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ค�านิยม

ของขวัญอันล�้าค่าที่สุดที่มนุษย์มีคือสมอง

 สมองนั้นอ�านวยการเรียนรู้ การรัก การคิด การสรรค์สร้าง  

และกระท่ังการประสบความสุขของมนุษย์ สมองเป็นประตูสู่ห้วงอารมณ์  

สูค่วามสามารถในการสมัผสัชวีติอย่างลึกซึง้ จนถงึทกัษะในการสร้างและ

รักษาความสัมพันธ์ให้ย่ังยืน สมองช่วยให้เราริเร่ิม เติบโต และประสบ

ความส�าเร็จ

 ทว่ามีเพียงไม่ก่ีคนเท่านั้นที่ตระหนักว่าเราเพิ่มประสิทธิภาพ

สมองและยกระดับขีดความสามารถในการเรียนรู้ได้ผ่านขั้นตอนไม่กี ่

ขั้นตอน เราล้วนรู้ดีว่าเรารักษาสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดได้ด้วยการ 

ออกก�าลังกายและเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ แต่ส่วนใหญ ่

ไม่รู้ว่าเราพัฒนาสมองได้อย่างมากด้วยเช่นกัน และเม่ือสมองของเราดี  

ชีวิตก็จะดีไปด้วย

 ช่างน่าเสียดายทีโ่ลกของเราไม่ได้สร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ป็นมิตร 

ต่อสมอง ก่อนท่ีจมิ ควิก จะมอบแผนท่ีสู่การไร้ขดีจ�ากดัให้ผม เขาต้องต่อกร

กับเหล่าวายร้ายท้ังสี่ซึ่งทวีอ�านาจขึ้นเร่ือยๆ และท้าทายความสามารถ 

ของเราในการคิด การมีสมาธิ การเรียนรู้ การเติบโต และการเป็นมนุษย์

อย่างเต็มที่

 วายร้ายรายทีห่นึง่คอื ข้อมูลท่วมท้นในยคุดิจทิลั (digital deluge) 

ข้อมูลท่ีล้นทะลักอย่างไม่รู้จักจบส้ินในโลกแห่งเวลาอันจ�ากัดและความ
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คาดหวังที่ไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงน�าไปสู่ความรู้สึกท่วมท้น  

ภาวะวิตกกังวล และการนอนไม่หลับ หลังจมจ่อมกับข้อมูลและความ

เปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว เรามักโหยหากลยุทธ์และเคร่ืองมือ 

เพื่อฟื้นคืนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความสงบในจิตใจ แม้เพียง 

เศษเสี้ยวเดียวก็ตาม

 วายร้ายรายที่สองคือ สิ่งรบกวนทางดิจิทัล (digital distraction)  

การหลัง่โดพามีน (dopamine) แห่งความพงึพอใจเม่ือได้ยินเสยีงแจ้งเตอืน 

ทีม่าไวไปไว ได้แทนทีค่วามสามารถของเราในการมีสมาธอินัจ�าเป็นต่อการ

สร้างความสมัพนัธ์ทีลึ่กซึง้ การเรียนรูเ้ชงิลึก และการท�างานเชงิลกึ ไม่นาน 

มานี้ ผมนั่งข้างเพื่อนคนหนึ่งในการบรรยายและสังเกตเห็นเธอหยิบ

โทรศัพท์ขึ้นมาหลายครั้งในเวลาไม่กี่นาที ผมขอยืมโทรศัพท์ของเธอและ

เปิดดูเวลาใช้หน้าจอ ปรากฏว่าวนัหนึง่ๆ เธอหยบิโทรศพัท์ขึน้มานบัพนัคร้ัง  

และมีการแจ้งเตอืนกว่าพนัครัง้ แม้ข้อความ การแจ้งเตอืนในโซเชยีลมีเดีย  

อีเมล และข่าวจะส�าคัญ แต่ก็อาจท�าให้เราเสียสมาธิและท�าให้เราไขว้เขว 

จากสิ่งที่ส�าคัญที่สุดในเวลานั้นได้

 วายร้ายรายต่อไปคือ ภาวะสมองเส่ือมจากดิจิทัล (digital 

dementia) ความทรงจ�าเป็นกล้ามเนื้อที่จะเสื่อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

