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- เกี่ยวกับผู้เขียน ฮัล เอลรอด เป็นหนึ่งในผู้ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเราทุกคนมีความ

สามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคและความยากล�ำบากต่าง ๆ และสร้าง
ชีวิตอันแสนพิเศษที่เราสามารถจินตนาการได้ เมื่ออายุ 20 ปี เขา
ได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์และเสียชีวิต (ในทางการแพทย์) นานถึง
6 นาที กระดูกหัก 11 แห่ง รวมถึงสมองได้รับความเสียหายอย่าง
หนัก แต่ในที่สุดเขาก็สามารถท้าทายข้อวินิจฉัยทางการแพทย์และการต้องตกเป็น
เหยือ่ ของอุปสรรคครัง้ ส�ำคัญจนกลายเป็นผูท้ ปี่ ระสบความส�ำเร็จสูงสุดในองค์กรธุรกิจ
นักวิ่งอัลตร้ามาราธอน นักเขียนหนังสือขายดี ศิลปินเพลงสไตล์ฮิปฮอป และ
วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจในระดับนานาชาติอีกด้วย
ฮัล ตัดสินใจที่จะให้ชีวิตของเขาเป็นแบบอย่างให้แก่การเอาชนะความท้าทาย
นานัปการ เพื่อปลดปล่อยศักยภาพที่ไม่มีขีดจ�ำกัดซึ่งอยู่ภายในตัวพวกเราทุกคน
นอกจากนี้ เขายังเป็นหนึง่ ในวิทยากรและนักพูดสร้างแรงบันดาลใจทีไ่ ด้รบั การยกย่อง
สูงสุดในสหรัฐฯ อีกด้วย เขาได้รับเชิญไปบรรยายให้แก่องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน
และองค์กรไม่แสวงผลก�ำไรในการประชุมต่าง ๆ และการระดมทุนในโครงการต่าง ๆ
ยิ่งไปกว่านั้น เขายังมีความมุ่งมั่นที่จะให้แรงบันดาลใจแก่เยาวชน นับว่าเป็นเวลา
มากกว่าหนึง่ ทศวรรษทีเ่ รือ่ งราวของเขาได้มอี ทิ ธิพลเชิงบวกต่อผูฟ้ งั นับแสนในสหรัฐฯ
และแคนาดา โดยที่จ�ำนวนกว่า 60,000 คน เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ในระดับมัธยม
ปลายและมหาวิทยาลัย

- เกี่ยวกับผู้แปลและเรียบเรียง -

เสรี อู่ธาราสวัสดิ์ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) จาก

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทสาขาการสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและองค์กร ทั้งในอุตสาหกรรมรถยนต์ ธนาคาร พลังงาน อาหาร
ทะเล บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ ควบคู่กับการเป็นติวเตอร์ภาษาอังกฤษและนักแปล
จากที่เคยนิยามตัวเองว่าไม่ใช่ “คนตื่นเช้า” แต่ในระหว่างที่แปลหนังสือเล่มนี้
ได้ลองเริ่มปฏิบัติตามหลัก “Miracle Morning - ชีวิตดีขึ้น เมื่อตื่นเช้า” ได้เริ่มเล็ง
เห็นคุณค่าของการตื่นเช้า และถึงแม้ว่าจะยังประยุกต์ใช้ได้ไม่ครบทุกขั้นตอน แต่
ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมุ่งมั่นมากขึ้น และเริ่มต้นแบ่งปันเรื่องราวให้กับ
ผู้คนรอบข้าง ด้วยความปรารถนาให้ผู้คนรอบ ๆ ตัวมี “ชีวิตดีขึ้น เมื่อตื่นเช้า”
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หมายเหตุ บรรณาธิการ
คนเราทุกคนมีศกั ยภาพในการทีจ่ ะท�ำให้ตนเองได้รบั ในสิง่

ที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ความส�ำเร็จ ความสุข สุขภาพที่แข็งแรง ทรัพย์สิน
เงินทอง อิสรภาพ และความรัก การทีจ่ ะบรรลุความผลส�ำเร็จในทุก ๆ ด้าน
ของชีวิตนั้นสามารถท�ำได้ไม่ยากนัก นั่นคือการทุ่มเทเพื่อใช้เวลาอย่าง
คุ้มค่าในแต่ละวัน ทั้งนี้ปัจจัยส�ำคัญคือ ขึ้นกับว่า “เราตื่นนอนและใช้
เวลาในช่วงเช้าอย่างไร” ซึ่งขั้นตอนเล็ก ๆ ที่แสนง่ายเหล่านี้ท�ำให้เรา
สามารถเริ่มต้นวันใหม่ กลายเป็นบุคคลที่สามารถสร้างสรรค์ความส�ำเร็จ
ได้ตามที่ต้องการ และได้รับอย่างแท้จริงในทุก ๆ ด้านของชีวิต
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านมีแนวทางและวิธีการในการปฏิบัติตน
ในช่วงเวลาเช้าอันได้แก่การใช้ The Life S.A.V.E.R.S. หรือ ความ
สงบนิ่ง (S), ค�ำปฏิญาณ (A), การสร้างภาพจินตนาการ (V), การ
ออกก�ำลังกาย (E), การอ่าน (R) และ การเขียน (S) ช่วยให้รู้สึกว่าเครียด
น้อยลง และมีสมาธิ มีความตั้งใจ มีความสุข และตื่นเต้นกับชีวิตมากขึ้น
หนังสือ “Miracle Morning ทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้น เมื่อตื่นเช้า”
เล่มนี้เป็น หนังสือดี แปลจากหนังสือขายดี The Miracle Morning :
The Not-So-Obvious Secret Guaranteed to Transform Your Life
(Before 8 AM) เขียนโดย Hal Elrod ซึ่งจะช่วยให้มีวิธีและแนวทาง
ในการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อท�ำให้ทุกสิ่งในชีวิตของท่านดีขึ้น
ส�ำนักพิมพ์
มีความภูมิใจที่ได้จัดพิมพ์ หนังสือดี
เล่มนี้ ทีจ่ ะช่วยให้ทา่ นมีแนวทางและวิธใี นการปฏิบตั ติ นในช่วงเวลาเช้า ซึง่
จะท�ำให้ทุกสิ่งในชีวิตของท่านดีขึ้นตลอดไป
เพราะหนังสือดีเล่มนี้ เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราให้ดีขึ้นได้

สมชัย เบญจมิตร
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โดย ฮัล เอลรอด

ค�ำนิยม - โรเบิร์ต คิโยซากิ
ฮัล เอลรอด เป็นบุคคลอัจฉริยะ และหนังสือของเขาที่ชื่อว่า “Miracle

Morning ทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้น เมื่อตื่นเช้า” นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในชีวิตผมด้วย
ผมเองได้เริ่มท�ำกิจกรรม การเคลื่อนไหวด้านศักยภาพของมนุษย์หรือการ
พัฒนาตนเอง มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1973 หลังจากที่เข้าอบรมหลักสูตรของสถาบัน EST
เป็นครั้งแรกและเริ่มเล็งเห็นความเป็นไปได้ในวงการนี้ ตั้งแต่นั้นมา ผมจึงศึกษา
เรื่องราวของศาสนาต่าง ๆ ถ้อยค�ำบทสวด การปฏิบัติสมาธิ โยคะ การกล่าว
ค�ำปฏิญาณตนเอง การสร้างภาพจินตนาการ และ NLP (Neuro-Linguistic
Programming) ผมได้ลองเดินลุยไฟ และเสาะแสวงหาหลักปรัชญาอื่น ๆ ที่
“แตกต่างจากวิถีทั่วไป” แน่นอนว่าบางอย่างก็ “ไกลหลุดโลก” เกินกว่าจะกล่าวถึง
แต่สงิ่ ทีฮ่ ลั ปฏิบตั มิ าโดยตลอด ซึง่ ก็คอื “The Life S.A.V.E.R.S. 6 ประการ”
เป็นหลักปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่ช่วยพัฒนาจิตใต้ส�ำนึกของมนุษยชาติมานานหลายร้อยปี
และกลั่นกรองจนเป็น “ที่สุดของที่สุด” ในรูปของแบบแผนการปฏิบัติยามเช้าใน
แต่ละวัน ซึ่งได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินชีวิตในแต่ละวันของผมไปแล้ว
แต่ละวัน ผู้คนมากมายได้ปฏิบัติตามตัวช่วยชีวิตอย่างน้อย 1 ประการ เช่น
หลายคนออกก�ำลังกายตามหลักการ E (Exercise) ในทุก ๆ เช้า ในขณะที่อีก
หลาย ๆ คน เลือกที่จะปฏิบัติตนให้จิตสงบนิ่งหรือนั่งสมาธิตามหลัก S (Silence)
หรือมีความสุขกับการเขียนบันทึกตามหลัก S (Scribing) แต่ไม่มีใครเลยที่จะ
ปฏิบัติ “หลักปฏิบัติที่เป็นเลิศ” ซึ่งมีมาแต่โบราณนี้ได้ครบทุกข้อ จนกระทั่งฮัลได้
รวบรวมเป็น “The Life S.A.V.E.R. 6 ประการ”
หลักปฏิบัติ “Miracle Morning ชีวิตดีขึ้น เมื่อตื่นเช้า” เป็นสิ่งที่เหมาะ
ทีส่ ดุ ส�ำหรับคนทีม่ ภี ารกิจรัดตัวและประสบความส�ำเร็จอย่างมากมาย การปฏิบตั ติ าม
“The Life S.A.V.E.R. 6 ประการ” ทุก ๆ เช้า เปรียบเสมือนการอัดฉีดเชื้อเพลิง
เต็มขั้นเข้าสู่ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ก่อนที่ผมจะเริ่มต้นวันใหม่ในทุก ๆ วัน
ดังที่คุณพ่อของผมซึ่งประสบความส�ำเร็จได้กล่าวเสมอ ๆ ว่า “พ่อท�ำให้เงิน
ทองเพิ่มพูนขึ้นได้ แต่ไม่สามารถท�ำให้วันเวลาเพิ่มขึ้นมาได้” ดังนั้น หากต้องการ
ท�ำให้ทุก ๆ วันในชีวิตเกิดประโยชน์สูงสุด คุณต้องอ่านหนังสือเล่มนี้... “Miracle
Morning ทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้น เมื่อตื่นเช้า”
					
โรเบิร์ต คิโยซากิ
โรเบิร์ต คิโยซากิ นักเขียนขายดีอันดับ 1 ของนิวยอร์กไทม์ ที่ชื่อ “พ่อรวยสอนลูก (Rich Dad
Poor Dad)” และผู้ก่อตั้งบริษัท Rich Dad Company ซึ่งด�ำเนินธุรกิจให้ความรู้ด้านการเงิน
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เรื่องราวและผลลัพธ์ที่ประสบความส�ำเร็จของ
“Miracle Morning - ชีวิตดีขึ้น เมื่อตื่นเช้า”
ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการอ่านเรื่องราวต่อไปนี้
แล้วดูว่าสิ่งใดบ้างที่สามารถเกิดขึ้นกับชีวิตคุณได้
“วันนี้เป็นวันที่ 79 ที่ฉันปฏิบัติตามหลัก ‘Miracle
Morning - ชีวติ ดีขนึ้ เมือ่ ตืน่ เช้า’ โดยไม่พลาดเลยแม้แต่
วันเดียว ฉันพูดตามตรงเลยว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเริ่มต้นการท�ำบางสิ่ง
เป็นระยะเวลายาวนานเช่นนี้และติดใจไม่ใช่เพียงแค่ 2-3 วันหรือสัปดาห์
เท่านั้น! ตอนนี้ฉันรอคอยที่จะตื่นนอนในตอนเช้าของทุก ๆ วัน ซึ่งไม่น่า
เชื่อเลยจริง ๆ ว่าหนังสือ เล่มนี้จะเปลี่ยนชีวิตของฉันไปอย่างสิ้นเชิง”
- เมลานี เดปเพน เจ้าของกิจการ เมืองเซลินสโกรฟ รัฐเพนซิลเวเนีย

“หลังจากเริ่มต้นปฏิบัติตัวตามหลัก ‘Miracle Morning - ชีวิต
ดีขึ้น เมื่อตื่นเช้า’ ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2009 เมื่อครั้งเป็นนักศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ฉันรู้สึกได้ทันทีถึงการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ชัดเจน จากการเริ่มประสบความส�ำเร็จในเป้าหมายระยะยาวที่ตั้งไว้อย่าง
รวดเร็วและง่ายขึ้นกว่าที่คาดหวังไว้ นอกจากนี้ฉันสามารถลดน�้ำหนัก พบ
รักครัง้ ใหม่ ได้เกรดเฉลีย่ สูงกว่าทีเ่ คยได้รบั และยังสามารถสร้างช่องทางใน
การหารายได้เพิ่มขึ้น... ทุกสิ่งทุกอย่างนี้เกิดขึ้นภายใน 2 เดือนเท่านั้น!
และ ณ เวลานี้ เวลาผ่านไปหลายปี ‘Miracle Morning - ชีวิตดีขึ้น
เมื่อตื่นเช้า’ ก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของฉันค่ะ”
- นาทันย่า กรีน ผู้ฝึกสอนโยคะ เมืองซาคราเมนโต รัฐแคลิฟอร์เนีย

“ผมประยุกต์ใช้หลัก ‘Miracle Morning - ชีวิตดีขึ้น เมื่อตื่น
เช้า’ มาประมาณ 10 เดือนแล้ว ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา รายได้ผมเพิ่ม
ขึ้นเป็น 2 เท่า และมีรูปร่างดีท่ีสุดเท่าที่เคยมีมา ที่ส�ำคัญคือมีเวลาให้
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กับครอบครัวและเพื่อน ๆ เพื่อสร้างความทรงจ�ำที่ดีร่วมกัน แน่นอนว่า
ผมนี่แหละแฟนพันธุ์แท้ตัวจริง!”

- ไมค์ แมคเดอร์มอท ผู้จัดการฝ่ายขายระดับภูมิภาค เมืองเดวิส รัฐแคลิฟอร์เนีย

“ตอนแรกทีผ่ มได้ยนิ เรือ่ งราวเกีย่ วกับ ‘Miracle Morning - ชีวติ
ดีขึ้น เมื่อตื่นเช้า’ ผมก็นึกในใจว่า ‘เหลวไหลสิ้นดี จะเป็นไปได้ยังไง!’
ตอนนี้ผมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยซึ่งเรียน 19 หน่วยกิต และท�ำงาน
ประจ�ำด้วย แน่นอนว่าไม่มีเวลาเหลือส�ำหรับการท�ำงานอื่น ๆ ที่เป็น
เป้าหมายส่วนตัวได้เลย ถ้าเป็นเมื่อก่อนที่จะเรียนรู้หลักและวิธีการนี้ ผม
เคยต้องตื่นนอนช่วง 7-9 โมงเช้าทุกวันเพื่อเตรียมตัวส�ำหรับการเข้าเรียน
วิชาตอนเช้า แต่ตอนนี้ผมสามารถตื่นนอนเวลาตี 5 เป็นประจ�ำ ผม
ก�ำลังเรียนรู้และเติบโตก้าวหน้าขึ้นผ่านการพัฒนาตัวเองในแต่ละวัน และ
แน่นอนว่าก�ำลังหลงรักหลัก ‘Miracle Morning - ชีวิตดีข้ึน เมื่อตื่น
เช้า’ เข้าอย่างจังเลยล่ะ!”
- ไมเคิล รีฟส์ นักศึกษามหาวิทยาลัย เมืองวอลนัท ครีก รัฐแคลิฟอร์เนีย

“ผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดี นอกจากว่า การใช้ชีวิตในแต่ละวันของ
ผมดีขึ้น 100 เท่า หลังจากที่ประยุกต์ใช้หลัก ‘Miracle Morning ชีวิตดีขึ้น เมื่อตื่นเช้า’”
- จอช ธีลบาร์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ เมืองบอยส์ รัฐอินเดียน่า

