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อนุชาต:ิ ผมเป็นหวัหน้าโครงการผู้น าแหง่อนาคต ปัจจบุนัเป็นคณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศกึษาศาสตร์ 
โครงการนีไ้ด้รับการสนบัสนนุของ สสส. ท ามาเป็นปีท่ี 4 แล้ว ช่ือภาษาองักฤษของโครงการคือ Collective 
Leadership เราท าเร่ืองการผู้น าในรูปแบบตา่งๆ และมีพฒันาการมาเร่ือย ในปีท่ี 4 เราจะท างานเข้มข้นกบั
พืน้ท่ี เรามี ขอนแก่น โคกสลงุ ลพบรีุ พงังา และเชียงราย เตมิมมุมอง และศกัยภาพความเป็นผู้น าแบบรวมหมู ่
เราเช่ือวา่การท าให้ชมุชนฐานรากมีความเข้มแข็ง ต้องมีภาวะการน าร่วม ไมใ่ชผู่้น าเด่ียว ซึง่จะมีอีกสองมิติท่ี
เราให้ความส าคญัมากๆ คือเร่ือง Ethical และ Transformation การต้องย้อนกลบัมาดตูวัเองให้มาก เปล่ียนตวั
เรามากกว่าชีน้ิว้ว่าสงัคมต้องเปล่ียน จงึเป็นท่ีมาของการท างานกบัพาร์ทเนอร์ Leadership That Work ได้จบั
มือท างานกบัเรา ครัง้นีเ้ป็นโมดลูท่ีสาม Leading with Soul Purpose เป็นการท างานกบัด้านใน ขออนญุาต
ต้อนรับและเปิดงานอยา่งเป็นทางการ ขอบคณุมากครับ 
 

 
 



หน้า 4 / 75 

ซีม่า: ขอบคณุท่ีกล่าวอยา่งงดงาม ก่อนจะเร่ิมเวิร์กช็อปกนั อยากจะเชิญชวนพวกเราเช่ือมโยงกบัตวัเอง จะขอ
เร่ิมโดยการน าจดุสนใจกลบัมาอยูท่ี่ตวัเรา กลบัมาสมัผสักบัพืน้ท่ีเราสมัผสัอยู ่น าพากายของเรามาถึงพืน้ท่ีนี ้
อยา่งเตม็ท่ีสมบรูณ์ ผ่อนคลายหลงัของเรา กระดกูสนัหลงัตัง้ตรง ถ้าเป็นไปได้เชิญชวนให้คอ่ยๆ หลบัตา หรือ
อะไรท่ีท าให้กายของเราสบาย เข้ามารับรู้ลมหายใจของเรา หายใจเข้า หายใจออก ขณะหายใจเข้า ลอง
จินตนาการถึงแสงสีขาวท่ีเข้ามาสูก่ายของเรา แสดงกระจายไปทัว่ข้างในกายของเรา ในขณะท่ีเราหายใจออก 
น าพาความวิตกกงัวลภายในหรือสว่นท่ีก าลงัตงึออกไปพร้อมกบัลมหายใจของเรา ลองสงัเกตสิ่งท่ีเกิดขึน้ในตวั
เรา เท้าของเราสมัผสัถึงพระแมธ่รณี พระบดิาแหง่ดวงอาทิตย์ท่ีอยู่เบือ้งบน ผา่นศีรษะของเรา จินตนาการถึง
เปลวไฟอนัอบอุ่นท่ีอยูใ่นใจของเรา และกลบัความสนใจของเรามาอยูก่บัปัจจบุนัท่ีใจของเรา อยูต่รงนัน้นาน
เทา่ท่ีเราอยากจะอยูก่บัมนั เม่ือพร้อมแล้ว เชิญชวนคอ่ยๆ ลืมตาคะ่  
 ยินดีต้อนรับเข้าสูพื่น้ท่ีศกัดิส์ิทธ์ินีน้ะคะ ฉนัรู้สึกขอบคณุท่ีปิดโอกาสให้พวกเราในการมาท่ีน่ี เวลาเรา
พดูถึงค าวา่เปา้ประสงค์ เป็นค าท่ีมีความหมายส าหรับฉนัและชีวิตของฉนัด้วย เป็นค าถามท่ีเฝา้หาค าตอบมา
ทัง้ชีวิต รู้สึกต่ืนเต้นท่ีจะร่วมกบัพวกเราเข้าไปค้นหาเปา้ประสงค์ของตวัเองและอาจจะเป็นเปา้ประสงค์ร่วมของ
ทกุคนด้วย ให้เร่ิมจากตวัเองก่อนและสว่นร่วมจะเกิดขึน้  