แม้ว่าการมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในกระเป๋ากางเกงของคุณจะมีประโยชน์ 

ไม่น้อย แต่ให้คิดว่ามันเหมือนจักรยานไฟฟ้า การขี่จักรยานไฟฟ้านั้น

สนุกและท�าได้ง่าย แต่ไม่ได้ท�าให้คุณมีรูปร่างดี งานวิจัยเก่ียวกับภาวะ 

สมองเสือ่มระบุว่า ยิง่เรามีความสามารถในการเรียนรู้มากเท่าไร กล่าวอกี 

อย่างหนึง่คือ ย่ิงเรา “ออกก�าลังสมอง” (brainercise) มากเท่าไร ความเสีย่ง 

โรคสมองเสื่อมก็จะยิ่งลดลงเท่านั้น ในหลายๆ กรณี เราเป็นผู้อนุญาตให้

เทคโนโลยีเหล่านี้จดจ�าข้อมูลแทนจนก่อหายนะต่อเราเสียเอง

 วายร้ายท�าลายสมองรายสุดท้ายคือ การพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัล 

ในการคิด (digital deduction) ในโลกที่เข้าถึงข้อมูลมากมายได้ง่าย 

บางครั้งเราอาจใช้ข้อมูลนั้นมากเกินไป เราปล่อยให้เทคโนโลยีคิดเชิง



10     Limit less

วิพากษ์และหาเหตุผลให้เรา เม่ืออยู่ในโลกออนไลน์ท่ีผู้คนหลายหลาก 

หาข้อสรุปให้เรานั้น เรายอมละทิ้งความสามารถในการหาข้อสรุปของ 

ตัวเอง เราจะไม่มีวันปล่อยให้คนอ่ืนคิดแทนเรา แต่เรากลับสบายใจที ่

อุปกรณ์ต่างๆ มีพลังเดียวกันนี้

 ผลกระทบสะสมของวายร้ายดิจทิลัทัง้สีน่ีพ้รากสมาธ ิความสนใจ 

การเรียนรู้ และทีส่�าคัญท่ีสุดคือความสามารถในการคดิทีแ่ท้จริงของเราไป  

วายร้ายเหล่านีฉ้กฉวยความแจ่มชัดของปัญญา ท้ังยังส่งผลให้สมองอ่อนล้า  

ฟุ้งซ่าน ไม่สามารถเรียนรู้ได้ง่าย และปราศจากความสุข ขณะที่ความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีท้ังประโยชน์และโทษ วิธีท่ีเราใช้เทคโนโลยี 

ดังกล่าวกลับน�าไปสู่การระบาดของภาวะข้อมูลท่วมท้น การสูญเสีย 

ความทรงจ�า ความฟุ้งซ่าน และการพึ่งพาแต่เทคโนโลยี และภาวะเหล่านี ้

มีแต่จะแย่ลง

 สารของหนังสือเล่มน้ีไม่อาจเหมาะเจาะกับเวลาใดมากไปกว่า 

เวลานี ้คณุเกิดมาพร้อมสดุยอดเทคโนโลยแีละไม่มีส่ิงใดส�าคัญกว่าสขุภาพ

และความสมบูรณ์ของสมอง เนื่องจากสมองควบคุมทุกอย่างในชีวิต  

การเรียนรู้วิธีกรองข้อมูลซ่ึงน�าไปสู่การพัฒนาวิธีและทักษะใหม่ๆ เพื่อ 

เติบโตในโลกที่ว้าวุ่นท้ังยังจมในข้อมูลปริมาณมหาศาลนี้จึงจ�าเป็นต่อ 

ความก้าวหน้าในศตวรรษท่ี 21 การเรยีนรู้และความสามารถในการเรียนรู ้

ได้รวดเร็วและง่ายดายท�าให้ทุกอย่างในชีวิตเป็นไปได้ ซึ่งหมายความว่า

ไม่มีเวลาทีดี่กว่านีอี้กแล้วท่ีจะฝึกสมองเช่นเดียวกบัทีค่ณุปฏิบัตต่ิอร่างกาย

หากต้องการร่างกายที่แข็งแรง เพราะคุณย่อมต้องการสมองที่ยืดหยุ่น  

แข็งแรง มีพลัง และสุขภาพดีเช่นกัน ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่จิมท�าเพื่อเลี้ยงชีพ 