“หลังจากประยุกต์ใช้หลัก ‘Miracle Morning - ชีวิตดีขึ้น เมื่อ
ตื่นเช้า’ เพียง 3 สัปดาห์ ฉันก็สามารถหยุดการทานยาที่ช่วยให้ระบบ
ประสาทตื่นตัวที่ฉันทานต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา! หลักและวิธีการ
นี้ได้เปลี่ยนชีวิตของฉันในหลายด้าน และฉันมั่นใจมากว่าหลักการนี้จะ
สามารถเปลี่ยนแปลงคุณได้เช่นกัน”
- ซาร่าห์ เกเยอร์ นักศึกษามหาวิทยาลัย เมืองมินนีแอโพลิส รัฐมินนิโซตา
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จากใจผู้เขียน
ไม่ว่า ณ ขณะนี้ คุณก�ำลังอยู่ในช่วงเวลาของ

ชีวติ ทีก่ ำ� ลังรุง่ สุด ๆ ก�ำลังประสบความส�ำเร็จขัน้ สูงสุด หรือ
ก�ำลังตกอยู่ในสภาวะที่ยากล�ำบากและดิ้นรนเพื่อหาทางออกก็ตาม แต่อย่าง
น้อยที่สุด ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นก็คือเราทุกคน
ต่างต้องการพัฒนาให้ชีวิตและตัวของเราดีขึ้นกว่าเดิม การกล่าวเช่นนี้ไม่ได้
เป็นการชี้น�ำว่าชีวิตของเรามีความผิดปกติแต่อย่างใด เพราะในฐานะที่เป็น
มนุษย์ เราก็เกิดมาพร้อมกับความปรารถนาและความต้องการที่จะผลักดัน
ตนเองให้เติบโตและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลา ดังนั้นผมเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้มี
อยู่ในตัวเราทุกคนอย่างแน่นอน แต่ในความเป็นจริง พวกเราส่วนใหญ่ก็ยัง
คงตื่นขึ้นมาพร้อมกับการด�ำเนินชีวิตในรูปแบบเดิม ๆ ทุกวันอยู่นั่นเอง
ในฐานะที่เป็นผู้เขียน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาด้านความ
ส�ำเร็จทั้งทางชีวิตและธุรกิจ งานของผมจึงมุ่งเน้นที่การช่วยเหลือคนให้น�ำพา
ทุก ๆ ด้านของชีวิตไปสู่ระดับแห่งความส�ำเร็จและบรรลุเป้าหมายในระดับที่
สูงขึ้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกจากนี้ในอีกแง่หนึ่ง ผมเองก็เป็น
นักเรียนในวิชามุมมองเรือ่ งชีวติ ทีท่ มุ่ เทศึกษาเรือ่ งศักยภาพของมนุษย์และการ
พัฒนาตนเอง ดังนั้นผมจึงกล่าวได้อย่างมั่นใจว่า หลักและวิธีการของ
“Miracle Morning - ชีวิตดีขึ้น เมื่อตื่นเช้า” เป็นวิธีการที่เป็นไปได้ น�ำ
ไปสู ่ ผ ลลั พ ธ์ ที่ ต ้ อ งการได้ จ ริ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ สุ ด เท่ า ที่ ผ มเคยมี
ประสบการณ์มาก่อน ในการใช้เพื่อปรับปรุงบางแง่มุมหรือทุกแง่มุมของชีวิต
ของคุณ และเพื่อท�ำให้เกิดผลลัพธ์อย่างรวดเร็วกว่าที่คุณจะเชื่อว่าสามารถ
เป็นไปได้อีกด้วย
ส�ำหรับผู้ที่ประสบความส�ำเร็จอยูเ่ สมอ ๆ หรือผู้ทมี่ ีผลการปฏิบตั งิ าน
ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง หลัก “Miracle Morning - ชีวิตดีขึ้น เมื่อตื่นเช้า”
ยังสามารถเป็นสิ่งที่พลิกชีวิตของคุณได้อย่างแท้จริง เพราะจะช่วยให้บรรลุ
เป้าหมายในขั้นที่เหนือขึ้นไปอีกขั้น น�ำพาตัวคุณไปสู่ความส�ำเร็จทั้งในด้าน
ส่วนตัวและการท�ำงานในระดับที่เหนือกว่าที่เคยได้รับในอดีต ทั้งนี้ นอกจาก
จะหมายถึงรายได้ทเี่ พิม่ ขึน้ หรือธุรกิจทีเ่ ติบโตขึน้ มักรวมถึงการค้นพบเส้นทาง
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ใหม่ ๆ เพื่อสัมผัสประสบการณ์ของการบรรลุเป้าหมายในระดับที่ลึกซึ้งกว่า
เดิม ในขณะเดียวกันก็ช่วยท�ำให้คุณกลับมาใส่ใจบางแง่มุมต่าง ๆ ในชีวิตที่
เคยละเลยไป ซึ่งจะท�ำให้ชีวิตโดยรวมมีความสมดุลมากยิ่งขึ้น และนี่ก็คือ
การปรับปรุงพัฒนาทั้งทางด้าน สุขภาพ ความสุข ความสัมพันธ์ การเงิน
และ จิตวิญญาณ หรือแง่มุมอื่น ๆ ที่มีความส�ำคัญ
ส�ำหรับผู้ที่ก�ำลังเผชิญกับอุปสรรค ความยากล�ำบากหรือก�ำลังต่อสู้
ดิ้นรนเพื่อหาทางออก ไม่ว่าจะเป็นด้านสภาวะทางอารมณ์ ร่างกาย การเงิน
ความสัมพันธ์ ฯลฯ หลัก “Miracle Morning - ชีวิตดีขึ้น เมื่อตื่นเช้า”
ได้รับการพิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่าว่าเป็นวิธีหนึ่งที่สร้างเสริมพลังเพื่อให้เรา
สามารถเอาชนะความท้าทายทีด่ เู หมือนว่าจะยิง่ ใหญ่มากเกินกว่าจะเอาชนะได้
และท�ำให้เกิดการพัฒนาตนเองครั้งส�ำคัญ รวมถึงพลิกสภาวะแวดล้อมรอบ
ตัวให้เป็นไปในอีกรูปแบบหนึ่งที่ปรารถนา ในระยะเวลาอันรวดเร็วอีกด้วย
ไม่วา่ คุณจะต้องการท�ำการเปลีย่ นแปลงครัง้ ส�ำคัญเฉพาะในบางเรือ่ งที่
ต้องการ หรือต้องการเปลีย่ นแปลงชีวติ ครัง้ ยิง่ ใหญ่ ตอนนีค้ ณ
ุ ได้หยิบหนังสือ
ถูกเล่มแล้วครับ เพราะคุณก�ำลังจะเริม่ ต้นการเดินทางทีเ่ ต็มไปด้วยปาฏิหาริย์
ซึ่งใช้กระบวนการที่เรียบง่ายแต่ปฏิวัติชีวิต ซึ่งมั่นใจได้ว่าจะเปลี่ยนแปลงทุก
แง่มุมของชีวิต... โดยทั้งหมดนี้ จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อน 8 โมงเช้า
ผมทราบดีว่าสิ่งเหล่านี้เป็นค�ำสัญญาที่ยิ่งใหญ่มากในการท�ำให้เกิดขึ้น
ได้จริง แต่เชื่อเถอะว่า หลัก “Miracle Morning - ชีวิตดีขึ้น เมื่อตื่นเช้า”
ได้น�ำพาผู้คนกว่าหลายหมื่นคนทั่วโลก (รวมทั้งตัวผมเองด้วย) ไปสู่ผลลัพธ์
ที่เห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม และแน่นอนว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่น�ำพาคุณไปสู่จุด
ที่ต้องการ ซึ่ง ณ ขณะนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะแบ่งปันหลักการนี้
ให้กบั คุณ และผมได้ทมุ่ เทพลังทัง้ หมดเพือ่ ให้แน่ใจว่าหนังสือเล่มนีจ้ ะเป็นการ
ลงทุนทั้งเวลา พลังงาน และความมุ่งมั่นเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ
ท้ายที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณที่อนุญาตให้ผมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณและการ
เดินทางอันแสนมหัศจรรย์ไปด้วยกันก�ำลังจะเริ่มขึ้น ณ บัดนี้

					
					

ด้วยรักและขอบคุณ
ฮัล เอลรอด
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ออกแบบการตื่นเช้าที่เหมาะกับตัวคุณ เพื่อบรรลุเป้าหมายและความ
ฝันอันยิ่งใหญ่ 150
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9 จาก “ทนไม่ได้” ไปสู่ “หยุดไม่ได้” : ความลับที่แท้จริงส�ำหรับ
สร้างอุปนิสัยที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณ (ภายใน 30 วัน) 160
10 ความท้าทายที่จะเปลี่ยนชีวิตใน 30 วัน... 175
โบนัสส�ำคัญ อีเมลที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ 185
ภาคผนวก 1 ตัวอย่างค�ำปฏิญาณของ ฮัล เอลรอด ในปี ค.ศ. 2012 193
ภาคผนวก 2 ชุดเครื่องมือ (Fast Start Kit) ที่ช่วยคุณเปลี่ยนชีวิตใน
30 วัน 196
ภาคผนวก 3 บันทึกทบทวนประจ�ำสัปดาห์ ส�ำหรับ “Miracle Morning
- ชีวิตดีขึ้น เมื่อตื่นเช้า” 207
ภาคผนวก 4 บันทึกทบทวนประจ�ำปี ส�ำหรับ “Miracle Morning - ชีวติ
ดีขึ้น เมื่อตื่นเช้า” 218

“ในการใช้ชีวิต เรามีเพียง 2 ทางเท่านั้น

ทางแรกคือราบเรียบ ไม่มีปาฏิหาริย์ใด ๆ
อีกทางคือทุกสิ่งเต็มไปด้วยปาฏิหาริย์ทั้งสิ้น”
- อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

“ปาฏิหาริย์ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตรงข้ามกับสิ่งธรรมดา
แต่ตรงข้ามกับสิ่งที่เราทราบดีอยู่แล้ว”
- เซนต์ ออกัสติน

“ชีวิตเริ่มต้นในทุกเช้า”
- โจเอล ออสตีน

13

บทน�ำ

เรื่องราวของผม และสาเหตุที่ว่า

ท�ำไมเรื่องราวของคุณจึงมีความส�ำคัญ

วันที่ 3 ธันวาคม ปี ค.ศ. 1999 เป็นวันที่ดี แต่ไม่สิ

เรียกได้ว่ามันยิ่งใหญ่ส�ำหรับชีวิตของผมเลยก็ว่าได้ ในตอนนั้นผมอายุได้
20 ปี เพิ่งเรียนผ่านมหาวิทยาลัยชั้นปี 1 และเพิ่งใช้เวลาประมาณปีครึ่ง
จนกลายเป็นดาวรุ่งตัวแทนขายในบริษัทระดับ 200 ล้านเหรียญสหรัฐ
ซึง่ ท�ำลายสถิตแิ ละมีรายได้สงู เกินกว่าทีผ่ มฝันไว้วา่ ในอายุเท่านัน้ จะสามารถ
ท�ำได้ นอกจากนี้ผมยังมีความรักที่หวานชื่นกับแฟนสาว มีครอบครัวที่
อบอุ ่ น ซึ่ ง คอยช่ ว ยและสนั บ สนุ น และเพื่ อ น ๆ ที่ ดี ที่ สุ ด ที่ พ ร้ อ มจะ
ช่วยเหลือหากต้องการ เรียกได้ว่าในเวลานั้นผมมีความสุขมาก
จากเรือ่ งราวนี้ อาจพูดได้เลยว่าในเวลานัน้ ชีวติ ของผมรุง่ สุด ๆ โดย
ไม่มีทางที่ผมจะทราบเลยว่าในคืนนั้นโลกทั้งใบของผมก�ำลังจะจบลง

เวลา 23.32 น. : ขับรถด้วยความเร็ว 70 ไมล์ต่อชั่วโมง
มุ่งไปทางภาคใต้บนถนนไฮเวย์สาย 99
เราเพิ่งออกจากร้านอาหาร โดยแยกจากเพื่อน ๆ แล้ว ตอนนั้นมี

เพียงแค่เราสองคน คือผมและแฟนสาวซึ่งเหนื่อยล้าจากการทานข้าวใน
เย็นนั้น จึงผล็อยหลับไปตรงที่นั่งผู้โดยสาร ซึ่งต่างจากผมที่สายตามุ่งมั่น
ไปทีถ่ นนข้างหน้ามือกวัดแกว่งไปมาราวกับก�ำลังก�ำกับเพลงของไชคอฟสกี
ในขณะที่ผมก�ำลังมีความสุขเต็มที่จากงานเลี้ยงในคืนนั้น ไม่ได้คิด
เรื่องการนอนหลับเลยแม้แต่น้อย เพราะก�ำลังขับรถฟอร์ด มัสแตงสีขาว
คันใหม่บนถนนไฮเวย์มุ่งหน้าไปทางภาคใต้ด้วยความเร็ว 70 ไมล์ต่อ
ชั่วโมง เป็นช่วงเวลา 2 ชั่วโมง หลังจากที่ผมได้กล่าวสุนทรพจน์ที่ดีที่สุด
ในชีวติ เสร็จสิน้ ไป และได้รบั การชืน่ ชมโดยการทีแ่ ขกทุกคนลุกขึน้ ปรบมือ
ให้เป็นครั้งแรกในชีวิต ซึ่งแน่นอนว่าผมรู้สึกภูมิใจมาก ในความเป็นจริง
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แล้ว ตอนนัน้ ผมอยากจะตะโกนบอกความรูส้ กึ ขอบคุณทุก ๆ คนเลย เพียง
แต่ว่าแฟนผมก�ำลังหลับอยู่ ดังนั้นเธอยังไม่ได้สติรับรู้อะไรทั้งสิ้น ผมคิด
จะยกหูโทรศัพท์หาคุณพ่อคุณแม่ แต่นั่นก็ดึกมาก พวกท่านทั้งสองคง
เข้านอนไปแล้ว จริง ๆ ผมน่าจะโทรศัพท์นะ เพราะผมไม่รู้เลยว่านั่นเป็น
โอกาสสุดท้ายที่จะได้คุยกับพวกท่าน หรือแม้แต่ใคร ๆ ก็ตาม

ความจริงที่ไม่อาจจินตนาการได้
ไม่... ผมไม่ได้สังเกตเห็นแสงไฟหน้าของรถบรรทุกเชฟโรเลตคัน

ใหญ่ที่พุ่งตรงมา แต่มีไฟส่องมาจริง ๆ เพียงชั่วเวลาสั้น ๆ ที่ไม่คาดคิด
รถบรรทุกคันใหญ่ซึ่งขับมาด้วยความเร็วประมาณ 80 ไมล์ต่อชั่วโมง
ชนโครมเข้าอย่างจังกับรถฟอร์ดของผมซึ่งเล็กกว่าและเทียบกันไม่ได้เลย
จากนั้นสองสามวินาที ซึ่งเสมือนภาพสโลโมชั่น โดยมีเพลงบรรเลงของ
ไชคอฟสกีก�ำกับจังหวะการเต้นที่เลวร้ายนั้น โครงสร้างเหล็กของรถเราทั้ง
สองคันชนประสานกัน ส่งเสียงร้องและเสียงครูดจากการบิดและฉีกขาด
ถุงลมนิรภัยของรถฟอร์ดท�ำงานด้วยแรงที่มากพอจะท�ำให้เราทั้งคู่หมดสติ
ไป และด้วยความเร็วประมาณ 70 ไมล์ต่อชั่วโมง ท�ำให้สมองส่วนหน้าของ
ผมแตกเป็นส่วน ๆ เนื้อเยื่อส�ำคัญส่วนใหญ่ของสมองกลีบหน้าถูกท�ำลาย
จากผลที่เกิดขึ้น ท�ำให้ส่วนท้ายของรถของผมถูกผลักกระเด็นไป
ที่เลนขวาซึ่งไม่รู้เลยว่ามีรถคันหลังตามมา รถยนต์รุ่นแซทเทิร์น ซึ่งขับ
มาโดยเด็กวัยรุ่นอายุ 16 ปี ชนเข้ามาที่ประตูด้านของผมด้วยความเร็ว
70 ไมล์ต่อชั่วโมง ท�ำให้ประตูฉีกขาดและพุ่งเข้ามาที่ตัวผม ขอบโลหะ
ตรงหลังคายุบตัวลงมาที่ศีรษะ ผ่าเปิดกะโหลกของผมจนหูซ้ายผมเกือบ
ขาด กระดูกตรงเบ้าตาด้านซ้ายหัก ท�ำให้ลูกตาของผมไม่มีที่ยึดซึ่ง
อันตรายมาก ในขณะทีแ่ ขนซ้ายก็หกั โดยทีเ่ ส้นประสาทตรงแขนด้านหน้า
ได้รับความเสียหาย และข้อศอกแตกละเอียด และกระดูกต้นแขนก็แตก
เป็นเสี่ยง ๆ ทะลุเข้าไปในผิวหนังส่วนของแขนด้านหน้า
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นอกจากนี้ กระดูกเชิงกรานยังได้รับความเสียอย่างหนักจากการที่
รถซีดานแซทเทิร์นพุ่งเข้ามาที่แผงควบคุมรถยนต์ด้านหน้า โดยแตกออก
เป็น 3 ส่วน แยกจากกัน ท้ายที่สุดท�ำให้กระดูกโคนขาซึ่งเป็นกระดูกที่
ใหญ่ที่สุดในร่างกายหักครึ่ง โดยที่กระดูกชิ้นหนึ่งได้แทงทะลุต้นขาและ
เกิดเป็นรูขนาดใหญ่ใต้กางเกงของผม
เลือดไหลออกทุก ๆ ที่ ร่างกายของผมถูกท�ำลายอย่างหนัก สมอง
เสียหายอย่างถาวร เมื่อไม่สามารถทนต่อความเจ็บปวดทางร่างกายอัน
แสนสาหัส ร่างกายของผมก็หยุดการท�ำงาน ความดันเลือดลดต�่ำลงและ
ทุก ๆ สิ่งเริ่มไม่มีความหวัง เพราะร่างกายผมก�ำลังเข้าสู่ขั้นโคม่า