เราจะเช็คอินด้วยค าถาม เราจะใช้การพดูคยุในการท่ีเราเช่ือมโยงกบัเพ่ือนท่ีอยูใ่นห้องนีร่้วมกนั เร่ิม
ด้วยการบอกช่ือตวัเอง รู้สึกดีใจเพราะเห็นหน้าตาบางทา่นคุ้นเคยกนัอยู ่หลงัจากบอกช่ือตวัเองแล้ว ให้บอกวา่
อะไรคือเสียงเรียก อาจจะมาจากภายในหรือจกัรวาลท่ีเราอยากจะบอกมนัเพ่ือเตมิเตม็ภายในของเรา  

ยกตวัอย่างของฉนั ฉนัช่ือซีม่า มีเสียงภายในท่ีฉนัอยากตอบมนั คือการเป็นผู้สร้างพืน้ท่ีศกัดิส์ิทธ์ิท่ี
สามารถท าให้การไมส่อดคล้องกลายเป็นพืน้ท่ีท่ีสอดคล้องและปลอดภยัได้ อะไรท่ีถกูบล็อกอยู่ก็กลายเป็นพืน้ท่ี
ท่ีเป็นไปได้ หรืออีกค าหนึง่คือ สิ่งท่ีเราอยากท า อยากเป็น เหมือนมีบางอย่างเรียกเราอยู่ อาจจะเป็นอะไรท่ี
เล็กๆ ก็ได้ เสียงอีกอย่างหนึง่ของฉนัคือ การอยากจะเป็นแมท่ี่ดีกบัลกูชาย นัน่เป็นสิ่งท่ีเตมิเตม็และท าให้ฉนั
พอใจในตวัเองมาก  
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ผู้เข้าร่วมหญิง: ครูแมวคะ่ เสียงเพรียกจากข้างใน เป็นเสียงเพรียกท่ีดงัเหมือนกนั เพราะตลอดชีวิตชอบท้า
ทายตวัเองวา่ฉันเกิดมาท าไม ฉนัเกิดมาบนโลกเพ่ือภารกิจอะไร ไมไ่ด้ถามแตต่วัเอง แตถ่ามลกูศิษย์ด้วย 
ท างาน 35 ปีในระบบ เหมือนเราตีบตนั น า้ตาไหลพรากตลอดเวลาว่าเราท ากระบวนการนีไ้มไ่ด้ในพืน้ท่ีไม่
ศกัดิส์ิทธ์ิ จะไปตามหาจิตตปัญญาศกึษาและจากใครๆ เฝา้ไปท าโลกด้านในของตนเอง เรียนเจตสิก รูป 
นิพพาน เรียนสตปัิฏฐาน 4 ท าทกุสิ่งเพ่ือจะกลบัเข้าไปวา่ ท าอะไร เหมือนได้ค าตอบวา่สิ่งเล็กๆ ท่ีท าเพ่ือตอบ
ตวัเองว่าฉนัเกิดท าไมบนโลกมนษุย์ใบนี ้เห็นพลงัของตวัเองข้างในท่ีต่ืนรู้ และเบกิบานตลอดเวลา ท่ีจะอยูใ่น
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นสมัมาทิฏฐิ และน าพาเพ่ือนกบัผู้คนให้พบกบัสิ่งท่ีดีงาม โดยเฉพาะกระบวนการท่ีจะ
หนัหน้าเข้าหากนั  

เช่ือวา่ถ้าเราได้กลบัมาเรียนรู้จิตวิญญาณของตวัเอง แม้เราจะเหน่ือยยาก วา่ไมพ่ร้อมจะมา และมอง
วา่ซีมา่และวิแกรมมาประเทศไทยไมไ่ด้ง่ายๆ การได้มาเจอกนั นา่จะเป็นการเตมิเตม็ความดีงาม และหมนุการ
เรียนรู้ในหวัใจตวัเองให้สงูขึน้ไปท่ีจะท างาน เพราะตวัเองก าลงัท าหน้าท่ีหวัหน้าโครงการเมืองมีชีวิต เหมือนเตมิ
เตม็เสียงเพรียกในตวัเองว่า ท าอย่างไรให้บ้านเมืองของเรา ผู้คนของเรากลบัมามีความสขุและสงบร่วมกนั เป็น
ผู้น าร่วม ค้นพบว่า แม้เราจะอยูถ่ึงล าปาง แตก่ลัยาณมิตรก็เรียกให้เรามาเจอกนั เช่ือว่าสามวนันีจ้ะเป็น
กลัยาณมิตรท่ีดีกบัทกุทา่น และเฝา้ดเูสียงเพรียกในหวัใจตวัเองด้วยคะ่ 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: กอล์ฟครับ พอนกึถึงเสียงเรียก กลายเป็นความคดิเลยไมฟั่ง เลยไมอ่ยากเอามาเป็นเสียงเรียก
แรก อีกอยา่งหนึง่คือเสียงเรียกให้ฟังเสียงเรียกนีว้า่จริงๆ แล้วข้างในต้องการอะไร เพราะพอไมไ่ด้ตัง้ใจฟังจริงๆ 
ตวัเราท่ีอยูข้่างนอกแอ็คชัน่ออกไปโดยท่ีข้างในคดัค้านมาโดยตลอด เสียงเรียกคือให้ฟังเขาก่อนอยา่งตัง้ใจ 
จริงๆ ฟังให้ได้ความวา่เขาต้องการอะไร นา่จะตรงกบัสิ่งท่ีเราจะเป็นอยากเป็นอยากจะท า 
 