เขาเป็นเทรนเนอร์สมองนั่นเอง

 วายร้ายท้ังสี่เป็นเพียงตัวอย่างของขีดจ�ากัดที่คุณจะได้เรียนรู้วิธี

เอาชนะในหนงัสอืเล่มนี ้กุญแจส�าคัญสูก่ารมีชวีติทีย่อดเย่ียมและสมบรูณ์

ดังที่จิมบรรยายคือกระบวนการปลดปล่อยตัวเองจากข้อจ�ากัด และเขา

ก็ได้ถอดรหัสการเปล่ียนแปลงตัวเองเป็นแผนภาพสู่ความไร้ขีดจ�ากัด 
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(Limitless Model) หากคุณประสบปัญหาในการบรรลุเป้าหมายใดก็ตาม 

ก่อนอ่ืนคณุต้องถามว่าขดีจ�ากดัอยู่ทีไ่หน เป็นไปได้มากว่าคุณก�าลงัเผชญิ

ขีดจ�ากัดในชุดความคิด แรงผลักดัน หรือวิธีการของคุณ ซึ่งต่างไม่ใช่ 

ข้อบกพร่องของคุณเอง หรือความล้มเหลวทีบ่อกว่าคณุขาดความสามารถ 

ใดๆ สิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเชื่อว่าอุปสรรคของเราถูกก�าหนดไว้แล้ว 

คือเราควบคุมชีวิตได้เต็มที่และเอาชนะอุปสรรคได้ทุกเมื่อ

 หากความคิดของเราไม่สอดคล้องกับความปรารถนาหรือ 

เป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นจะเป็นไปไม่ได้เลย คุณต้องระบุ