คุณมีชีวิตเพียง... สองครั้ง
สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น ไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากช่วงเวลาสั้น ๆ

ที่ไม่น่าเชื่อ ที่หลาย ๆ คนเรียกว่า ปาฏิหาริย์
เมื่อทีมกู้ภัยฉุกเฉินมาถึง และเริ่มใช้เลื่อยของนักผจญเพลิงเพื่อ
เอาร่างที่เต็มไปด้วยเลือดของผมออกจากซากรถยนต์ ผมสูญเสียเลือด
มากจนหัวใจหยุดเต้น และหยุดหายใจ
ในทางการแพทย์นั้น ผมได้ตายไปแล้ว!
หน่วยแพทย์ฉุกเฉินได้น�ำตัวผมไปที่เฮลิคอปเตอร์กู้ภัยทันที และ
ตั้งใจท�ำงานอย่างเต็มที่เพื่อรักษาชีวิตผมไว้ และ 6 นาทีหลังจากนั้นพวก
เขาก็ประสบความส�ำเร็จ หัวใจผมเริ่มเต้นอีกครั้ง ผมเริ่มสูดออกซิเจน
เข้าไป ขอบคุณมากครับ ผมรอดชีวิตแล้ว
ผมอยู่ในอาการขั้นโคม่าประมาณ 6 วัน และตื่นขึ้นมาเพื่อรับ
ทราบข่าวว่าผมไม่สามารถเดินได้อกี ต่อไป แต่หลังจากการพักฟืน้ และฟืน้ ฟู
ร่างกายในโรงพยาบาลนานกว่า 7 สัปดาห์ ก็สามารถฝึกจนกลับมาเดินได้
อีกครั้ง ดังนั้นพ่อแม่ของผมจึงเริ่มหมดห่วงและผมเองก็พร้อมกลับเข้าสู่
โลกแห่งความเป็นจริงอีกครั้ง โดยที่ทราบดีว่า การที่กระดูกหัก 11 ชิ้น
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“กล่าวกันว่า 1 ชั่วโมงแรก

ก็คือหางเสือของทั้งวันนั้น
ถ้าผมขี้เกียจหรือรู้สึกแย่ในสิ่งที่ท�ำ
ในช่วง 1 ชั่วโมงแรกหลังจากตื่นนอนแล้ว
ในวันนั้นก็มีแนวโน้มที่จะขี้เกียจและไม่ใส่ใจอะไร
ในทางตรงข้าม หากผมสามารถท�ำให้
ชั่วโมงแรกเกิดประโยชน์มากที่สุด
ก็มีแนวโน้มที่จะท�ำสิ่งต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิผลตลอดทั้งวันเช่นกัน”
- Steve Pavlina

1
ได้เวลาตื่นขึ้น เพื่อปลดปล่อย
ศักยภาพขั้นสูงสุดในตัวคุณ
“ถึงแม้ค�ำกล่าวที่ว่า

‘ชีวิตนี้ ช่างแสนสั้น’ มักถูกกล่าว

อยู่เสมอจนกลายเป็นค�ำพูดที่ซ�้ำซากจ�ำเจ แต่ก็เป็นความจริง
ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ อย่ามัวแต่รู้สึกไม่พึงพอใจหรือยอมรับกับ
สภาพชีวิตแบบธรรมดา ๆ เพราะนั่นไม่ใช่เพียงแค่ชีวิต
ที่ปราศจากเป้าหมาย แต่ยังแสนเจ็บปวดอีกด้วย”
- เซธ โกดิน

“ทุก ๆ เช้า คุณควรตื่นนอนขึ้นมาด้วยความ
ตั้งใจแน่วแน่ที่ว่า ในคืนนี้จะนอนหลับด้วยความสุขใจ”
- จอร์จ โลริเมอร์

เพราะเหตุใด เมื่อเวลาที่เด็กทารกเกิดมา เรามักจะพูดกับ

พวกเขาว่า “มหัศจรรย์แห่งชีวิต” แต่แล้วเมื่อโตขึ้น เรากลับยอมรับการ
ใช้ชีวิตแบบธรรมดา ๆ ทั่วไปล่ะ ในระหว่างทางของการใช้ชีวิต เราสูญเสีย
การมองเห็นความมหัศจรรย์แห่งชีวิตที่ติดตัวเรามาโดยตลอดหรือไม่
นอกจากนี้ เวลาที่คุณเกิดมา ทุก ๆ คนจะให้ความมั่นใจกับคุณ
เสมอว่า เมื่อโตขึ้น คุณสามารถที่จะท�ำ หรือมี หรือเป็นอะไรก็ได้ตาม
ที่ต้องการ หากเป็นเช่นนี้ ค�ำถามคือ จนถึงตอนนี้คุณเองก็เติบโตมาก
ขึ้นแล้ว คุณก�ำลังท�ำ ก�ำลังมี และก�ำลังเป็นในทุก ๆ สิ่งที่คุณต้องการ
หรือไม่ และตลอดการด�ำเนินชีวิตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน คุณได้เปลี่ยน
นิยามใหม่ของ “สิ่งใด ๆ ก็ตาม และทุกสิ่งทุกอย่าง” ไปแล้ว เนื่องจาก
การมีชีวิตต�่ำกว่าที่ต้องการอย่างแท้จริง
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เมื่อไม่นานมานี้ ผมได้ทราบข้อมูลและสถิติที่น่ากังวลใจที่ว่า คน
อเมริกันมีน�้ำหนักตัวเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 20 ปอนด์ และเป็นหนี้โดยเฉลี่ยสูง
ถึง 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้คนอเมริกันยังประสบกับสภาวะ
ซึมเศร้า และไม่ชอบงานที่ก�ำลังท�ำอยู่ รวมถึงมีเพื่อนสนิทจ�ำนวนเฉลี่ย
น้อยกว่า 1 คน ถึงแม้ว่าที่กล่าวข้างต้นมีข้อมูลสถิติบางส่วนที่ถูกต้อง
แต่นัยคือ ถึงเวลาแล้วที่คนอเมริกันจะต้องตื่นขึ้นอย่างจริงจังเสียที
แล้วคุณล่ะ คุณก�ำลังใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ที่สุดและสร้าง
ความส�ำเร็จในระดับทีส่ งู ขึน้ ไปตามทีค่ ณ
ุ ต้องการอย่างแท้จริงในทุก ๆ ด้าน
ของชีวิตหรือไม่ และมีเรื่องใดในชีวิตหรือไม่ที่คุณก�ำลังอยู่ในจุดต�่ำกว่าที่
ต้องการ คุณก�ำลังก�ำหนดความคาดหวังต�่ำกว่าระดับความสามารถที่
แท้จริง และรู้สึกพึงพอใจและโอเคกับสิ่งที่เป็น สิ่งที่มี สิ่งที่ท�ำอยู่ใน
ปัจจุบันหรือไม่ หรือว่าตอนนี้คุณพร้อมไหมที่จะหยุดการก�ำหนดความ
คาดหวังดังกล่าวแล้วเริ่มใช้ชีวิตในแบบที่ดีที่สุด ในแบบที่คุณวาดฝันไว้

สร้างชีวิต “ระดับ 10”
หนึ่งในข้อความที่ช่วยปลุกพลังในตัวผมซึ่งผมชื่นชอบมากที่สุด
เป็นของ โอปราห์ วินฟรีย์* ที่ได้เคยกล่าวไว้ว่า “การผจญภัยอันยิ่งใหญ่
ที่สุดที่คุณเคยเจอมา ก็คือการได้ใช้ชีวิตดังที่คุณฝันไว้” แน่นอนว่าผม
เห็นด้วยกับค�ำกล่าวนี้เป็นอย่างยิ่ง แต่ทว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าที่น้อยคนจะ
สามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับที่พวกเขาวาดฝัน จนท�ำให้ข้อความนี้กลาย
เป็นเพียงค�ำพูดที่จ�ำเจ ไม่ได้มีความส�ำคัญอะไร ในขณะที่คนส่วนใหญ่
ยอมละทิ้งเส้นทางแห่งฝันแล้วเลือกเส้นทางของการเป็นคนธรรมดาทั่ว ๆ
ไปแทน โดยการยอมรับสิ่งใด ๆ ก็ตามที่ชีวิตของเขาจะถูกก�ำหนดให้
นอกจากนี้ ส�ำหรับบุคคลทีแ่ ม้จะประสบความส�ำเร็จอย่างสูงในด้านใดด้าน
หนึ่ง เช่น ทางธุรกิจ ก็มีแนวโน้มที่จะเลือกใช้ชีวิตในระดับปกติในด้านอื่น
* พิธีกรชื่อดังประเภททอล์กโชว์ The Oprah Winfrey Show ซึ่งมีเรตติ้งการชมสูงที่สุดใน
ประวัติศาสตร์สหรัฐฯ
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เช่น สุขภาพ ความสัมพันธ์ เป็นต้น ดังที่ เซธ โกดิน นักเขียนชื่อดัง
ได้เขียนไว้อย่างชัดเจนว่า “ค�ำว่าทั่ว ๆ ไป และปานกลางแตกต่างกัน
หรือไม่ มันก็ไม่มากนักหรอก”
ไม่เคยมีคำ� พูดทีว่ า่ คุณจ�ำเป็นต้องทนใช้ชวี ติ ในระดับทีน่ อ้ ยกว่าทีค่ ณ
ุ
คาดหวัง เพียงเพราะคนส่วนใหญ่ก็เป็นเช่นนี้ แม้ว่าคนส่วนใหญ่ในที่นี้
จะรวมถึงเพือ่ น คนในครอบครัว และเพือ่ นร่วมงานก็ตาม แต่คณ
ุ สามารถ
เป็นหนึ่งในคนจ�ำนวนไม่กี่คนที่จะได้รับความส�ำเร็จในระดับที่เกินความ
คาดหมายในทุกด้านของชีวิตไปพร้อม ๆ กัน ทั้งความสุข สุขภาพที่
แข็งแรง ทรัพย์สินเงินทอง อิสรภาพ ความส�ำเร็จ และความรัก ใช่ครับ
คุณสามารถมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกันได้
ทั้งนี้ หากคุณต้องการที่จะวัดความส�ำเร็จ ความพึงพอใจ และ
การปลดปล่อยศักยภาพในด้านใดด้านหนึ่งของชีวิตในระดับ 1 ถึง 10
เชื่อมั่นว่าเราทุกคนก็คงต้องการที่จะอยู่ในระดับ 10 ใช่หรือไม่ เพราะ
ผมไม่คิดว่าจะมีใครพูดขึ้นมาว่า “เออน่า ผมต้องการให้มีสุขภาพแข็งแรง
ในระดับที่ 7 ก็พอ ผมไม่ต้องการให้สุขภาพแข็งแรงมากเกินไป หรือมี
พละก�ำลังมากเกินไปหรอกนะ” หรือว่า “อืม... ฉันก็รู้สึกโอเคกับความ
สัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในระดับ 5 แล้วล่ะ ฉันก็ไม่ได้ใส่ใจว่าจะต้องโต้เถียง
กับคนรักเวลาที่ฉันไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ และฉันก็ไม่ได้ต้องการที่จะให้คู่
ของเราเป็นเหมือนบางคูท่ มี่ คี วามสุขมากจนกระทัง่ ท�ำให้คอู่ นื่ ๆ รูส้ กึ ร�ำคาญ
หรอกนะ”
อย่างไรก็ดี คุณจะพบว่า การที่จะบรรลุความส�ำเร็จใน ระดับ 10
ในทุก ๆ ด้านของชีวิตนั้น ไม่เพียงแต่สามารถที่จะเป็นจริงได้ แต่ยังท�ำ
ได้ง่ายอีกด้วย เพราะจริง ๆ คือการทุ่มเทเพื่อใช้เวลาอย่างคุ้มค่าใน
แต่ละวันจะท�ำให้คณ
ุ กลายเป็นบุคคลในระดับ 10 ซึง่ สามารถสร้างสรรค์
ดึงดูด บรรลุเป้าหมาย และรักษาความส�ำเร็จในระดับ 10 นี้ได้ใน
ทุก ๆ ด้าน
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คุณจะรูส้ กึ อย่างไรหากผมบอกกับคุณว่าทุกสิง่ ทุกอย่างนีเ้ ริม่ ต้นมา
จากว่า “คุณตื่นนอนและใช้เวลาในช่วงเช้าอย่างไร” ซึ่งขั้นตอนเล็ก ๆ
ที่แสนง่ายเหล่านี้ท�ำให้คุณสามารถเริ่มต้นวันใหม่ โดยท�ำให้คุณกลายเป็น
บุคคลที่สามารถสร้างสรรค์ความส�ำเร็จได้ตามที่ต้องการ และได้รับอย่าง
แท้จริงในทุก ๆ ด้านของชีวิต คุณรู้สึกตื่นเต้นหรือไม่ คุณจะเชื่อผมหรือ
ไม่ แน่นอนว่าบางคนอาจจะไม่ เพราะมีผู้คนจ�ำนวนมากที่รู้สึกเหนื่อย
และเบื่อหน่ายจากการได้ลองทุกวิถีทางเพื่อท�ำให้ชีวิตหรือความสัมพันธ์
ของพวกเขาดีขึ้น แต่ก็พบว่ายังไม่ตอบโจทย์ที่พวกเขาต้องการ ซึ่งผม
เข้าใจประเด็นนี้เป็นอย่างดี เนื่องจากเคยเป็นเช่นนั้นมาก่อน แต่ต่อมาผม
ก็ค่อย ๆ เรียนรู้สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สามารถเปลี่ยนทุกสิ่งได้ ซึ่งผมขอ
เสนอตัวที่จะน�ำพาคุณไปสู่การใช้ชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ไม่เพียงแค่เป็น
ชีวิตที่ดีเท่านั้น แต่ยังเป็นเส้นทางวิเศษสุดที่เราสามารถวาดฝันให้กลาย
เป็นจริงได้ด้วย

