
กล้าที่จะก้าว "ไม่กล้าก็ไม่ก้าว  ไม่ก้าวก็ไม่เดิน"
Monday, 29 June 2009 10:23

“ ผู้ที่มีลักษณะที่จะประสบความสำเร็จ และพบความสุข
คือผู้ที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ผู้ที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง
คือผู้ที่กล้าหาญที่จะรับฟังคำติมากกว่าคำชม คือ กล้า...
ผู้ที่มีลักษณะที่จะล้มเหลว และมีแต่ความทุกข์ใจ
คือผู้ที่ยึดตัวเองเป็นหลัก ไม่ยอมรับฟังผู้อื่น
ผู้ที่ยึดตัวเองเป็นหลัก คือผู้ที่หมดโอกาสเรียนรู้โดยแท้จริง
แม้ใจอยากได้แต่สิ่งดีๆ แต่สิ่งดีๆก็เข้าไม่ถึงใจ
เพราะความกลัว ใจจึง ปิด  ความคิด จึงไม่ก้าว  ”
      

  

01. เชื่อมั่นและศรัทธาในมือข้างขวาของคุณ

  

     • “ ธรรมชาติสร้างแขนมาให้มนุษย์สองข้าง พร้อมมือสวยๆ อีกหนึ่งคู่
คนส่วนมากถนัดขวา ใช้มือขวามากกว่ามือซ้าย มือซ้ายคือมือแห่งโชคชะตา
มือขวาคือมือที่สร้างและทำ แต่คนหลายคนกลับปล่อยให้โชคชะตามากำหนดชีวิต”
     • …โชคชะตาเป็นสิ่งนามธรรมที่คนเราคิดขึ้นมาเอง
มันจะไม่มีทางมีอิทธิพลเหนือกว่าจิตใจเราได้เลย ..เมื่อไหร่ที่หัวใจอ่อนแอ 
อย่าปล่อยให้ชีวิตเอนตาม

  

02. ปัญหามีไว้แก้ไข ..หลบได้ พักได้แต่อย่าหนี

  

     • การนั่งดูปัญหาตีกันแม้มันจะไม่ถูกต้องนัก แต่อย่างน้อยเราจะเป็นคนคุมเกม
ดีกว่าลงไปแก้ปัญหา ทั้งที่หัวใจยังอ่อนแอ.
     • เวลาที่เชือกพันกัน คนส่วนมาก มักจะใช้มีดตัดออก    
จะมีใครสักกี่คนมานั่งแก้ด้วยมือ
     • ปัญหาของคนเรา จริงๆแล้วคือการหนีปัญหานั่นแหละ เพราะถ้าเราตั้งใจแก้มัน
มีหรือจะไม่มีทางออก  แพ้บ้าง ชนะบ้าง เป็นเรื่องปกติ 

  

03. อย่ากลัวผิดถ้าคิดจะพูด..อย่าคิดว่าสิ่งที่คนอื่นพูดนั้นผิด
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     • บางทีความเงียบสงบก็สยบความเคลื่อนไหวไม่ได้เสมอไปหรอก
แม้ว่าเราจะนั่งในที่ตัวเองเราก็มีสิทธิ์ถูกชน
ถ้าเราไม่ส่งเสียงให้เขารู้ว่าเรานั่งอยู่.
     • คนที่พยายามทำทุกอย่างให้ถูกใจคนอื่น
คนนั้นจะเป็นคนที่เหนื่อยที่สุดตลอดชีวิต การตอบคำถามเพื่อเอาใจคนถาม
ก็เท่ากับว่าเรายอมให้เขาครอบงำ .. เมื่อสูญเสียความเป็นตัวเองไปแล้ว
เธอจะเรียกมันกลับคืนมาได้ยาก อย่าลืมว่า  คนแต่ละคน พูด ฟัง คิด ไม่เหมือนกัน
ไม่มีใครทำอะไรถูกใจใครได้ทั้งหมด
     • องค์กรไม่ได้ต้องการคนที่ทำตามใจเขาทั้งหมด ถ้าเธอไม่แสดงให้เขาเห็นว่า
มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในคุณค่าของตัวเอง
แล้วจะให้เขาเชื่อได้อย่างไรว่าเธอจะสามารถพาองค์กรของเขาก้าวไปข้างหน้าได้...