ความคิด เร่ืองราว ความเช่ือท่ีหย่ังรากลึก ทัศนคติ และสมมติฐานที่

จ�ากัดความสามารถของคุณ รวมถึงขอบเขตของส่ิงท่ีคุณคิดว่าเป็นไปได้  

การตรวจสอบ ขุดคุ้ย และก�าจัดความเชื่อเหล่านั้นเป็นก้าวแรกสู่การมี

ชุดความคิดไร้ขีดจ�ากัด แม่ของผมพร�า่สอนว่าผมท�าได้ทุกอย่าง บอกว่า 

ผมฉลาด มีความสามารถ และจะท�าทุกสิ่งได้ดีที่สุด ความเชื่อนั้นน�าไปสู ่

ความส�าเร็จเกินคาดฝัน กระนั้นผมเชื่อเช่นกันว่าความสัมพันธ์เป็น 

เร่ืองยาก ทั้งยังเต็มไปด้วยบาดแผลและน�้าตา เพราะพ่อและแม่ของผม

หย่าร้างและแต่งงานใหม่ ผมใช้เวลาเกือบ 50 ปีเพื่อลบล้างความเชื่อนั้น

และพบความสุขที่แท้จริงในชีวิตหลังแต่งงาน 

 ความลับประการท่ีสองสู่ชีวิตไร้ขีดจ�ากัดคือแรงผลักดันของคุณ 

จิมได้รวบรวบองค์ประกอบส�าคัญสามประการในการสร้างแรงผลักดัน 

ไว้แล้ว ประการแรกคือจุดมุ่งหมาย เหตุผลว่าท�าไมคุณต้องท�าสิ่งนี้ ท�าไม 

สิ่งนี้จึงส�าคัญ ผมอยากแก่ตัวลงโดยมีสุขภาพดี และมุ่งมั่นที่จะยกน�้าหนัก

เพือ่ให้แขง็แรงข้ึนแม้ว่าจะไม่ใช่ส่ิงท่ีผมชอบท�าก็ตาม เพราะจดุมุ่งหมายนัน้ 

ส�าคัญกว่าความไม่สบายกายและไม่สบายใจของคุณ

 กุญแจดอกต่อไปคือความสามารถในการท�าส่ิงที่คุณต้องการ 

ซึง่ต้องใช้พลังงาน และพลังงานก็ต้องการสิง่ทีเ่รียกว่าการจดัการพลังงาน 

องค์ความรูว่้าด้วยศกัยภาพของมนษุย์นัน้จ�าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายนี้  

ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารสดใหม่ท่ีไม่ผ่านการแปรรูป การ 
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ออกก�าลงักาย การจดัการความเครยีด การนอนหลบัอย่างมีคณุภาพ ทักษะ 

ในการสื่อสาร และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพจิต (และก�าจัด 

ความสัมพันธ์แย่ๆ) ท้ายท่ีสุด งานเหล่านี้ต้องมีขนาดเล็ก อันจะเป็น 

ก้าวเล็กๆ ท่ีน�าไปสูค่วามส�าเร็จ อย่างการใช้ไหมขดัฟันหนึง่ซี ่อ่านหนงัสอื 

หนึง่หน้า วดิพืน้หนึง่คร้ัง นัง่สมาธหินึง่นาท ีทัง้หมดนีจ้ะน�าไปสู่ความม่ันใจ 

และความส�าเร็จที่ยิ่งใหญ่ในที่สุด 

 กุญแจดอกสุดท้ายสู ่ชีวิตไร้ขีดจ�ากัดก็คือวิธีการที่เหมาะสม  

เราถกูสอนให้ใช้เครือ่งมือของศตวรรษท่ี 19 และ 20 เพือ่ท�างานในศตวรรษ

ท่ี 21 ขณะท่ี Limitless บอกวิธีการส�าคัญทั้งห้าซึ่งจะท�าให้เราบรรลุ 

ส่ิงใดก็ตามทีต้่องการ ได้แก่ สมาธ ิ(Focus) การเรียนรู้ (Study) การพฒันา 

ความจ�า (Memory Enhancement) การอ่านเร็ว (Speed Reading)  

และการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) เทคโนโลยีการเรียนรู้ท่ี 

พัฒนาแล้วเหล่านี้ช่วยให้เราควบคุมความคิดและแรงผลักดันเพื่อบรรลุ

ความฝันได้ง่าย ทั้งยังมีประสิทธิภาพกว่าเดิม 

 จิมคุ้นเคยกับข้อจ�ากัดดี การกระทบกระเทือนที่ศีรษะเมื่อยังเด็ก 

ส่งผลให้เขามีความบกพร่องในการจดจ่อและด้านความสามารถในการ

เรียนรู้ ครูคนหนึ่งที่ไม่ใส่ใจความรู้สึกของเขาเคยชี้นิ้วและพูดว่า “นั่นไง 

เด็กชายสมองพิการ” จิมใช้เวลาทั้งชีวิตเรียนรู้วิธีเอาชนะและหายดีจาก

อาการบาดเจ็บท่ีว่า ก่อนเปล่ียนความท้าทายในชีวิตเป็นพลังแห่งการ 

เรียนรู้ท่ียิ่งใหญ่ เราทุกคนล้วนทนทุกข์กับสมองที่ไม่สมบูรณ์แบบ 

ไม่มากก็น้อย และ Limitless ก็เป็นใบส่ังยาส�าหรับรักษาสมองของเรา  

ปรับความเชื่อท่ีจ�ากัดความคิดและยกระดับชีวิต การเรียนรู้วิธีเรียนรู้คือ

อ�านาจที่ปลดล็อกทักษะและทุกความสามารถได้ และการสอนทักษะนี้ 

ให้คุณคือเป้าหมายของหนังสือเล่มนี้ 

 ใน Limitless จิม ควิก บอกเส้นทางเรียนรู้วิธีเรียนรู้ เพราะเรา 

ส่วนใหญ่ไม่ได้ผ่านการเล้ียงดูด้วยเคร่ืองมือทีเ่ราต้องการ แต่จมิกลับมีจติใจ 

โอบอ้อมอารีและแบ่งปันทุกสิ่งที่เขาเคยเรียนรู้ในหนังสือเล่มนี้ จิมใช้เวลา 
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สามทศวรรษร่วมงานกับผู้คนจากทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน  