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้น
บนหลักการพื้นฐาน 3 ประการ คือ
- คุณสามารถที่จะมีคุณค่า พึงได้รับในสิ่งที่คุณท�ำ และสามารถ
สร้างสรรค์และรักษาการมีสุขภาพ ความมั่งคั่ง ความสุข ความรัก
และความส�ำเร็จที่ยอดเยี่ยมในชีวิต เหมือนกับทุก ๆ คนบนโลก
ใบนี้ การที่คุณเริ่มใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับความจริงข้อนี้เป็นสิ่งที่
ส�ำคัญ ไม่เพียงต่อคุณภาพชีวิตเท่านั้น แต่ส่งผลต่อสิ่งที่คุณจะท�ำ
ต่อครอบครัว เพื่อน ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน ลูก ๆ สังคมรอบ
ตัว ตลอดจนใครก็ตามที่คุณได้มีโอกาสประสบพบเจอและใช้เวลา
ร่วมกันอีกด้วย
- เพื่อช่วยให้คุณออกจากชีวิตซึ่งต�่ำกว่าที่ควรได้รับ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านใดก็ตาม และขณะเดียวกันก็สร้างระดับความส�ำเร็จทีต่ อ้ งการ
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ทั้งในชีวิตส่วนตัว การท�ำงาน และการเงิน สิ่งส�ำคัญอันดับแรก
ก็คอื คุณต้องทุม่ เทเวลาในแต่ละวันเพือ่ เปลีย่ นให้ตวั เองเป็นบุคคล
ในแบบทีป่ รารถนา ผูซ้ งึ่ เพียบพร้อมและสามารถดึงดูด สร้างสรรค์
และรักษาความส�ำเร็จในระดับที่ตัวคุณเองต้องการ อย่างสม�่ำเสมอ
- การปฏิ บั ติ ตั ว ตอนตื่ น นอน และกิ จ วั ต รประจ� ำ วั น ยามเช้ า ใน
แต่ละวัน (หรือการไม่ได้ปฏิบัติก็ตาม) ส่งผลต่อระดับความส�ำเร็จ
ในทุก ๆ ด้านของชีวิตคุณเป็นอย่างมาก เพราะช่วงเวลาเช้าที่มี
ความมุ่งมั่น มีประสิทธิผล และประสบความส�ำเร็จ จะท�ำให้การ
ด�ำเนินชีวิตของเราในวันนั้นมีความชัดเจนในสิ่งที่จะลงมือท�ำ มี
ประสิทธิผล และประสบความส�ำเร็จตามไปด้วย ซึ่งแน่นอนว่าจะ
ช่วยสร้างสรรค์ชีวิตที่ประสบความส�ำเร็จอย่างแน่นอน ท�ำนอง
เดียวกัน หากเราใช้ช่วงเวลาเช้าโดยที่ไม่มีจุดหมายชัดเจน ไม่มี
ประสิทธิผล และท�ำให้เป็นเวลาเช้าที่เหมือนวันธรรมดาทั่ว ๆ ไป
ก็ จ ะท� ำ ให้ วั น นั้ น ทั้ ง วั น ของเราไม่ มี จุ ด หมายที่ ชั ด เจน ไม่ มี
ประสิทธิผล และกลายเป็นวันธรรมดา ๆ เช่นกัน และแน่นอนว่า
จะน�ำไปสู่คุณภาพชีวิตในระดับธรรมดา ๆ ไม่มีอะไรพิเศษในท้าย
ทีส่ ดุ ดังนั้นการเปลี่ยนวิธีการนอนตื่นเช้า ใช้เวลายามเช้าอันแสน
ง่าย จะช่วยเปลี่ยนคุณ เร็วกว่าที่คุณเคยคาดคิดว่าจะท�ำได้อีกด้วย

แต่ว่า ฮัล ฉันไม่ใช่ “คนตื่นเช้า” นะ!
แล้วถ้าคุณเคยพยายามตื่นให้เช้าขึ้น แต่มันไม่ได้ผลล่ะ
“ฉันไม่ใช่คนตื่นเช้านะ” คุณอยากจะพูดเช่นนี้
“ฉันเป็นคนนอนดึก”
“วัน ๆ หนึ่งฉันไม่ค่อยมีเวลาหรอกนะ”
“อ้อ แล้วฉันก็ต้องการนอนเยอะ ๆ ไม่ใช่นอนน้อยลงสิ!”

2
จุดก�ำเนิดของหลัก

“Miracle Morning - ชีวิตดีขึ้น เมื่อตื่นเช้า”
: เกิดขึ้นจากความสิ้นหวัง
“ความสิ้นหวังเป็นวัตถุดิบชั้นเยี่ยมของการ
เปลี่ยนแปลงโดยผู้ที่สามารถละทิ้งทุกอย่างที่เคย
เชื่อมั่นมาตลอดเท่านั้น จึงจะสามารถหลุดพ้นได้”
- วิลเลียม เอส เบอร์โรห์

“ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างแท้จริง

คุณจ�ำเป็น

ต้องมีแรงบันดาลใจ หรือไม่ก็ความสิ้นหวัง”
- แอนโทนี่ ร็อบบินส์

ก่อนอื่น ผมต้องขอบอกว่าตัวเองนั้นโชคดีที่ได้เจอกับ

“จุดตกต�่ำที่สุดของชีวิต” ถึง 2 ครั้ง ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน ใช่ครับ
ผมใช้ค�ำว่า “โชคดี” ก็เพราะสิ่งนี้ท�ำให้ผมได้เติบโตขึ้นผ่านประสบการณ์
ตรงและบทเรียนส�ำคัญทีผ่ มได้เรียนรู้ โดยเกิดขึน้ ในช่วงเวลาทีท่ า้ ทายมาก
ที่สุดในชีวิต ท�ำให้ผมกลายเป็นบุคคลในแบบที่ปรารถนา ได้สร้างชีวิตใน
แบบที่ต้องการ และรู้สึกขอบคุณต่อความส�ำเร็จและความล้มเหลวของ
ตัวเอง เพราะได้น�ำมาใช้เพื่อช่วยเหลือคนอื่น ๆ ให้สามารถเอาชนะ
และข้ามพ้นขีดจ�ำกัดของตัวพวกเขาเองอีกทั้งยังบรรลุมากกว่าที่พวกเขา
คาดหวังไว้ว่าจะเป็นไปได้
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จุดตกต�่ำที่สุดของชีวิต ครั้งแรก :
เผชิญกับความตาย
อย่างที่คุณพอจะทราบแล้วในช่วงบทน�ำว่า จุดตกต�่ำที่สุดของชีวิต
ผมก็คือวาระสุดท้ายของชีวิตเมื่อตอนอายุ 20 ปี ผมประสบอุบัติเหตุ
รถยนต์ชนกับรถกระบะที่ผู้ขับเมาสุรา และผมได้เสียชีวิตแล้ว (ผมได้
เขียนอธิบายวิธีการที่ท�ำให้ผมกลับมามีความสุข สุขภาพดี และประสบ
ความส�ำเร็จจากความยากล�ำบากในชีวติ ทีด่ เู หมือนว่าจะไม่สามารถเอาชนะ
ได้ รวมถึงบทเรียน 8 บท ที่ผมเรียนรู้ว่าจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คุณ ในหนังสือเล่มแรกของผมที่ชื่อว่า “พุ่งชน [อุปสรรค] - มุ่งสู่ฝันอย่าง
มั่นใจ - Taking Life Head On”)

จุดตกต�่ำที่สุดของชีวิต ครั้งที่สอง :
เป็นหนี้สินท่วมตัวและภาวะซึมเศร้าขั้นรุนแรง
การด�ำดิ่งลงไปสู่จุดที่สิ้นหวังในครั้งที่สองของชีวิต เป็นเรื่องที่ยาก
ล�ำบากแสนสาหัสยิ่งกว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุทางรถยนต์เสียอีก
ช่วงเวลานั้นคือ ปี ค.ศ. 2008 ที่เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาอยู่ใน
ภาวะตกต�่ำครั้งรุนแรงที่สุดภายหลังจากภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำครั้งใหญ่ใน
ช่วงทศวรรษที่ 1930 โดยเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ผมรอดชีวิต
จากอุบัติเหตุแล้วและเริ่มกลับมาเริ่มต้นหน้าที่การงานจนสามารถสร้าง
เกียรติประวัติของอาชีพการเป็นตัวแทนขายที่ยอดเยี่ยม และเริ่มประสบ
ความส�ำเร็จในการเป็นโค้ช ซึ่งมีรายได้ 6 หลัก รวมถึงการเป็นนักเขียน
หนังสือที่ขายดีติดอันดับ ผมต้องเผชิญกับความท้าทายอีกครั้งหนึ่ง นับ
ได้ว่าเป็นความล้มเหลวอย่างราบคาบทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ และการเงิน
เพียงชั่วข้ามคืน ธุรกิจซึ่งก�ำลังประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดีที่ผม
อุตส่าห์สร้างขึ้นมาก็ประสบกับภาวะขาดทุน ท�ำให้รายรับเกินกว่าครึ่งหนึ่ง
มลายหายไปในทันที ผมไม่สามารถจ่ายหนี้ได้เพราะช่วงนั้นเพิ่งซื้อบ้าน
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หลังแรกไป มิหน�ำซ�้ำผมเองก็มีคู่หมั้นแล้วและเราก�ำลังวางแผนแต่งงาน
และมีลูกคนแรกด้วยกัน ด้วยภาวะที่มีหนี้สินล้นตัวและการขาดช�ำระหนี้
เป็นครั้งแรกในชีวิต ผมจึงกลายเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรง
ผมจมดิ่งลงสู่จุดตกต�่ำที่สุดของชีวิต แล้วจะมีอะไรที่แย่ไปกว่านั้น
ได้อีก อาจจะมีก็ได้ แต่ว่านี่ก็เป็นช่วงเวลาที่ย�่ำแย่ที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้น
กับผมแล้วนะ แน่นอนที่สุด ณ เวลานั้นผมก�ำลังอยู่ในจุดตกต�่ำที่สุดของ
ผมแล้วจริง ๆ

ท�ำไมการเป็นหนี้จึงเลวร้ายกว่าความตาย
หากคุณถามผมว่า ระหว่างอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือการเป็นหนี้
อะไรคือสิ่งที่ยากล�ำบากกว่ากัน ผมสามารถตอบคุณได้โดยไม่ลังเลว่าต้อง
เป็นอย่างที่สองแน่นอน คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าการได้รับอุบัติเหตุจาก
คนขับขี้เมาท�ำให้กระดูกหักไป 11 ชิ้น ทนทุกข์ทรมานกับภาวะสมองถูก
ท�ำลาย การที่หัวใจหยุดเต้นไป 6 นาที และการตื่นจากอาการโคม่าเพื่อ
มาพบกับข่าวร้ายที่ว่าคุณจะไม่สามารถเดินได้อีกครั้ง สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่อง
เลวร้ายขั้นสุดขีด นอกจากนี้เป็นเรื่องที่พอสมเหตุสมผล หากจะบอกว่า
ความเจ็บปวดทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์จากความล้มเหลว
อันน่าสะพรึงกลัวเหล่านี้น่าจะเป็นจุดที่ตกต�่ำที่สุดของชีวิตคนคนหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับผมแล้ว ไม่ใช่เลย
เพราะว่าหลังจากประสบอุบตั เิ หตุ ผมมีผคู้ นแวดล้อมรอบกายทีช่ ว่ ย
ดูแลเอาใจใส่ ตอนอยู่ที่โรงพยาบาล บุคคลในครอบครัวของผมอยู่กับผม
อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ผมยังรายล้อมด้วยแขกต่าง ๆ ที่มาเยี่ยมเยือน
ทั้งเพื่อน และบรรดาญาติ ๆ ที่มาหาทุกวันเพื่อดูแลพูดคุย ให้ความรัก
และส่งเสริมก�ำลังใจ ตลอดจนบรรดาคุณหมอและพยาบาลผู้ซึ่งดูแลทุก
ขั้นตอนของการรักษาและการพักฟื้น อาหารถูกจัดเตรียมและส่งมอบมา
ให้ผมเป็นอย่างดี ในทุก ๆ วันผมไม่มีความรู้สึกเครียดในการท�ำงานหรือ
จ่ายหนีเ้ ลย ดังนัน้ พูดได้เลยว่าการใช้ชวี ติ ในโรงพยาบาลเป็นเรือ่ งทีง่ า่ ยมาก
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แน่นอนว่าในเหตุการณ์ครั้งที่ 2 ผมไม่ได้พบกับสิ่งเหล่านี้เลย
เพราะไม่มีใครแสดงความเห็นอกเห็นใจกับผม ไม่มีใครมาเยี่ยมและไม่มี
ใครคอยดูแลและเยียวยาจิตใจอันบอบช�้ำของผม ไม่มีใครซื้ออาหารมาให้
ผมอยู่ด้วยตัวเองเพียงล�ำพัง เพราะทุก ๆ คนต่างก็มีปัญหาของตัวเองที่
ต้องจัดการ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ใน
ทุก ๆ ด้านของชีวิต ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการเงิน ผม
สับสนไปหมด
นอกจากนี้ ผมเองยังรู้สึกกลัวและไม่มั่นคงจนถึงขนาดที่ว่าสถานที่
เพียงแห่งเดียวที่รู้สึกปลอดภัยมากที่สุดก็คือเตียงนอนเท่านั้น มันช่างน่า
สงสารมาก เพราะสิ่งที่ท�ำให้รู้สึกว่าผมสามารถผ่านพ้นแต่ละวันไปได้ก็คือ
ความรู้สึกยินดีที่ได้ล้มตัวลงบนที่นอนด้วยความอ่อนล้าและหลบหลีก
ปัญหาต่าง ๆ ไปได้ชั่วขณะยามค�่ำคืน แต่ทว่า ในแต่ละวันความคิดที่
อยากจะฆ่าตัวตายยังคงวนเวียนเข้ามาในหัว ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ท�ำมัน
จริง ๆ ก็ตาม เพราะตระหนักดีว่าการฆ่าตัวตายนั้นจะท�ำให้พ่อแม่รู้สึก
สูญเสียและเศร้าโศกเสียใจมากแค่ไหน ดังนั้นก็ต้องก้มหน้ายอมรับสภาพ
ที่เป็นอยู่และก้าวเดินต่อไป ในใจลึก ๆ แล้ว ผมเองทราบดีเช่นกันว่า
ไม่ว่าชีวิตจะแย่แค่ไหน จะต้องมีหนทางที่พลิกสถานการณ์ท่ีก�ำลังเผชิญ
ให้กลับมาดีขึ้นได้เสมอ แต่ทว่าความคิดต่าง ๆ ก็ยังคงวนเวียนอยู่อย่าง
นัน้ โดยทีผ่ มเองยังมองไม่เห็นทางออกของวิกฤตทางการเงินทีก่ ำ� ลังเผชิญ
และก็ยังไม่รู้ว่าจะหยุดความเจ็บปวดทางอารมณ์และจิตใจได้อย่างไรด้วย

ยามเช้าที่พลิกชีวิตของผม
แต่แล้ว ในช่วงเช้าของวันหนึ่ง ทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไป ผมตื่น
ขึ้นมาด้วยความรู้สึกซึมเศร้าอย่างที่เป็นมานานหลายสัปดาห์ แต่เช้าวันนี้
ผมท�ำสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิม ผมท�ำตามค�ำแนะน�ำของเพื่อนที่ให้ออกไป
วิ่งเผื่อว่าสมองจะปลอดโปร่งขึ้นมาบ้าง แต่เดี๋ยวก่อน แน่นอนว่าผมไม่ใช่
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นักวิ่งหรอกนะ และจริง ๆ แล้วก็ไม่ชอบการวิ่งอย่างไร้จุดหมายหรือไม่มี
วัตถุประสงค์ใด ๆ ด้วยซ�้ำ อย่างไรก็ดี จอน เบอร์กอฟฟ์ เพื่อนที่ดีของ
ผมคนหนึ่งเคยเล่าให้ฟังว่า เมื่อใดก็ตามที่รู้สึกเครียดหรือสับสน เขาจะ
ออกไปวิ่ง เพราะสามารถช่วยให้เขาคิดสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น
และท�ำให้มีพลังใจ ตลอดจนช่วยให้นึกทางแก้ไขปัญหาได้อีกด้วย
ทว่าผมเองตอบจอนไปว่า “ฉันเกลียดการวิ่ง” และเมื่อได้ยินเช่นนั้น
เขาก็ตอบผมอย่างไม่ลังเลใจว่า “ฮัล นายเกลียดสิ่งไหนมากกว่ากัน
ระหว่างการวิ่ง... หรือสภาพชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้” ใช่สิ ตอนนี้ผมรู้สึก
สิ้นหวังและท้อแท้ไปหมดทุกอย่าง ไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้ว เมื่อคิดได้
เช่นนั้น ผมจึงตัดสินใจเริ่มออกวิ่ง
และเช้าวันนั้น ผมคว้ารองเท้าบาสเกตบอล ไนกี้ รุ่น Air Jordan
ออกมาใส่ (อย่างทีผ่ มบอกคุณนัน่ แหละว่าผมไม่ใช่นกั วิง่ ) และหยิบไอพอด
ติดตัวเพื่อที่จะได้ฟังอะไร ๆ ที่ท�ำให้เกิดความรู้สึกดี ๆ จากนั้นก็พุ่งไปที่
ประตูบ้านซึ่งก�ำลังจะตกไปเป็นของธนาคารในเร็ว ๆ นี้ แม้ว่าผมเองไม่ได้
มีจุดมุ่งหมายอะไรเป็นพิเศษส�ำหรับการวิ่งครั้งนี้ แต่กลับเป็นการค้นพบ
ครั้งยิ่งใหญ่ท่ีทรงพลัง ลึกซึ้ง และเริ่มเปลี่ยนชีวิตของผมนับจากวันนั้น
เป็นต้นมา
ก่ อ นหน้ า นี้ ผมเคยเปิ ด ฟั ง แนวคิ ด เพื่ อ การพั ฒ นาตนเองของ
จิม โรห์น* เขาเคยแนะน�ำอะไรไว้สักอย่างนี่แหละ ถึงแม้จะเคยฟัง แต่
ผมเองไม่เคยเข้าใจมันเลย แล้วคุณเคยฟังบางสิ่งบางอย่างซ�้ำแล้วซ�้ำอีก
โดยไม่ได้ลงมือท�ำ แต่แล้วท้ายที่สุด ในวันหนึ่งสิ่งที่เคยฟังนั้นก็ท�ำให้คุณ
ตระหนักและเข้าใจได้โดยถ่องแท้หรือไม่ครับ มันคือการที่คุณมีสภาวะ
จิตใจที่เข้าใจสิ่งนั้นอย่างแท้จริง และแน่นอนว่า ในเช้าวันนั้น ผมก็อยู่
ในสภาวะจิตใจเช่นนั้น ซึ่งก็คือสภาวะที่สิ้นหวัง และผมก็เข้าใจอย่าง
แท้จริง เมื่อได้ฟังจิมกล่าวว่า “ระดับความส�ำเร็จของคุณมักจะไม่ค่อยมี
* จิม โรห์น หนึ่งในกูรูด้านการพัฒนาตนเองและยังเป็นโค้ชให้กับกูรูด้านการพัฒนาตนเองในยุค
หลังมากมาย เช่น โทนี่ ร็อบบินส์ ฯลฯ

