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1. ความคิดพื้นฐาน 

 

               การฟนฟูจิตใจ         ? 

       

เขียนจดหมายถึงพระเจาวาทําไมเราจึงมารวมฟนฟูจิตใจในครั้งนี้ และรูสึกอยางไร

ท่ีมาอยูท่ีนี่ หวังอะไร?  กลัวอะไร? 
 

 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

.......................................................................................................................  
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จากท่ีนี่เราจะไปไหน? 
 

การฟนฟูจิตใจเปนการเดินทางดานชีวิตฝายจิต เสนทาง

ของแตละคนนั้นแตกตางกัน และเราตองคนใหพบดวยความเสรี   

ในท่ีสุดเราตองพบวิธีการของเราเอง และรับผิดชอบการเดินทางนี้

ดวยตนเอง 

 

1. เราหวังจะไดรับอะไรจากการฟนฟูจิตใจครั้งนี้? 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

2. เรามีความกลัวหรือกังวลในสิ่งใด? 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

3. เราสามารถกระทําอะไรไดบางเพื่อทําใหการฟนฟูจิตใจครั้งนี้เปนไปดวยดี? 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 



 5 

บทภาวนาวอนขออํานาจ 
 

ในพระนามของพระเยซูคริสตเจา ขาพเจาไดรับอํานาจ และผูกมัดอํานาจท้ังปวง พลัง

ในอากาศ บนพื้นดิน ในทองน้ํา ใตผืนแผนดิน ในธรรมชาติ และไฟ 

พระองคทรงเปนพระเจาผูทรงครอบครองจักรวาล    ขาพเจาขอถวายสรรเสริญในสิ่ง

สรางของพระองค    ในพระนามของพระองค  โปรดชวยใหขาพเจาและทุกคนในครอบครัว

รอดพนจากสิ่งชั่วรายตางๆ ในชีวิต   และโปรดประทับตราปองกันขาพเจาดวยพระโลหิตอัน

ศักดิ์สิทธ์ิของพระองค ท่ีไดหล่ังลงบนกางเขนเพื่อขาพเจา 

ขาแตพระนางมารีย   พระมารดาของขาพเจาท้ังหลาย  โปรดปกปกษรักษาและวอน

ขอพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธ์ิของพระเยซูเจา เพื่อขาพเจา สมาชิกทุกคนในครอบครัว  และผูท่ี

อยูรอบขางขาพเจาดวยความรักท่ีมีอํานาจเหนือศัตรู 

ขาแตอัครเทวดามีคาแอล และบรรดาอารักขเทวดา โปรดปกปองคุมครองขาพเจา 

และสมาชิกครอบครัวใหสามารถตอสูกับความชั่วรายตางๆ ท่ีมีอยูในโลกนี้ดวยเถิด 

ในพระนามของพระเยซูเจา   ขาพเจาขอผูกมัดและขออํานาจท้ังปวงใหขับไลความชั่ว

รายตางๆ ออกไปจากขาพเจา ครอบครัว และประเทศชาติ ขาพเจาขอขอบคุณในความรัก

ม่ันคงและพระเมตตาขององคพระเยซูเจา พระเจาของขาพเจา อาแมน 
 

เพื่อการไถกู 
(ร้ือฟนความเช่ือในพระเยซูคริสตเจา) 

 

ขาแตพระเยซูคริสตเจา โปรดเสด็จมาประทับในดวงใจของขาพเจาดวยเถิด  ขอ

พระองคโปรดนําทางชีวิตเพื่อขาพเจาจะไดเปนบุตรแหงความสวางท่ีรูจักวา พระองคคือพระ

ผูไถกู  ขาพเจาเชื่อวาพระองคทรงสิ้นพระชนมบนไมกางเขน  ทรงกลับคืนพระชนมชีพใน

วันท่ีสาม และจะเสด็จกลับมาดวยพระสิริรุงโรจน 

ขาพเจาเชื่อในการใหอภัย  และปรารถนาความชวยเหลือจากพระองค ขอพระองค

โปรดชวยขาพเจาใหพนจากการประจญท่ีจะทําใหขาพเจาตองแยกจากความรักมั่นคงของ

พระองคดวยเถิด 
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ระดับของการสื่อสาร 
 

