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ฉันได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งการท�าหลายสิ่งพร้อมกันมานานแล้ว  แถมยัง

พยายามท�าสิ่งต่าง ๆ ให้ได้มาก ๆ ชนดิที่คนปกตทิั่วไปคงท�าไม่ไหวหรอืไม่

คดิจะท�า  ไม่ว่าสาเหตตุั้งต้นจะมาจากความเข้าใจผดิ ๆ ที่ไม่สมเหตสุมผล

ว่าฉนัต้อง  “ท�าทกุอย่าง”  ความกลวั  “การพ่ายแพ้”  ที่ไมเ่คยจางหายไป  

หรือความรู้สึกอยาก  “ควบคุม”  ทุกสิ่งซึ่งเป็นความต้องการที่ติดตัวมา

ตั้งแตเ่กดิกต็าม  โทรศพัท์มอืถอืเปน็เหมอืนสายสะดอืที่ตดิตวัฉนัอยูต่ลอด

เวลา  และอีเมล์ก็เข้ามาครอบง�าชีวิตของฉัน  การมีสติอยู่กับปัจจุบัน 

หมายถงึการไม่ลมืหยบิกญุแจก่อนจะพุ่งตวัออกจากบ้าน

เรื่องราวข้างต้นฟังดคูุน้ ๆ  หรอืเปล่า  คณุเคยเชก็อเีมล์หรอืส่งข้อความ

ระหว่างกนิมื้อเยน็กบัครอบครวัหรอืเพื่อน ๆ ไหม  คณุรูส้กึวา่ตวัเองไม่เคย

มเีวลามากพอในแต่ละวนัและได้แต่วิ่งวุน่ท�าสิ่งต่าง ๆ แต่กลบัไม่ได้ก้าวหน้า

ไปไหนไกลเลยใช่หรือไม่  คุณอยากลงมือท�าสิ่งที่ส�าคัญต่อตัวเองอย่าง

แท้จรงิเป็นอนัดบัแรก  แต่กลบัไม่รู้ว่าจะท�าเช่นนั้นได้อย่างไรใช่หรอืเปล่า

เราสามารถยกสารพัดเหตุผลมาอธิบายว่าท�าไมเราถึงท�าสิ่งที่ก�าลัง

ท�าอยูไ่ด้อย่างง่ายดาย  แต่หากลองพจิารณาให้ดเีรากจ็ะมองเหน็และเข้าใจ

ผลลพัธ์ที่แท้จรงิของ  “การยุ่งวุ่นวาย”  อยู่ตลอดเวลา  เรามคีวามสขุกบั

ชีวิตจริงหรือ  เราได้ท�าสิ่งที่รักและใช้เวลากับคนส�าคัญไหม  หรือเราคิด 

แต่จะรีบท�าสิ่งหนึ่งให้เสร็จเพื่อจะได้ไปท�าสิ่งอื่นต่อ  พยายามท�าทุกอย่าง

เพื่อตอบสนองความต้องการของทกุคน  และลงเอยด้วยการรู้สกึว่าตวัเอง

ไม่เหลอืเวลาหรอืพลงังานที่จะใส่ใจบางสิ่งหรอืบางคนอย่างที่ควรจะเป็นSAMPLE
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ความสบายใจของการท�าตัวให้ยุ่ง

โลกของฉนัเคยแตกเป็นเสี่ยง ๆ เมื่อคู่ชวีติซึ่งเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและเปี่ยม

เสน่ห์จากไปอย่างกะทันหัน  เขาไม่ได้เป็นเพียงคู่ชีวิตแต่ยังเป็นพ่อที่ดี 

ของลูกชายที่น่ารัก  กลไกที่ฉันใช้ในการรับมือกับเรื่องนี้คือการท�าทุกนาที

ให้ยุ่งเข้าไว้เพื่อจะได้ไม่มีเวลาคิดมาก  กลไกดังกล่าวช่วยให้ฉันก้าวผ่าน

ช่วงชีวิตนั้นมาได้  แต่ตอนนี้ฉันตระหนักแล้วว่าที่ผ่านมาฉันปล่อยให้มัน 

เข้ามาครอบง�าชีวิตราวกับปีศาจร้าย  ฉันติดอยู่ในชุดส�าหรับผู้ป่วยจิตเวช

ซึ่งมีเชือกรัดแขนอันแน่นหนาที่ฉันสร้างขึ้นมาเอง  ทุกครั้งที่รู้สึกว่าตัวเอง

เริ่มฟุง้ซ่านฉนัจะดงึเชอืกที่รดัแขนอยูใ่ห้แน่นขึ้นด้วยการหมกมุน่อยูก่บัสิ่งที่

ต้องรบัผดิชอบ  อเีมล์  ภารกจิ  ผู้คน  และสิ่งอื่น ๆ ให้มากขึ้น  มากขึ้น  

มากขึ้น...

