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ภาพขา่ววดับางแสน 

วดัแม่พระเมอืงลูรด์ บางแสน 

 คณุพ่อเฮนรี ่สมชาย เกษ ี(คณุพ่อไกอ่)ู 
1 ปี 9 เดอืน กบัคณะเซอรร์า่บางแสน  (5 สงิหาคม 2018 – 11 พฤษภาคม 2020) 

 
 

สวสัดคีะ่คณุพ่ออแูละพีน่อ้งเซอรร์า่ทกุท่าน 
      ในโอกาสทีค่ณุพ่อตอ้งยา้ยไปรบั ต าแหน่งหนา้ทีใ่หม่เป็น อธกิารบา้นเณรพระ

หฤทยั ศรรีาชา ตัง้แตว่นัที ่11 พฤษภาคม 2020 เป็นตน้ไป เน่ืองจากภาวะวกิฤต โค

วดิ 19 พวกเราไม่มโีอกาสไดป้ระชมุ และขอบคณุคณุพ่ออยา่งเป็นทางการ  

ตลอดระยะเวลาเกอืบ 2 ปี ทีค่ณุพ่อเป็นจติตาธกิารเซอรร์า่กลุม่บางแสน คณุพ่อไดใ้ห ้

ค าแนะน า ใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการสง่เสรมิกระแสเรยีก และกจิการของเซอรร์า่

ดว้ยดตีลอดมา โดยเฉพาะเร ือ่งการท าเอกสาร การขบัรถพาพวกเราไปประชมุ ไปท า

กจิกรรมตา่งๆ    ในฐานะประธานเซอรร์า่กลุม่บางแสน ขอขอบคณุคณุพอ่อเูป็นอยา่ง

สงูมา ณ โอกาสนี ้ และขอขอบคณุพีน่อ้งเซอรร์า่ทุกท่าน ทีใ่หค้วามรว่มมอื ใหค้ า

ช ีแ้นะมาโดยตลอดวลัลดา เลา้กอบกลุ (พีห่มวยคะ่) 

 
 

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลรูด์ 

ปีที ่ 26  ฉบบัที ่ 1315    วนัอาทติยท์ี ่   10    พฤษภาคม     2563/2020 

ขอ้คดิ         

 บทอา่นจากจดหมายนักบุญเปโตรในวนันี ้ ท่านเขยีนใหเ้ห็นถงึศกัดิศ์รทีีค่รสิตชน

ทุกคนไดร้บั และจงภมูใิจวา่การเป็นศษิยต์ดิตามพระครสิตด์ว้ยความเชือ่ทีต่อ้งพสิจูนด์ว้ย

ชวีติน้ัน ท่ามกลางความทุกขย์ากล าบาก ยอ่มสง่ผลดตีอ่ชวีตินี ้"ท่านทัง้หลายถกู

เลอืกสรรเป็นสมณราชตระกลู เป็นชนชาตศิกัดิส์ทิธิ ์ เป็นกรรมสทิธิพ์เิศษของพระเจา้..." 

น่ีเป็นการบรรยายทีน่่าอา่นและภมูใิจจากการเป็นศษิยข์องพระองค ์ จงเจรญิชวีติอยา่งมี

ศกัดิศ์รสีมกบัทีนั่กบุญเปโตรสอนไว ้

“เราด ารงอยูใ่นพระบดิา และพระบดิาทรงด ารงอยูใ่นเรา” 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

             ใย...ชวีติ 
 เมือ่ชวีติไม่สิน้สดุอยา่หยดุหวงั                เมือ่ก าลงัยงัมอียา่หนีถอย 

เมือ่สดุเอือ้มไยไม่ใชไ้มส้อย                             มวัแตค่อยจะได ้มาเมือ่ไร 

 สภุาษติผดิเป็นครรููก้นัทัว่                         จงอยา่กลวัเมือ่ตวัผดิคดิแกไ้ข 