 

ถอยคําซ้ําซาก 

 

ขอเท็จจริง 

 

ความคิดเห็น 

 

ความรูสึก 

 

ระดับสูงสุด 

 

 

การส่ือสารมี 5 ระดับคือ 
ระดับที่   5    การสนทนาดวยถอยคําซ้ําซาก  การสนทนาแบบน้ีปลอดภัย ประโยคตางๆ ที่ใช   

เชน   คุณสบายดีหรือ?  สุนัขของคุณเปนอยางไร ?  คุณเคยอยูที่ไหนบาง ?  ฉันชอบ

เส้ือผาของคุณ ?  การสนทนาแบบน้ีไมมีการแบงปนขอมูลสวนตัว   แตละบุคคล

ปองกันตนเองใหปลอดภัย 

ระดับที่  4   รายงานความจริงเก่ียวกับผูอื่น    การสนทนาแบบน้ีมีเน้ือหาคือ เลาเร่ืองที่ผูอ่ืน

พูด แตจะไมมีการนําเสนอขอมูลสวนตัวในขอเท็จจริงเหลาน้ี   เปนการรายงาน

ความจริงเหมือนกับการอานขาว   เลาเร่ืองซุบซิบนินทา   เลาเหตุการณที่เกิดขึ้นแต

ไมมีการแสดงความคิดเห็นของผูเลาวารูสึกอยางไร 

ระดับที่   3    ความคิดเห็นและการตัดสิน   การส่ือสารที่แทจริงตีแผในระดับน้ี   บุคคลในกลุม

เต็มใจที่จะกาวออกจากตนเอง   กลาเส่ียงที่จะแสดงความคิดและการตัดสินใจ   แต

ยังคงมีความระมัดระวัง   ถารูสึกวาส่ิงที่พูดออกไปไมไดรับการยอมรับ เขาจะถอย

หางออกไป 

ระดับที่   2   ความรูสึกหรืออารมณ    ในระดับน้ีบุคคลในกลุมจะแบงปนความรูสึกที่เกี่ยวกับ

ความจริง ความคิดเห็น และการตัดสิน ความรูสึกตางๆ จะเปดเผยในสวนน้ี   

สําหรับบุคคลที่ปรารถนาจะแบงปนตนเองกับผูอ่ืนอยางแทจริงในระดับสวนตัว

จะตองกาวตอไปในระดับของการแบงปนความรูสึก 

ระดับที่  1    อารมณที่สมบูรณแบบและการสื่อสารสวนบุคคล    สัมพันธภาพที่ลึกซึ้งตอง

ตั้งอยูบนพื้นฐานของการเปดเผยและซื่อสัตยดวยความจริงใจ   เปนการเส่ียงตอ

การถูกปฏิเสธ แตเปนส่ิงจําเปนอยางย่ิงถาตองการใหสัมพันธภาพน้ันเติบโตขึ้น   

ตองใชเวลาในการส่ือสารชนิดน้ี 
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คําที่แสดงความรูสึก 
 

คําสนทนาเหลาน้ีเปนเพียงคําแนะนําที่มาจากปรีชาญาณขององคพระเยซูเจา   ที่ปรากฏอยูใน

พระวรสารนักบุญมัทธิว  7:1  “อยาตัดสินเขา”   การหลีกเลี่ยงที่จะตัดสินผูอ่ืนในการสนทนากันโดยสวน

บุคคลน้ันไมใชเร่ืองงาย  มีวิธีหน่ึงที่สามารถหลีกเลี่ยงไดคือ   พยายามใชประโยคที่ขึ้นตนดวยคําวา  “ฉัน

