบางสิ่งบางอยางดอย

กวาคนอ่ืนหรือดอยกวามาตรฐาน  คนทุกคนมีปมดอย แตบาง
คนจะมีปมดอยมากกวาคนอ่ืน เพราะย้ําเตือนตัวเองอยูเสมอวา
ตัวเองดอย! ไมมองสิ่งดี ๆ ที่ตัวเองมีอยู เวลาใครพูดถึงปมดอย
เขาจะโกรธ นอยใจมาก และเปนสาเหตุใหญของการไมมั่นใจ
ตัวเองดวย

2.6 ปวยทางจิต ทางอารมณ อาจมีความหลงผิด                     

คิดระแวงคนอืน่ หรือเปนโรคซึมเศรา ทําใหไมมัน่ใจ
ตัวเองตลอดเวลา ซ่ึงตองการการรักษาทางจิตเวชโดย

3. ประโยชนของความมั่นใจตนเอง
  ึ้ ่ ึ้ ่ 

ตวเองตลอดเวลา ซงตองการการรกษาทางจตเวชโดย
จิตแพทยจะชวยรักษาไดผลดี

1. สามารถพอใจตัวเองไดเสมอไมวาเราจะเปนอยางไร ขึนสูสถานะทีสูงขึน หรือตําตอยกวาเดิม
2. มีความสุข อ่ิมใจ ไมกังวล ไมนอยใจ ไมโหยหาความรักและความสนใจจากคนอื่นอีกตอไป
3. กลาทําในสิ่งที่เหมาะสม กลาลองผิดลองถูก
4. ทําใหเกิดผลงานใหม ๆ ในชีวิตได กลาเปลี่ยนแปลงชีวิต รูวาอะไรผิด อะไรถูก ไมอยูกับการสรางภาพลวงตา
   ไมลวงตัวเองและคนอื่น

 ิ ั ิ ไ   ั ิ  โ  ใ ิ ิ่  ี ิ ใ ไ 5. กลาเผชิญกับความจริงได กลารับผิด กลาขอโทษดวยใจจริง และเริมตนชีวิตใหมไดเสมอ
6. ใจกวาง มองโลกและสังคมในมุมกวาง เขาใจและยอมรับความไมเหมือนกันของเพื่อนมนุษยได
7. มีบุคลิกภาพดี ทั้งแววตา ทาทาง คําพูด และการแสดงออก มีลักษณะสุขุม นิ่ง ไมกังวล อาย หรือระแวง
8. เปนมิตรกับผูอ่ืนไดทุกคน ไมเก็บตัว ลดอคติในชีวิต
9. เปดใจรับสิ่งใหม ๆ รวมทั้งวิชาความรูใหม ๆ ไดหลากหลาย

ี สื่อ ไ  ี ป ็ ไ  ส ส  อํ10. มการสอความหมายไดด ตรงประเดน ไมเสแสรง อาพราง
11. ครอบครัวมีความสุข สามารถเปนหลักใหครอบครัวได
12. มีความกาวหนาในการงาน
13. เขาสังคมไดดี มีพัฒนาการใหม ๆ ในตัวเองไดเสมอ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาของสังคมได
14. ถาอยูเดี่ยว เปนโสด หมาย หยา ก็สามารถอยูไดอยางมีศักดิ์ศรี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะมี 

“พลังของความมั่นใจตัวเอง” ผลักดันใหดําเนินชีวิตไดอยางมีคณคา
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   พลงของความมนใจตวเอง  ผลกดนใหดาเนนชวตไดอยางมคุณคา



