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ฉันได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งการท�ำหลายสิ่งพร้อมกันมานานแล้ว แถมยัง
พยายามท�ำสิง่ ต่าง ๆ ให้ได้มาก ๆ ชนิดทีค่ นปกติทวั่ ไปคงท�ำไม่ไหวหรือไม่
คิดจะท�ำ ไม่วา่ สาเหตุตงั้ ต้นจะมาจากความเข้าใจผิด ๆ ทีไ่ ม่สมเหตุสมผล
ว่าฉันต้อง “ท�ำทุกอย่าง” ความกลัว “การพ่ายแพ้” ทีไ่ ม่เคยจางหายไป
หรือความรู้สึกอยาก “ควบคุม” ทุกสิ่งซึ่งเป็นความต้องการที่ติดตัวมา
ตัง้ แต่เกิดก็ตาม โทรศัพท์มอื ถือเป็นเหมือนสายสะดือที่ตดิ ตัวฉันอยู่ตลอด
เวลา และอีเมล์ก็เข้ามาครอบง�ำชีวิตของฉัน การมีสติอยู่กับปัจจุบัน
หมายถึงการไม่ลืมหยิบกุญแจก่อนจะพุ่งตัวออกจากบ้าน
เรือ่ งราวข้างต้นฟังดูคนุ้ ๆ หรือเปล่า คุณเคยเช็กอีเมล์หรือส่งข้อความ
ระหว่างกินมือ้ เย็นกับครอบครัวหรือเพือ่ น ๆ ไหม คุณรู้สกึ ว่าตัวเองไม่เคย
มีเวลามากพอในแต่ละวันและได้แต่วงิ่ วุน่ ท�ำสิง่ ต่าง ๆ แต่กลับไม่ได้กา้ วหน้า
ไปไหนไกลเลยใช่หรือไม่ คุณอยากลงมือท�ำสิ่งที่ส�ำคัญต่อตัวเองอย่าง
แท้จริงเป็นอันดับแรก แต่กลับไม่รู้ว่าจะท�ำเช่นนั้นได้อย่างไรใช่หรือเปล่า
เราสามารถยกสารพัดเหตุผลมาอธิบายว่าท�ำไมเราถึงท�ำสิ่งที่ก�ำลัง
ท�ำอยูไ่ ด้อย่างง่ายดาย แต่หากลองพิจารณาให้ดเี ราก็จะมองเห็นและเข้าใจ
ผลลัพธ์ที่แท้จริงของ “การยุ่งวุ่นวาย” อยู่ตลอดเวลา เรามีความสุขกับ
ชีวิตจริงหรือ เราได้ท�ำสิ่งที่รักและใช้เวลากับคนส�ำคัญไหม หรือเราคิด
แต่จะรีบท�ำสิ่งหนึ่งให้เสร็จเพื่อจะได้ไปท�ำสิ่งอื่นต่อ พยายามท�ำทุกอย่าง
เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคน และลงเอยด้วยการรู้สึกว่าตัวเอง
ไม่เหลือเวลาหรือพลังงานที่จะใส่ใจบางสิ่งหรือบางคนอย่างที่ควรจะเป็น
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โลกของฉันเคยแตกเป็นเสี่ยง ๆ เมื่อคู่ชีวิตซึ่งเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและเปี่ยม
เสน่ห์จากไปอย่างกะทันหัน เขาไม่ได้เป็นเพียงคู่ชีวิตแต่ยังเป็นพ่อที่ดี
ของลูกชายที่น่ารัก กลไกที่ฉันใช้ในการรับมือกับเรื่องนี้คือการท�ำทุกนาที
ให้ยุ่งเข้าไว้เพื่อจะได้ไม่มีเวลาคิดมาก กลไกดังกล่าวช่วยให้ฉันก้าวผ่าน
ช่วงชีวิตนั้นมาได้ แต่ตอนนี้ฉันตระหนักแล้วว่าที่ผ่านมาฉันปล่อยให้มัน
เข้ามาครอบง�ำชีวิตราวกับปีศาจร้าย ฉันติดอยู่ในชุดส�ำหรับผู้ป่วยจิตเวช
ซึ่งมีเชือกรัดแขนอันแน่นหนาที่ฉันสร้างขึ้นมาเอง ทุกครั้งที่รู้สึกว่าตัวเอง
เริม่ ฟุง้ ซ่านฉันจะดึงเชือกทีร่ ดั แขนอยูใ่ ห้แน่นขึน้ ด้วยการหมกมุน่ อยูก่ บั สิง่ ที่
ต้องรับผิดชอบ อีเมล์ ภารกิจ ผู้คน และสิ่งอื่น ๆ ให้มากขึ้น มากขึ้น
มากขึ้น...
แต่แล้ววันหนึ่งลูกชายก็บอกกับฉันว่า “แม่ยุ่งเสมอเลยนะครับ”