พลาดอกีทไีม่มทีอ้สูต้อ่ไป                               แมไ้ม่ไดด้งัใจปอง...ลองอกีท ี

สญัลกัษณใ์นครสิตศ์ลิป์ 

 หมวด  7   วตัถทุีใ่ชใ้นศาสนพธิ ี  ( Religious  Objects ) 

 ไมก้างเขนแบบกรกี  (Greek Cross)  มแีขนเท่ากนัทัง้สีด่า้น   ไม ้

กางเขนแบบนีม้กัใชเ้ป็นสญัลกัษณข์องครสิตจกัรมากกวา่ใชเ้ป็น

สญัลกัษณข์องครสิตชนและการสละพระชนมชพีของพระองคเ์ป็นเคร ือ่ง

สงัเวยเพือ่ไถบ่าปใหแ้กม่นุษยชาต ิ

วนัองัคารที ่12 พ.ค.20          ระลกึถงึ    น.เนเรโอ อาคลิเล และเพือ่นมรณสกัข ี 

    น. ปันกราส มรณสกัข ี

วนัพุธที ่13 พ.ค. 20             ระลกึถงึ   พระนางมารยีพ์รหมจารแีห่งฟาตมิา 

วนัพฤหสับดทีี ่14 พ.ค. 20   ฉลองนักบุญมทัธอีสั อคัรสาวก 

วนัอาทติยท์ี ่17 พ.ค. 20         สปัดาหท์ี ่6 เทศกาลปัสกา          
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ภาพขา่ววดับางแสน 

 
 

คณุพอ่ไกอ่ ู1 ปี 9 เดอืน กบัคณะเซอรร์า่บางแสน  

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2020/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/11644-12,ay20
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2020/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/11644-12,ay20
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2020/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/11643-13may20
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2020/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2020/11642-14may20
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2020/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2020/11601-12apr20


วดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน 
เลขที ่167  ถนนลงหาดบางแสน  ต าบลแสนสขุ  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชลบุร ี
วนัอาทติย ์ พธิบูีชาขอบพระคณุ ภาษาองักฤษ เวลา 09.00 น. และ ภาษาไทย 10.30 น. 
วนัศกุรต์น้เดอืน  วนัเสาร ์ นพวารแม่พระนิจจานุเคราะห ์และพธิบูีชาขอบพระคณุ เวลา 19.30 น. 
ทุกวนัที ่11 ของเดอืน เวลาทุ่มคร ึง่    ขอเชญิรว่มแห่เทดิเกยีรตแิม่พระทีว่ดับางแสน 
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ประชาสมัพนัธ ์

1.  เพือ่ป้องกนัและควบคมุการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ตามทีร่ฐับาลไดป้ระกาศ
ภาวะฉุกเฉิน และค าสัง่จากคณะกรรมการโรคตดิตอ่จงัหวดัชลบุร ีวดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน ของด
กจิกรรมของวดัฯ ดงันี ้

1.1  งดการสง่ศลีวนัศุกรต์น้เดอืน แต่กรณีโปรดศลีเจมิคนไขฯ้ สามารถเชญิคณุพ่อไดต้ามปกต.ิ 
1.2  งดพธิกีรรมในวดัทัง้หมด โดยพีน่อ้งสามารถรว่มมสิซาฯ วนัธรรมดาผ่านทางสือ่ออนไลนจ์ากการ

ถา่ยทอดสดของหน่วยงานสือ่มวลชนฯ สงัฆมณฑลจนัทบุร ีทกุวนั เวลา 08:00 น. หรอืจากวดัอืน่ๆ ได ้
ตามเวลาทีส่ะดวก สว่นวนัอาทติย ์จะมกีารถา่ยทอดสดมสิซาฯ ผ่านทางไลนก์รุป๊ “ชมุชนวดับางแสน” 
และเฟสบุก๊ แฟนเพจ “Bangsaen Church” เวลา 10:30 น. ครบั.  