รูสึก” ตัวอยาง “ฉันรูสึกสบาย” (เสียใจ, สับสน, ผอนคลาย) คําที่แสดงความรูสึก 

เธอสามารถใชคําที่แสดงความรูสึกเหลาน้ีได หรืออาจจะเพิ่มคําอ่ืนๆ ขึ้นอีกก็ได 

 
รัก เอ็นดู  

กลัว  

กาวราว   

หวาดกลัว 

โกรธ  

รําคาญ   

เห็นใจ 

อับอาย   

ถูกทอดทิ้ง  

หลอก 

ถูกทําลาย  

พายแพ   

สับสน  

สุขสําราญใจ 

หยาบคาย  

เบ่ือหนาย  

เปนภาระ 

วุนวาย   

ถูกควบคุม  

สงบ 

หมดหวง   

รอบคอบ   

จับใจ   

ถูกโกง  

ปดกั้นตนเอง  

ถูกปลอบโยน  

สงสารอยากชวยเหลือ 

รูสึกเชื่อมั่น 

ตื่นตระหนก 

รูสึกสับสน  

หย่ิง ดูถูกคน  

พอใจ   

ถูกลอลวง 

มีสวนรวม  

กลา   

ไรความสามารถ 

เยายวนใจ 

ถูกบีบคั้น   

พายแพ   

นอบนอม   

ตอตาน  

ยินดี   

หมดกําลังใจ  

ผิดหวัง   

ถูกรบกวน 

ไมมีอิสระ  

ถูกเขาใจผิด  

ถูกตัดสิน  

ถูกทําใหตะลึง 

ไมซื่อสัตย  

เมินเฉย   

ถูกครอบงํา  

ซึมเศรา  

เขมงวดกวดขัน 

ถูกกดขี่   

กระตือรือรน  

มีกําลัง มีพลัง  

ดีใจ  

นุมนวล 

เครงเครียด  

รูสึกขายหนา  

ถูกย่ัวโมโห 

ออนแอ 

รูสึกริษยา  

หลบหนีอะไรบางอยาง 

ตื่นเตน  

แข็งแกรง 

ทําใหโกรธ  

รูสึกมั่นคง  

โง   

คลอยตาม 

ทอแท    

บรรลุถึงสิ่งที่ตองการ 

ไมเอาจริงเอาจัง  

มีความสุข 

สะเทือนใจ  

รูสึกผิด   

ไมเกรงกลัว 

ประหลาดใจ 

ไมพอใจ   

มีความสุข  

ลําบาก   

มีความหวัง 

ยากลําบาก 

ไรความหวัง  

ถอมตน   

ถูกประจาน 

ชวยเหลือตนเองไมได 

มีความเห็นใจผูอื่น 

เสียใจ   

ควบคุมอารมณไมได  

หยุดนิ่ง  

ถูกสัมผัส 

ไมพอใจในสิ่งที่มีอยู  

มีอิสระ   

ทําตัวไมเหมาะสม 

ตึงเครียด 

ตกอยูในความรัก  

ไมปลอดภัย  

มีอารมณฉุนเฉียว 

ออนหวาน 

ถูกแยกใหอยูคนเดียว   

อิจฉา   

ระทึกใจ  

สยองขวัญ 

มีไฟ    

มุงมั่น    

โดดเด่ียว  

สํานึกในบุญคุณ 

สูญเสีย   

รัก   

ไมสนใจ    

อยากได   

ถูกขูเข็ญ 

บาคล่ัง   

หดหู   

เปนทุกข   

สับสน  

ขนลุก 

ถูกหลอกใช  

รูสึกสะอิดสะเอียน  

รูสึกเปนมิตร  

มึนงง   

ขี้ขลาด 

ประหมา   

เปดรับ เปดเผย  

ตกลง เห็นดวย  

ถูกทําลาย 

เหนื่อย 

หวาดกลัว  

มีสันติ   

ไมมีกําลัง  

ภูมิใจ  

ตกอยูในความยุงยาก 

อดทน   

ไมจริงใจ  
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วิธีควบคุมความรูสึก 
ตัวอยางการระดมพลังความคิด 

