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----------------------------------------------------------------------The Blue mountain retreat centre Leura, NSW Australia
เป็ นศู น ย์ก ารฟื้ นฟู จิ ต วิ ญ ญาณ ตั้ง อยู่ที่ เ มื อ ง Leura นิวเซาท์เวล ประเทศออสเตรเลียมีพ้นื ที่ 132
เอเคอร์ เป็ นสถานที่มีบรรยากาศรายล้อมด้วยธรรมชาติของต้นไม้ ภูเขา เงียบและสงบ เหมาะสาหรับการผ่อน
คลาย และการทาสมาธิ โดยเน้น การฝึ กปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ meditation, positive thinking conflict
resolution การทาสมาธิ แบบราชาโยคะ (Raja yoga meditation) ซึ่ งการฟื้ นฟูจิตวิญญาณนี้เป็ นการฟื้ นฟู
ชีวติ ตนเองจากโลกภายนอกที่เราประสบทุกวัน โดยใช้เวลากับตนเอง แทนที่จะใช้เวลากับผูอ้ ื่น ซึ่งจะเพิม่
พละกาลังให้กบั ตนเอง และเติมเต็มพลังส่ วนตัวของบุคคล ด้วยเหตุน้ ี อาจารย์จากสาขาพยาบาลศาสตร์ ที่ตอ้ ง
ทางานกับผูร้ ับบริ การทั้งที่เจ็บป่ วยและมีสุขภาพดี เป็ นงานที่ตอ้ งมีความรับผิดชอบสู ง เครี ยด และต้องติดต่อกับ
บุคคลที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านเชื้ อชาติ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงเลือก The Blue mountain retreat
centre เป็ นที่ ฟ้ื นฟู จิ ต วิ ญ ญาณเพื่ อ เพิ่ ม ทัก ษะชี วิ ต และเพิ่ ม พลัง ให้ก ับ ตนเอง

หลักธรรมานามัย
ธรรมานามัย หมายถึง การดาเนินชีวิตอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติตามหลักพุทธ และให้ความสาคัญ
ต่อสิ่ งที่มีผลกระทบต่อสุ ขภาพมีองค์ประกอบ 3 ส่ วน ได้แก่
1. กายานามัย การส่ งเสริ มสุ ขภาพทางกาย ด้วยการออกกาลังกาย และรับประทานอาหารตามธาตุ
และการพักผ่อน
2. จิตตานามัย การส่ งเสริ มสุ ขภาพจิต ประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปั ญญา
3. ชีวติ านามัย การส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ และครอบครัว โดยการควบคุมพฤติกรรมที่เสี่ ยงต่อการเสี ย
คุณภาพของชีวิต งดเว้นสิ่ งเสพติด
ในการไปศึกษาอบรมครั้งนี้ เป็ นการพัฒนาทักษะชีวติ ด้านจิตตานามัย โดยการฟื้ นฟูทางจิตวิญญาณ
ด้วยการทาสมาธิแบบราชาโยคะ และการคิดทางบวก
การฟื้ นฟูชีวติ ทางจิตวิญญาณ (A spiritual retreat)
จิตวิญญาณ คือ การล่วงรู ้ถึงวิธีการในการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุ ข จิตวิญญาณที่แท้จริ งคือการมี
ทัศนคติในเชิงบวกต่อตนเองและผูอ้ ื่นที่ทาให้ชีวติ อยูร่ ่ วมกันด้วยความรัก ความสงบ และความสอดคล้อง
ปรองดอง การนาจิตวิญญาณมาใช้ในชีวติ เกี่ยวข้องกับความเงียบสงบและความนิ่งของจิตใจ จาเป็ นต้องฝึ ก