  

04. การเปลี่ยนแปลงเป็นหนทางที่ทำให้เกิดสิ่งที่ดีกว่า

  

     • โลกนี้คงหยุดหมุนไปนานแล้ว ถ้าคนทุกคน ไม่กล้าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ
     • เพียงบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเธอ เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นเอง
ไม่เห็นมีอะไรเลวร้ายอย่างที่คิดเลย

  

05. ความรัก…กับพลังในการก้าวหน้า

  

     • ถ้าสังเกตดูดีๆ ผู้ชายจะยอมทิ้งผู้หญิงที่รัก ทิ้งหัวใจ เพื่อสร้างโลก
แต่ผู้หญิงจะยอมทิ้งโลก เพื่อผู้ชายที่รัก
     • อยากให้คนที่รู้สึกแบบนี้ อย่ามองความรักเป็นความเคยชินที่ต้องได้
ลองมองความรักเป็นของขวัญที่วิเศษ เพราะทุกครั้งที่ได้ของขวัญจากใคร
หัวใจเราจะเต้นแรง..เช่นกันเมื่อได้รักใคร หัวใจเราก็จะเต้นแรง พอหัวใจเต้นแรง
เลือดก็สูบฉีด สมองก็ปลอดโปร่ง แล้วแบบนี้
จะไม่มีแรงก้าวไปข้างหน้าเลยเชียวเหรอ...

  

06. โลกนี้พร้อมที่จะให้อภัย คนที่ยอมรับผิดอยู่เสมอ

  

     • ผิดครั้งแรกถือเป็นประสบการณ์นั้นจริง
แต่ผิดครั้งที่สองไม่ได้หมายความว่าโง่เสมอไป
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เพราะเคยมีใครหลายคนในอดีตที่ผิดนับพันครั้ง
จนสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับโลกได้สำเร็จ.
     • ถ้าคนทุกคนยอมรับความผิดพลาด ของตัวเอง และของคนอื่น
โลกนี้จะไม่มีใครทะเลาะกันเลย
     • ถ้ากล้ายอมรับว่าเราผิด เราจะเข้าใจ และ ให้อภัยคนอื่นที่เขาทำผิดบ้าง

  

07. ชีวิตต้องก้าวไปข้างหน้า…เหนื่อยก็หยุดพัก แต่อย่าเดินกลับหลัง

  

     • ถ้าเมื่อไหร่เราได้ใช้เวลาในชีวิตอย่างคุ้มค่า
เราจะรู้สึกว่าชีวิตที่เหลือนั้นเป็นกำไรล้วนๆ เวลาก้าวไปข้างหน้า
ทุกๆสิบก้าวเราเหยียบหนาม ถ้าเมื่อไหร่ท้อแล้วเดินกลับหลัง
ก็เท่ากับว่าที่ผ่านมาเราเจ็บฟรี.

  

08. เวลาในชีวิตมีน้อย อย่าตกเป็นทาสของเวลา

  

     • ถ้าลองนั่งนับดูดีๆ แล้ว อายุคนเราสั้นนิดเดียว ที่ผ่านไปทุกๆ วินาที
นั้นคือกำไรชีวิตเราทั้งนั้น ศักยภาพของคนมีขอบเขต ทำอะไรได้ในเวลาที่จำกัด
ถ้าเราไปฝืน มันก็จะเสียหายไปหมด ...การทำงานที่ดี คือการทำงานในเวลางาน 
การเรียนที่ดีที่สุด คือการตั้งใจเรียนในห้องเรียน

  

09. สิ่งดีๆในชีวิต…มักไม่เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญ

  

     • ชิวิตคนเราต้องเหงื่อออก ทำอะไรแค่ไหน ผลมันก็ย้อนกลับมาแค่นั้น
ไม่มีความสำเร็จใดได้มาอย่างง่ายดาย
     • สำหรับคนช่างเลือก ไม่ว่าจะทำอะไร ก็ต้องทำให้ดีทึ่สุด แม้จะเหนื่อย หนัก
ต่อสู้มากสักหน่อย แต่ผลกลับมาก็คุ้มค่าเหนื่อย
อย่างน้อยเราก็ได้เลือกสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดให้ตัวเอง
เช่นในการเลือกคนดีๆมาเป็นคู่ครอง สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ
หรือโชคชะตา ไม่ใช่ว่าเขาดวงดี แต่เพราะเขาเลือกเขาพิถีพิถันกับชีวิต