อาจารย์ เหล่าคนมีชื่อเสียง คนงานก่อสร้าง นักการเมือง นักธุรกิจ หรือ 

นักวิทยาศาสตร์ จิมเคยท�างานในระบบการศึกษาอันทันสมัยที่สุดทั่วโลก  

โดยเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แก่ครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน บทเรียน

ของจิมใช้ได้ผลจริง และเป็นประโยชน์ต่อเราทุกคน 

 ไม่มียาเม็ดไหนเปล่ียนคุณเป็นอัจฉริยะได้ แต่มีกระบวนการ 

ท่ีท�าเช่นนั้นได้ คุณจะค้นพบวิธีการนั้นในหนังสือเล่มนี้ Limitless เป็น

พิมพ์เขียวเพื่อการยกระดับสมองของคุณ โดยไม่เพียงช่วยให้เรียนรู้ได้ 

เร็วข้ึน ดีขึน้ และมีประสทิธภิาพมากขึน้เท่านัน้ แต่ยังช่วยเสริมสร้างสมอง 

ของคุณด้วยโภชนาการ อาหารเสริม การออกก�าลังกาย การท�าสมาธิ  

และการนอนหลับ เพื่อกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ๆ ในสมอง และสร้าง

เส้นใยเชื่อมต่อระหว่างเซลล์เหล่านั้น 

 จิมได้ผนวกหนังสือสามเล่มเป็นหนึ่งเดียว หากชุดความคิด  

แรงผลักดัน และวิธีการในปัจจุบันของคุณเป็นเครื่องจ�ากัดความสามารถ

ในการบรรลุความฝันของตัวเอง Limitless คือคู่มือส�าหรับพัฒนาสมอง

และอนาคตทีดี่กว่า สดใสกว่า การเรียนรู้และชวีติของคณุจะไม่เหมือนเดิม 

อีกต่อไป

นายแพทย์มาร์ก ไฮแมน (Mark Hyman, M.D.)

ผู้อ�านวยการฝ่ายกลยุทธ์และนวัตกรรม

ศูนย์สมุทัยเวชศาสตร์ คลีฟแลนด์คลินิก

(Cleveland Clinic Center for Functional Medicine) 

ผู้เขียนหนังสือขายดีของ New York Times 12 เล่ม

ธันวาคม 2019
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คุณอยากขออะไร ถามจริงๆ นะ ถ้ายักษ์จีนีให้พรคุณได้หนึ่งข้อ  

แค่ข้อเดียว คุณจะขออะไร

 ขอให้ขอพรได้อีกหลายๆ ข้อ ไม่จ�ากัดจ�านวนน่ะสิ!

 ทีนี้ลองจินตนาการว่าผมเป็นยักษ์จีนีด้านการเรียนรู้ของคุณ  

และให้พรด้านการเรียนรู้กับคุณได้หนึ่งข้อ จะเป็นวิชาหรือทักษะอะไร

ก็ได้ คุณอยากเรียนอะไร วิชาหรือทักษะใดหรือที่จะเทียบเท่าการขอพร 

ได้ไม่จ�ากัด

 การเรียนรู้วิธีเรียนรู้ ใช่ไหมล่ะ 

 ถ้าคุณรู้วิธีเรียนรู้ที่ฉลาดกว่า รวดเร็วกว่า และดีกว่าจริงๆ ก็จะ

น�าวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกส่ิง คุณอาจเรียนรู้ที่จะพัฒนาวิธีคิดหรือ 