แต่แล้ววันหนึ่งลูกชายก็บอกกับฉันว่า  “แม่ยุ่งเสมอเลยนะครับ”  

นั่นท�าให้ฉนัชะงกัและหนัไปมองเขา  กว่าฉนัจะตระหนกัว่าที่ผ่านมาตวัเอง

มวัท�าอะไรอยูก่ต็อนที่ได้ฟังค�าพูดของเดก็น้อยอย่างลกูชาย  แล้วความคดิ

ของฉันก็สว่างวาบขึ้นมาราวกับหลอดไฟ  ถึงเวลาแล้วที่ฉันต้องตัดสินใจ 

ว่าอะไรคือสิ่งที่ส�าคัญจริง ๆ และเริ่มก�าจัดเสียงรบกวนเพื่อฟังเสียงในใจ 

ตวัเอง

หลังจากท�าเช่นนั้นฉันก็ตระหนักว่าทุกอย่างและทุกความสัมพันธ ์

ในชีวิตซึ่งมีความหมายต่อฉันมากและเป็นสิ่งที่ฉันต้องการล้วนประสบ 

ความส�าเรจ็ได้เพราะมสีิ่งหนึ่งที่เหมอืนกนั  นั่นคอืการที่ฉนัทุม่เทความสนใจ 

ให้กบัสิ่งนั้นในเวลาที่เหมาะสม

ทุกครั้งที่ร่วมงานกับผู้ประกอบการและคนที่ก�าลังก่อตั้งธุรกิจใหม่   

ฉนัจะบอกให้พวกเขาระบสุิ่งหนึ่งที่ตวัเองสามารถท�าได้ในวนันั้นซึ่งจะก่อให้

เกดิความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ  ไม่ใช่ห้าสิ่งหรอืสามสิ่ง  แต่แค่สิ่งเดยีว

ดเูหมอืนคนส่วนใหญ่จะเชื่อว่าต้องท�าสิ่งต่าง ๆ ให้ได้หลาย ๆ อย่าง  

ทั้งที่ความจริงแล้วพวกเขาแค่ต้องท�าสิ่งส�าคัญ  โดยก�าจัดสิ่งรบกวนและ
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จดจ่ออยู่กับสิ่งที่สามารถพลิกจากการพอเอาตัวรอดได้ให้กลายเป็นความ

ส�าเรจ็  และพลกิจากการวิ่งไล่กวดคนอื่นขึ้นมาเป็นผู้น�า

อย่างไรกต็าม  ก่อนที่คณุจะท�าเช่นนั้นได้อย่างเชี่ยวชาญ  คณุต้อง

ให้เวลาและพื้นที่กับตัวเองเพื่อปลดปล่อยและค้นพบตัวตนที่แท้จริง  (ซึ่ง

การอ่านหนังสือเล่มนี้ถือเป็นทางเลือกที่ดีอย่างยิ่ง)  เมื่อสมองปลอดโปร่ง

คุณก็จะค้นพบสิ่งที่ตัวเองต้องการจริง ๆ ได้ง่ายขึ้น  จากนั้นคุณต้อง 

จัดล�าดับความส�าคัญของสิ่งเหล่านั้นด้วยความตั้งใจ  รวมถึงจ�าแนกว่า

อะไรที่ช่วยให้คุณเติบโตและอะไรที่ฉุดรั้งคุณให้ถอยหลังหรือหยุดอยู่กับที่  

คณุต้องซื่อสตัย์ต่อตวัเอง  คดิอย่างลกึซึ้ง  จากนั้นกล็งมอืท�า
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เราทุกคนล้วนสร้างข้อจ�ากัดให้ตัวเอง  ซึ่งบ่อยครั้งเราก็ท�าไปโดย 