ให้มีความคิดทางบวกและสมาธิ การทาสมาธิ จะช่วยให้บรรลุสิ่งเหล่านี้ จิตจะชัดเจนและจดจ่อมากขึ้น มี
สมาธิ มากขึ้น ในขณะที่ความคิดทางบวกจะนาไปสู่ ปัญญาและความสงบภายใน การฟื้ นฟูทางจิตวิญญาณ
โดย การคิดทางบวก หรื อการมองโลกในแง่ดี และการทาสมาธิ แบบราชาโยคะ จะช่วยให้เราเข้าสู่
ธรรมชาติด้ งั เดิมของจิตวิญญาณ ประกอบด้วยความสุ ข ความสงบ ความรัก และความปิ ติได้
การทาสมาธิแบบราชาโยคะ (Raja yoga meditation)
ราชาโยคะเป็ นการควบคุ ม จิ ต ใจ เป็ นการปฏิ บ ัติ ท างจิ ต วิ ญ ญาณเพื่ อ เข้า สู่ พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า รู ป แบบ
ในยุค แรกของโยคะคื อ การฝึ กสมาธิ สมาธิ แบบราชาโยคะ คื อการฝึ กสมาธิ ข้ นั สู ง สุ ด มี พ้ื น ฐานทัว่ ไปที่
จะทาการฝึ กฝนตนเอง จิ ตใจ อารมณ์ เพื่ อ นาไปสู่ ส มาธิ ห รื อ เป็ นหนึ่ ง เดี ย วกับ พระเจ้า โดยทางตรง โดย
หลัก การพลัง ชี วิต เกิ ด จากการเคลื่ อ นไหวขึ้ น หรื อ ลงของกระดู ก สั น หลัง จนกว่า จะเกิ ดความสมดุ ล แล้ว
จิ ต ใจและอารมณ์ ก็ จ ะเกิ ดความแจ่ ม ใส สงบ เมื่ อ นั้น ปั ญ ญาก็ จ ะเกิ ด ขึ้ น โดยเคลื่ อนตรงไปสู่ สู น ย์ก ลางห
หน้า ผาก จุ ด สมาธิ น้ ี อยู่สู ง จากหว่า งคิ้ ว ขึ้ นไป ½ นิ้ ว เรี ย กว่า “อัจชานะ” หรื อ ดวงตาที่ 3 เมื่ อ พลังงานที่

สมดุ ล ไหลผ่า นระบบสมองและร่ า งกายไปสู่ ดวงตาที่ 3 จิ ต ใจก็ จะสงบ เบาสบาย จิ ต เป็ นอิ ส ระจาก
ความนึ ก คิ ด ทั้ง ปวง ไร้ ค วามวิ ต กกัง วล ราชาโยคะจึ ง มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ความสมบู ร ณ์ พ ร้ อ มของบุ ค คล
เป็ นการเปลี่ ย นแปลงบุ ค ลิ ก ภาพทั้ง หมด โดยมุ่ ง ขจัดนิ สั ย ที่ ไ ม่ ดี ที่ ค รอบงามนุ ษ ย์ม าเป็ นเวลานาน และ
เสริ ม สร้ า งคุ ณสมบัติ ที่ ดี ง าม เน้นการมี สานึ ก ที่ เ ป็ นดวงวิ ญ ญาณและการมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ดวงวิ ญ ญาณ
สู ง สุ ด เพื่ อ จะได้รั บ พลัง จากผูเ้ ป็ นแหล่ ง พลัง ทาให้ส ามารถขจัด ข้อบกพร่ อ งต่ า งๆของตนเอง โดยต้อ งมี
การพัฒ นาพลัง ทั้ง 8 ได้แก่ 1) พลัง ในการเก็ บ สิ่ ง ที่ ใ ห้ ป ระโยชน์ (power to pack up) 2) พลังในการละ
ทิ้ ง หรื อ ปล่ อ ยสิ่ ง ที่ ไ ม่ มี ป ระโยชน์ (power to withdraw) 3) พลังในการอดทน (power to torelate) 4)
พลัง ในการยอมรั บ ปรั บ ตัว (power to accommodate) 5) พลัง ในการแยกแยะระหว่า งสิ่ ง ผิ ด และสิ่ ง ถู ก
(power to discriminate) 6) พลัง ในการตัด สิ น ลาดับ ความสาคัญ และการตัด สิ นใจ (power to judge) 7)
พลัง ในการเผชิ ญ อุ ป สรรคและการสู ญ เสี ย ต่ า งๆ (power to face) และ 8) พลัง ในการให้ค วามร่ ว มมื อ
(power to co-operate)