แรงผลักดันของตัวเอง หรือใช้วิธีนี้เรียนภาษาจีนกลาง การตลาด ดนตรี 

ศลิปะการป้องกนัตวั หรือคณติศาสตร์ จะเรียนอะไรก็ได้! คุณจะกลายเป็น 

ยอดมนุษย์ทางปัญญา! อะไรก็เป็นไปได้เพราะคุณไร้ขีดจ�ากัด!
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 ภารกิจของผมในหนังสือเล่มนี้คือมอบพรข้อนี้แก่คุณ เริ่มจาก 

การบอกว่าผมเคารพและชื่นชมคุณมากแค่ไหน แค่คุณลงทุนซื้อและอ่าน

หนังสือเล่มนี้ คุณก็ก้าวไปไกลกว่าคนส่วนใหญ่ที่ก้มหน้าก้มตายอมรับ 

ความเป็นอยู่และข้อจ�ากัดของชีวิตในปัจจุบันแล้ว คุณเป็นส่วนหนึ่งของ 

คนกลุ่มเลก็ๆ ท่ีไม่เพยีงต้องการมีชวีติท่ีดีขึน้ แต่ยงัพร้อมทีจ่ะท�าอะไรก็ตาม 

เพื่อส่ิงน้ันด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณคือฮีโร่ของเร่ืองนี้ คุณตอบรับการ 

ผจญภัยนีแ้ล้ว ผมเชือ่ว่าการผจญภยัช้ันยอดทีเ่ราทกุคนล้วนเผชญิคือการ 

ค้นพบและตระหนักถึงศักยภาพสูงสุดของตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจ 

ให้ผู้อื่นท�าเช่นเดียวกัน 

 ผมไม่มีทางรู้เลยว่าเส้นทางชีวิตพาคุณมาถึงหนังสือเล่มนี้ได้ 

อย่างไร ผมเดาว่าอย่างน้อยส่วนหนึง่ของเส้นทางนัน้คือการยอมรับกรอบ

ทีถ่กูขีดไว้ ไม่ว่าใครอ่ืนหรือคุณเองจะเป็นคนขดีก็ตาม คุณอาจอ่านหนงัสอื 

ได้ไม่เร็วพอจะติดตามทุกเร่ืองที่คุณจ�าเป็นต้องรู้ ความคิดของคุณแล่น 

ไม่เร็วพอจะประสบความส�าเร็จในการงาน คุณไร้แรงจงูใจทีจ่ะท�าสิง่ต่างๆ  

ให้ลุล่วง หรือคุณไร้พลังงานในการบรรลเุป้าหมาย และเหตผุลอืน่ๆ มากมาย  

 หนังสือเล่มนี้จะพาคุณก้าวข้ามขีดจ�ากัด ดึงคุณออกจากภวังค์ 

อุปทานหมู่และค�าโป้ปดที่เราเคยได้ยินจากพ่อแม่ รายการโทรทัศน์  

สื่อ หรือโฆษณาท่ีบอกว่าเรามีขีดจ�ากัด บอกว่าอย่างไรเราก็บกพร่อง  

เราไม่มีความสามารถที่จะเป็น จะท�า จะมี จะสร้าง หรือจะมีส่วนร่วม 

 ความเชื่อที่ว ่าคุณมีขีดจ�ากัดอาจฉุดร้ังคุณจากการไล่ตาม 

ความฝันสูงสุดได้เช่นกัน อย่างน้อยก็จนถึงตอนนี้ แต่ผมสัญญาว่าไม่มี 

ความเชื่อใดที่จ�ากัดตัวตนของคุณอย่างแท้จริงได้ เราทุกคนมีศักยภาพ

มากมายในตวั ท้ังความแขง็แกร่ง สตปัิญญา และความมุ่งม่ันท่ีรอให้ได้รับ 

การปลดปล่อย และกุญแจส�าคัญสู่ขุมพลังพิเศษนี้คือการไม่จ�ากัดตัวเอง 

ผมได้ร่วมงานกับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ทุกสถานะทางเศรษฐกิจ