นัน่ ท�ำให้ฉนั ชะงักและหันไปมองเขา กว่าฉันจะตระหนักว่าทีผ่ า่ นมาตัวเอง
มัวท�ำอะไรอยู่กต็ อนทีไ่ ด้ฟังค�ำพูดของเด็กน้อยอย่างลูกชาย แล้วความคิด
ของฉันก็สว่างวาบขึ้นมาราวกับหลอดไฟ ถึงเวลาแล้วที่ฉันต้องตัดสินใจ
ว่าอะไรคือสิ่งที่ส�ำคัญจริง ๆ และเริ่มก�ำจัดเสียงรบกวนเพื่อฟังเสียงในใจ
ตัวเอง
หลังจากท�ำเช่นนั้นฉันก็ตระหนักว่าทุกอย่างและทุกความสัมพันธ์
ในชีวิตซึ่งมีความหมายต่อฉันมากและเป็นสิ่งที่ฉันต้องการล้วนประสบ
ความส�ำเร็จได้เพราะมีสงิ่ หนึง่ ทีเ่ หมือนกัน นัน่ คือการทีฉ่ นั ทุม่ เทความสนใจ
ให้กับสิ่งนั้นในเวลาที่เหมาะสม
ทุกครั้งที่ร่วมงานกับผู้ประกอบการและคนที่ก�ำลังก่อตั้งธุรกิจใหม่
ฉันจะบอกให้พวกเขาระบุสงิ่ หนึง่ ทีต่ วั เองสามารถท�ำได้ในวันนัน้ ซึง่ จะก่อให้
เกิดความเปลีย่ นแปลงทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ไม่ใช่หา้ สิง่ หรือสามสิง่ แต่แค่สงิ่ เดียว
ดูเหมือนคนส่วนใหญ่จะเชือ่ ว่าต้องท�ำสิง่ ต่าง ๆ ให้ได้หลาย ๆ อย่าง
ทั้งที่ความจริงแล้วพวกเขาแค่ต้องท�ำสิ่งส�ำคัญ โดยก�ำจัดสิ่งรบกวนและ
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จดจ่ออยู่กับสิ่งที่สามารถพลิกจากการพอเอาตัวรอดได้ให้กลายเป็นความ
ส�ำเร็จ และพลิกจากการวิ่งไล่กวดคนอื่นขึ้นมาเป็นผู้น�ำ
อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คุณจะท�ำเช่นนั้นได้อย่างเชี่ยวชาญ คุณต้อง
ให้เวลาและพื้นที่กับตัวเองเพื่อปลดปล่อยและค้นพบตัวตนที่แท้จริง (ซึ่ง
การอ่านหนังสือเล่มนี้ถือเป็นทางเลือกที่ดีอย่างยิ่ง) เมื่อสมองปลอดโปร่ง
คุณก็จะค้นพบสิ่งที่ตัวเองต้องการจริง ๆ ได้ง่ายขึ้น จากนั้นคุณต้อง
จัดล�ำดับความส�ำคัญของสิ่งเหล่านั้นด้วยความตั้งใจ รวมถึงจ�ำแนกว่า
อะไรที่ช่วยให้คุณเติบโตและอะไรที่ฉุดรั้งคุณให้ถอยหลังหรือหยุดอยู่กับที่
คุณต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเอง คิดอย่างลึกซึ้ง จากนั้นก็ลงมือท�ำ
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เราทุกคนล้วนสร้างข้อจ�ำกัดให้ตัวเอง ซึ่งบ่อยครั้งเราก็ท�ำไปโดย
ไม่รตู้ วั ตราบใดทีค่ ณ
ุ ไม่ขดุ ข้อจ�ำกัดทัง้ หมดขึน้ มา เผชิญหน้ากับมัน และ
ปลดปล่อยตัวเองจากข้อจ�ำกัดเหล่านั้น คุณก็จะไม่มีทางหลุดพ้นจากการ
ใช้ชีวิตแบบหนูถีบจักรที่ไม่สามารถก้าวหน้าไปไหนได้เลย
ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องเผชิญหน้ากับความกลัวและข้ออ้างต่าง ๆ
แล้วเตรียมตัวก้าวออกจากเขตแดนแห่งความสบายใจเพือ่ ควบคุมชีวติ ของ
ตัวเอง รวมถึงใช้เวลาในการท�ำสิ่งที่ใจปรารถนาและสิ่งส�ำคัญ จุดหมาย
ปลายทางของคุณคือความสุข และคุณก็สามารถสนุกกับทุกชั่วขณะของ
การเดินทางนี้ได้