4. ผลเสียของการไมมั่นใจตนเอง

1. ไมมีความสุข กังวล ลังเล โลเล เหมือนคนไมมีจุดยืน
2. มีความผิดปกติทางจิตใจและอารมณไดงาย เชน นอยใจ งอน กลัว ระแวง เครียด อิจฉา หดหู เบื่อหนาย ซึมเศรา เหงา 
   โกรธ กาวราว บางรายสรางพฤติกรรมใหมีลักษณะตรงขามกับความมั่นใจตัวเอง เพื่อใหไดรับความสนใจ หรือมีลักษณะ
   ตอตานสังคม เชน มีพฤติกรรมที่เกินความเปนจริง (OVER) ในเรื่อง การแตงกาย คําพูด และการแสดงกิริยามารยาท
   ที่เกินพอดี ไมแครกฎเกณฑสังคมและกฎหมาย เพื่อประชดชีวิตตัวเอง ติดสุรา ติดยาเสพติด เจาชู สําสอนทางเพศ 

คบเพื่อนนกัเลงอนัธพาล   คบเพอนนกเลงอนธพาล
3. ไมกลาลงมอืทําสิ่งใหมในชวีิต มักทําตามคนอื่น ๆ หรอืทําซ้าํ ๆ ในสิ่งที่ทํามาแลว จึงไมเกิดสิ่งใหม ๆ ในชวีิต พฒันาตัวเองยาก
4. ใจแคบ ไมเปดใจรบัสิ่งใหม ๆ หรอืความรู ความคิดใหม ๆ มกัขาดความรกัความเมตตาคนอื่น และมกัคิดถึงแตเรื่องของตัวเองเสมอ
5. ระแวง มักคิดวาคนอื่นจะดูถูก หรือหาวาไมมีความสามารถ จึงมกัจบัผิดคนอื่นเกง แตไมลงมือทําอะไรเปนชิ้นเปนอัน 
   หรอืทําไปก็บนไป ไมมั่นใจตัวเอง กังวลมากเกี่ยวกับความสําเร็จ กลวัการลมเหลว กลวัการวิจารณ การวิเคราะหจากคนอื่นมาก
6. กาวราวไดงาย ทั้งการกาวราวกับตนเองและคนอื่น ชอบโทษตัวเองหรือโทษคนอื่น เพื่อกลบเกลื่อนความมั่นใจตัวเอง
7. ไมมีมนุษยสัมพันธ ไมมั่นใจตัวเอง มักมองตัวเองไมดี คงไมมีใครอยากคบ เปดใจยอมรับคนอื่นไดลําบาก
8. จับผิดคนอื่นเกง อิจฉา ริษยาคนที่ไดดีกวา เพื่อเปนการยกตนใหพนจากความรูสึกต่าํตอย ซึ่งเปนแนวคิดที่ไมสรางสรรค

5. ขัน้ตอนและวธิสีรางความมั่นใจใหตนเอง

ข้ันที่ 1 การรักตัวเองไดตามความเปนจริง 
การรักตัวเองไดตามความเปนจริงตามสถานภาพความเปนจริงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ตามผลของการกระทําของเรา 

เราก็จะสามารถมั่นใจและภูมิใจตัวเองได ไมใชความเห็นแกตัว วิธีคิดที่ทําใหรักตัวเองไดตามความเปนจริง คอื 
1.  การยอมรับตัวเองวามีความดีและความไมดีปนกนั โดยมีความจริงที่เราตองเขาใจและยอมรับใหได คอื
     ก. ทุกคนมีความไมเทากันและไมเหมือนกัน แมจะเปนคนเหมือนกัน แตก็มีความแตกตางจากพันธุกรรม สิ่งแวดลอม 

การอบรมเลี้ยงดู และผลของกรรมของแตละคนที่ทํามาไมเทากัน
     ข. ทุกคนมีขอบกพรองทั้งน้ัน ซึ่งขอบกพรองนั้นมาจากสวนที่หลงเหลือของสันดานดิบที่ติดตัวมาตั้งแตแรกเกิด เชน   

เห็นแกตัว เอาแตได กาวราว ฯลฯ และ ความไมรู (อวิชชา) ซึ่งทําใหเราหลงผิด คดิผดิ และทําผิด ๆ ไดเสมอ 
2. อยาตอกย้ําความรูสึกไมดีกับตัวเองซ้าํ ๆ ถาเราไปตอกย้ําความคิดถึงตัวเองในแงไมดีหรือแงลบ จะยิ่งทําใหเรา “เชือ่” 
   วาตัวเองไมดี มีขอบกพรองมากขึ้นตามความคิดซ้าํ ๆ ที่เปนความเชื่อเหลานั้น เราตองยอมรับตัวเองตามความเปนจริง