1.3  งดกจิกรรมกลุม่ผูส้งูอาย ุในวนัศุกรส์ปัดาหท์ีส่ีข่องเดอืน. 
 
2.  การรณรงคจ์ติตารมณม์หาพรต ประจ าปี ค.ศ.2020 กลุม่เป้าหมายทีจ่ะรบัปัจจยัคอื “มูลนิธสิงเคราะห ์

เด็ก พทัยา” และ “ผูท้พุพลภาพ และยากไรใ้นเขตวดั สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร”ี ขอพีน่อ้งน ากระปุก
มหาพรตมาสง่คนืใหก้บัคณุพ่อทีบ่า้นพกัพระสงฆ ์หรอืโอนเขา้บญัชธีนาคารธนชาต ิสาขาแหลมทอง 
บางแสน เลขบญัช ี455-6-10935-6 ชือ่บญัช ีสมชาย เกษี เพือ่คณุพ่อจะไดร้วบรวม และน าสง่สงัฆ
มณฑลตอ่ไปครบั. 

 
3.  ในชว่งเวลาทีเ่รางดมสิซาทีว่ดั และตอ้งเวน้ระยะห่างในการป้องกนัการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 

(COVID-19) เพือ่ความชดัเจนในการท าบญัชวีดั พ่อขอแยกบญัชธีนาคารเพือ่พีน่อ้งจะไดโ้อนเขา้
โดยแบ่งตามวตัถปุระสงคต์า่งๆ ดงันี ้

 
3.1  เพือ่ขอมสิซาทีต่อ้งการใหล้งบญัชวีดั ใสถ่งุทาน หรอืท าบุญใหว้ดั ใหโ้อนเขา้บญัชธีนาคารกรงุไทย 

สาขาบางแสน เลขบญัช ี672-8-42171-8 ชือ่บญัช ีสมชาย เกษี. 
 
3.2  เพือ่การรณรงคจ์ติตารมณม์หาพรต ในนามของวดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน ใหโ้อนเขา้บญัชี

ธนาคารธนชาต ิสาขาแหลมทองบางแสน เลขบญัช ี455-6-10935-6 ชือ่บญัช ีสมชาย เกษี. 
 
4.  จาก ประกาศสงัฆมณฑลจนัทบุร ีที ่สจ. 024/2020 เร ือ่งการแตง่ตัง้พระสงฆป์ฏบิตัหินา้ทีต่า่งๆ โดย

พระคณุเจา้ซลิวโีอ สริพิงษ ์จรสัศร ีพระสงัฆราชแห่งสงัฆมณฑลจนัทบุร ีณ วนัพุธที ่8 เมษายน ค.ศ. 
2020 มสีว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัวดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน ดงันี ้

 
4.1  คณุพ่อยอหน์ บปัตสิต ์สมศกัดิ ์พรประสทิธิ ์ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นเจา้อาวาสวดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน. 
 
4.2  คณุพ่อเฮนร ี ่สมชาย เกษี ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นอธกิารบา้นเณรพระหฤทยัฯ ศรรีาชา + รบัผดิชอบฝ่าย

อภบิาล แผนกพระสงฆ ์+ แผนกสามเณราลยัและกระแสเรยีก + แผนกเณรกลาง/ใหญ/่ปีฝึกงาน
อภบิาล/ไตรต่รองกระแสเรยีก + แผนกองคก์รฆราวาส กลุม่เซอรร์า่ + ฝ่ายธรรมทตูและการศกึษา
อบรม แผนกมรดก และวฒันธรรม. 
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คณุพอ่เจา้อาวาสทกัทาย 

 
sic et vos cum feceritis omnia quae praecepta sunt vobis dicite  
servi inutiles sumus quod debuimus facere fecimus” (ลกูา 17,10) 