โกรธ    ตระหนัก     ตองการชนะ  

ตอสู     ยืนหยัดดวยตนเอง   สูญเสีย  

ไมลงรอยกัน    กลัว     อึดอัด  

การคัดคาน    แคนใจ     ลมเหลว  

กระทบกระเทียบ   ต่ืนเตนมาก   ถูกหลอก   
  

ความรูสึกสามารถเปนส่ิงสรางสรรค และเปนไปในทางบวกไดถาเราใชสติเปนเคร่ืองยึดเหน่ียว

มิตรภาพ แทนที่จะทําลายมิตรภาพน้ัน ใหเราพิจารณาวิธีควบคุมความรูสึกทั้ง 3 วิธีคือ 

1. การยินยอม  พฤติกรรมการยินยอมใหกับผูอ่ืน ไมเรียกรองส่ิงที่ตนเองตองการ หรือแสดง

ความรูสึกของตนเองออกมา เพราะกลัวจะทําใหผูอ่ืนเสียใจ คาดหวังใหผูอ่ืนรับรูความตองการของ

ตนเอง และไมพอใจเม่ือเขาไมรับรู 

2. การยืนยัน  พฤติกรรมการยืนยันเปนการพูดอยางเปดเผย และตรงไปตรงมาวาตนเองคิด 

และรูสึกอยางไรตอสถานการณน้ันๆ เปนการยืนหยัดเพื่อตนเอง แตก็มิไดละเลยสิทธิของผูอ่ืน เปนการ

แสดงออกถึงความรูสึกทั้งทางบวกและทางลบ   ในขณะเดียวกันก็ยอมรับความรูสึกของผูอ่ืนที่แตกตาง

ออกไปดวย ซึ่งจะชวยใหไดรับผลสําเร็จในการแกปญหาของทั้งสองฝาย น่ันคือ อยูในสภาพ ชนะ/ชนะ 

ซึ่งดีกวา ชนะ/แพ 

3. การกาวราว พฤติกรรมกาวราวคือพยายามกระทําทุกอยางเพื่อใหไดส่ิงที่ตนเองตองการ 

โดยไมสนใจผูอ่ืน ใชคําพูดกระทบกระเทียบ ใชอุบายลอลวง ขมขู และดูถูกผูอ่ืน เห็นวาเปนส่ิงถูกตอง

เพื่อใหทุกอยางจบลง : ทําทุกอยางเพื่อใหไดชัยชนะ 

 

การยินยอม   การยืนยัน   การกาวราว  
ปลอบโยน   กลาวถึงเร่ืองราวของตนเอง  ตะโกน  

บนพึมพํา   ฟง    กระดิกนิ้ว  

ยอมรับ   แนะนําทางเลือก   ขูขวัญ  

ผงกศีรษะ   ทาทางผอนคลาย   ขมขู  

 
การยินยอม การยืนยัน การกาวราว 

1............................................................. 

2............................................................. 

3............................................................. 

4............................................................. 

5............................................................. 

6............................................................. 

7............................................................. 

8............................................................. 

9............................................................. 

10............................................................ 

1............................................................. 

2............................................................. 

3............................................................. 

4............................................................. 

5............................................................. 

6............................................................. 

7............................................................. 

8............................................................. 

9............................................................. 

10............................................................ 

1............................................................. 

2............................................................. 

3............................................................. 

4............................................................. 

5............................................................. 

6............................................................. 

7............................................................. 

8............................................................. 

9............................................................. 

10............................................................ 
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แบบสอบถามเพื่อประเมินความม่ันใจในตนเอง 
 

ใสเครื่องหมาย  ในสถานการณท่ีพูดออกมาแลวเธอรูสึกไมมีความมั่นใจหรือพูด

ยากท่ีสุด หรือใชอักษรยอตอไปนี้ เพื่อบอกระดับความยากงายในการพูดของเธอ เมื่ออยูใน

สถานการณตางๆ 

  

เชน  VE = VERY EASY (งายมาก) คือรูสึกมั่นใจ 

  QE = QUITE EASY (คอนขางงาย) 

  D = DIFFICULT (คอนขางยาก ลําบากใจในการพูด) 

  I = IMPOSSIBLE (เปนไปไดยากหรืออาจไมพูดเลย) 
 