ท�ำไมคุณถึงรีรอที่จะคว้าความสุขมาครอง

SA

M

ผลการวิจัยของราชสมาคมเศรษฐศาสตร์ (Royal Economic Society)
ระบุว่ากราฟความสุขในชีวิตของคนส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายตัว U เรา
มีความสุขมากในช่วงทีย่ งั อายุนอ้ ย จากนัน้ เมือ่ อายุ 25 ปีความสุขของเรา
ก็เ ริ่ ม ลดระดั บ ลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและไม่ เ คยเพิ่ ม ขึ้ น อี ก เลยจนกระทั่ ง ถึ ง
วัยเกษียณ ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าช่วงชีวิตที่เรามีความสุขที่สุดคือ
ช่วงที่ชีวิตของเราเรียบง่ายที่สุด รวมทั้งมีความกดดันจากความคาดหวัง
เรื่องงานและครอบครัวอยู่ในระดับต�่ ำสุด นี่ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลย
ส่วนช่วงเวลาที่ความสุขของเราอยู่ในระดับต�ำ่ นั้นยาวนานถึง 40 ปี ทั้งที่
นั่นเป็นช่วงอายุที่สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจของเราอยู่ในระดับ
สูงสุด แต่หลายคนกลับใช้เวลาในช่วงนัน้ ไปกับการ “ยุง่ จนหัวหมุน” และ
มีความสุขเพียงเล็กน้อย ซึง่ นัน่ เป็นเรือ่ งทีน่ า่ กลัวมาก ผูค้ นยินดีทจี่ ะเลือ่ น
เวลาในการใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดไปจนกว่าจะถึงวัยเกษียณจริง ๆ หรือ
แน่นอนว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือ “วิธีค้นหาความสุข” แม้ฉันจะ
อยากให้มันเป็นเช่นนั้นก็ตาม น่าเสียดายที่ในโลกนี้ไม่มีสูตรลับส�ำหรับ
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แก้ปัญหาชีวิตทุกประเภท สิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถท� ำได้คือการมอบ
แสงสว่างให้กันและกันเมื่อต้องเผชิญกับความมืดมิด เป้าหมายของฉัน
คือการท�ำให้คุณตระหนักว่าคุณสามารถคว้าความสุขมาครองได้ รวมทั้ง
แสดงให้คุณเห็นว่าจะท�ำเช่นนั้นได้อย่างไร หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของการ
ใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดและไม่สูญเปล่า ฉันเขียนมันขึ้นมาเพื่อคนที่รู้สึก
ว่าตัวเองต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตและอยากท�ำเช่นนั้นให้ได้
คนที่อยากรู้ว่าต้องท�ำอย่างไร ไม่ใช่แค่เหตุผลว่าท�ำไม หนังสือเล่มนี้
มีประโยชน์อย่างยิง่ ต่อคนทีร่ สู้ กึ ว่าตัวเองไม่คอ่ ยมีสมาธิและมีตาราง
เวลาแน่นเอี้ยด
ฉันเคยคิดจะตัง้ ชือ่ หนังสือเล่มนีว้ า่ วิธใี ช้ชวี ติ เพือ่ คว้าสิง่ ต่าง ๆ ให้ได้
มากขึน้ ทว่าแท้จริงแล้วหนังสือเล่มนีไ้ ม่ได้พดู ถึงการ “คว้าสิง่ ต่าง ๆ ให้ได้
มากขึน้ ” แต่พดู ถึงการใช้สงิ่ ทีค่ ณ
ุ มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยบางครัง้
คุณก็อาจต้องยอมสละอะไรบางอย่าง กล่าวคือ หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่อง
ของการใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการอย่างเต็มที่เพื่อที่คุณจะได้ชื่นชม
ความงามของชีวิต สิ่งที่จะช่วยให้คุณท�ำเช่นนั้นได้ก็คือการขุดให้ลึกลงไป
ในตัวเองเพือ่ ค้นหาว่าตัวตนทีแ่ ท้จริงของคุณเป็นอย่างไร อะไรคือสิง่ ทีค่ ณ
ุ
ต้องการ และสิง่ ใดท�ำให้คณ
ุ มีความสุขอย่างแท้จริง จากนัน้ ก็เปลีย่ นแปลง
ในเรื่องที่จะช่วยให้คุณจดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านั้นได้
หนังสือเล่มนี้จะน�ำคุณกลับไปหาสิ่งต่าง ๆ ที่ท�ำให้คุณยิ้มได้และ
หัวใจรืน่ เริง ทัง้ งานอดิเรก ผูค้ น และงานทีท่ ำ� ให้คณ
ุ มีความสุขอย่างยัง่ ยืน
ความฝันทีร่ อให้คณ
ุ ลงมือท�ำ การเดินทางทีค่ ณ
ุ ยังไม่ได้เริม่ ต้น ธุรกิจทีค่ ณ
ุ
อยากท�ำมาตลอด สถานที่ที่คุณอยากไป ร้านอาหารที่คุณไม่เคยลิ้มลอง
ชีวิตของผู้คนที่คุณอยากเปลี่ยนแปลง บ้านริมทะเล โยคะยามรุ่งอรุณ
หนั ง สื อ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ล งมื อ เขี ย น และชี วิ ต ที่ คุ ณ เคยวาดฝั น ถึ ง นี่ ไ ม่ ใ ช่
เทพนิยายหรือความเพ้อฝัน แทบทุกสิ่งที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ยอดเยี่ยม
ที่สุดล้วนเป็นสิ่งที่คุณสามารถท�ำได้อย่างแน่นอน หากคุณพร้อมที่จะ
หยุดท�ำสิ่งที่ไม่ส�ำคัญและเริ่มจัดล�ำดับสิ่งที่ส�ำคัญจริง ๆ
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คุณสามารถท�ำอะไรก็ได้...แต่คุณไม่สามารถ
ท�ำทุกสิ่งได้ อย่างน้อยก็ในเวลาเดียวกัน