 
 พีน่อ้งทีร่กั วนันีน่้าจะเป็นสารวดัฉบบัสดุทา้ยทีพ่่อจะไดเ้ขยีนถงึพีน่อ้งฯ กอ่นทีจ่ะ
ยา้ยไปรบัหนา้ทีใ่หม่ทีบ่า้นเณรฯ แลว้  
 
 ดงัน้ัน พ่อจงึอยากจะถอืโอกาสนี ้ขอบคณุพีน่อ้งทุกคนทีใ่หก้ารตอ้นรบัพ่อเป็น
อยา่งด ีรวมถงึใหค้วามรว่มมอื และใหก้ารสนับสนุนดว้ยวธิกีารตา่งๆ ตลอดชว่งเวลาที่

ผ่านมา ขอแม่พระฯ ไดต้อบแทนน า้ใจดขีองพีน่อ้งเป็นรอ้ยเท่าทวคีณูดว้ยครบั 
 
 ประการตอ่มา หากมสีิง่ใดทีพ่่อท าใหพ้ีน่อ้งผดิหวงั เสยีใจ พ่อขอใชโ้อกาสนี ้ขอ
โทษพีน่อ้งดว้ย ขอพีน่อ้งไดใ้หอ้ภยัพ่อดว้ยนะครบั 
 
 สดุทา้ย พ่อขอฝากชวีติของพ่อ และลกูๆ เณรฯ ไวใ้นค าภาวนาของพีน่อ้งตอ่ไป
ดว้ยครบั และพีน่อ้งทุกคน จะอยูใ่นค าภาวนาของพ่อ และลกูๆ เณรฯ เสมอไปดว้ย
เชน่กนั. 
 
 ขอพระอวยพรพีน่อ้งทุกท่านเสมอไปครบั. 
 
          ดว้ยความเคารพรกั. 
 
          พ่อไกอ่.ู 



 

       นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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                                 จงท าชวีติใหเ้หมอืนแบงค ์1000 

 นักพูดทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัดท่ีานหน่ึง ไดเ้ร ิม่หยดุการสมัมนาของเขา โดยการหยบิแบงค ์1,000 
ขึน้มา   ในหอ้งทีม่ผูีเ้ขา้ฟังรว่ม 200 ท่าน แลว้เขาก็พูดวา่  

“ใครอยากไดแ้บงค ์1,000 นีบ้า้ง?” 

มมีอืไดถ้กูยกขึน้เป็นจ านวนมาก   

เขาก็พูดตอ่วา่...“ฉันจะใหเ้งนิแบงค ์

1,000 นีแ้กห่น่ึงในพวกท่าน แตค่ร ัง้

แรกนีฉั้นจะท าอยา่งนี”้ 

เขาเร ิม่ทีจ่ะขย า ๆ เงนิน้ัน 

แลว้เขาก็ถามอกีวา่...”ใครจะยงั

ตอ้งการมนัอกี?” 

ยงัคงมมีอืทีย่กขึน้อกี      

“ด”ี  เขาตอบ 

“แลว้ถา้ฉันท าอยา่งนีล้ะ่”     และเขาก็ทิง้มนัลงทีพ่ืน้ เร ิม่ทีเ่หยยีบย ่ามนัดว้ยรองเทา้ของ

เขา แลว้เขาก็เก็บขึน้มา ขณะนีม้นัทัง้ยบัยูย่ีแ่ละสกปรก 

“ตอนนีใ้ครยงัตอ้งการมนัอกี?”   ก็ยงัคงมคีนยกมอือกี 

“เพือ่น ๆ คุณไดเ้รยีนรูบ้ทเรยีนทีม่ีคุณค่ามากทีสุ่ดบทหน่ึงแลว้ว่า...ไม่ว่าฉันจะท า อะไร

กบัเงิน คุณก็ยงัตอ้งการมนัอยู่ เพราะว่ามนัไม่ไดล้ดคุณค่าในตวัมนัลงเลย มนัก็ยงัคงมีค่า 

1,000 บาท อยูน่ั่นเอง” 