  

10. คนที่อยู่รอบข้างทุกคน มีอิทธิพลกับชีวิตเรา
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     • หลายคน มักมีบุคคลต้นแบบของตัวเอง ไม่ใช่เพื่อเลียนแบบหรือทำตาม
แต่เขาจะช่วยให้เราเดินอย่างมีทิศทางมากขึ้น
     • เวลาเราอยู่กับใคร กับอะไรก็ตาม สิ่งนั้นมักมีผลกับจิตใจโดยไม่รู้ตัว
     • ในช่วงชีวิตที่ยังมีโอกาสได้พบปะผู้คนมากมาย
เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เลือกเพื่อน อย่าลืมกลั่นกรองคนที่จะเป็นมิตรสักนิด
เพราะคนเหล่านี้จะมีอิทธิพลกับชีวิตเราในอนาคตอีกนาน

  

11. คบคนทุกประเภท…แต่อย่าทำตัวเหมือนคนบางประเภท

  

     • ในสังคมมีทั้งคนดี และคนไม่ดี ความจำเป็นในชีวิต
อาจทำให้เราไม่สามารถเลือกคบคนได้ สำคัญที่ตัวเรา
ว่าจะหนักแน่นและดูแลตัวเองได้แค่ไหน.ถ้าเราคบคนทุกประเภท เราจะมีข้อมูลหลากหลาย
และรู้วิธีจัดการกับคนแต่ละแบบ รู้วิธีที่จะทำให้เขาเป็นคนดีของเราได้
หรืออย่างน้อยก็รู้จักวิธีดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากคนแย่ๆ

  

12. ลองทำอะไรให้เป็นหลายๆอย่าง..แต่เก่งอย่างเดียว

  

     • การทำอะไรได้หลายๆอย่างเป็นสิ่งดี แต่ควรทำให้มันดีสักอย่างสิน่า
     • คนที่มีความสามารถรอบตัว
นอกจากไม่เป็นภาระของคนอื่นแล้วเราจะรู้สึกดีทุกครั้ง
ที่ความสามารถของเราช่วยคนอื่นได้ด้วย

  

13. ความรักไม่มีคำว่าสาย…แต่ร่างกายเรามีชิ้นเดียวในโลก

  

     • สิ่งที่ผู้หญิงมักมองข้าม ยามมีรักทุ่มเทให้เขาทุกอย่าง
ให้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนรู้ใจเขา ก็ได้รู้ใจเขาทั้งหมดจริงๆ แต่ไม่รู้ใจตัวเอง นานๆ
ทีได้มีเวลาส่องกระจกดู ... อ้าว  จำตัวเองไม่ได้เสียแล้ว หรือ รักเขาจนลืมดูตัวเอง
ส่องกระจกทักทายตัวเองเสียหน่อย ว่าเราละเลยตัวเองไปหรือเปล่า 
แล้วดูแลตัวเองเสียบ้าง
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14. ถ้าแคร์คำพูดแย่ๆ … ก็เท่ากับแพ้ใจตัวเอง

  

     • ถ้าคนหนึ่งตีกลอง แล้วอีกคนยิ่งเต้น คนตีเขาก็ยิ่งตี
แต่ถ้าตีแล้วไม่เกิดอะไรขึ้น เขาก็จะหยุดไปเอง เพราะตีไปก็เหนื่อยเปล่า
     • บ่อยครั้งที่เรามักเจอคำพูดแย่ๆ จากคนรอบข้าง ถ้าไม่รู้จักดูแลจิตใจ
ความรู้สึกของตัวเอง เราจะถูกบั่นทอนลงทีละนิด ดูแลหัวใจของเราให้ดี
เรียนรู้ที่จะคิดปฏิเสธคำพูดแย่ๆ จากคนอื่น รู้แหล่งที่มาอย่างมีเหตุผล
แล้วจะไม่มีอะไรมาบั่นทอนหัวใจเราได้เลย