การบรรยายและฝึ ก positive thinking โดย Sister Sally
Sister Sally อธิ บายถึง ความคิดเชิงบวก ว่าหมายถึง การมองสิ่ งต่างๆอย่างเข้าใจ ยอมรับได้ใน
ด้านลบ มองปั ญหา ความทุกข์ ความไม่ราบรื่ นเป็ นเรื่ องธรรมดา หากรู ้จกั เลือกใช้ประโยชน์จากด้านบวกที่แฝง
อยูจ่ ากสิ่ งนั้นๆ ได้ เหตุการณ์บางอย่าง เราไม่สามารถเลือกได้วา่ จะให้เกิดหรื อไม่ให้เกิด แต่เมื่อเกิดขึ้นไปแล้ว
เราเลือกได้วา่ จะมองและรู ้สึกกับมันอย่างไร มุมมองของคนเรานั้นมีท้ งั ด้านบวก ด้านลบ หรื อมองแล้วเฉยๆไม่
รู้สึกอะไร (zero) ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั พื้นฐานจิตใต้สานึกของแต่ละคน ความคิดของมนุษย์เรา แบ่งเป็ น 4 ประเภท คือ
1. ความคิดเชิงบวก (Positive thinking) เป็ นการมองโลกในแง่ดี ควรนามาปฏิบตั ิได้เพราะจะ
เป็ นประโยชน์
2. ความคิดเชิงลบ (Negative thinking) เป็ นการมองโลกในแง่ร้าย ซึ่ งไม่ควรนามาปฏิบตั ิ
3. ความคิ ด ที่ จ าเป็ น (Necessary thinking) เป็ นความคิ ด ที่ ส าคัญ เป็ นสิ่ ง จ าเป็ นและเป็ นที่
ต้องการ
4. ความคิดไร้ประโยชน์ (Waste thinking) เป็ นความคิดที่เปล่าประโยชน์ ไร้ประโยชน์
เปรี ยบเสมือนขยะในความคิด
นักจิตวิทยาผูเ้ ชี่ยวชาญ กล่าวว่า จิตของมนุษย์เป็ นเหมือนก้อนหิ นลอยน้ า แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ 1)
จิตสานึกหรื อความรู ้ตวั เป็ นส่ วนที่โผล่พน้ น้ ามี 5 เปอร์เซ็นต์ และ 2) จิตใต้สานึก เป็ นส่ วนใต้น้ าที่มีมากถึง 95
เปอร์ เซ็นต์ มาจากการสะสมประสบการณ์ชีวติ ความคิด ความรู ้สึกเอาไว้ท้ งั ลบและบวก แต่คนเรามักจาเรื่ องลบ
เอาไว้มากกว่า ตัวอย่าง เช่น คนไทยเลี้ยงลูกด้วยการตาหนิ กลัวชมแล้วเหลิง หรื อไม่ก็ชมไม่เป็ น มักนาไป
เปรี ยบเทียบกับคนอื่นๆ ห รื อด่าว่าด้วยถ้อยคารุ นแรง สิ่ งเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในจิตใต้สานึก เมื่อเติบโตขึ้น เวลา
เราคิดถึงอะไรก็คิดติดลบตลอดเวลา และรู ้สึกว่าตนเองไ ด้รับความรักไม่เพียงพอ แม้จะอยูก่ บั ผูค้ นมากมาย แต่
ประสบการณ์ชีวติ ทาให้รู้สึกว่ามีคนรักตนเองน้อย จึงเหงา ว้าเหว่ ไม่เชื่ อมัน่ ไม่ภาคภูมิใจในตนเอง ทั้งหมดนี้จึง
เป็ นพื้นฐานสาคัญและที่มาของความคิดเชิงลบในที่สุด
ความคิดเชิ งบวก หรื อการมองโลกในแง่ดี จะทาให้เกิดความสุ ขทั้งตนเองและผูอ้ ื่น ทาให้มีอารมณ์ขนั
แ ม้ จ ะ เ ผ ชิ ญ ส ถ า น ก า ร ณ์ อั น เ ล ว ร้ า ย ส่ ว น ค ว า ม คิ ด เ ชิ ง ล บ เ ป็ น เ ส มื อ น ม ะ เ ร็ ง ร้ า ย ดั ง นั้ น ค ว ร
คิดแต่สิ่งที่จาเป็ นสาหรับชี วติ โดยการตั้งเป้ าหมายว่าในแต่ละวันว่าเราจะทาอะไรบ้าง เมื่อตั้งเป้ าหมายแล้วเราก็
ควรตั้งใจทาให้ได้ตามที่ต้ งั ไว้