3
วิธีเปลี่ยนแปลงตนเอง

และตั้งปณิธานท�ำสิ่งที่แตกต่าง
“หนึ่งในเรื่องน่าเศร้ามากที่สุดของชีวิตก็คือการพบกับ
จุดสิ้นสุดและหวนเสียใจภายหลัง ทั้งที่รู้ดีว่าคุณเอง
ก็สามารถเป็น ท�ำ และมีได้มากกว่านี้”
- โรบิน ชาร์มา

“เรื่องราวของมนุษย์คือเรื่องของผู้ชายและผู้หญิง
ที่ประเมินคุณค่าของตัวเองต�่ำเกินไป”
- อับราฮัม มาสโลว์

ทุก ๆ วัน ที่คุณและผมตื่นขึ้นมา เราต่างก็พบกับความ

ท้าทายแบบเดียวกัน คือการเอาชนะกับสิง่ ทีธ่ รรมดา ๆ ทัว่ ไป และพยายาม
ด�ำเนินชีวิตโดยใช้ศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ที่สุด ซึ่งนี่คือความท้าทายยิ่ง
ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ คือการก้าวข้ามข้ออ้างต่าง ๆ ท�ำ
ในสิ่งที่ถูกต้อง ให้สิ่งที่ดีที่สุดกับตัวเราเอง และสร้าง ชีวิตระดับ 10 ตาม
ทีต่ อ้ งการอย่างแท้จริง ซึง่ ไร้ขดี จ�ำกัดใด ๆ ในแบบทีน่ อ้ ยคนนักจะสามารถ
มีได้
แต่ทว่าเป็นเรือ่ งทีน่ า่ เศร้ามากทีค่ นส่วนใหญ่ไม่เคยได้ดำ� เนินชีวติ ใน
แบบที่ใกล้เคียงกับชีวิตเช่นนั้นเลย มีผู้คนประมาณ 95% ของสังคมที่
ใช้ชีวิตในแบบที่ห่างไกลจากสิ่งที่พวกเขาต้องการ แต่ขณะเดียวกันก็
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ปรารถนาให้ตัวเองมีมากกว่านี้ แต่ก็ยังนั่งเศร้าโศกเสียใจ ผิดหวัง โดย
ไม่เคยเข้าใจว่าทีจ่ ริงแล้วพวกเขาสามารถทีจ่ ะเป็น สามารถท�ำ และสามารถ
มีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ต้องการได้

จากข้อมูลของส�ำนักงานประกันสังคมของประเทศสหรัฐอเมริกา
(Social Security Administration) ระบุว่า หากก�ำหนดให้คน 100
คน เริ่มต้นชีวิตการท�ำงานพร้อมกัน และติดตามพวกเขาไปตลอดเป็น
ระยะเวลา 40 ปี จนกระทั่งเกษียณอายุ จะพบว่า มีเพียงแค่ 1 คน
เท่านั้นที่มีฐานะมั่งคั่ง ในขณะที่อีก 4 คน มีความมั่นคงทางการเงิน และ
อีก 5 คน ยังคงท�ำงานต่อไป ทั้งนี้ไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาต้องการท�ำงาน
แต่เป็นเพราะจ�ำเป็นต้องท�ำ ส่วนอีก 36 คน เสียชีวิตไปแล้ว และ
สุดท้ายคือมีอีก 54 คน ที่ประสบวิกฤตทางการเงินและต้องอาศัยความ
ช่วยเหลือจากเพื่อน ๆ ครอบครัว ญาติพี่น้อง และรัฐบาลในการดูแล
หากจะพิจารณาข้อมูลข้างต้นในเชิงการเงิน จะพบว่ามีเพียง 5%
ที่สามารถประสบความส�ำเร็จในการสร้างชีวิตที่อิสระ ในขณะที่อีก 95%
ยังคงต้องต้อสู้ดิ้นรนเลี้ยงชีพต่อไป
ดังนั้น ค�ำถามส�ำคัญที่เราควรเริ่มต้นแสวงหาและค้นพบค�ำตอบให้
ได้ก็คือ ณ เวลานี้ อะไรคือสิ่งที่เราสามารถท�ำได้ เพื่อมั่นใจได้ว่าในที่สุด
แล้วพวกเราจะไม่ต้องต่อสู้ดิ้นรนไปตลอดชีวิตเหมือนกับคนกลุ่ม 95%

ก้าวข้ามกลุ่มคนส่วนใหญ่
และเข้าร่วมกลุ่มคน 5% ที่ระดับสูงสุด
ความจริงก็คือ การที่คุณอ่านหนังสือเล่มนี้ แสดงให้เห็นว่าคุณ
พร้อมที่จะท�ำให้ชีวิตของคุณก้าวไปในระดับที่สูงขึ้นจากเดิม โดยไม่พอใจ
กับการอยู่กับสถานะที่ต�่ำกว่าที่คุณสามารถมี สามารถเป็น และสามารถ
ท�ำได้ ซึ่งแตกต่างจากคนส่วนใหญ่
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และนี่คือ 3 ขั้นตอนง่าย ๆ ที่จะท�ำให้คุณก้าวข้ามกลุ่มคนส่วนใหญ่
และเข้าร่วมกลุ่มคน 5% ที่ระดับสูงสุด

ขั้นตอนที่ 1 : ยอมรับว่าสังคมมีคน 95%
ที่ไม่สามารถสร้างหรือใช้ชีวิตตามที่ต้องการได้
ก่อนอื่น เราต้องเข้าใจและยอมรับความจริงที่ว่าคนจ�ำนวน 95%

ในสังคมไม่เคยสร้างและด�ำเนินชีวิตในแบบที่พวกเขาต้องการได้ เราต้อง
ยอมรับข้อเท็จจริงที่ว่า หากในตอนนี้ เราไม่ตกลงที่จะคิดและใช้ชีวิตที่
แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ แสดงว่าพวกเราก�ำลังยอมทนที่จะใช้ชีวิตแบบ
ธรรมดา ๆ ที่ต้องเจอกับการต่อสู้ดิ้นรน ความล้มเหลว และความเศร้า
โศกเสียใจ เฉกเช่นคนส่วนใหญ่ในสังคม ซึ่งรวมถึงเพื่อน ครอบครัว
และเพื่อนร่วมงาน และหากเราไม่ท�ำอะไรสักอย่างตอนนี้ หรือไม่คิดถึง
ตัวอย่างของสิ่งที่เป็นไปได้ที่ซึ่งเราตั้งค�ำมั่นสัญญาว่าจะใช้ศักยภาพให้
เต็มที่ที่สุด
การใช้ชีวิตแบบกลาง ๆ ก็คือการด�ำเนินชีวิตในระดับที่ต�่ำกว่าจุดที่
คุณต้องการจริง ๆ และสามารถน�ำพาตนเองไปให้ถึงจุดนั้นได้ รวมถึงการ
ต่อสู้ไปตลอดชีวิต ในทุก ๆ วัน ผู้คนส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตและต่อสู้ในระดับ
ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความ
สัมพันธ์ การเงิน หรืออะไรก็ตามแต่ ทั้งหมดนี้ผู้คนต่างก็ตื่นขึ้นมาและ
ดิ้นรนเพื่อสร้างระดับความส�ำเร็จ ความสุข การได้รบั ความรักความเอาใจ
ใส่ สุขภาพ และความมั่งคั่งทางการเงินตามที่พวกเขาปรารถนา

ลองพิจารณาสิ่งต่อไปนี้
- ทางด้านร่างกาย ภาวะอ้วนเป็นโรคติดต่อร้ายแรง ในขณะเดียวกัน
ผู้ที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งและโรคหัวใจก็เพิ่มจ�ำนวนมาก
ขึ้น นอกจากนี้คนทั่ว ๆ ไปเองยังรู้สึกเหนื่อยล้าและพลังทางด้าน
ร่างกายก็อยู่ในระดับต�่ำ โดยทั่วไปคนส่วนใหญ่ไม่สามารถสร้าง
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พลังงานให้สามารถด�ำเนินชีวติ ยาวตลอดในแต่ละวันได้โดยทีไ่ ม่ดมื่
กาแฟ 2-3 ถ้วย หรือเครื่องดื่มชูก�ำลัง หากมองอีกมุมหนึ่ง ความ
ส�ำเร็จของผลิตภัณฑ์เหล่านีเ้ ป็นหลักฐานส�ำคัญทีแ่ สดงให้เห็นว่าคน
ทั่วไปยังคงต่อสู้ดิ้นรนในด้านสภาวะร่างกายอยู่
- ทางด้านจิตใจและอารมณ์ พบว่าในทุก ๆ วัน มียาที่สั่งโดยใบสั่ง
แพทย์ถูกใช้เป็นจ�ำนวนมาก เพื่อที่จะพยายามเอาชนะอาการเจ็บ
ป่วย เช่น อาการซึมเศร้า ความกังวล ตลอดจนอาการเจ็บป่วย
ทางด้านจิตใจหรืออารมณ์อื่น ๆ คุณจะสังเกตได้ว่าน้อยครั้งที่เปิด
ดูโทรทัศน์แล้วจะไม่เจอโฆษณายาประเภทนี้เลย และภาพโฆษณา
ส่วนใหญ่ที่เห็นจะเริ่มต้นด้วยคู่สามีภรรยาวัยกลางคนก�ำลังเล่นว่าว
บนชายหาดพร้อมกับสุนัข จากนั้นผู้ชายก็เริ่มบรรยายผลข้างเคียง
จากยา ด้วยเสียงที่ทุ้มและดัง อย่างเรียบ ๆ แต่เร็ว ๆ ว่า “คุณ
เคยรู้สึกเหนื่อย เศร้าใจ โดดเดี่ยว ซึมเศร้า น�้ำหนักมากผิดปกติ
หรืออาการอื่น ๆ ที่คุณอยากจะจ่ายเงินเพื่อให้อาการเหล่านี้หายไป
หรือไม่ เยี่ยมเลยครับ เพราะคุณก�ำลังจะโชคดีที่ยา XYZ (ชื่อ
ยี่ห้อสมมุติของยา) สามารถช่วยคุณได้! ดังนั้น อย่ารอช้า โทร
เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอวันนี้เลย!”
- ทางด้านความสัมพันธ์ เป็นที่ทราบกันดีว่าเกิดภาวะการหย่าร้างทั่ว
สหรัฐอเมริกา ซึ่งหนึ่งในสองคู่แต่งงานจะล้มเหลวในการใช้ชีวิตคู่
นั่นหมายความว่าเกือบครึ่งหนึ่งของคู่รัก ซึ่งยืนต่อหน้าเพื่อน ๆ
และครอบครัวทัง้ สองฝ่ายและให้คำ� มัน่ สัญญาต่อกันว่าจะใช้ชวี ติ อยู่
ร่วมกันและต่อสู้ ผ่านช่วงเวลาที่ดีและร้ายไปด้วยกัน และหลัง
จากใช้ชีวิตคู่ผ่านไปกว่า 30 ปี บุคคลสองคนที่ผมชื่นชม ซึ่งก็คือ
คุณพ่อและคุณแม่ของผม ก็เพิ่งหย่ากันเมื่อไม่นานมานี้เอง ดังนั้น
จะว่าไป ผมเองก็คุ้นเคยกับความเจ็บปวดนี้ เพราะเป็นภาวะการ
ต่อสู้กับอุปสรรคด้านความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นได้ทั่วไป
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- ทางด้านการเงิน ชาวอเมริกนั มีหนีส้ ว่ นตัวมากทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์
ผู้คนจ�ำนวนมากไม่สามารถหาเงินได้มากเท่าที่พวกเขาต้องการ แต่
ขณะเดียวกันก็ใช้จ่ายมากเกินตัว ไม่มีเงินเก็บ และประสบปัญหา
ทางการเงินในที่สุด
เป็นเรื่องที่ทราบกันว่าผู้คนส่วนมากก�ำลังใช้ชีวิตต�่ำกว่าระดับของ
ศักยภาพที่เขามี และเมื่อเรายอมรับในประเด็นนี้ สิ่งส�ำคัญก็คือเราต้อง
ค้นหาว่าอะไรคือสาเหตุของการที่ผู้คนต่าง ๆ ยังคงต้องต่อสู้ดิ้นรนและใช้
ชีวิตในรูปแบบธรรมดา ๆ ทั่ว ๆ ไปเช่นนี้ต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 : ระบุสาเหตุ
ของการเป็นคน “ธรรมดา ๆ”
เมื่อเรายอมรับแล้วว่าผู้คนกว่า 95% ในสังคมด�ำเนินชีวิตต�่ำกว่า