วาเรามีความดีปนความไมดีเหมือนคนอื่น เขานั่นแหละ   วาเรามความดปนความไมดเหมอนคนอน ๆ เขานนแหละ
3. สรางความเชื่อใหมวา คุณเปนคนรักชีวิตตนเองได พูดและบอกตัวเองบอย ๆ วา “I Love My Life” “ฉันรักชีวิตของฉัน” 
   จะทําใหคุณรักตัวเองเปน
4. ความเชื่อ แตกตาง จากความจริง ถาเปนความจริงแลว ไมตองเชื่อหรอก ใหใชคาํวายอมรบัไปเลย และความเชื่อก็ไมใช
   ความจริง เปนเพียงแตไดยินไดฟงมาบอย ๆ เทานั้น จงเลือกเชื่อในสิง่ที่สรางสรรคกับตัวเองและสงัคมเพื่อการพฒันาชวีิต 
   สวนสิ่งที่ไมสรางสรรคนั้น อยาไปเชื่อ อยาไปสนใจเลย

กลุมพัฒนาระบบบริหาร



5. จงสรางความเชื่อใหมวา “ฉันเปนคนเกงมาก-ดีมาก” ความดพืี้นฐาน คือ ความดเีล็ก ๆ ที่ทําจบแลว เสร็จสิ้นแลว โดยเราไมได
นึกถึงผลตอบแทนใด ๆ เหมือนเปนการทําความดีแบบอตัโนมติั เชน การชวยลกหมาตกน้ํา การชวยคนแกหรือคนที่ออนแอกวา   นกถงผลตอบแทนใด ๆ เหมอนเปนการทาความดแบบอตโนมต เชน การชวยลูกหมาตกนา การชวยคนแกหรอคนทออนแอกวา  

   การมีน้าํใจทําความดีจากจิตใฝดีที่อยูลึก ๆ ในตัวเรา ฯลฯ  คนสวนใหญเคยทําความดีเล็ก ๆ พื้นฐานเหลานี้มาแลว โดยเรา
   ไมเคยยึดถือหรอืหวงัผลตอบแทนใด ๆ เลย แตเรามกัลืมไป ไมนึกถึงวานี่แหละเปนความดทีี่เราสะสมไวมากมายแลว และจะเกิด
   ประโยชนตอไป จึงขอแนะนําใหพูดดงั ๆ  กับตัวเองดัง ๆ  และพูดบอย ๆ  วา “ฉันเปนคนเกงมาก-ดีมาก ที่เคยทําความดพืี้นฐานมาแลว ๆ  ๆ  ๆ ”
6. ทําทุกอยางใหเต็มที ่ไดผลแคไหน...ก็แคนั้น เกงมาก-ดีมากแลว เมื่อคุณทําอะไรก็ตามในชีวิต ขอใหต้ังใจทําใหเต็มที่ และไมวา
   ผลลัพธจะออกมาเปนอยางไรก็ยอมรับและลงมือเริ่มทําใหม

ขั้นที่ 2 มั่นใจตัวเองไดตามความเปนจริง
เมื่อรักตัวเองไดตามความเปนจริงแลว ก็จะเกิดพลังพิเศษชนิดหนึ่งที่เชื่อมั่น     
ในสมรรถภาพของตนเองตามความเปนจริง เขาใจและยอมรับตนเองได     
ตามความเปนจริงดวย ถึงจุดนี้ ความเชื่อมันตัวเองจะปรากฏออกมา     
ตามความเปนจริงทุกสถานการณ ไมวาคุณจะเปนใคร อยางไร และที่ไหน 
คุณก็ ยังสามารถรักตัวเองไดตามความเปนจริงได และมั่นใจตัวเอง     
ตามความเปนจริงดวย