และสังคม และทุกระดับการศึกษาเป็นเวลากว่า 25 ปีแล้ว สิ่งที่ผมค้นพบ

คือไม่ว่าคุณจะมาจากไหน ไม่ว่าคุณจะเผชิญความท้าทายใดก็ตาม คุณม ี

ศักยภาพอันน่าทึ่งที่รอให้ปลดปล่อย ไม่ว่าจะอายุเท่าไร ภูมิหลังทางการ 
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ศึกษาเป็นอย่างไร เพศใด หรือมีประสบการณ์อย่างไร ทุกคนสามารถ 

ก้าวไปได้ไกลกว่าสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าตนสมควรได้รับ และสิ่งท่ีพวกเขา 

มองว่าเป็นไปได้ รวมถงึคุณด้วย เม่ือเราร่วมมือกัน คณุจะตระหนกัในทีสุ่ด 

ว่าข้อจ�ากัดของคุณเป็นความคิดที่ล้าสมัย 

 ผมพดูถงึซเูปอร์ฮโีร่และพลังพเิศษในหนงัสอืเล่มนี ้ ท�าไมน่ะหรือ 

อย่างแรกเพราะผมเป็นแฟนตัวยง เพราะสมองของผมได้รับการกระทบ 

กระเทือนในวัยเด็ก การเรียนรู้จึงเป็นเร่ืองท้าทาย ผมหลีกหนีสู่โลกแห่ง 

การ์ตนูและภาพยนตร์เพือ่สร้างแรงบันดาลใจให้ตวัเองในช่วงเวลาอนัยาก 

ล�าบากนั้น ผมเพิ่งนึกได้ว่าเรื่องโปรดของผมล้วนมีเนื้อเรื่องแบบเดียวกัน 

คอืบอกเล่าการเดินทางของฮโีร่ซึง่เป็นเค้าโครงเรือ่งสุดคลาสสกิของโจเซฟ  

แคมป์เบลล์ (Joseph Campbell) เค้าโครงเรื่องนี้ปรากฏในเรื่องราวการ

ผจญภัยอันโด่งดังเกือบท้ังหมด ท้ัง พ่อมดแห่งเมืองออซ (The Wizard 

of Oz), สตาร์วอร์ส (Star Wars), แฮร์รี่ พอตเตอร์ (Harry Potter), อิ่ม  

มนต์ รัก (Eat Pray Love), เกมล่าชีวิต (The Hunger Games), ร็อคกี้ 

(Rocky), อภินิหารแหวนครองพิภพ (The Lord of the Rings), อลิซใน 

ดินแดนมหัศจรรย์ (Alice in Wonderland), เดอะเมทริกซ์ (The Matrix) 

และเรื่องอื่นๆ 

 นึกถึงเรื่องราวที่คุณชื่นชอบ ภาพยนตร์สักเร่ือง หรือหนังสือ 

สักเล่มที่ผมเพิ่งกล่าวถึง ฟังดูคุ้นๆ ไหม ฮีโร่ (เช่น แฮร์รี่ พอตเตอร์) อยู่ใน

โลกธรรมดาๆ เป็นโลกที่พวกเขารู้จักมาโดยตลอด จากนั้นเขาได้ยินเสียง 

เรียกร้องให้ออกผจญภัย เขามีทางเลือก ทางหนึ่งคือเพิกเฉยและอยู่ใน 

โลกธรรมดาใบเดิมที่จะไม่มีอะไรเปล่ียนแปลงต่อไป หรือฟังเสียงนั้นและ

เดินทางสู่โลกใบใหม่ท่ีเขาไม่รูจ้กั หากฮโีร่เลือกฟังเสยีงเรียกร้อง (เช่นเดียว 

กับท่ีนีโอเลือกหยิบยาเม็ดสีแดงใน เดอะเมทริกซ์) เขาจะได้พบผู้น�าทาง

หรือที่ปรึกษา [เช่น มิสเตอร์มิยาง ิใน คิด คิด ต้องสู้ (The Karate Kid)] 