ระดับความสามารถที่เขาท�ำได้ และทนทรมานในการด�ำเนินชีวิตเช่นเดิม ๆ
ในทุก ๆ ด้านของชีวติ โดยปราศจากการได้สมั ผัสระดับความส�ำเร็จ ความ
สุข และอิสรภาพในระดับที่พวกเขาต้องการ ขั้นตอนต่อจากนี้คือการ
ท�ำความเข้าใจสาเหตุว่า “ท�ำไมจึงเป็นเช่นนั้น” เพราะการรู้สาเหตุของ
การใช้ชีวิตทั้งชีวิตในแบบธรรมดาทั่ว ๆ ไป จะช่วยป้องกันไม่ให้ภาวะเช่น
นี้เกิดขึ้นกับตัวคุณได้
หากคุณจะถามคนระดับธรรมดา ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกานี้ ซึ่ง
ได้แก่คนช่วงอายุ 40-50 ปี ที่ใช้ชีวิตในระดับต�่ำกว่าที่ต้องการ และ
ก�ำลังดิ้นรนเพื่อให้ชีวิตมีความสุข รวมถึงยังคงจ่ายหนี้ที่คั่งค้าง เป็นต้น
โดยถามว่าภาวะเช่นนี้เป็นสิ่งที่พวกเขาวางแผนไว้หรือไม่ นี่คือวิสัยทัศน์ที่
เขาต้องการส�ำหรับชีวิตหรือไม่ แล้วคุณคิดว่าพวกเขาจะตอบว่าอย่างไร
คุณคิดว่าพวกเขาเห็นภาพตั้งแต่แรกว่าชีวิตจะต้องต่อสู้ดิ้นรนเช่นนี้หรือไม่
แน่นอนว่าค�ำตอบทั้งหมดคือ ไม่! และนี่คือเรื่องที่ “น่ากลัวมาก”
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ถ้าคนจ�ำนวน 95% ของสังคมไม่ได้ด�ำเนินชีวิตตามที่ต้องการ เรา
คงต้องก�ำหนดชี้ชัดว่าพวกเขาท�ำอะไรผิดแปลกไปหรือไม่ หรืออะไรที่ยัง
ท�ำไม่ถูกต้อง เพื่อที่ว่าการด�ำเนินชีวิตของพวกเราจะไม่ได้จบลงตามแบบ
คนธรรมดา ๆ ทั่วไป
พวกเราทุกคนไม่ต้องการให้ชีวิตของเราต้องต่อสู้อย่างยากล�ำบาก
ดังเช่นตัวผมเองก็ต้องการมีชีวิตที่อิสระเสรี ตื่นขึ้นมาในสถานที่ที่มีความ
สุข และได้ท�ำในสิ่งที่ต้องการ มีเวลาที่ต้องการ กับใครก็ตามที่ผมใฝ่ฝัน
อยากให้เขาอยู่ด้วย ผมต้องการลุกขึ้นจากเตียงทุก ๆ วันด้วยความรู้สึก
“รักในชีวิตตัวเอง” อย่างแท้จริง ผมอยากรู้สึก “รักในงานที่ท�ำ” ตลอด
จนได้แสดง “ความรักและความห่วงใยคนที่ผมอยากใช้ชีวิตและท�ำงาน
ด้วย” สิ่งเหล่านี้คือค�ำนิยามความส�ำเร็จของผม ทั้งนี้ ชีวิตแบบนี้ไม่ได้
เพิ่งแค่เกิดขึ้น แต่ต้องสามารถออกแบบได้ หากคุณต้องการใช้ชีวิตที่
พิเศษกว่าปกติตามที่คุณเองก�ำหนดและออกแบบไว้ ก็ต้องระบุสาเหตุ
พื้นฐานของการใช้ชีวิตแบบธรรมดาทั่ว ๆ ไป เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้สาเหตุ
เหล่านี้เอาตัวคุณไปจากชีวิตที่ต้องการได้อีกด้วย

ต่อจากนีเ้ ป็นสิง่ ทีผ่ มเชือ่ ว่าคือสาเหตุสำ� คัญและส่งผลต่อการใช้ชวี ติ
แบบธรรมดา ๆ ทั่วไปและไม่ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ สาเหตุเหล่านี้เกิด
ขึ้นและยังคงส่งผลใหญ่ที่สุดต่อชีวิตของคุณ นอกจากนี้ ผมจะแนะน�ำสิ่ง
ที่คุณสามารถท�ำได้เพื่อข้ามผ่านไปให้ได้อีกด้วย

สาเหตุของการที่เรายังเป็นคนธรรมดาทั่ว ๆ ไป
และวิธีการแก้ไขเพื่อกลายเป็นคนที่มีศักยภาพเต็มที่
1. อาการกลับไปคิดถึงตัวตนในอดีต
หนึ่งในสาเหตุของการใช้ชีวิตแบบธรรมดา ๆ คือภาวะที่ผมเรียกว่า

อาการกลับไปคิดถึงตัวตนในอดีต (Rearview Mirror Syndrome
- RMS) โดยจิตใต้ส�ำนึกของเราจะติดกระจกมองด้านหลังซึ่งเป็นตัวจ�ำกัด
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4
ปัจจัยอะไรที่ท�ำให้คุณ
ตื่นนอนตอนเช้านี้

“ทุก ๆ เช้าคุณควรตื่นขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นที่ว่า
ในคืนนี้จะเข้านอนด้วยความอิ่มเอมใจ”
				

“กิจวัตรประจ�ำวันสิ่งแรกที่คุณท�ำ

- จอร์จ โลริเมอร์

จะเป็นสิ่งที่คุณทุ่มเท

พลังกายพลังใจมากที่สุด เพราะมีผลกระทบต่อการเตรียม
สภาพจิตใจและสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในช่วงเวลาทั้งวัน ต่อจากนั้น”
- อีเบน พาแกน

ท�ำไมคุณจึงรู้สึกร�ำคาญใจเวลาที่ลุกขึ้นจากที่นอนใน

ตอนเช้าของวันนี้ ลองนึกถึงเหตุผลสักครู่นะครับ... แล้วที่ผ่าน ๆ มาท�ำไม
คุณต้องตื่นนอนตอนเช้าด้วย ท�ำไมคุณต้องเอาตัวเองออกจากที่นอน
นุ่ม ๆ ผ้าห่มอุ่น ๆ ด้วยล่ะ การลุกขึ้นจากที่นอนเป็นสิ่งที่คุณต้องการจริง
หรือ หรือเป็นเพราะว่าคุณลุกจากที่นอนสายมากแล้วจนกระทั่งสุดท้าย
คุณ “จ�ำเป็นต้อง” ลุกขึ้นมา
ถ้าคุณเป็นเหมือนกับคนส่วนใหญ่ทั่ว ๆ ไป ในทุก ๆ เช้าก็จะตื่น
ขึ้นมาพร้อมกับเสียงนาฬิกาปลุกที่ดังอย่างต่อเนื่อง และลากตัวเองออกมา
จากเตียงอย่างไม่เต็มใจนัก เพราะคุณจ�ำเป็นต้องไปที่ใดที่หนึ่ง หรือต้อง
ท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือแม้แต่ต้องดูแลใครคนอื่นต่อจากนั้น ในขณะที่คน
อื่น ๆ ยังมีทางเลือก (แล้วคุณล่ะ มีทางเลือกบ้างไหม) ที่จะยังคงนอน
ต่อไป
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แน่นอนว่า โดยธรรมชาติแล้ว เราทุกคนรู้สึกดื้อ โดยการกดปุ่ม
ปลุกตื่นนอนและแสดงอาการต่อต้านการตื่นนอน โดยไม่ได้ใส่ใจว่าการ
กระท�ำในลักษณะต่อต้านนี้ก�ำลังส่งสาส์นส�ำคัญให้กับโลก (รอบตัวคุณ)
ได้รับทราบว่า คุณพอใจที่จะนอนต่อบนเตียงอย่างไม่รู้สึกตัว มากกว่า
การด�ำเนินชีวิตอย่างมีสติและกระตือรือร้น และสร้างรูปแบบชีวิตในแบบ
ที่เราบอกไว้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องการ พวกเราส่วนมากมักจะถอดใจและกลับไป
ใช้ชีวิตในระดับเดียวกับคนส่วนใหญ่ทั่ว ๆ ไป รวมถึงการไม่พยายามใช้
ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ แน่นอนว่าคุณเองก็คงไม่ชอบหรือไม่ได้
รูส้ กึ ดีกบั สภาพชีวติ เช่นนี้ และเราต่างก็ทราบดีวา่ ยังคงมีระดับความส�ำเร็จ
การบรรลุเป้าหมาย และการใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ในอีกขั้นหนึ่งซึ่ง
สามารถท�ำได้ เพียงแต่ตอนนี้ยังติดกับดักอยู่และไม่รู้ว่าควรท�ำสิ่งใดเพื่อ
ให้หลุดพ้นจากสภาพเช่นนี้

อย่ารอให้สายเกินไป โอกาสจะหลุดมือ :
ความจริงเกี่ยวกับการตื่นนอน
ส�ำนวนที่ว่า “อย่ารอให้สายเกินไป โอกาสจะหลุดมือ” อาจมี
ความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าที่พวกเราเคยเข้าใจมาโดยตลอด กล่าวคือ
หากคุณตื่นสายมากจนกระทั่งรู้สึกว่าจ�ำเป็นต้องตื่น แสดงว่าคุณรอคอย
จนกระทั่งถึงช่วงเวลาสุดท้ายเท่าที่จะเป็นไปได้ แล้วจึงลุกขึ้นจากที่นอน
และเริ่มวันใหม่ การท�ำเช่นนี้ที่จริงแล้วเป็นการต่อต้านการด�ำเนินชีวิตของ
ตัวคุณเอง เพราะเมื่อใดก็ตามที่กดปุ่มงีบหลับต่อที่นาฬิกาปลุก คุณก�ำลัง
เข้าสู่ภาวะต่อต้านช่วงเวลาของวันนั้นของชีวิตคุณเอง และที่ส�ำคัญคือการ
ต่อต้านการตืน่ นอนเพือ่ สร้างชีวติ ในแบบทีค่ ณ
ุ ต้องการ ลองนึกถึงพลังกาย
พลังใจในเชิงลบรอบตัวเมื่อคุณเริ่มต้นท�ำกิจกรรมในวันนั้นด้วยความรู้สึก
ต่อต้านดูสิ เมื่อคุณต้องโต้ตอบกับเสียงนาฬิกาปลุกด้วยความรู้สึกในใจ
ว่า ‘โอ้ว ไม่นะ ถึงเวลาแล้วเหรอเนี่ย ฉันจ�ำเป็นต้องตื่นแล้วสินะ
จริง ๆ แล้วไม่ได้อยากจะตื่นเลยด้วยซ�้ำ’ ซึ่งความรู้สึกดังกล่าวเท่ากับว่า
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คุณก�ำลังพูดประโยคที่ว่า “ฉันไม่ต้องการมีชีวิตแบบนั้น อย่างน้อยก็ไม่
ต้องใช้ศักยภาพจนสูงสุดก็ได้”
นอกจากนี้ คนส่วนใหญ่ที่ทนทุกข์ทรมานจากภาวะซึมเศร้าได้ให้
ความเห็นว่าช่วงเวลาตอนเช้าเป็นช่วงที่ยากล�ำบากที่สุด เพราะพวกเขาตื่น
ขึ้นมาด้วยความหวาดกลัว ในบางครั้งอาจเป็นเพราะหน้าที่การงานท�ำให้
พวกเขารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ต้องท�ำ และต้องออกจากบ้านไปท�ำงาน หรือใน
บางครั้งต้องตื่นนอนขึ้นมาเพราะครุ่นคิดแต่เรื่องความสัมพันธ์ที่ก�ำลัง
ล้มเหลว หรือบางคนอาจจะรู้สึกซึมเศร้าได้โดยง่ายเพราะเป็นธรรมชาติ
ของโรคนี้อยู่แล้วซึ่งเข้าครอบง�ำจิตใจ อารมณ์ และความรู้สึกโดยไม่ต้อง
อาศัยเหตุผลใด ๆ เป็นพิเศษ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ช่วงเช้าของเราจึงมี
ผลกระทบมหาศาลต่อช่วงเวลาทั้งวันที่เหลือ และคุณจะพบว่า แท้จริง
แล้วความรู้สึกทั้งหมดจะเป็นเสมือนวงเวียนหมุนไปเรื่อย ๆ นั่นคือ
เริ่มต้นจากการตื่นนอนด้วยความสิ้นหวัง และใช้เวลาทั้งวันหลังจากนั้น
ไปกับความรู้สึกเช่นนั้น และสุดท้ายก็เข้านอนด้วยความกังวลหรือ
ซึมเศร้า แล้วก็วนเวียนอยู่กับความเศร้าโศกเช่นนี้ในวันต่อ ๆ ไป
ดังนั้น ไม่เพียงแต่ว่าคนทั่วไปก�ำลังจะพลาดโอกาสที่จะได้รับความ
รู้สึกสดชื่น พละก�ำลัง แรงกระตุ้น และพลังใจซึ่งมาจากการตั้งใจที่จะ
ตื่นนอนตอนเช้าเท่านั้น แต่ความรู้สึกต่อต้านที่มีต่อภารกิจในวันนั้นจะ
ท�ำให้ล้มตัวลงนอนโดยไม่ต้องรับรู้อะไร มากกว่าการเริ่มต้นออกแบบชีวิต
ในแบบที่ต้องการให้เป็น
ในทางตรงกันข้าม หากในแต่ละวัน คุณตื่นนอนขึ้นมาด้วยความ
มุ่งมาดปรารถนาและมีจุดมุ่งหมาย นั่นคือคุณก�ำลังเข้าสู่คนกลุ่มน้อย
ที่มีแต่ผู้ที่ประสบความส�ำเร็จและได้ใช้ชีวิตตามความฝัน และที่เหนือ
กว่าสิ่งอื่นใดก็คือ คุณจะมีความสุข ดังนั้น ด้วยการเปลี่ยนแนวทางการ
ตื่นนอนตอนเช้า คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่าง แต่ทว่าคุณอาจ
จะไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่ผมบอกทั้งหมดก็ได้ แต่ขอให้เชื่อมั่นกลุ่มคนที่นอน
ตื่นเช้าที่ประสบความส�ำเร็จในชีวิตเหล่านี้ ได้แก่ โอปราห์ วินฟรีย์, โทนี่
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ร็อบบินส์, บิล เกตต์, โฮวาร์ด ชูลทซ์, ดีแพค โชปรา, เวนย์ ไดเออร์,
โทมัส เจฟเฟอร์สัน, เบนจามิน แฟรงค์คลิน, อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์,
อริสโตเติล และคนอื่น ๆ อีกมากมายเกินกว่าจะสามารถระบุในที่นี้ได้
เราต้องเรียนรู้ด้วยตนเองว่า เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต
ทั้งหมดได้ โดยการเรียนรู้วิธีการตั้งใจเพื่อตื่นนอนอย่างมีสติในตอนเช้า
วันรุ่งขึ้นด้วยความปรารถนาและความกระตือรือร้นอย่างแท้จริงเท่านั้น
แต่ถา้ ทุกวันนี้ คุณยังคงกดปุม่ งีบหลับจนกระทัง่ ถึงช่วงเวลาสุดท้าย
ที่จ�ำเป็นต้องลุกขึ้นมาเพื่อไปท�ำงาน ไปเข้าชั้นเรียน หรือดูแลคนใน
ครอบครัว และจากนั้นก็กลับมาบ้านและใช้เวลาจดจ่ออยู่กับหน้าโทรทัศน์
จนกระทั่งเข้านอน ผมขอถามคุณสักหน่อยว่า “แล้วเมื่อไหร่ที่คุณจะเริ่ม
พัฒนาตนเองเพื่อเป็นบุคคลที่คุณต้องการและก�ำหนดระดับของสุขภาพ
ความมั่งคั่ง ความสุข ความส�ำเร็จ และอิสรภาพที่คุณต้องการและควร
ได้รับล่ะ เมื่อไหร่ที่คุณจะได้ใช้ชีวิตที่ต้องการอย่างแท้จริงแทนที่จะข้าม
ผ่านช่วงเวลาทั้งหมดอย่างไร้ความรู้สึกและพยายามหาช่องทางหลบหลีก
เท่าที่เป็นไปได้เพื่อหนีจากความเป็นจริงล่ะ แล้วถ้าสุดท้ายแล้วพบว่าชีวิต
หรือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นสิ่งที่คุณไม่คาดคิดล่ะ”
ดังนั้น ไม่มีวันใดที่ดีไปกว่าวันนี้อีกแล้ว ที่จะหยุดสิ่งที่เราเคย
เป็น เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่คนที่เราต้องการจะเป็น และยกระดับ
รูปแบบการด�ำเนินชีวิตให้เป็นในแบบที่เราต้องการ ไม่มีหนังสือเล่มไหน
ที่จะดีไปกว่าเล่มที่คุณก�ำลังถืออยู่ในตอนนี้ ซึ่งช่วยให้คุณได้เป็นคนใน
แบบทีใ่ ฝ่ฝนั ผูซ้ งึ่ สามารถสร้างสรรค์ ดึงดูด และรักษารูปแบบการด�ำเนิน
ชีวิตในแบบที่คุณต้องการมาตลอดได้โดยทันที

5
กลยุทธ์ 5 ขั้นตอน เพื่อตื่นนอน

โดยไม่งีบหลับอีก (ส�ำหรับคนที่ชอบงีบหลับ)
“ถ้าพิจารณาอย่างถี่ถ้วน

คุณจะพบว่าการกดปุ่มงีบเพื่อ

หลับต่อในตอนเช้าไม่ได้มีสาระอะไรเลย เพราะมีความหมาย
ว่า ‘ฉันเกลียดการตื่นเช้า เลยท�ำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ...’”
- เดเมทริ มาร์ติน