ขั้นที่ 3 ถอมตน-ถอมใจ
  ื ั   ี  ั ี ่ ็ ื ่การถอมตน-ถอมใจ คือ นอกจากจะมองตัวเองวาเกงมาก-ดีมากแลว ยังสามารถทีจะมองเห็นคนอืนทุกคน 

เปนคนเกงมาก-ดีมากดวย วิธีการสรางการถอมตน-ถอมใจ คือ ใหคิดวานอกจากเราซึ่งเกงมาก-ดีมาก    
ตามความเปนจริงแลว เวลาเห็นใคร ๆ ที่ไหนก็ตามใหคิดและเชื่อวา เขาก็เปนคน “เกงมาก-ดีมาก” ดวย โดยใหเชื่อวา
1. เขาเคยทําความดีพื้นฐานมาแลว (ความดีเล็ก ๆ ทําแลวจบแลว โดยไมหวังผลตอบแทน เชื่อวาคงเคยทาํแลวทั้งนั้น 
   เพราะไมไดใหญโตหรือยากอะไร)

ไ  ํ ิ ั ้ ี ิ ็ ี่ ็ ส ใ ั้ 2. เขาไดทํากิจกรรมทังหลายของชีวิตของเขาเต็มทีเต็มความสามารถในเวลานันแลว 
ดวยแนวคิดนีจ้ะทําใหคุณเห็นใคร ๆ ก็ตาม คุณจะเชื่อไดวา เขาเกงมาก-ดีมาก ทั้งนัน้

ขั้นที่ 4 มนษุยทกุคนมขีอบกพรอง
แยกขอบกพรองออกจากความเกงมาก-ดีมาก อยาปนกัน เหมือนแยกทอน้ําดีและ
ทอน้ําเสียออกจากกัน วิธีคิดแยกขอบกพรองของมนษย ใหคิดวา “ขอบกพรองทอนาเสยออกจากกน วธคดแยกขอบกพรองของมนุษย ใหคดวา ขอบกพรอง
ของใครก็ตาม ถาใครมีมากเทาใด เขาก็ตองรับทุกขรับผลไมดีไปเองตามกฎแหง
กรรมและกฎหมาย” ขอบกพรองของมนุษยมาจาก
1. สวนที่หลงเหลือจากสันดานดิบ (ID) ที่ติดตัวมาตั้งแตแรกเกิด เชน   
   ความเห็นแกตัว เอาแตได กาวราว ฯลฯ
2. อวิชชา คอื ความไมร ทําใหคิดผดิ หลงผดิ และทําผิด ๆ สิ่งเหลานี้มาจาก
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วชช ค คว ม มรู คด ด ลง ด แล ด ๆ สง ล นม จ ก
   ความโลภ โกรธ หลงของมนุษย รวมทั้งความลืมทั้งหลายก็เปนความไมรูดวย



ขัน้ที ่5 พัฒนาตนเอง ใหเกงมากขึน้-ดมีากขึน้
วธิคีดิเพือ่การพัฒนาวธคดเพอการพฒนา
1. ขณะนี้เราคือคนเกงมาก-ดีมากตามความเปนจริงแลว มีความมัน่ใจตัวเองตามความเปนจริงแลว จงเชื่อมั่นและ
   คิดซ้าํ ๆ เอาไว
2. ถาถามวาอนาคตหรือวันพรุงนี้คุณจะเปนอยางไรตามความเปนจริง? หลายคนตอบวาไมรู หรือไมกลาคิด หรือไมรู
   จะตอบอยางไร ใหยึดตามคําสอนของพระพุทธเจาที่วา ทุกสิ่งทุกอยางไมแนนอนทั้งนัน้ ถือเปนอนจิจัง รวมทัง้ชีวิต