จุดไฟในตัวให้โชติช่วงอีกครั้ง
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หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือเกี่ยวกับการบริหารเวลา แต่มันจะช่วยให้คุณ
สามารถจัดล�ำดับความส�ำคัญของวิธีและสิ่งที่คุณควรทุ่มเทเวลาให้เพื่อ
สร้างชีวิตในแบบที่คุณใฝ่ฝัน
ฉันจะไม่แนะน�ำให้คุณขายข้าวของทั้งหมดแล้วสะพายเป้ออกไป
ท่องโลก (แต่ถ้านั่นคือความฝันของคุณ ฉันก็จะไม่ขวางเลย) ทว่าฉันจะ
บอกสิง่ ทีค่ ณ
ุ สามารถท�ำได้จริงเพือ่ เริม่ สร้างความเปลีย่ นแปลงตัง้ แต่ตอนนี้
ซึง่ ก็คอื การชืน่ ชมชีวติ ของตัวเองและท�ำให้มนั ดีกว่าทีเ่ ป็นอยู่ เราจะยกระดับ
ชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ไม่ใช่ทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่ทั้งหมด
ฉันเชื่อว่าคุณมีชีวิตที่ดีอยู่แล้ว เพียงแต่คุณอาจยุ่งมากจนลืมหัน
กลับมาชืน่ ชมมัน คุณมีทอี่ ยูอ่ าศัยให้พกั พิง ไม่วา่ คุณจะซือ้ หรือเช่าก็ตาม
คุณได้ไปเที่ยวในวันหยุด คุณอาจมีลูกและ / หรือคู่ชีวิต คุณมีเพื่อนและ
เพื่อนร่วมงาน คุณมีอาชีพหรือธุรกิจของตัวเอง และสิ่งที่สำ� คัญที่สุดคือ
คุณมีความฝัน
หนังสือเล่มนีจ้ ะบอกวิธปี ลุกความฝันเหล่านัน้ ขึน้ มาอีกครัง้ และท�ำให้
มันเป็นจริงได้มากขึ้น ด้วยการใช้เวลาให้น้อยลงกับสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมา
ตลอดว่าเป็นสิง่ ทีค่ วรท�ำและใช้เวลาให้มากขึน้ กับสิง่ ทีร่ กั มันจะช่วยให้คณ
ุ
จุดไฟในตัวให้โชติช่วงขึ้นมาอีกครั้ง สร้างความกล้า รวมทั้งเข้าใจว่าคุณ
ไม่สามารถท�ำให้ทุกคนพอใจตลอดเวลา...และนั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับได้
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สิ่งที่เราถูกปลูกฝังว่าควรท�ำ : ให้ค�ำแนะน�ำและแสดงออก
ถึงความรับผิดชอบหรือการท�ำสิง่ ทีถ่ กู ต้อง นีค่ อื สิง่ ทีค่ นอืน่
คาดหวังจากคุณ
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แน่นอนว่าคุณจะต้องพบเจอกับช่วงเวลาอันยากล�ำบากในการ
เผชิญหน้ากับความรู้สึกผิดที่คุณฉุดรั้งตัวเองมาตลอด (ทว่าเราทุกคน
ล้วนท�ำเช่นนั้น) แต่คุณก็จะได้พบกับช่วงเวลาแห่งการค้นพบนับไม่ถ้วน
ซึ่งก็คือช่วงเวลาที่คุณตระหนักว่าการปรับเปลี่ยนเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่กี่อย่าง
สามารถก่อให้เกิดความเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ได้ และการสร้างชีวติ ทีด่ ที สี่ ดุ
เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถท�ำได้ ไม่ใช่แค่คนไม่กี่คน
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สถานที่ที่คุณอยากไป
สิ่งต่าง ๆ ที่ท�ำให้หัวใจของคุณรื่นเริง
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ผู้คนที่ท�ำให้คุณยิ้มได้
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ชีวิตของผู้คนที่คุณอยาก
เปลี่ยนแปลง
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ธุรกิจที่คุณอยากท�ำมาตลอด
บ้านริมทะเล