“ฉันชอบตอนเช้ามากเลย

ตราบเท่าที่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้น”
- นิรนาม

ก่อนอื่น ผมขอกล่าวสักเล็กน้อยว่าถ้าไม่ใช่เพื่อการ

แบ่งปันกลยุทธ์ให้กับคุณแล้ว ผมก็คงอาจจะก�ำลังนอนหลับอยู่ หรืองีบ
หลับต่อหลังจากเสียงนาฬิกาปลุกในทุกเช้า หรือถ้าจะร้ายแรงกว่านั้น คือ
ผมอาจจะยังคงยึดติดกับความเชือ่ แบบเดิม ๆ ทีป่ ดิ กัน้ ศักยภาพของตนเอง
ที่ว่าผมนั้นไม่ใช่ “คนตื่นเช้า”
มีค�ำกล่าวที่ว่า “ไม่มีใครหรอกที่ ‘ชอบการตื่นแต่เช้า’ แต่ทุก ๆ คน
‘ชอบความรู้สึกของการจะได้ตื่นเช้า’” ก็เหมือนกับการออกก�ำลังกายนั่น
แหละ ที่พวกเราต้องต่อสู้โดยการลากสังขารไปฟิตเนส แต่พวกเราก็ชอบ
ความรู้สึกช่วงแรกที่ตั้งใจอยากจะออกก�ำลังกายให้ได้ ดังนั้นการตื่นนอน
แต่เช้า โดยเฉพาะการท�ำโดยมีจุดมุ่งหมาย ย่อมเป็นการเริ่มต้นความรู้สึก
ที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังกายพลังใจในวันนั้นของคุณด้วย
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เพิ่มระดับแรงกระตุ้นในการตื่นนอน (WUML)
ส�ำหรับพวกเราส่วนมาก เวลาที่เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นในเช้า
แต่ละวัน เราก็เหมือนถูกปลุกให้ตื่นจากช่วงหลับลึก ดังนั้นการต้องลุก
ออกจากทีน่ อนแสนสบายจึงเป็นสิง่ ทีน่ า่ ดึงดูดใจน้อยทีส่ ดุ เท่าทีเ่ ราอยากจะ
ท�ำ และหากลองประเมินระดับของแรงกระตุ้นที่ส่งผลต่อการตื่นนอนหรือ
ที่เรียกว่า ระดับแรงกระตุ้นในการตื่นนอน (WUML)* ณ ช่วงเวลาที่
นาฬิกาปลุกดังขึ้นไปเรื่อย ๆ จากระดับ 1 - 10 (10 คือพร้อมตื่นนอน
และพร้อมรับสิ่งต่าง ๆ ในวันนั้น และ 1 คือการที่คุณไม่ต้องการอะไร
มากไปกว่าการกลับไปนอนต่อ) แน่นอนว่าพวกเราส่วนใหญ่ย่อมประเมิน
ระดับ WUML ให้ใกล้เคียงกับระดับ 1 หรือ 2 ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติอยู่แล้ว เพราะถ้าคุณยังรู้สึกครึ่งหลับครึ่งตื่น ก็คง
ต้องกดปุ่มงีบ แล้วกลับไปนอนต่อ
ดังนั้น ความท้าทายก็คือคุณจะท�ำให้ตัวเองมีแรงกระตุ้นอย่างไรที่
จะพอท�ำให้ลุกขึ้นจากที่นอนแต่เช้าและท�ำให้วันนั้นเป็นวันที่พิเศษไปจาก
เดิม โดยที่ระดับแรงกระตุ้นในการตื่นนอนยังคงอยู่ที่ระดับ 1 หรือ 2
ในช่วงที่นาฬิกาปลุกก็ยังคงดังอยู่
ค�ำตอบนั้นง่ายมาก นั่นคือ “ค่อย ๆ ท�ำทีละขั้นตอน” ในที่นี้ผม
ขอเสนอ 5 ขั้นตอนง่าย ๆ ที่จะท�ำให้คุณตื่นนอนในตอนเช้า หรือแม้แต่
จะเป็นช่วงเช้าตรู่ก็ตาม ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ง่ายกว่าที่เคยท�ำมาอย่างแน่นอน

ขั้นตอนที่ 1 : ตั้งปณิธานก่อนเข้านอน
กุ ญ แจส� ำ คั ญ ประการแรกส� ำ หรั บ การตื่ น นอนคื อ การจ� ำ ให้ ดี ว ่ า

‘ความคิดแรกของยามเช้า คือ ความคิดสุดท้ายของคืนวันก่อนหน้า’
เช่น เราทุกคนคงเคยมีค�่ำคืนที่นอนไม่ค่อยหลับเพราะเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะ
พบเจอสิ่งต่าง ๆ ในวันรุ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวันคริสต์มาส คืนก่อนหน้าวัน
* WUML ย่อมาจาก Wake Up Motivation Level
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คล้ายวันเกิด วันแรกที่เข้าโรงเรียน วันแรกที่เริ่มงานใหม่ หรือแม้แต่วัน
พักร้อน เมื่อได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นคุณจะลืมตาขึ้นมาด้วยความ
กระตือรือร้นและตื่นเต้นที่จะลุกขึ้นจากที่นอนเพื่อพร้อมรับวันส�ำคัญนี้!
ในทางตรงกันข้าม ถ้าความคิดสุดท้ายก่อนเข้านอนเป็นดังเช่นว่า
‘ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีเวลานอนแค่ 6 ชั่วโมงเท่านั้น ก็ต้องตื่นขึ้น
มาแล้ว พรุ่งนี้ต้องล้าแน่ ๆ!’ ดังนั้นเมื่อนาฬิกาปลุกดังขั้น ความคิดแรก
ของคุณก็คือ ‘โอ้ย นี่มัน 6 ชั่วโมงแล้วเหรอ ไม่นะ ฉันยังอยากนอนต่อ!’
ดังนั้น กุญแจส�ำคัญก็คือ ต้องก�ำหนดจิตใจอย่างมีสติในทุก ๆ
คืนเพื่อสร้างความคาดหวังเชิงบวกในวันถัดไป และเพื่อช่วยให้คุณ
สามารถปฏิบตั สิ งิ่ นีไ้ ด้ดยี งิ่ ขึน้ และเข้าใจได้วา่ ถ้อยค�ำแบบไหนทีค่ วรใช้ตอน
ก่อนเข้านอนเพื่อท�ำให้ความตั้งใจทรงพลังมากขึ้น ผมเสนอให้คุณอ่าน
ตัวอย่างของผมได้ที่ The Miracle Morning ในหัวข้อ “ค�ำปฏิญาณ
ก่อนเข้านอน (Bedtime Affirmation)” ที่ www.TMMBook.com*

ขั้นตอนที่ 2 : วางนาฬิกาปลุกคนละมุมห้องกับที่นอน
หากคุณยังไม่เคยย้ายนาฬิกาปลุกไปให้ไกลจากที่นอนให้ไกลที่สุด

เท่าที่จะเป็นไปได้ ขอให้ลองท�ำเลย เพราะจะบังคับให้คุณต้องลุกขึ้นจาก
ที่นอนและร่างกายได้เคลื่อนไหว ซึ่งท�ำให้เกิดพลังงาน เป็นการท�ำให้คุณ
ตื่นนอนโดยธรรมชาตินั่นเอง
ในทางตรงกันข้าม หากคุณวางนาฬิกาปลุกไว้ใกล้ตัว คุณจะยัง
สะลึมสะลือเวลาที่เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้น และเป็นการยากที่จะท�ำให้คุณ
ตื่นได้ ผมมั่นใจว่าคุณจะนอนกลิ้งไปมาบนที่นอน งัวเงีย และกดปิด
นาฬิกาปลุกโดยไม่สนใจด้วยซ�้ำว่ามันส่งเสียงปลุกแล้ว ผมเองทราบดีว่า
หลาย ๆ ครัง้ ทีผ่ มพยายามบอกกับตัวเองว่าเสียงนาฬิกาปลุกเป็นเพียงส่วน
หนึ่งของความฝันด้วยซ�้ำ
* หมายเหตุ ท่านสามารถอ่านตัวอย่าง “ค�ำปฏิญาณก่อนเข้านอน (Bedtime Affirmation)” ที่
ได้น�ำมาแปลจากเว็บไซต์ของผู้เขียน โดยส�ำนักพิมพ์ ได้ท�ำการแปลไว้เพื่อให้ท่านสะดวกมากขึ้น
ในการอ่านตัวอย่างซึ่งท่านสามารถอ่านฉบับแปลภาษาไทยได้ที่ ภาคผนวก 1 หน้า 193
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ออกจากชีวิตที่ใช้ศักยภาพไม่เต็มที่
“ความส�ำเร็จคือการได้รับแรงดึงดูดจากคนในแบบที่คุณใฝ่ฝัน”
- จิม โรห์น

“ชีวิตที่แตกต่างเป็นพิเศษคือการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ในทุก ๆ วัน ในเรื่องที่มีความส�ำคัญมากที่สุด”
- โรบิน ชาร์มา

รู้สึกเครียด ทุกสิ่งรุมเร้า ผิดหวัง ไม่เป็นไปตามที่

คาดหวัง และทุกข์ใจ
ค�ำที่แสดงออกถึงความรู้สึกเศร้าใจเช่นนี้ ราวกับว่าเป็นความโชค
ไม่ดีเสียเหลือเกิน แต่หากมองในอีกมุมหนึ่ง ก็นับว่าเป็นค�ำนิยามที่ตรง
ความหมายและเหมาะสมกับความรู้สึกของคนซึ่งใช้ชีวิตธรรมดา ๆ ทั่วไป
จะรู้สึกได้บ่อยครั้ง
ทั้งคุณและผมเราต่างก�ำลังใช้ชีวิตอยู่ในยุคสมัยที่มีความรุ่งโรจน์
และเจริญก้าวหน้ามากทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์ของมนุษยชาติ เพราะมีโอกาส
และทรัพยากรต่าง ๆ มากมายพร้อมสรรพมากกว่าช่วงเวลาอื่น ๆ ในอดีต
แต่ถึงกระนั้นพวกเราส่วนใหญ่กลับไม่ได้เปิดศักยภาพอันไร้ขีดจ�ำกัดที่มี
อยู่ภายในตัวเองออกมา ซึ่งผมไม่พอใจกับสภาพเช่นนี้เลย แล้วคุณล่ะ
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ช่องว่างของศักยภาพ
คุณเคยรู้สึกว่าสภาพชีวิตที่ต้องการและการเป็นบุคคลในแบบที่
ใฝ่ฝัน ซึ่งคุณก็ทราบดีว่าสามารถเป็นเช่นนั้นได้ นั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมไหม
คุณรู้สึกว่าก�ำลังวิ่งไล่ตามศักยภาพของตัวเอง ซึ่งก็ทราบดีว่ามันอยู่ตรง
นั้น คุณมองเห็นชัดเจน แต่ยังไม่เคยคว้าได้เลย หรือแม้แต่เวลาที่คุณ
เห็นคนอืน่ ทีแ่ สดงศักยภาพในด้านทีค่ ณ
ุ ไม่มี คุณก็คดิ ว่า ก็คงไม่ใช่เพราะ
พวกเขาเข้าใจหรือแก้ไขปัญหาทุกอย่างด้วยตัวเองหรอก แต่เป็นเพราะแค่
พวกเขารูใ้ นสิง่ ทีค่ ณ
ุ ไม่รู้ ดังนัน้ หากคุณรู้ ก็จะมีความเชีย่ วชาญเช่นเดียวกัน
อย่างแน่นอน
พวกเราส่วนใหญ่ใช้ชีวิตในด้านที่มีช่องว่างทางศักยภาพ ช่องว่างที่
แยกเราออกจากบุคคลที่เราสามารถจะเป็นได้ เรามักจะรู้สึกผิดหวังกับ
ตัวเอง ขาดแรงบันดาลใจ ความพยายาม และผลลัพธ์ที่ต่อเนื่องในด้าน
ใดด้านหนึ่ง (หรือมากกว่านั้น) ของชีวิต โดยใช้เวลาในการคิดมากเกิน
ไปว่าจะท�ำอะไรดีเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการ แต่ไม่ลงมือท�ำสักที ที่จริง
แล้วเราเองรูด้ วี า่ ต้องท�ำอะไร เพียงแต่ไม่ลงมือท�ำสิง่ นัน้ อย่างต่อเนือ่ ง แล้ว
คุณเคยเป็นเช่นนี้ไหม
สิ่งนี้ก็คือ “ช่องว่างทางศักยภาพ”* ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละ
บุคคล ส�ำหรับคุณเองอาจจะคิดว่าตัวเองอยูใ่ กล้ศกั ยภาพ ณ ปัจจุบนั เพียง
แค่เอื้อม แต่มีการบิดเปลี่ยนเล็กน้อยจึงไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ หรือบางที
คุณอาจรู้สึกในทางตรงกันข้าม คือศักยภาพที่แท้จริงช่างอยู่ไกลเกินสิ่งที่
คุณเป็นในตอนนี้และคุณก็ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไรดี แต่ไม่ว่ากรณี
ของคุณจะเป็นเช่นไร ขอให้รู้ว่าการใช้ชีวิตกับศักยภาพในด้านที่ถูกต้อง
และกลายเป็นบุคคลที่มีความสามารถนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และเกิดขึ้นได้
ไม่วา่ คุณก�ำลังนัง่ อยูด่ า้ นตรงข้ามกับหุบเหวแห่งศักยภาพ และก�ำลัง
คิดไม่ตกว่าจะข้ามไปอีกด้านได้อย่างไร หรือแม้แต่ตอนนี้คุณก�ำลังคิดหา
* ช่องว่างทางศักยภาพ หมายถึงระยะห่างระหว่างความสามารถขัน้ สูงสุดทีค่ นเราแต่ละคนสามารถ
ท�ำได้ กับความสามารถปัจจุบัน ณ ตอนนี้ที่เราท�ำได้
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ทางเพื่อข้ามฝั่งไป แต่ก�ำลังติดอยู่ด้านบนยอดและไม่รู้ว่าจะหาทางเชื่อม
ช่องว่างใหญ่นนั้ และข้ามไปได้อย่างไร ในบทนี้จะแนะน�ำเครื่องมือ 6 ชนิด
ที่ท�ำให้คุณสามารถเดินทางไปจากจุดที่คุณอยู่ในปัจจุบัน โดยเริ่มจาก
การยอมรับในสิง่ ทีค่ ณ
ุ ทราบว่าท�ำให้เป็นจริงได้ (มากกว่ายอมรับข้อจ�ำกัด
ในตัวเอง) และเริ่มพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นบุคคลที่คุณเองก็ทราบดี
ว่าจะสามารถเป็นเช่นนั้นได้

ชีวิตของคุณไม่เป็นอย่างที่คิด
พวกเราส่วนมากมักจะยุ่งวุ่นวายกับการพยายามจัดการ รักษา
หรือแม้แต่ท�ำให้ “สถานการณ์” ต่าง ๆ ในชีวิตอยู่รอดให้ได้โดยแทบ
ไม่ได้ใช้เวลากับสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด ซึ่งก็คือชีวิตของเราเอง แล้วมันแตกต่าง
กันอย่างไรล่ะ ความจริงก็คือสถานการณ์ในชีวิตเรานั้นเป็นเรื่องราวของ
สภาวการณ์ เหตุการณ์ ผู้คน และสถานที่ภายนอกรอบข้างตัวเราทั้งสิ้น
แต่ไม่ใช่คนทีเ่ ราเป็นจริง ๆ เพราะทีจ่ ริงแล้วเราเป็นได้มากกว่าสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต
ชีวิตของคุณก็คือตัวตนที่อยู่ในระดับที่ลึกที่สุด ซึ่งประกอบด้วย
องค์ประกอบ ทัศนคติ และความนึกคิดภายในซึ่งสามารถมอบพลังใน
การปรับเปลี่ยน แผ่ขยาย หรือแม้แต่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ในทุก ๆ ช่วงเวลาของชีวิต
นอกจากนี้ ชีวิตคนเรายังประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ทางร่างกาย สติ
ปัญญา อารมณ์ และ จิตวิญญาณ หรือที่เรียกว่า P.I.E.S.* ซึ่งหลอม
รวมกันในตัวมนุษย์ทุกคน โดยทางร่างกาย (Physical) ก็คือร่างกายของ
เรา สุขภาพและพลังกาย ทางด้านสติปญ
ั ญา (Intelligent) ก็คอื การประสาน
กันระหว่างจิตใจ สติปัญญา และความคิด ส่วนด้านอารมณ์ (Emotional) ก็คอื อารมณ์ ความรูส้ กึ และทัศนคติ และส�ำหรับด้านจิตวิญญาณ
* P.I.E.S. ย่อมาจากค�ำเต็มภาษาอังกฤษ คือ Physical (ร่างกาย) Intelligent (สติปัญญา)
Emotional (อารมณ์) และ Spiritual (จิตวิญญาณ)
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(Spiritual) ก็คือสิ่งที่สัมผัสไม่ได้ เช่น จิตวิญญาณ ตัวตน รวมถึง
พลังขั้นสูงที่มองไม่เห็นซึ่งควบคุมสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น