ของเราดวย นัน่ก็คือ ชีวิตของเราในอนาคตเปนอนิจจัง คือไมแนนอนทั้งนัน้   ของเราดวย นนกคอ ชวตของเราในอนาคตเปนอนจจง คอไมแนนอนทงนน
3. ในความหมายของคําวา ชีวิตอนาคตไมแนนอน หมายถึงอยางไร? ก็แปลความหมายของคําวา อนิจจัง...    
   ไมแนนอน ได 4 อยาง คอื ในอนาคตหรอืวันพรุงนี ้เราอาจจะ  ตาย  มีชีวติอยู และดีขึ้น  มีชีวิตอยู
   และเลวลง  มีชีวิตอยูและเทาเดิม
4. การที่เราเลือกเชื่อวาอนาคตเปนขอใดขอหนึ่งนัน้เราตองเลือกเชื่อ เพื่อใหเกิดความหวังและชีวิตมีความสรางสรรค
   ถาเราเชื่อวาพรงนี้เราจะตาย เราก็จะกลัวและหอเหี่ยวใจ ถาเราเชื่อวาพรงนี้เราจะมีชีวิตอย แตเลวลงกวาเดิม ุ ุ ู
   เรากห็มดกําลังใจ ถาเราเชื่อวาพรุงนี้เราจะมีชีวิตอยู และเหมือนเดิมตอไป เราก็จะเซ็ง ฉะนัน้ ทางรอดของ
   ทางเลือกอันเดียวที่จะเชื่อแลวเกิดความสดชืน่ สรางสรรค เกิดกําลังใจ และอยากมีชีวิตอยูก็คือ เชื่อวา พรุงนี้
   เราจะมีชีวิตอยูและดีขึ้น วธีิทําใหเชื่อก็คือ ตองพูดซ้าํ ๆ คิดซ้าํ ๆ “พรุงนี้เราจะมีชีวติอยูและดีขึ้น ๆ ๆ”หรือคิดงาย ๆ 
   สัน้ ๆ ก็ใชประโยคที่วา “เดี๋ยวก็ดีขึ้น ๆ ๆ” ซ้าํ ๆ ก็ได
5. ใชหลักวิทยาศาสตรชวยพัฒนาใหดีขึ้น คือ ถาเราอยากใหชีวิตเราดีขึ้นอีกก็จงใชวิธีเดียวกัน คือ 
   ก) เอาสิ่งไมดีออกจากชีวิตสักนิด (ถาเอาออกมาก ๆ และหลาย ๆ อยางในเวลาเดียวกันจะทําไดยาก
   ข) เติมสิ่งดี ๆ ใสในชวีิตอีกหนอย 
      สิง่ไมดีควรเอาออกจากชวีติอยางแรกเลยก็คอื “ความคาดหวัง” ทัง้กับ ตัวเอง และ คนอืน่ ความคาดหวัง    
ทําใหเราทุกขใจ เพราะมักจะผิดหวัง เนื่องจากเรามักคาดหวังสูงทั้งกับตัวเองและคนอืน่ และก็ไมมีใครรวมทั้งตัวเอง
ดวย ที่ทําใหทุกสิ่งไดสมความคาดหวังของเรา การลดความคาดหวังตัวเองลง คือ ใหคิดและเชื่อวาตัวเองทํากิจกรรม
ทุกอยางเต็มที่แลว ไดผลแคไหนก็แคนัน้ ถือวาเกงมาก-ดีมากแลว เพราะเคยทําความดีพืน้ฐานมาแลว และไดทําเต็ม
ความสามารถแลว วิธีลดความคาดหวังในตัวคนอื่นลง คือ ใหคิดและเชื่อวาเขาทํากิจกรรมทุกอยางเต็มที่แลว ไดผล
แคไหนก็แคนัน้ ถือวาเกงมาก-ดีมากแลว เพราะเขาเคยทําความดีพืน้ฐานมาแลว และทําเต็มความสามารถแลว       
ถาเขามีขอบกพรอง เขาก็ทุกขและรับผลไมดีไปเองตามกฎแหงกรรมและกฎหมาย

4 สตูร แสดงความรักและมติรภาพกับตัวเองและคนอืน่
 ยิ้มแยม
 ทักทาย

 ชมเชย ในสิง่ทีเ่ปนจรงิ มองเหน็ได ของแตละคน
ื
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