โยคะยามรุ่งอรุณ

หนังสือที่ยังไม่ได้ลงมือเขียน
ชีวิตที่คุณเคยวาดฝันถึง

คุณอาจคิดว่าค�ำแนะน�ำบางอย่างของฉันฟังดูเรียบง่ายเกินไปจนไม่น่าเชื่อ
แต่จริง ๆ แล้วทีผ่ า่ นมาเราท�ำให้ชวี ติ ของตัวเองยุง่ ยากเกินไปต่างหาก และ
การท�ำสิ่งต่าง ๆ ให้เรียบง่ายเข้าไว้จะช่วยให้เราท�ำสิ่งที่ต้องการส�ำเร็จ

E

อย่าดูถูกแนวคิดใดก็ตามด้วยเหตุผลที่ว่า
มันดูเรียบง่ายเกินไป เพราะแท้จริงแล้ว
นั่นคือสาเหตุที่ทำ� ให้มันได้ผล
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ทนายความและนักบัญชีทเี่ ก่งทีส่ ดุ คือคนทีพ่ ดู คุยกับลูกค้าด้วยภาษา
ง่าย ๆ แบบที่เราใช้กันในชีวิตประจ�ำวัน โดยไม่ได้รู้สึกว่าต้องใช้ค�ำศัพท์
เฉพาะทางยาก ๆ เพือ่ ท�ำให้ผคู้ นประทับใจ หนังสือเล่มนีก้ เ็ ช่นกัน ในเมือ่
ฉันสามารถช่วยให้คุณคว้าผลลัพธ์ที่ต้องการได้ด้วยหนังสือที่มีความหนา
น้อยกว่า 250 หน้า ฉันก็ไม่จ�ำเป็นต้องพล่ามให้ยดื ยาวถึง 500 หน้า และ
ในเมือ่ คุณสามารถสร้างความเปลีย่ นแปลงทีม่ คี วามหมายได้ดว้ ยเครือ่ งมือ
ที่เรียบง่าย ฉันจะน�ำเสนอเครื่องมือที่ซับซ้อนให้คุณไปท�ำไม