ชี วิ ต คุ ณ จะประกอบด้ ว ยความสามารถในการสร้ า งความรู ้ สึ ก
มุมมอง ความเชื่อ และทัศนคติใหม่ ๆ ที่อยู่ในโลก “ภายใน” ตัวเราเอง
จากนัน้ คุณจะสามารถสร้างหรือปรับเปลีย่ นสภาวะแวดล้อม ความสัมพันธ์
ผลลัพธ์ ฯลฯ ที่อยู่ “ภายนอก” ของสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต ดังเช่น
นักปราชญ์และผู้รู้เคยสอนว่า “โลกภายนอกเป็นสิ่งสะท้อนโลกภายใน”
ดังนั้น การให้ความส�ำคัญกับเวลาและความทุ่มเทในแต่ละวันเพื่อพัฒนา
P.I.E.S. และท�ำให้กลายเป็นคุณคนใหม่ที่ดีขึ้น จะท�ำให้สถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตพัฒนาไปด้วยโดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้ คุณสามารถมั่นใจได้จากเส้นทางการเปลี่ยนแปลงชีวิต
จากประสบการณ์ของผมที่ได้เปลี่ยนแปลงตนเอง จากการใช้ชีวิตไป
เรื่อย ๆ โดยมักหาข้ออ้างให้ตัวเองและใช้ชีวิตแบบคนธรรมดา ๆ ไม่
แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ จนสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งครั้งหนึ่ง
เคยรู้สึกว่าไม่มีทางเป็นไปได้ ดังนั้น ขอให้มั่นใจได้ว่า ค�ำมั่นสัญญาของ
คุณที่จะท�ำการพัฒนาตัวเองในทุก ๆ วัน จะกลายเป็นเครื่องมือส�ำคัญใน
การเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างแน่นอน เหมือนที่ได้เคยเกิดขึ้นกับผมมาแล้ว

ถึงเวลาพบกับชีวิตที่พิเศษ
และเต็มเปี่ยมด้วยศักยภาพของคุณ
ส�ำหรับผู้คนส่วนใหญ่ พวกเขาไม่มีโอกาสได้พบกับชีวิตที่พิเศษ
และเต็มเปี่ยมด้วยศักยภาพที่พวกเขาต้องการอย่างแท้จริงในระดับ 10
เพราะแต่ละวัน ๆ พวกเขาถูกรุมเร้าและใช้เวลามากเกินไปกับสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิต ท�ำให้กินเวลาส่วนใหญ่ไปเกือบหมด จนละเลยสิ่งที่ส�ำคัญ
หรือเรื่องที่ส�ำคัญมากที่สุดไป
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เพื่อไม่ให้ชีวิตระดับ 10 ถูกละเลยและถูกจ�ำกัดโดยความต้องการ
มากมายในชีวิตไปมากกว่านี้ ซึ่งแน่นอนว่าท้ายที่สุดจะน�ำไปสู่ชีวิตที่เต็ม
ไปด้วยความเศร้าโศก และไม่แตกต่างหรือพิเศษจากคนทั่วไป รวมถึง
ศักยภาพก็ไม่ได้รับการปลดปล่อย ดังนั้นจึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่คุณต้องจัด
ล�ำดับสิ่งส�ำคัญทั้งหมดและทุ่มเทเวลาในแต่ละวันเพื่อการพัฒนาตนเอง
ขอให้คุณลองใช้หลัก 6 ประการ ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปในทางที่ดี
ซึ่งผมขอเรียกว่า “The Life S.A.V.E.R.S. - หลัก 6 ประการ เพื่อชีวิต
ใหม่ที่ดีกว่าเดิม” มันเป็นวิธีการปฏิบัติในแต่ละวันที่ง่าย ท�ำให้ชีวิตมี
คุณค่าเพิ่มมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยแต่ละวิธีจะช่วย
พัฒนาแง่มุมทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และจิตใจ ด้านใด
ด้านหนึง่ หรือมากกว่านัน้ เพือ่ ท�ำให้คณ
ุ กลายเป็นคนทีใ่ ฝ่ฝนั เพือ่ สร้างชีวติ
ที่ต้องการได้ในที่สุด
ทั้งนี้ โปรดจ�ำไว้เสมอว่า เมื่อคุณท�ำการเปลี่ยนแปลงโลกภายใน
ซึ่งก็คือชีวิตของคุณแล้ว จากนั้นโลกภายนอก อันหมายถึงสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตก็จะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นควบคู่กันไปด้วยเช่นกัน
จากนี้ไป คือ “The Life S.A.V.E.R.S. - หลักปฏิบัติ 6 ประการ

เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม” เพือ่ พัฒนาตนเองซึง่ ได้รบั การพิสจู น์แล้วว่าคุณ
จะสามารถท�ำตามเพือ่ น�ำไปสูพ่ ลังอันยิง่ ใหญ่ทอี่ ยูใ่ นตัวคุณเอง ให้สามารถ
ท�ำการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนรูปแบบของแง่มุมใด ๆ
ก็ตามในชีวิต เราลองมาดูเครื่องมือแต่ละตัว ว่าสามารถช่วยคุณให้กลาย
เป็นบุคคลที่คุณต้องการเพื่อดึงดูด สร้างสรรค์ และใช้ชีวิตแสนวิเศษ
อีกทั้งแตกต่างจากคนอื่น ๆ ตามที่คุณจินตนาการไว้ได้อย่างไร
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The
Life S.A.V.E.R.S.
- หลัก 6 ประการ เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม

S-

ความสงบนิ่ง (Silence)

“เวลาที่จิตใจสงบนิ่ง

จิตของเราจะพบกับเส้นทาง

ที่สว่างไสว รู้ว่าสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคและท�ำให้หลงทาง
จากนั้นจะแก้ไขให้ชัดเจนด้วยตัวเอง”
- มหาตมะ คานธี

“ในช่วงเวลาแห่งความเงียบสงบ

คุณจะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ

ได้มากกว่าการใช้เวลาอ่านหนังสือทั้งหมด 1 ปี เสียอีก”
- แมทธิว เคลลี

ความสงบนิ่ง (Silence) เป็นวิธีปฏิบัติประการแรกของ The
Life S.A.V.E.R.S. - หลัก 6 ประการ เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม และก็
อาจจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ส�ำคัญมากที่สุดต่อการพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตที่
วุ่นวาย เร่งรีบ และถูกบังคับให้ตื่นตัวตลอดเวลา ในที่นี้ผมก�ำลังหมายถึง
พลังที่ตั้งใจที่จะท�ำให้จิตใจสงบเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต โดยค�ำว่า “ตั้งใจ”
สามารถอธิบายได้ง่ายที่สุด คือการที่คุณอยู่ในห้วงเวลาแห่งความสงบเพื่อ
ให้จิตใจรู้สึกดียิ่งขึ้น โดยมิใช่เพียงแค่ท�ำเพื่อให้เกิดความเงียบเท่านั้น ดัง
เช่นที่ แมทธิว เคลลี ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในหนังสือที่ขายดีติดอันดับ
ของเขา ที่ชื่อว่า “จังหวะชีวิต - The Rhythm of Life” ว่า “ในช่วง
เวลาแห่งความเงียบสงบ คุณจะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้มากกว่าการใช้เวลา
อ่านหนังสือทั้งหมด 1 ปี เสียอีก” ซึ่งนับว่าเป็นค�ำกล่าวที่ทรงพลังจาก
บุรุษผู้ปราดเปรื่อง
ดังนั้น หากคุณต้องการลดระดับความเครียดลงโดยทันที ให้ลอง
เริ่มต้นช่วงเวลาเช้าของทุกวันด้วยการตั้งใจท�ำจิตสงบนิ่ง เพื่อที่จะได้
เริ่มต้นในแต่ละวันด้วยจิตใจที่นิ่ง สดใส และปรารถนาดี ซึ่งจะท�ำให้คุณ
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หนังสือขายดี 3 เลม
โดย โบโด

เชฟเฟอร Bodo Schäfer
นักเขียนหนังสือขายดีีกวา 10 ลานเลมทั่วโลก และติดอันดับ
ขายดีในเยอรมนีนานกวา 5 ป เกิดที่ประเทศเยอรมนี สามารถ
บริหารเงินเปลี่ยนชีวิตจากคนยากจน ใหกลายเปนคนร่ำรวยได

วิธีสรางอิสรภาพการเงิน

มีเงินลาน ใน

“คุณรูไหมตอนไหนลำบากที่สุด
ก็ตอนที่คุณไมมีเงินไง!
ตอนนั้นเงินจะสำคัญที่สุด...
ดังนั้น จงสรางฐานะโดยเร็ว

อยาลืมเปนอันขาดวา ความร่ำรวย

ราคา 240.-

(304 หนา)

เปนสิทธิโดยกำเนิดของคุณ
ชีวิตคุณควรจะสดใส ไมใชลำบาก
จงปนชีวิตคุณใหเปนผลงานชิ้นเอก
จงพิสูจนใหตนเองและคนอื่นเห็นวา
คุณสามารถมั่งคั่งไดภายใน 7 ป”

วิธีคิด วิธีรวย

ป

Der Weg zur finanziellen Freiheit

- เรียนรูเรื่องที่จะทำใหคุณมั่งคั่ง
- วิธีเพิ่มรายไดของคุณ
- ทัศนคติที่สำคัญที่สุดที่ทำใหมีเงิน
- วิธีจัดการกับปญหาหนี้สิน
- วิธีเก็บออมเงินเพื่อทำใหร่ำรวย
- ความมหัศจรรยของดอกเบี้ยทบตน
- วิธีวางเปาหมายทางการเงิน 3 แบบ

หนังสือขายดียอดขาย 10 ลานเลม แปลไปแลวกวา 35 ประเทศทั่วโลก

หมานอย

ยอดขาย 7 ลานเลมทั่วโลก แปลไปแลว 25 ภาษา

สอนรวย

“เจาหานตัวนี้

ก็เปรียบเหมือนกับเงินของหนู
ถาหากหนูเอาเงินไปลงทุน
หนูก็จะไดดอกเบี้ย
ซึ่ง ‘ดอกเบี้ย’ ที่ออกมา
ก็คือ ‘ไขทองคำ’ ไงจะ”

Ein Hund namens Money

เร�องราวของ หมานอย กับ เด็กหญิงคีรา
ที่สอนวิธีคิดในเร�องการเงิน และการลงทุน

Die Gesetze der Gewinner
: Erfolg und ein erfülltes Leben

ราคา 165.-

(176 หนา)

เร็ว ๆ นี้

Download ตัวอยาง

- วิธีเขียน “บันทึกความสำเร็จ”
- เริ่มลงทุนตามหลักการ “หานทองคำ”
- วิธีคิดในเรื่องเงินที่พอแมไมไดสอน
- สอนวิธีจัดการเงินตั้งแตยังเล็ก
- เริ่มตนชีวิตใหม กับอิสรภาพทางการเงิน
ราคา 165.- (176 หน
า)

- วิธีตั้งเปาหมายและจินตนาการใหสำเร็จ
- วิธีหาเงินจากสิ่งที่ชอบ และชนะอุปสรรค
- เรียนรูกฎ 4 ขอ วิธีใชเงินเปน
- เริ่มตนลงทุนและกลาทำในสิ่งที่ “กลัว”
- วิธีคิดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงตนเอง

เปลี่ยนแปลงทัศนคติ วิธีคิดและความเช�อใหม

กฎ 30 ขอ ของผูชนะ

เ

ชื่อไหมวา “ความจริงแลว” คุณสามารถเปนอะไรไดมากกวานี้
ความฝนของคุณถูกกลบดวยความหงุดหงิดและงานประจำวันหรือไม
หนังสือเลมนี้จะบอกวิธีใหคุณมีชีวิตที่เติมเต็มดวยโปรแกรม 30 วันของโบโด
คุณจะไดเรียนรูกฎพื้นฐานของความสำเร็จ กฎของความสำเร็จจะชวยใหคุณ
- รับมือกับคำวิจารณและความเครียดได - เปนอิสระจากความกลัว
- เปลี่ยนความทุกขใหกลายเปนเชื้อเพลิงความสำเร็จ - มีรายไดมากขึ้น
ผลงามทั้ง 3 เลม แปลและเรียบเรียงโดย : เจนจิรา เสรีโยธิน

PDF เพ�ออานกอนซื้อที่ www.BeeMedia.co.th
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one small Step can change
your life T H E K A I Z E N W A Y

ทำ “เล็ก ๆ” ทีละนอย

คอย ๆ ทำทีละนิด
(160 หนา)

เ ป ลี่ ย น วิ ธี คิ ดแ ล ะ ชี วิ ต คุ ณ ไ ด
เขียนโดย :

robert maurer, ph.d.

ราคา 145.-

แปลและเรียบเรียงโดย : เสรี

one
small Step
can change
your life
THE KAIZEN WAY

อูธาราสวัสดิ์

- วิธีประยุกตใชไคเซ็นเพื่อใหชีวิตดีีขึ้น - วิธีการ “ลงมือทำเล็ก ๆ” แตเกิดผลสำเร็จ
- เพราะเหตุใด แนวคิด “ไคเซ็น”
- วิธีการ “แกปญหาเล็ก ๆ” แตไดผล
แมในยามที่กำลังเผชิญกับวิกฤต
จึงเปนที่แพรหลายและไดผล
- วิธีการตั้ง “คำถามเล็ก ๆ” เพื่อขจัด - วิธีการมอบ “รางวัลเล็ก ๆ” เพื่อใหไดมา
ความกลัวและใหเกิดความคิดสรางสรรค ซึ่งผลลัพธที่ดีที่สุด
- วิธีการคิดถึง “เรื่องเล็ก ๆ” เพื่อพัฒนา - วิธีใชประโยชนจาก “ชวงเวลาที่เล็ก ๆ”
ทักษะและนิสัยโดยวิธี “จัดระเบียบจิตใจ” เพื่อทำใหเกิดไอเดียสรางสรรค
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็ว ๆ นี้

ใหม เร
ฉบับปรับปรุง

ฉันจึงขยันเชนนี้

เพราะไมอยากดูถูกตัวเองตอนแก

ราคา 265.-

(304 หนา)

คุณ ในอนาคต
ตองขอบคุณตัวเอง
- มีทิศทางในใจ จะไดไมสะดุดลม
- ใจกวางแคไหน
อนาคตก็กวางแคนั้น
- คนที่โชคดีมักโชคดีเสมอ
คนที่โชครายมักโชครายตลอด
- อุปนิสัยตาง อนาคตตาง

แปลจาก :

ที่อดทนสูในวันนี้

เขียนโดย :

ทัง มู

- ควบคุมตนเองเสียแตวันน�้
วันขางหนาจึงจะประสบความสำเร็จ
- ตองมั�นใจวา ชีวิตวันพรุงน�้
ที่ดีกวาวันน�้ คุณมีวันที่จะไปถึง
- สูสักตั้ง ใหคุณในวันพรุงน�้
ขอบคุณตัวคุณในวันน�้
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หาซือ้ หนังสือได้ทรี่ า้ น SE-ED นายอินทร์ B2S CUBook 7-11 และ ร้านหนังสือชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ
กรณีต้องการซื้อหนังสือจ�ำนวนมากเพื่อใช้แจกหรือมอบเป็นของขวัญของช�ำร่วย ในงานต่าง ๆ
หรือเป็นของขวัญพิเศษส�ำหรับคนที่รักและห่วงใย ท่านสามารถติดต่อขอรับส่วนลดพิเศษได้ที่
มือถือ 089-111-7500 หรือ Line id : @beemedia สั่งซื้อ Online ที่ www.BeeMedia.co.th