ซึง่จะเป็นผูฝึ้กฝนและเตรียมความพร้อมให้ฮโีร่เอาชนะอปุสรรคและบรรลุ 

เป้าหมายในระดับสูงขึ้น เขาจะได้เรียนรู้พลังและทักษะใหม่ๆ ตลอดจน 

ได้รับการกระตุ้นให้ใช้ความสามารถท่ีมีอยู่อย่างท่ีไม่เคยท�ามาก่อน ฮีโร่



22     Limit less

จะก้าวข้ามข้อจ�ากัดที่คิดว่าตนมี เรียนรู้วิธีใช้ชีวิตแบบใหม่ และในที่สุดก ็

เผชิญบททดสอบ เมื่อพวกเขากลับสู่โลกธรรมดาของตัวเอง (เช่น โดโรธ ี

กลับไปท่ีเมืองแคนซสั) พวกเขาก็จะน�ารางวัลจากการผจญภยั ไม่ว่าจะเป็น 

ทรัพย์สมบัติ อารมณ์ ความแข็งแกร่ง หรือปัญญากลับไปด้วย จากนั้น 

พวกเขาจะถ่ายทอดบทเรียนและแบ่งปันรางวัลพิเศษที่ได้รับให้แก่ผู้อื่น 

 การเดินทางของฮีโร่เป็นโครงเร่ืองที่สมบูรณ์แบบเพื่อสร้างพลัง 

และก�าหนดเป้าหมายให้เรื่องราวของคุณเอง ในหนังสือ Limitless เล่มนี้  

ซูเปอร์ฮีโร่คือคุณ

 ความเชื่อหนึ่งของผมคือศักยภาพมนุษย์เป็นหนึ่งในทรัพยากร 

เพียงไม่ก่ีอย่างบนโลกท่ีไม่มีวันหมด เกือบทุกสิ่งล้วนมีวันสูญสิ้น แต่ 

จิตใจของมนุษย์มีพลังท่ีวิเศษสุด ทั้งความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ  

ความมุ่งม่ัน รวมถงึความสามารถในการคดิ การให้เหตผุล และการเรียนรู ้

ของมนุษย์ล้วนไม่มีขีดจ�ากัด ทั้งท่ีเป็นเช่นนั้น แต่ทรัพยากรนี้กลับถูก 

ปลดปล่อยน้อยที่สุด เราล้วนเป็นฮีโร่ในเรื่องราวของตัวเองได้ ร่างกาย 

ของเราเป็นเหมือนบ่อน�้าแห่งศักยภาพท่ีไม่มีวันแห้งเหือด แต่มีเพียง 

ไม่ก่ีคนท่ีมองชีวิตเช่นน้ี เหตุผลท่ีผมเขียนหนังสือเล่มนี้คือเพื่อช่วยให้ 

คุณตระหนักว่า ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือผ่านอะไรมา คุณปลดปล่อย 

ตวัเองและก้าวข้ามขดีจ�ากัดไปสู่อิสรภาพได้แน่นอน ซึง่อาจเป็น “ของวเิศษ”  

เพียงอย่างเดียวที่คุณต้องการเพื่อเดินทางจากโลกธรรมดาไปสู่โลกที่ 

พิเศษ กว่า 

 หนังสือเล่มนี้จะมอบของวิเศษนั้นให้คุณ สิ่งท่ีคุณจะได้รับคือ 

ชุดเคร่ืองมือท่ีจะช่วยปลดเปล้ืองข้อจ�ากัดท่ีคุณคิดว่าตัวเองมี คุณจะได ้

เรียนรู้วิธีท�าให้สมอง ความทรงจ�า สมาธิ และอุปนิสัยของคุณไร้ขีดจ�ากัด  

หากผมเป็นที่ปรึกษาของคุณในการเดินทางนี้ หนังสือเล่มนี้ก็คือต�ารา

เพื่อการฝึกฝนจิตใจ แรงผลักดัน และขัดเกลาวิธีเรียนรู้ และเมื่อคุณผ่าน 

บททดสอบทั้งหมดแล้ว คุณก็จะไร้ขีดจ�ากัด 

 ประตูอยู่นี่แล้ว คุณรู้ดีว่าอีกด้านมีอะไร เดินเข้าไปสิ