เหมอืน กบัหลาย ๆ คร ัง้ ในชวีติของเราทีถ่กูทิง้ ถกูเหยยีบย ่า และถกูท าใหส้กปรก โดยสิง่

ทีเ่ราตดัสนิใจท ามนัและสภาพแวดลอ้มทีเ่ราเจอ ท าใหเ้รารูส้กึวา่คณุคา่ของเราลดนอ้ยลง 

แตไ่ม่วา่อะไรทีไ่ดเ้กดิขึน้ หรอือะไรทีจ่ะเกดิขึน้ คณุไม่เคยสญูเสยีคณุคา่ในตวัเอง 

คุณเป็นคนพเิศษ อย่าลมืมนัตลอดไป อย่าน าความผิดหวงัของเมื่อวาน มาบดบงัความ

ฝัน...ในวนัพรุง่นี ้
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เคล็ดลบั 7 ขอ้ ก าจดัความคดิในแงล่บใหเ้ป็นบวก บทความดีๆ  
ชือ่ไดเ้ลยวา่ปัจจบุนั ทกุคนตอ้งมเีร ือ่งใหค้ดิมากมายกบัปัญหาตา่งๆ ท าใหเ้กดิความเครยีดมากๆ ก็

จะท าใหเ้กดิเป็นอารมณท์ีไ่ม่ด ีความคดิตา่งๆของเราก็จะเป็นลบไปดว้ย เมือ่ความคดิตดิลบก็จะท าใหว้นัดีๆ ก็

จะกลายเป็นวนัแย่ๆ ไปเลย วนันีซ้าซาน่า เราม ี7 เคล็ดลบัวธิใีนการก าจดัความคดิในแงล่บมาฝากจรา้ 

1. มสีตอิยูก่บัปัจจบุนัไมใ่ชอ่ดตี  ไม่มอีะไรท าใหเ้กดิความคดิในแง่ลบไดเ้รว็ไปกวา่การใชพ้ลงังาน

มากเกนิไปกบัอดตีทีผ่่านมา การครุน่คดิถงึสิง่ทีอ่าจเกดิขึน้ สิง่ทีค่วรเกดิขึน้ หรอืสิง่ทีเ่กดิขึน้ไปแลว้มกัจะ

ท าใหเ้กดิอารมณใ์นแง่ลบตามมา การจมอยูก่บัอดตีจะท าใหค้ณุไม่มสีตอิยูก่บัปัจจบุนัและขดัขวางคณุ

ไม่ใหก้า้วไปขา้งหนา้ได ้ดงัน้ันคณุควรเลกิหมกมุ่นกบัอดตีและมสีตอิยูก่บัปัจจบุนัดกีวา่ 

2. รูจ้กัใหอ้ภยั  การใหอ้ภยัคอืการยตุคิวามไม่พอใจทีม่ตีอ่บุคคลอืน่หรอืสถานการณท์ีเ่กดิขึน้เพือ่

แสดงความเห็นอกเห็นใจตอ่ผูท้ีก่ระท าผดิและอาจเป็นกญุแจส าคญัในการก าจดัความคดิในแง่ลบออกไป 

การเหน่ียวร ัง้ความเจ็บปวดและความโกรธไวม้แีตจ่ะท าใหค้ณุจ็บปวดในระยะยาว ทางทีด่คีณุควรยอมรบัใน

สิง่ทีเ่กดิขึน้ไปแลว้และปลดปลอ่ยอารมณใ์นแง่ลบออกไปเพือ่เป็นการเสรมิสรา้งพลงั การปลดปลอ่ย

อารมณไ์ม่ใชก่ารฟ้ืนฟูความเชือ่มั่นตอ่คนอืน่แตเ่ป็นการไม่ยอมใหส้ถานการณม์อี านาจเหนือตวัคณุเอง

ตา่งหาก 

3. ลงทนุดแูลตวัเอง  คณุควรดแูลตวัเองไม่วา่ในขณะน้ันคณุจะรูส้กึเศรา้หรอืโกรธก็ตาม ยิง่คณุรกั