  

15. อย่าพูดว่า “ทำไม่ได้” เพราะจิตเธอจะจำและนำไปใช้

  

     • ปาฏิหาริย์ จะเกิดขึ้นได้กับหัวใจที่เชื่อมั่น ความเชื่อมั่น
จะทำให้คนเราได้ยิน แต่เสียงในหัวใจตัวเอง
     • คำวิจารณ์ในแง่ลบของคนอื่นมักบั่นทอนกำลังใจ แต่นั่นมันความคิดเขา
ไม่ได้มาจากสมองเราสักหน่อย
ฟังเสียงหัวใจตัวเองอย่าไขว้เขวไปกับเสียงหัวใจคนอื่น บอกตัวเองว่าเธอต้องทำได้
เมื่อนั้นปาฏิหารย์จะเกิดขึ้น

  

16. เล่นเกมกับเพื่อนใหม่..แล้วจะได้อะไรกลับมามากกว่าที่คิด

  

     • ไม่มีใครบอกตรงๆ หรอกว่าตัวเองเป็นคนแบบไหน ดีร้ายยังไง คบได้แค่ไหน
แต่บางสถานการณ์ในเกม จะเปิดเผยทาสแท้และตัวตนของคนเราอย่างง่ายดาย
เราจะตัดสินได้ทันทีว่าคนคนนี้ควรเป็นเพื่อนเรามั๊ย เราจะได้เรียนรู้จากเกม
ซึ่งบ่งบอกอะไรได้มากกว่าที่คิด  เกมจะมีคุณค่าในตัวเอง ถ้าเราไม่มุ่งแค่ชัยชนะ
เพราะเราจะไม่ได้อะไรเลย  ลองวัดใจกันด้วยเกม
แล้วเธอจะได้เพื่อนคุณภาพเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง

  

17. คนฉลาด…มักเลือกเค้กชิ้นเล็กเสมอ

  

     • ความประทับใจแรกเริ่ม เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ดี
เวลาที่เริ่มรู้สึกเกลียดกันเราจะคิดถึงความประทับใจนั้น
แล้วจะเกลียดกันไม่ได้เลย
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     • บางครั้งการเสียสละเล็กๆ น้อยๆ
จะช่วยสร้างความรู้สึกที่ประทับใจให้ผู้อื่นตลอดไปคนที่ใจแคบ
มักกลัวการเสียเปรียบ แม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆ
ให้ได้รู้สึกว่าได้เปรียบเสียหน่อยก็มีความสุขแล้ว

  

18. อย่าลืมดูแลหัวใจคนอื่น…ด้วยการถ่อมตน

  

     • คนเราทุกคนมีค่า การถ่อมตนอย่างถูกกาละเทศะ จะสร้างความรู้สึกดีให้กับคนอื่น
     • คนเรายิ่งอยู่สูง ยิ่งต้องมองต่ำ ส่วนที่อยู่ต่ำกว่า ต้องมองสูง
และทั้งคู่จะมองเห็นความสวยงาม คุณค่า ของกันและกันอย่างไม่ยากเลย
ถ้ามัวแต่ดูถูกคนอื่น  เพื่อให้ตัวเองดูดี  
แล้วเมื่อไหร่จะเห็นความสวยงามของผู้อื่น

  

19. เวลาที่หลงทาง…ลองหยุดอยู่กับที่แล้วนั่งนิ่งๆสักพัก

  

     • ในบางอารมณ์ความเงียบจะสร้างความเหงา
แต่บางสถานการณ์ความเงียบจะทำให้เกิดสมาธิและความคิดที่ดีได้
     • การคิดมากเกินไป  ไม่ได้ก่อให้เกิดความคิดดีๆ  
เพราะมันจะยิ่งวกวนและหาทางออกไม่เจอ
ความสงบในใจทำให้เกิดสติ สติที่ดีจะแก้ไขสถานการณ์ที่เลวร้ายทุกอย่างได้ ….
บางทีเรื่องที่เราคิดว่าใหญ่ จะเริ่มเห็นทางออกรำไร   อยู่ตรงหน้านี่เอง

  