พฤติกรรม บุคคล 

การแสดงความรูสึก 

ในทางบวก 

เพื่อนเพศ

เดียวกัน 

เพื่อน 

ตางเพศ 

คนใกลชิด 

เชน แฟน 

พอแม 

ลุงปา 

พี่นอง 

ชายหญิง 

คุณคร ู

บุคคลอ่ืน 

- กลาวคําชมเชย 

- ไดรับคําชมเชย 

- ขอความชวยเหลือตางๆ 

- แสดงความชอบ 

- เร่ิมตนและคงไวซึ่งการสนทนา 

      

      

      

      

      

ยืนยันดวยตนเอง 

- ยืนหยัดในสิทธิของตน 

- ปฏิเสธคําขอรอง 

- แสดงความคิดเห็นรวมทั้งการ

แสดงความไมเห็นดวย 

      

      

      

การแสดงความรูสึกในทางลบ 

-แสดงความรําคาญหรือไมพอใจ 

- แสดงความโกรธ 
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วิธีเพิ่มทักษะความเชื่อม่ัน 
1. ความเชื่อมั่นเปนทักษะท่ีมีคา แตตองใชอยางเหมาะสม เพราะบอยครั้งเปนการทะนงตน

ท่ีไมเกิดผล และเพิ่มความโกรธ ตัดสินใจเรียงลําดับความสําคัญกอนหลังของปญหา

ตางๆ กอนท่ีจะเลือกกระทํา 

2. ตองรูวาตนเองตองการอะไร หรือไมตองการอะไร และตองชัดเจนในเรื่องนี้ ถาภาษากาย

ไมเขากับคําท่ีพูดออกมา ตองแสดงสัญญาณบางอยาง เชน ยืนขึ้น ใชการประสานสายตา 

ไมแสดงทาทางประหมา แตอยูในความสงบ 

3. พยายามเลือกเวลาท่ีเหมาะสมในการนําเสนอประเด็นตางๆ 

4. พูดในสิ่งท่ีชอบ และมีคุณคาเกี่ยวกับบุคคล หรือสถานการณตางๆ กอนท่ีจะพูดถึงสิ่งท่ีไม

ชอบ และตองการเปล่ียนแปลง 

5. ตองชี้ชัด ไมใชถอยคําคลุมเครือ ตัวอยางเชน : “คุณคาดหวังในตัวฉันมากเกินไป ” ตอง

อธิบายถึงสถานการณ ตัวอยางเชน : “ถาฉันออกไปกับคุณทุกๆ คืน ฉันสอบตกแน” 

6. ตองเตรียมพรอมท่ีจะยอมรับความคิด และความรูสึกของตน ใชคําวา “ฉัน” ไมใชคําวา 

“คุณ” ในถอยคําท่ีพูด 

7. รับฟงและเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน 

8. อยาคาดหวังวาตองใชแตวิธีการของตนเองท้ังหมด แตคนหาทางแกปญหาท่ีดีท่ีสุดท่ีเปน

ท่ียอมรับของท้ังสองฝาย 

9. อยาเสแสรางทําเปนเขาใจท้ังท่ีไมเขาใจ ใหถามเพื่อความกระจาง ตัวอยางเชน “คุณ

หมายความวา...” “ฉันพูดอะไรท่ีทําใหคุณสับสนหรือ?” 

10. อยากลัวการสัมผัสทางกายถาอยูในลักษณะท่ีเหมาะสม การสัมผัสมีความหมายมากใน

การสื่อสาร สามารถทําใหเกิดความมั่นใจใหม และความอบอุนใจเมื่อคําพูดไมเพียงพอ 
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คุณเปนคนม่ันคงเพียงใด 
 

คิดถึงความเห็นที่ไมลงรอยในอดีต และตอบคําถามตามความเปนจริง เลือกตอบวา “ใช” หรือ 

“ไมใช” 

 

1.  เธอมีแนวโนมที่จะพูดคําวา “ไมเคย” “เสมอ” “ทุกคน” เม่ือถกเถียงกัน? (    )ใช      (    )ไมใช 