และใหเ้กยีรตติวัเองมากเทา่ไหรค่ณุก็จะยิง่กลายเป็นคนทีม่จีติใจเขม้แข็ง การใชเ้วลาอยูก่บัคนรกัจะไดท้ ัง้

ความรกัและแรงสนับสนุน คุณจะไดเ้คลือ่นไหวรา่งกายทีท่ าใหรู้ส้กึสดชืน่ ฝึกสมาธไิดน้านกวา่ปกต ิหรอื

แมแ้ตบ่ าบดัตวัเองดว้ยการนวด 

4. ฝึกการคดิเชงิบวก  คณุมกัจะพูด คดิ หรอืท าอะไรซ า้ๆในแง่ลบหรอืเปลา่? แน่นอนวา่ใช!่ และยิง่

คณุพยายามบอกตวัเองใหห้ยดุคดิก็ยิง่ดเูหมอืนวา่คณุจะหมกมุ่นอยู่กบัมนัใชไ่หม? ทางแกค้อืควรเปลีย่น

บทสนทนาในหวัใหก้ลายเป็นแง่บวกโดยการพูดคยุกบัตวัเองในเชงิบวก น่ีคอืกญุแจส าคญัทีจ่ะลดระดบั

การมองโลกในแง่รา้ยใหต้ ่าลง 

5. หลกีเลีย่งคนและสถานการณท์ีบ่ ัน่ทอนจติใจ  หากคณุไม่สามารถระบุวา่ความคดิในแง่ลบของ

คณุเกดิจากอะไรไดท้นัท ีคุณควรมองหาสถานการณอ์นัเป็นสาเหตทุีท่ าใหค้ณุรูส้กึกงัวลหรอืมอีารมณใ์น

แง่ลบอืน่ๆแทน เชน่ การประชมุกบัเพือ่นรว่มงานบางคน การออกก าลงักาย หรอืการไปเยีย่มญาตคินอืน่ๆ 

หากเป็นไปไดค้ณุควรหลกีเลีย่งผูค้นหรอืสถานการณเ์หลา่น้ัน 

6. ทอ่งค าคมเชงิบวกซ า้ๆ  ครฝึูกสมาธคินหน่ึงของฉันมกัจะพูดวา่ “การควบคมุทีแ่ทจ้รงิมาจาก

การทีไ่ม่ไดท้ าอะไร” และฉันก็จะทอ่งประโยคนีซ้ า้ๆเมือ่อารมณข์องฉันรนุแรงขึน้ บางคร ัง้หากเราน่ังสงบสติ

อารมณอ์ยูก่บัตวัเองเงยีบๆและปลอ่ยใหม้นัผ่านเลยไปแทนทีจ่ะแสดงออกมาหรอืตอบสนองโดยทนัท ีเราก็

จะเร ิม่รูส้กึมพีลงัมากขึน้แทนทีจ่ะออ่นแอลง 

7. เก็บเสยีงวจิารณท์ีเ่กดิขึน้ภายในใจของตวัเองได ้ คณุตอ้งพฒันาความรูส้กึของการรูค้ณุคา่ใน

ตนเองเพือ่ป้องกนัวงจรของความคดิในแง่ลบและความเชือ่ทีท่ ารา้ยตวัเอง คณุควรตระหนักดวีา่ตวัคณุเอง

เป็นบุคคลทีน่่าทึง่และมคีวามสามารถมากพอ คณุจะเร ิม่ทนตอ่ความผดิพลาดง่ายๆและทนกบัความคดิทีว่า่

ไม่มใีครบนโลกนีท้ีส่มบูรณแ์บบรวมถงึตวัคณุดว้ย จากน้ันคณุก็จะเร ิม่เก็บเสยีงวจิารณท์ีเ่กดิขึน้ภายในใจ

ของตวัคณุเองได!้ 
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