20. หัดไว้ใจผู้อื่น…ไม่มีอะไรสำเร็จลงได้ด้วยคนคนเดียว

  

     • ถ้าเมื่อไหร่ที่เรานั่งรถ แล้วเราไว้ใจคนขับ เราจะมองโลกได้กว้าง
และดูความสวยงามข้างทางได้อย่างสุขใจ
     • ทีมงานที่แข็งแรงและการเชื่อมั่นกันและกัน จะทำให้ทุกอย่างประสบความสำเร็จ
ถ้าไม่ให้โอกาสคนอื่น  ไม่ปล่อยวาง ..มัวแต่นำทางให้คนอื่นเดินตาม  
เธอจะไม่มีเพื่อนร่วมเดินทาง ยามที่เธอเจออุปสรรคก็ต้องแก้คนเดียว
ซ้ำซากอยู่ทุกวัน...  ถ้าเธอไว้ใจเขา ยามเธอเหนื่อยล้า เธอจะนอนหลับได้เต็มตา
โดยมีคนเหล่านั้นดูแลเธออย่างดี.
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21. ความสำเร็จ…จะแลกเปลี่ยนกับความสนุกอยู่เสมอ

  

     • คนส่วนมากจะเริ่มต้นพร้อมๆกัน แต่ความสำเร็จที่ได้มาล้วนไม่เท่ากัน
มีเพียงคนไม่กี่คนเท่านั้น ที่เดินไปได้ไกลกว่าคนอื่น
     • ยิ่งเริ่มต้นอายุน้อย เราก็จะมีแรงเหนื่อย มีแรงเจ็บ มีแรงเริ่มต้นใหม่
ความสมบูรณ์ในชีวิตก็จะมาถึงเร็วขึ้น
     • คนที่ประสบความสำเร็จส่วนมาก ตลอดชีวิตของเขาไม่เคยสนุก
ทุกนาทีคือการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเรื่อยๆ
ยอมแลกเปลี่ยนความสนุกกับความสำเร็จเถอะคุณค่าทั้งสองอย่างต่างกันเยอะเลย

  

22. ถามตัวเองบ่อยๆ ว่าเดินมาไกลแค่ไหน..และจะไปไหนต่อ

  

     • คนเราทุกคนต้องมีเป้าหมาย
การกำหนดจุดมุ่งหมายจะช่วยให้เราเดินอย่างมีทิศทางมากขึ้น  และทุกก้าวที่เดิน 
ชีวิตเราจะปลอดภัย และเดินอย่างมั่นใจ ไม่ว่าชีวิตจะยุ่งเหยิงแค่ไหน
อย่าละเลยที่จะใส่ใจตัวเอง คอยถามไถ่ตัวเองสักนิดว่า ชีวิตเราตอนนี้แค่ไหนแล้ว
..แล้วเราจะเดินไปทางไหนต่อ แพลนชีวิต แพลนอนาคต
เราก็ไม่ต้องมานั่นกลัวอนาคตเหมือนที่คนส่วนมากกำลังเป็นอยู่.

  

23. ลองแชร์ชีวิตกับคนอื่นบ่อยๆ…เราจะเป็นมิตรกับโลกนี้มากขึ้น

  

     • ถ้าอยากมีความสุขให้มองโลกในแง่ดี แล้วเราจะเอาแง่ดีที่ไหนมามอง
ถ้าเรายังทำตัวเป็นอริกับโลกอยู่…
     • วันนี้เราตามใจเขา  พรุ่งนี้เพื่อนเราก็ตามใจเรา เป็นการแชร์ความรู้สึก
การแชร์กับคนอื่นทางด้านความรู้สึก จะทำให้เรามองโลกเรียบง่าย
มองเห็นความสุขได้ง่ายและรู้สึกอารมณ์ดี ปรับตัวเข้ากับใครๆ ได้ง่าย
เธอจะเรียนรู้ว่า  คนเราไม่จำเป็นต้องทำ  แต่สิ่งที่ชอบเท่านั้นถึงจะมีความสุขได้

  

24. ยอมถอยสักหนึ่งก้าว…เพื่อก้าวไปข้างหน้าได้สองก้าว

  