หลักการมองโลกเชิงบวก
ก่อนที่จะเรี ยนรู้ถึงวิธีคิดเชิงบวก ทุกคนลองถามตัวเองดูก่อนว่าอยากเป็ นคนที่มีความสุ ขมากกว่านี้ไหม
หรื อกาลังมีความทุกข์เพราะความคิดของตัวเองตลอดเวลาหรื อเปล่า หากคาตอบคือ "ใช่" นัน่ คือหัวใจสาคัญของ

การฝึ กฝน เพราะ "ความตั้งใจ" เท่านั้นที่จะทาให้การฝึ กหัดวิธีคิดกลายเป็ นผลสาเร็ จได้ หลักในการมองโลกเชิง
บวก เปรี ยบเสมือนบันได 5 ขั้น ดังนี้
บันไดขั้นที่ 1 : มองตัวเองว่าดี การที่คนเราจะมองโลกหรื อมองคนอื่นในแง่ดีได้ ต้องมาจากพื้นฐานที่
มองและเชื่อว่าตัวเองดีเสี ยก่อน ขั้นตอนเพื่อการมองตัวเองว่าดี มีดงั ต่อไปนี้
1.1 หาข้อดีของตนเอง ลองสารวจพิจารณาข้อดีของตนเอง (ไม่ใช่การเข้าข้างตัวเอง) อาจเป็ นความดี
เล็กๆน้อย เช่น พาคนแก่ขา้ มถนน ช่วยลูกนกที่ตกต้นไม้ ฯลฯ เพื่อให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจในตัวเอง
1.2 ถ่อมตัว การมองเห็นความดีของตนเองนั้นมีไว้เพื่อบอกตัวเราเองให้เกิดความพอใจในตัวเอ ง รัก
ตัวเอง แต่ไม่ใช่เพื่อข่มหรื อคุยทับคนอื่น การถ่อมตัวจึงเป็ นอีกคุณสมบัติหนึ่งที่พึงจะมีควบคู่กนั
1.3 สารวจจุดอ่อนของตนเอง เมื่อเรายอมรับได้วา่ นัน่ คือข้อบกพร่ องของเราจริ งๆ ก็จะนาไปสู่ การ
เปลี่ยนแปลงได้ในที่สุด
1.4 เพิม่ ความดี แม้จะรู ้วา่ ตนมีขอ้ ดีในด้านใดบ้าง ก็ไม่ควรหยุดตัวเองไว้เพียงเท่านั้น แต่ควรเพิม่
คุณสมบัติอื่นๆที่ดีให้มากยิง่ ขึ้น อาจเริ่ มต้นโดยการตั้งเป้ าหมายเป็ นข้อๆว่าอยากจะทาอะไรดีๆเพิ่มขึ้นบ้าง แล้ว
ค่อยๆฝึ กฝนไปทีละข้อ
บันไดขั้นที่ 2 : มองคนอืน่ ว่าดี เมื่อผ่านบันไดขั้นแรกมาแล้ว จะทาให้เราเริ่ มตระหนักว่าคนทุกคนล้วน
แต่ไม่สมบูรณ์ ย่อมมีขอ้ บกพร่ องมากน้อยแตกต่างกันออกไป ดังนั้น การมีชีวิตที่มีความสุ ขจึงหมายถึงการอยู่
ร่ วมกันโดยเลือกมองและใช้ประโยชน์จากความดีที่ผอู ้ ื่นมีอยู่ โดยไม่ใช่การเสแสร้ง แต่มองเห็นความดีของเขา
จริ งๆ
บันไดขั้นที่ 3 : มองสิ่ งทีเ่ หลืออยู่ ไม่ ใช่ สิ่งทีข่ าดหาย เมื่อเกิดปั ญหาหรื ออุปสรรคต่างๆขึ้น ลองมอง
ความทุกข์หรื อปั ญหานั้นเป็ นเรื่ องธรรมดา เพราะสิ่ งที่เกิดขึ้นไปแล้วย่อมกลับไปแก้ไขไม่ได้ แต่เราสามารถ
นามาพิจารณาได้วา่ ในวิกฤติที่เราพบนั้นมีขอ้ ดีอะไรแฝงอยูห่ รื อจ ะใช้ประโยชน์จากปั ญหานั้นได้อย่างไรบ้าง
เช่น ผูป้ ่ วยที่เป็ นมะเร็ งรู ้สึกว่า รักตัวเองมากขึ้น เลิกทาอะไรไร้สาระ แล้วหันมาให้ความสาคัญกับการพัฒนา
จิตใจมากขึ้น เช่น ฝึ กสมาธิ ช่วยเหลืองานการกุศล เป็ นต้น
บันไดขั้นที่ 4 : หมั่นบอกตัวเอง ความคิดเป็ นต้นทางและบ่อเกิดของการกระทา ดังนั้น จึงจาเป็ นต้อง
ทาให้ความคิดดีๆอยูก่ บั เราตลอดเวลา เช่น บอกตัวเองว่าเป็ นคนเก่งทุกครั้งที่ทาอะไรสาเร็ จ แม้จะเป็ นเพียง