2.  เธอคิดวา “ถาเขา  เธอ  พวกเขา  รักฉัน เขาควรรูความรูสึกของฉัน”? (    )ใช      (    )ไมใช 

3.  เธอจะปกปดความรูสึกที่แทจริงของตนเองบอยๆ โดยการพูดวา  

 “ไมเปนไร” “ฉันสบายดี” แมความจริงไมเปนเชนน้ัน?  (    )ใช      (    )ไมใช 

4. บางคร้ังเธอจะแกตัว หรือแกขอกลาวหา โดยใชคําวา  

 “คุณเปนคนเร่ิมกอน” หรือ “มันเปนความผิดของคุณ”? (    )ใช      (    )ไมใช 

5. เธอประเมินคุณคาคนอ่ืนดวยถอยคํา เชน “คุณไมสามารถทําไดหรอก? (    )ใช      (    )ไมใช 

6. เธอทําใหผูอ่ืนรูสึกเจ็บกับคําพูดของเธอ เชน “เชื่อคุณนะหรือ ไมเขาทา”?  (    )ใช      (    )ไมใช 

7. เธอแสดงความคิดเห็นของเธอราวกับวาเร่ืองน้ันๆ ถูกพิสูจนแลว  

 เชน “คนกินแตผัก เปน คนโง”? (    )ใช      (    )ไมใช  

8. เธอมักจะอารมณเสียในเร่ืองเดิมๆ  (    )ใช      (    )ไมใช 

9. เธอจะตอบโตการวิพากษวิจารณอยางแรง ถึงแมวาเร่ืองน้ันๆจะเปนจริง?  

 เธอรูสึกวาเปนการยากที่จะขอโทษ (    )ใช      (    )ไมใช 

10. เม่ือเธออารมณเสียเกี่ยวกับบางส่ิงบางอยาง โดยปรกติแลวเธอจะนํา  

 เร่ืองน้ีไปเลาใหคนอ่ืนฟง มากกวาคนที่มีสวนเกี่ยวของในเร่ืองน้ันๆ ? (    )ใช      (    )ไมใช 

 

เมื่อเลือกเสร็จแลวใหนับจํานวนขอท่ีตอบวา “ใช” แลวถามตัวเองวา  

“เธอเปนผูแกปญหาการขัดแยงท่ีดี หรือตองเปล่ียนแปลงวิธีแกปญหาของคุณ? 
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การส่ือสารคือ 

 พูดอยางไรเพื่อใหผูอ่ืนฟง 

 ฟงอยางไรเพื่อใหผูอ่ืนพูด 

 เขาใจอยางไรเพื่อใหความรักชนะ 

 ไมมีความซื่อสัตยก็ไมมีความจริง 

 ไมมีความจริงก็ไมมีความเขาใจ 

 ไมมีความเขาใจก็ไมมีความรัก 

 ไมมีความรักก็ไมมีอะไรเลย 

 

การส่ือสาร  หมายถึง การดําเนินชีวิตท่ีเปดความสัมพันธกับอดีต ปจจุบัน อนาคต สิ่งนี้

เรียกรองใหเปดรับผูคนโดยทาง : 

1. การฟง  เปนการฝกฝนความสามารถในการไดยิน ดวยความคาดหมายเพื่อการ

เรียนรู เพื่อเพิ่มความรู ทําใหคุณคาของตนมากขึ้น กวางขึ้น และเสริมพลังความมั่นใจ 

 การฟงท่ีถูกตองจําเปนตองมีการตอบกลับ : 

 “คุณหมายถึงสิ่งนี้ใชหรือไม?” 

 “ฉันไดยินคุณพูดวา... คุณหมายความวาอยางไร?” 

 “ฉันไดยินคุณพูดวาเชนนั้นถูกตองไหม?” 

2. การพูด เปนการเรียนรูเพื่อรายงานใหผูอ่ืนรูสิ่งท่ีเกิดขึ้นในตัวเรา 

คําพูดของฉันเปนจริงตามความรูสึกของฉันหรือไม? 