ไม่รูต้วั  ตราบใดที่คณุไม่ขดุข้อจ�ากดัทั้งหมดขึ้นมา  เผชญิหน้ากบัมนั  และ

ปลดปล่อยตวัเองจากข้อจ�ากดัเหล่านั้น  คณุกจ็ะไม่มทีางหลดุพ้นจากการ

ใช้ชวีติแบบหนูถบีจกัรที่ไม่สามารถก้าวหน้าไปไหนได้เลย

ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องเผชิญหน้ากับความกลัวและข้ออ้างต่าง ๆ  

แล้วเตรยีมตวัก้าวออกจากเขตแดนแห่งความสบายใจเพื่อควบคมุชวีติของ 

ตวัเอง  รวมถงึใช้เวลาในการท�าสิ่งที่ใจปรารถนาและสิ่งส�าคญั  จดุหมาย

ปลายทางของคุณคือความสุข  และคุณก็สามารถสนุกกับทุกชั่วขณะของ

การเดนิทางนี้ได้

ท�าไมคุณถึงรีรอที่จะคว้าความสุขมาครอง

ผลการวิจัยของราชสมาคมเศรษฐศาสตร์  (Royal Economic Society)   

ระบุว่ากราฟความสุขในชีวิตของคนส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายตัว U  เรา 

มคีวามสขุมากในช่วงที่ยงัอายนุ้อย  จากนั้นเมื่ออาย ุ25 ปีความสขุของเรา

ก็เริ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องและไม่เคยเพิ่มขึ้นอีกเลยจนกระทั่งถึง 

วัยเกษียณ  ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าช่วงชีวิตที่เรามีความสุขที่สุดคือ

ช่วงที่ชีวิตของเราเรียบง่ายที่สุด  รวมทั้งมีความกดดันจากความคาดหวัง

เรื่องงานและครอบครัวอยู่ในระดับต�่าสุด  นี่ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลย   

ส่วนช่วงเวลาที่ความสุขของเราอยู่ในระดับต�่านั้นยาวนานถึง 40 ปี  ทั้งที่

นั่นเป็นช่วงอายุที่สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจของเราอยู่ในระดับ 

สงูสดุ  แต่หลายคนกลบัใช้เวลาในช่วงนั้นไปกบัการ  “ยุง่จนหวัหมนุ”  และ

มคีวามสขุเพยีงเลก็น้อย  ซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่น่ากลวัมาก  ผูค้นยนิดทีี่จะเลื่อน

เวลาในการใช้ชวีติให้มคีวามสขุที่สดุไปจนกว่าจะถงึวยัเกษยีณจรงิ ๆ หรอื

แน่นอนว่าหนงัสอืเล่มนี้ไม่ใช่คู่มอื  “วธิคี้นหาความสขุ”  แม้ฉนัจะ

อยากให้มันเป็นเช่นนั้นก็ตาม  น่าเสียดายที่ในโลกนี้ไม่มีสูตรลับส�าหรับ 
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แก้ปัญหาชีวิตทุกประเภท  สิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถท�าได้คือการมอบ 

แสงสว่างให้กันและกันเมื่อต้องเผชิญกับความมืดมิด  เป้าหมายของฉัน 

คือการท�าให้คุณตระหนักว่าคุณสามารถคว้าความสุขมาครองได้  รวมทั้ง

แสดงให้คณุเหน็ว่าจะท�าเช่นนั้นได้อย่างไร  หนงัสอืเล่มนี้เป็นเรื่องของการ

ใช้ชวีติให้มคีวามสขุที่สดุและไม่สูญเปล่า  ฉนัเขยีนมนัขึ้นมาเพื่อคนที่รู้สกึ

ว่าตัวเองต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตและอยากท�าเช่นนั้นให้ได้  

คนที่อยากรู้ว่าต้องท�าอย่างไร  ไม่ใช่แค่เหตุผลว่าท�าไม  หนังสือเล่มนี้ 

มปีระโยชน์อย่างยิง่ต่อคนทีรู้่สกึว่าตวัเองไม่ค่อยมสีมาธแิละมตีาราง

เวลาแน่นเอี้ยด

ฉนัเคยคดิจะตั้งชื่อหนงัสอืเล่มนี้ว่าวธิใีช้ชวีติเพื่อคว้าสิ่งต่าง ๆ ให้ได้

มากขึ้น  ทว่าแท้จรงิแล้วหนงัสอืเล่มนี้ไม่ได้พูดถงึการ  “ควา้สิ่งต่าง ๆ ให้ได้

มากขึ้น”  แต่พูดถงึการใช้สิ่งที่คณุมอียูใ่ห้เกดิประโยชน์สงูสดุ  โดยบางครั้ง

คุณก็อาจต้องยอมสละอะไรบางอย่าง  กล่าวคือ  หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่อง 

ของการใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการอย่างเต็มที่เพื่อที่คุณจะได้ชื่นชม

ความงามของชวีติ  สิ่งที่จะช่วยให้คณุท�าเช่นนั้นได้กค็อืการขดุให้ลกึลงไป

ในตวัเองเพื่อค้นหาว่าตวัตนที่แท้จรงิของคณุเป็นอย่างไร  อะไรคอืสิ่งที่คณุ

ต้องการ  และสิ่งใดท�าให้คณุมคีวามสขุอย่างแท้จรงิ  จากนั้นกเ็ปลี่ยนแปลง

ในเรื่องที่จะช่วยให้คณุจดจ่ออยู่กบัสิ่งเหล่านั้นได้

หนังสือเล่มนี้จะน�าคุณกลับไปหาสิ่งต่าง ๆ ที่ท�าให้คุณยิ้มได้และ

หวัใจรื่นเรงิ  ทั้งงานอดเิรก  ผู้คน  และงานที่ท�าให้คณุมคีวามสขุอย่างยั่งยนื  

ความฝันที่รอให้คณุลงมอืท�า  การเดนิทางที่คณุยงัไม่ได้เริ่มต้น  ธรุกจิที่คณุ

อยากท�ามาตลอด  สถานที่ที่คณุอยากไป  ร้านอาหารที่คณุไม่เคยลิ้มลอง  

ชีวิตของผู้คนที่คุณอยากเปลี่ยนแปลง  บ้านริมทะเล  โยคะยามรุ่งอรุณ  

หนังสือที่ยังไม่ได้ลงมือเขียน  และชีวิตที่คุณเคยวาดฝันถึง  นี่ไม่ใช่

เทพนิยายหรือความเพ้อฝัน  แทบทุกสิ่งที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ยอดเยี่ยม

ที่สุดล้วนเป็นสิ่งที่คุณสามารถท�าได้อย่างแน่นอน  หากคุณพร้อมที่จะ 

หยดุท�าสิ่งที่ไม่ส�าคญัและเริ่มจดัล�าดบัสิ่งที่ส�าคญัจรงิ ๆ
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คุณสามารถท�าอะไรก็ได้...แต่คุณไม่สามารถ
ท�าทุกสิ่งได้  อย่างน้อยก็ในเวลาเดียวกัน

จุดไฟในตัวให้โชติช่วงอีกครั้ง

หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือเกี่ยวกับการบริหารเวลา  แต่มันจะช่วยให้คุณ

สามารถจัดล�าดับความส�าคัญของวิธีและสิ่งที่คุณควรทุ่มเทเวลาให้เพื่อ

สร้างชวีติในแบบที่คณุใฝ่ฝัน

ฉันจะไม่แนะน�าให้คุณขายข้าวของทั้งหมดแล้วสะพายเป้ออกไป 

ท่องโลก  (แต่ถ้านั่นคอืความฝันของคณุ  ฉนักจ็ะไม่ขวางเลย)  ทว่าฉนัจะ

บอกสิ่งที่คณุสามารถท�าได้จรงิเพื่อเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตอนนี้  

ซึ่งกค็อืการชื่นชมชวีติของตวัเองและท�าให้มนัดกีว่าที่เป็นอยู่  เราจะยกระดบั

ชวีติให้ดยีิ่งขึ้น  ไม่ใช่ทบุทิ้งแล้วสร้างใหม่ทั้งหมด

ฉันเชื่อว่าคุณมีชีวิตที่ดีอยู่แล้ว  เพียงแต่คุณอาจยุ่งมากจนลืมหัน

กลบัมาชื่นชมมนั  คณุมทีี่อยูอ่าศยัให้พกัพงิ  ไม่ว่าคณุจะซื้อหรอืเช่ากต็าม  

คณุได้ไปเที่ยวในวนัหยดุ  คณุอาจมลีูกและ / หรอืคู่ชวีติ  คณุมเีพื่อนและ

เพื่อนร่วมงาน  คุณมีอาชีพหรือธุรกิจของตัวเอง  และสิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือ

คณุมคีวามฝัน

หนงัสอืเล่มนี้จะบอกวธิปีลกุความฝันเหล่านั้นขึ้นมาอกีครั้งและท�าให้

มนัเป็นจรงิได้มากขึ้น  ด้วยการใช้เวลาให้น้อยลงกบัสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมา

ตลอดว่าเป็นสิ่งที่ควรท�าและใช้เวลาให้มากขึ้นกบัสิ่งที่รกั  มนัจะช่วยให้คณุ

จดุไฟในตวัให้โชตชิ่วงขึ้นมาอกีครั้ง  สร้างความกล้า  รวมทั้งเข้าใจว่าคณุ

ไม่สามารถท�าให้ทกุคนพอใจตลอดเวลา...และนั่นเป็นสิ่งที่ยอมรบัได้
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สิ่งที่เราถูกปลูกฝังว่าควรท�า : ให้ค�ำแนะน�ำและแสดงออก 
ถึงควำมรับผดิชอบหรอืกำรท�ำสิง่ทีถ่กูต้อง  นีค่อืสิง่ทีค่นอืน่
คำดหวังจำกคุณ

แน่นอนว่าคุณจะต้องพบเจอกับช่วงเวลาอันยากล�าบากในการ 

เผชิญหน้ากับความรู้สึกผิดที่คุณฉุดรั้งตัวเองมาตลอด  (ทว่าเราทุกคน 

ล้วนท�าเช่นนั้น)  แต่คุณก็จะได้พบกับช่วงเวลาแห่งการค้นพบนับไม่ถ้วน  

ซึ่งกค็อืช่วงเวลาที่คณุตระหนกัว่าการปรบัเปลี่ยนเลก็ ๆ น้อย ๆ ไม่กี่อย่าง

สามารถก่อให้เกดิความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้  และการสร้างชวีติที่ดทีี่สดุ

เป็นสิ่งที่ทกุคนสามารถท�าได้  ไม่ใช่แค่คนไม่กี่คน

SAMPLE



สถานที่ที่คุณอยากไป

สิ่งต่าง ๆ ที่ท�าให้หัวใจของคุณรื่นเริง

ผู้คนที่ท�าให้คุณยิ้มได้

ชีวิตของผู้คนที่คุณอยาก
เปลี่ยนแปลง

ธุรกิจที่คุณอยากท�ามาตลอด

บ้านริมทะเล

โยคะยามรุ่งอรุณ

หนังสือที่ยังไม่ได้ลงมือเขียน

ชีวิตที่คุณเคยวาดฝันถึง
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คณุอาจคดิว่าค�าแนะน�าบางอย่างของฉนัฟังดูเรยีบง่ายเกนิไปจนไม่น่าเชื่อ  

แต่จรงิ ๆ แล้วที่ผ่านมาเราท�าให้ชวีติของตวัเองยุง่ยากเกนิไปต่างหาก  และ

การท�าสิ่งต่าง ๆ ให้เรยีบง่ายเข้าไว้จะช่วยให้เราท�าสิ่งที่ต้องการส�าเรจ็

อย่าดูถูกแนวคิดใดก็ตามด้วยเหตุผลที่ว่า
มันดูเรียบง่ายเกินไป  เพราะแท้จริงแล้ว

นั่นคือสาเหตุที่ท�าให้มันได้ผล

ทนายความและนกับญัชทีี่เก่งที่สดุคอืคนที่พดูคยุกบัลกูค้าด้วยภาษา

ง่าย ๆ แบบที่เราใช้กันในชีวิตประจ�าวัน  โดยไม่ได้รู้สึกว่าต้องใช้ค�าศัพท์

เฉพาะทางยาก ๆ เพื่อท�าให้ผูค้นประทบัใจ  หนงัสอืเล่มนี้กเ็ช่นกนั  ในเมื่อ

ฉันสามารถช่วยให้คุณคว้าผลลัพธ์ที่ต้องการได้ด้วยหนังสือที่มีความหนา

น้อยกว่า 250 หน้า  ฉนักไ็ม่จ�าเป็นต้องพล่ามให้ยดืยาวถงึ 500 หนา้  และ

ในเมื่อคณุสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มคีวามหมายได้ด้วยเครื่องมอื

ที่เรยีบง่าย  ฉนัจะน�าเสนอเครื่องมอืที่ซบัซ้อนให้คณุไปท�าไม

การเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ สามารถ
สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้