SA

การเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ สามารถ
สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้
บางครัง้ ชีวติ ก็ยงุ่ ยากมากเสียจนคุณรูส้ กึ ว่าตัวเองไม่สามารถควบคุม
มันได้อีกต่อไป คุณโหยหาชีวิตที่เรียบง่าย แต่ดูเหมือนว่าคุณจะเป็นได้
แค่ผู้สังเกตการณ์ที่เฝ้าดูชีวิตของตัวเองด�ำเนินไปโดยไม่สามารถยื่นมือ
เข้าไปจัดการอะไรได้เลย แถมยังไม่สามารถคิดหาวิธีท�ำให้ชีวิตยุ่งยาก
น้อยลงด้วย ไม่วา่ คุณจะท�ำงานกับเจ้านายทีค่ อยจูจ้ จี้ กุ จิกหรือบริหารธุรกิจ
ของตัวเองก็ตาม คุณอยากใช้ทักษะและความปรารถนาอันแรงกล้าของ
ตัวเองให้เกิดประโยชน์สงู สุด รวมถึงอยากหยุดถอยหลังเข้าคลองทัง้ ทีว่ งิ่ วุน่
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จนหัวหมุนแล้วหันไปจดจ่อกับการท�ำสิง่ ส�ำคัญให้สำ� เร็จ แต่คณ
ุ มีสงิ่ ทีต่ อ้ ง
ท�ำล้นมือจนไม่มีเวลาเลย
อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นเพียงสิง่ เล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ทนั ทีทคี่ ณ
ุ
เริม่ เปลีย่ นแปลงก็เท่ากับคุณก�ำลังฟืน้ ฟูพลังในการจัดล�ำดับว่าอะไร
คือสิ่งที่ส�ำคัญอย่างแท้จริง คุณอาจเริ่มจากการวางหนังสือเล่มนี้แล้ว
ก�ำจัดภารกิจประจ�ำสัปดาห์บางอย่าง เช่น จ้างคนมาท�ำความสะอาดบ้าน
และตัดหญ้า หรือวางมือจากงานที่ท�ำให้คุณต้องอดตาหลับขับตานอน
แต่กลับได้ผลลัพธ์เพียงเล็กน้อย อย่าลืมว่าวิธีที่ดีที่สุดในการปีนเขาก็คือ
การค่อย ๆ ก้าวไปทีละก้าว
เมื่อเริ่มเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ในชีวิต รวมทั้งเปลี่ยนความตั้งใจ
และแนวคิดให้เป็นการกระท�ำ คุณจะสามารถก�ำจัดข้อจ�ำกัดทีฉ่ ดุ รัง้ ตัวเอง
อยู่ได้ทีละน้อย ไม่ว่ามันจะเป็นข้อจ�ำกัดที่เกิดจากตัวคุณเองหรือคนอื่น
ก็ตาม แล้วคุณจะเริ่มตระหนักว่าบุคคลเพียงผู้เดียวที่มีหน้าที่ควบคุมชีวิต
ของคุณก็คือคุณ คุณจะเป็นนักกายกรรมที่หมุนจานหลายใบพร้อมกัน
วางจานสักใบลง หรือเลิกหมุนจานทั้งหมดไปเลยก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง
ไม่ว่าคุณจะอยากมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้น เขียนหนังสือสักเล่ม หรือ
ก้าวกระโดดครัง้ ใหญ่ดว้ ยการก่อตัง้ ธุรกิจของตัวเอง คุณสามารถท�ำสิง่ นัน้
ได้ คุณสามารถท�ำอะไรก็ตามให้สำ� เร็จได้หากคุณเลิกพยายามท�ำทุกอย่าง
พร้อมกัน

เมื่อน้อยกว่าหมายถึงดีกว่า

การท�ำให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายขึ้นสักเล็กน้อยและจดจ่ออยู่กับสิ่งส�ำคัญเท่านั้น
ไม่ได้ท�ำให้ชีวิตของคุณมีคุณค่าน้อยลง แต่ท�ำให้มันดีขึ้นต่างหาก ฉัน
เคยคิดว่า “การอยู่กับปัจจุบัน” คือข้ออ้างของคนเกียจคร้าน แต่ต่อมา
ฉันก็พบว่าสิ่งนี้ท�ำให้เราดูเหมือนมีประสิทธิภาพ เพราะมันหมายถึงการ
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