ความสาเร็ จเล็กน้อย บอกตัวเองว่าเพื่อนร่ วมงานก็เป็ นคนดีคนหนึ่งแม้เขาจะมีขอ้ บกพร่ องอีกหลายอย่าง
บันไดขั้นที่ 5 : ใช้ ประโยชน์ จากคาว่ าขอบคุณ นักจิตวิทยากล่าวว่า เมื่อต้องพบเจอเรื่ องร้าย จงยิม้ แล้ว
กล่าวคาว่า ขอบคุณ เพราะนัน่ คือบททดสอบที่ดีของการมีชีวติ ที่เข้มแข็ง หากมีคนด่าว่าเรา แทนที่จะโต้ตอบ การ
กล่าวคาว่าขอบคุณ จะช่วยลดท่าทีความรุ นแรงลงได้เกือบทั้งหมด ทั้งยังทาให้บุคคลนั้นแปลกใจ และอาจ
กลับไปพิจารณาพฤติกรรมของตัวเองได้โดยที่เราไม่ตอ้ งพูดอะไรสักคา

หลังจากนั้น sister Sally ให้ฝึกปฏิบตั ิเกี่ยวกับความคิด แบ่งผูเ้ ข้าอบรมเป็ น 2 กลุ่มๆละ 4 คน โดยสมมติ
กลุ่มที่ 1 เป็ นชาวนา และกลุ่มที่ 2 เป็ นช่างตัดผม แต่ละอาชี พให้ใช้คาพูดที่แสดงถึงความคิด 4 อย่าง คือความคิด
เชิ งบวก ความคิดเชิ งลบ ความคิดจาเป็ น และความคิดไร้ ประโยชน์ แล้วให้เพื่อนๆ อีก กลุ่ มทายว่า ใครเป็ น
ความคิดชนิ ดใดในความคิดทั้ง 4 ผลจาการฝึ กทุกคนสามารถใช้คาพูดที่แสดงถึงความคิดทั้ง 4 ได้อย่างชัดเจน
และถูกต้อง
และ sister Sally กล่าวถึง สมองมนุษย์วา่ เปรี ยบเสมือนกล่องในความคิด ดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 1

รู ปที่ 2

ในรู ปที่ 1 เราจะมีกล่องในสมองที่บรรจุความคิดลงในกล่อง ว่า คนในครอบครัวหรื อคนที่เรารู้จกั ต้อง
เป็ นอย่างนั้น อย่างนี้ ในความคิดของเรา โดยเอาความคิดและเรื่ องราวต่างๆ ใส่ ไว้ในกล่อง จะทาให้เกิดความ
ทุกข์ ความเครี ยด ตามรู ปที่ 1 สิ่ งที่ถูกต้องคือ ควรเปลี่ยนเป็ นรอยยิม้ ตามรู ปที่ 2 คือ เปิ ดใจให้ยอมรับ สิ่ งที่เขา
เป็ น เนื่องจากไม่มีใครดีไปทั้งหมด หรื อไม่ดีไปทั้งหมด การยอมรับในสื่ งที่เราเป็ นหรื อเขาเป็ นจะทาให้เราอยู่
อย่างมีความสุ ขในการดาเนินชีวติ คาที่ควรหลีกเลี่ยงในดิกชันนารี่ คือคาว่า ความคาดหวัง ทุกคนต้องไม่
คาดหวังคนอื่นว่าเขาต้องเป็ นแบบไหน ควรเปิ ดใจหรื อมีหวั ใจที่เปิ ดกว้าง แม้กระทัง่ ตัวเองก็ตอ้ งยอมรับไม่
คาดหวังเช่นกัน
ในหลักการคิดเชิงบวก ควรต้องนึกถึงตัวเองทางบวกก่อน ถึงจะช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้ ที่สาคัญควรมีความ
เชื่อหรื อความคิดว่าไม่มีสถานการณ์ใดที่สามารถทาร้ายเราได้ ทุกสิ่ งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้น เราต้องเชื่อมัน่ ว่าเรา
ต้องทาได้ แม้สถานการณ์จะแย่เพียงไรก็ตาม ขอให้มีความเชื่อหรื อความคิดที่ดีวา่ เราสามารถทาให้ดีข้ ึนได้
ตัวอย่าง เช่นกรณี คนที่ป่วยเป็ นโรคโปลิโอ ไม่สามารถเดินได้เขาก็มีความคิด มีความมุ่งมัน่ ว่าเขาจะกระโดดได้
ซึ่ งต่อมาเขาก็ทาได้จริ งๆ