บางครัง้ชวีติกย็ุง่ยากมากเสยีจนคณุรู้สกึว่าตวัเองไม่สามารถควบคมุ

มันได้อีกต่อไป  คณุโหยหาชวีติที่เรยีบง่าย  แต่ดูเหมอืนว่าคณุจะเป็นได้

แค่ผู้สังเกตการณ์ที่เฝ้าดูชีวิตของตัวเองด�าเนินไปโดยไม่สามารถยื่นมือ

เข้าไปจัดการอะไรได้เลย  แถมยังไม่สามารถคิดหาวิธีท�าให้ชีวิตยุ่งยาก 

น้อยลงด้วย  ไม่ว่าคณุจะท�างานกบัเจ้านายที่คอยจูจ้ี้จกุจกิหรอืบรหิารธรุกจิ

ของตัวเองก็ตาม  คุณอยากใช้ทักษะและความปรารถนาอันแรงกล้าของ 

ตวัเองให้เกดิประโยชน์สงูสดุ  รวมถงึอยากหยดุถอยหลงัเข้าคลองทั้งที่วิ่งวุน่
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จนหวัหมนุแล้วหนัไปจดจ่อกบัการท�าสิ่งส�าคญัให้ส�าเรจ็  แต่คณุมสีิ่งที่ต้อง

ท�าล้นมอืจนไม่มเีวลาเลย

อย่างไรกต็าม  แม้จะเป็นเพยีงสิง่เลก็ ๆ น้อย ๆ  แต่ทนัททีีค่ณุ

เริม่เปล่ียนแปลงกเ็ท่ากบัคณุก�าลงัฟ้ืนฟพูลงัในการจดัล�าดบัว่าอะไร

คือส่ิงท่ีส�าคัญอย่างแท้จริง  คุณอาจเริ่มจากการวางหนังสือเล่มนี้แล้ว

ก�าจดัภารกจิประจ�าสปัดาห์บางอย่าง  เช่น  จ้างคนมาท�าความสะอาดบ้าน

และตัดหญ้า  หรือวางมือจากงานที่ท�าให้คุณต้องอดตาหลับขับตานอน 

แต่กลับได้ผลลัพธ์เพียงเล็กน้อย  อย่าลืมว่าวิธีที่ดีที่สุดในการปีนเขาก็คือ

การค่อย ๆ ก้าวไปทลีะก้าว

เมื่อเริ่มเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ในชีวิต  รวมทั้งเปลี่ยนความตั้งใจ

และแนวคดิให้เป็นการกระท�า  คณุจะสามารถก�าจดัข้อจ�ากดัที่ฉดุรั้งตวัเอง

อยู่ได้ทีละน้อย  ไม่ว่ามันจะเป็นข้อจ�ากัดที่เกิดจากตัวคุณเองหรือคนอื่น

กต็าม  แล้วคณุจะเริ่มตระหนกัว่าบคุคลเพยีงผู้เดยีวที่มหีน้าที่ควบคมุชวีติ

ของคุณก็คือคุณ  คุณจะเป็นนักกายกรรมที่หมุนจานหลายใบพร้อมกัน  

วางจานสักใบลง  หรือเลิกหมุนจานทั้งหมดไปเลยก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง   

ไม่ว่าคุณจะอยากมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้น  เขียนหนังสือสักเล่ม  หรือ

ก้าวกระโดดครั้งใหญ่ด้วยการก่อตั้งธรุกจิของตวัเอง  คณุสามารถท�าสิ่งนั้น

ได้  คณุสามารถท�าอะไรกต็ามให้ส�าเรจ็ได้หากคณุเลกิพยายามท�าทกุอย่าง

พร้อมกนั

เมื่อน้อยกว่าหมายถึงดีกว่า

การท�าให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายขึ้นสักเล็กน้อยและจดจ่ออยู่กับสิ่งส�าคัญเท่านั้น 

ไม่ได้ท�าให้ชีวิตของคุณมีคุณค่าน้อยลง  แต่ท�าให้มันดีขึ้นต่างหาก  ฉัน 

เคยคดิว่า  “การอยู่กบัปัจจบุนั”  คอืข้ออ้างของคนเกยีจคร้าน  แต่ต่อมา

ฉันก็พบว่าสิ่งนี้ท�าให้เราดูเหมือนมีประสิทธิภาพ  เพราะมันหมายถึงการ
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