คําพูดของฉันเหมาะกับสถานการณหรือไม? 

คําพูดของฉันคํานึงถึงผูอ่ืนท่ีฟงฉันหรือไม? 

3. การเขาใจ  เปนการเปดตนเพื่อยอมรับผูอ่ืน เมื่อบุคคลหนึ่งสามารถรูสึกและ

สื่อสารในการยอมรับผูอ่ืนอยางแทจริง ก็จะเปนพลังท่ีทําใหบุคคลนั้นสามารถชวยเหลือผูอ่ืน

ได ยอมรับผูอ่ืนในแบบท่ีเขาเปน เปนปจจัยท่ีมีพลังเปนอิสระในการทําใหผูท่ีไดรับการ

ยอมรับนั้นเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น สามารถเรียนรูท่ีจะแกปญหา และตระหนักถึง

ศักยภาพท่ีแทจริงของเขา 

 

การฟงที่ดีชวยอะไรไดบาง? 

1. ชวยบุคคลใหเปนอิสระจากความรูสึกท่ียากลําบาก ดวยการแสดงความรูสึกออกมา 

2. ชวยบุคคลใหกลัวความรูสึกในดานลบนอยลง 

3. ชวยสงเสริมความเขาใจระหวางบุคคลและภายในกลุม 

4. ชวยใหการแกปญหางายขึ้น 
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5. ชวยจํากัดขอบเขตของปญหาใหอยูภายในกลุมบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของ 

6. ชวยใหเกิดความพยายามท่ีจะเขาใจในสิ่งท่ีผูพูดรูสึก   และตองการท่ีจะแสดงออกแม

มิไดกลาวออกมาเปนคําพูดก็ตาม 

 

“ชางเปนประสบการณท่ีงดงาม ยิ่งใหญ และเปนอิสระจริงๆ เมื่อคนเราเรียนรูท่ีจะ

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เปนไปไมไดเลยท่ีความตองการอันมากมายของมนุษยจะไดรับการ

รับฟงอยางจริงจัง และดวยความเขาใจ แตจิตวิทยาสมัยใหมทําใหเราเอาใจใสมากขึ้น 

จุดสําคัญของจิตบําบัดของความสัมพันธทุกชนิดคือ บุคคลนั้นสามารถเลาทุกสิ่งทุกอยาง

เหมือนเด็กเล็กๆ ท่ีเลาทุกอยางใหแมฟง ไมมีใครในโลกนี้ท่ีสามารถพัฒนาไดอยางอิสระ และ

เติมเต็มชีวิตของตนโดยปราศจากความรูสึกวาอยางนอยมีใครสักคนท่ีเขาใจ... เขาจะรูจัก

ตนเองมากขึ้น ถาเขาเปดเผยตนเองใหมากท่ีสุด กับคนสนิทท่ีเขาเลือกอยางอิสระและ

ไววางใจ” 

 

ปอล เทอรเนอร 
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หลักในการนับถือตนเอง 
(The self-esteem Creed) 

 

พระเจาทรงสรางฉัน ไมใชเพราะเหตุบังเอิญ 

ฉันอยูในแผนการของพระองค 

และพระองคไมเคยสรางสิ่งไรสาระ 

ฉันเกิดมาเพื่อเปน 

บุคคลท่ีประสบความสําเร็จในการเปนมนุษย 

เปนบุคคลพิเศษ ไมเหมือนใคร 

มีคนเดียวอยางแนชัด 

และฉันรักตัวฉัน 

ท่ีจําเปนท่ีสุดคือ 

ฉันสามารถรักคุณดวย 

ฉันมีความสามารถตางๆ มีศักยภาพ 

มีสิ่งยิ่งใหญในตัวฉัน และ 

ถาฉันนําสิ่งพิเศษนี้มาใช 

แลวฉันจะบันทึกชื่อของฉัน 

ดวยการกระทํา... 

ฉันเกิดมาในภาพลักษณของพระเจา 

และในความคลายคลึงกันนี ้

ฉันจะเพียรพยายามปฏิบัติตาม 

พระประสงคของพระเจา 
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