การบรรยายและฝึ กปฏิบัติ เรื่อง Spiritual tool หรือ เครื่องมือในการฝึ กทางจิตวิญญาณ : โดยวิทยากร Gina ซึ่ง
เป็ นพยาบาลวิชาชีพรับผิดชอบในการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย (palliative care) สรุ ปสาระสาคัญ ดังนี้
การปฏิบตั ิเพื่อให้เข้าถึงจิตวิญญาณหรื อเพื่อให้จิตวิญญาณสงบ มีความสุ ข มีพลังในตัว มีความรัก ช่วย
เพิ่มความรู ้สึกการเห็นคุณค่าในตนเอง ประกอบด้วย
1.Meditation : การทาสมาธิ จะช่วยให้จิตวิญญาณเกิดความ สงบ (peace) เกิดความคิด (thinking)
และความมัน่ คง (stability) เมื่อภายในสงบก็จะสามารถค้นหาคุณสมบัติที่ดีที่มีอยูม่ าใช้ประโยชน์ได้ ความสงบ
ทาให้มีการตรวจสอบความคิดว่าเป็ นประเภทใด และสามารถเชื่อมโยงกับแหล่งแห่งพลังทางจิตดั้งเดิมของ
ตนเอง หรื อ เชื่อมโยงกับบาบาได้
2.Visualization : จินตภาพหรื อการมองเห็นภาพ เมื่อมีความขัดแย้งถ้าเรามองเห็นภาพว่าจะเกิด
อะไรขึ้นก็จะสามารถจัดการกับปั ญหานั้นได้
3.Reflection : การสะท้อนกลับ เป็ นสิ่ งที่เราใช้กนั อยูท่ ุกวัน โดยเรี ยนรู ้จากสิ่ งที่ทาพลาดไป การ
สะท้อนจะทาให้เกิดการแก้ไขหรื อปรับปรุ งให้ดีข้ ึน
4.Listening : การฟัง ต้องฟังด้วยหัวใจ โดยการนิ่ง มองตาผูพ้ ดู จะทาให้เกิดการสนองตอบที่ดี ไม่
ตัดสิ นผูพ้ ดู จากหน้าตา การแต่งกาย
5.Appreciation : การชื่นชมหรื อชมเชย แก่ผทู ้ ี่ปฏิบตั ิดี
6.Creativity : การสร้างสรรค์วธิ ี ใหม่ๆในการแก้ปัญหา เช่น การนานวัตกรรมมาใช้
7.Play : การเล่น ช่วยทาให้เกิดความสนุกสนาน และยังช่วยให้เราสามารถฝึ กสมาธิ ได้ เช่น เก้าอี้
ดนตรี

การพัฒนาทักษะชีวติ ด้วยหลักธรรมานามัย ในด้านจิตตานามัย ซึ่งเป็ นการฝึ กจิตหรื อฟื้ นฟูจิต
วิญญาณ เพื่อให้จิตเข้มแข็ง มีพลังและเกิดความสุ ขสบาย โดยการทาสมาธิ จะช่วยทาให้ร่างกายมีความต้านทาน
โรคเพิม่ ขึ้น ส่ งผลต่อภาวะสุ ขภาพที่ดีข้ ึน อีกทั้งการคิดทางบวกหรื อการมองโลกในแง่ดี จะทาให้เกิดความสุ ขทั้ง
ตนเองและผูอ้ ื่น ทาให้มีอารมณ์ขนั แม้จะเผชิญสถานการณ์อนั เลวร้าย โดยเฉพาะวิชาชีพพยาบาลซึ่งเป็ นวิชาชีพที่
ต้องเกี่ยวข้องหรื อมีความสัมพันธ์กบั ชีวติ มนุษย์ ที่หลากหลายทั้งเชื้อชาติและวัฒนธรรม ดังนั้นการที่เรา ใช้
หลักการคิดเชิงบวก ด้วยการนึกถึงตัวเองทางบวกก่อน ถึงจะช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้ ที่สาคัญเราต้องมีความเชื่อหรื อ
ความคิดว่าไม่มีสถานการณ์ใดที่สามารถทาร้ายเราได้ ทุกสิ่ งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้น เราต้องเชื่อมัน่ ว่าเราต้องทาได้
จึงจะสามารดาเนินชีวิตได่อย่างมีความสุ ขทั้งการทางานและการดาเนินชีวติ ประจาวัน
………………………………………………………………………………………….