     • การยอมรับว่าตัวเองอ่อนแอ บางครั้งก็ทำให้เราเข้มแข็งขึ้น
เพราะสิงทีตามมาหลังจากอ่อนแออย่างถึงที่สุด จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเสมอ
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     • ยอมถอยสักก้าว  เพื่อมองหาทิศทางใหม่ที่ดีกว่า 
อย่าดันทุรังเดินไปทั้งที่ทางมันตัน ขอเวลาอ่อนแอสักครู่ แล้วฉันจะกลับมา
(มองหาที่สงบที่สุดสำหรับตัวเอง   และเป็นที่ที่ไม่มีใครจะหาเราได้  เป็นที่ของเรา
 แล้วหลบไปอยู่ตรงนั้นสักพัก
ให้เวลาตัวเองให้เต็มที่..เพราะเมื่อเธอรู้สึกแย่ๆที่ตรงนั้นกลับดีที่สุด)

  

25. ที่ปรึกษา…คือคนที่เขี่ยผงในตาคนอื่น

  

     • คำแนะนำจากคนอื่น เป็นทางออกหนึ่งที่เขาเสนอให้พิจารณา
คนที่จะรู้ว่ามันใช่ทางออกหรือเปล่า คือคนเดินไปต่างหาก…
     • มองคำแนะนำให้เป็นแค่แนวทาง หรือทางเลือกที่เรามีส่วนตัดสินใจเอง
คัดเลือกคนที่แนะนำปัญหาดูสักนิด แล้วชีวิตเราจะไม่ผิดพลาดเพราะเชื่อคนอื่น

  

26. โอกาสเป็นของขวัญของผู้แสวงหา…แต่จงมองหาโอกาสในมือของเราเอง

  

     • ความสามารถหรือพรสวรรค์จะไร้ค่า ถ้าไม่มีเวทีแสดง
พรแสวงย่อมจะสำคัญกว่าพรสวรรค์ ที่ถูกซ่อนในที่มืด
     • บางคนมัวแต่ไปอิจฉาคนอื่น  แล้วมองข้ามสิ่งดีๆ ของตัวเองอย่างน่าเสียดาย
..เพราะโอกาสมักจะมาพร้อมความเสี่ยง คนเราเลยกลัวสูญเสีย
ถ้าโอกาสนั้นสร้างความล้มเหลว อย่างน้อยเราจะได้รู้ว่า จะหาโอกาสดีๆ
นั้นใหม่ได้อย่างไร

  

27. รู้จักตัวตนของเพื่อน…แล้ว อย่าลืมเปิดใจให้เพื่อนได้รู้จักเราด้วย

  

     • ความลึกลับทำให้น่าค้นหา ตื่นเต้นท้าทายก็จริง แต่ถ้าต้องค้นหาอยู่ตลอดเวลา
บางครั้งก็กลายเป็นความเหนื่อยและเบื่อหน่าย
     • การเข้าใจคนอื่น รู้จักคนอื่นเพียงฝ่ายเดียวจะทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยว
ลองเติมเต็มความรู้สึกให้สมบูรณ์ ด้วยการเข้าใจคนอื่น
ให้ใจคนอื่นและก็หาคนอื่นที่เข้าใจเรา ให้ใจเราด้วย เปิดใจต่อกันให้เห็นตัวตน
เขาจะได้รู้จักนิสัยเรา และตัวเราก็ต้องรู้จักนิสัยเขาด้วย

  

“ เพียงมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเอง
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เราจะกล้าเดินอย่างมั่นใจ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ทั้งที่ได้ดั่งใจและไม่ได้ดั่งใจ
ยอมรับทั้งด้านบวกและลบของโลก
พร้อมหมุนตัวเองไปพร้อมกับโลกอย่างมีความสุข ”

  

“เมื่อมีความกล้า สิ่งที่ตามมาคือได้ก้าว ... เมื่อหัวใจเปิดรับ
ความคิดจะเปิดกว้าง
เปิดโอกาสให้เรียนรู้อย่างแท้จริง สิ่งดีๆ ก็จะเข้าถึงใจ
เมื่อความกลัวหายไป…หัวใจจะเป็นสุข
เราจะกล้าและได้ก้าว
พร้อมเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ”
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