ซีม่า: เราจะอยู่ด้วยกนัสามวนั เพ่ือมาท าให้ชดัเจนขึน้วา่เสียงเรียกนีคื้ออะไร บางทีอาจจะเป็นเสียงเข้ามา ยงั
ไมช่ดั แตโ่อเคมาก ตอนนี ้อยากเชิญชวนพวกเราฟังเสียงท่ีเข้ามาแตย่งัไมช่ดัเจน แตเ่รารู้สกึวา่ท าให้เราพอใจ 
มาเตมิเตม็ข้างในเราได้ ก็พดูออกมาได้โดยไมจ่ าเป็นต้องชดั 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: เมย์คะ่ เสียงเรียกท่ีอยากจะตามหาคือ เราคือใคร จริงๆ พยายามจะรู้จกัตวัเองวา่เราคือใคร 
ถ้าเราสามารถรู้ได้ จะท าให้เราใช้ชีวิตในแตล่ะขณะได้อย่างมีความหมายมากขึน้ เสียงเรียกท่ีชดัเจนคือให้มา
เวิร์กช็อปนี ้จะได้เจอกลัยาณมิตรและค าตอบบางอย่าง 
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ผู้เข้าร่วมหญิง: ตนูคะ่ งงๆ ท่ีคดิออกคือ เป็นการรับใช้และดแูลคนตรงหน้าอย่างเป็นปัจจบุนั 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: น้องคะ่ คดิวา่ตวัเองมีภารกิจบางอยา่งกบัใครบางคนท่ีจะมาท่ีน่ี และช่ือของการอบรมมีผล
บางอย่างกบัตวัเอง 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: อุ๊ยคะ่ คิดว่าค าถามท่ีอยากจะหาค าตอบคือวา่ เราจะใช้ชีวิตอย่างเต็มตามศกัยภาพความเป็น
มนษุย์ของเราได้อยา่งไร และจะสร้างพืน้ท่ีการเรียนรู้ให้เพ่ือนมนษุย์ได้เรียนรู้และไปสู่ศกัยภาพท่ีเป่ียมเตม็ของ
เขาได้อย่างไร 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: แขนะคะ นัง่ตรงนีมี้ความรู้สึกบุ๊บๆๆ ตลอดเวลา เกิดขึน้หลายมากตัง้แตไ่ด้ยินค าถาม เหมือน
หนไูมรู้่ รอดตูอ่ไปแล้วกนั ขอเวลาแป๊บหนึง่ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: จิตรคะ่ เป็นเช้าท่ีมีค าถามยากมาก เหมือนกบัวา่เรามีความเช่ือวา่คนทกุคนมีศกัยภาพของ
ตวัเอง และมีโอกาสท่ีจะท าให้สงัคมดีขึน้ เสียงเรียกของเรารู้สกึวา่อาจจะต้องมีค าตอบบางอย่างท่ีเราจะท า
อยา่งไรท่ีทัง้ตวัเองและผู้คนรอบข้างท าบางอยา่งท่ีจะเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้ทัง้ตวัเขาเอง อาจจะเป็นครอบครัวและ
ชมุชน เป็นเสียงเรียกข้างในท่ีเราอยากจะหาค าตอบและวิธีการ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: มิกคะ่ ค าถามท่ีเกิดขึน้คืออิสรภาพ เป็นสิ่งท่ีตวัเองต้องการมาก ไมใ่ชก่ารต้องวิ่งหนีจากสรรพ
สิ่ง แตเ่ป็นเร่ืองท่ีอยากจะปลดปล่อยตวัเอง มนัรู้สกึหนกัๆ อนึๆ มึนๆ อยู ่แตเ่ราจะแก้โจทย์ของตวัเองอยา่งไร 
เป็นสิ่งท่ีพยายามเรียนรู้และฝึกอยู่ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: กุ๊กกุ่ยคะ่ ตอนแรกคิดวา่ได้ยินเสียงนีแ้ล้ว แตพ่อมีได้ยินค าถาม หรือเราไมไ่ด้ยินจริงๆ แตมี่
อนัหนึง่ท่ีผดุขึน้มาหลงัจากถามแล้ว เราเพียบพร้อมพอหรือยงัท่ีจะเป็นท่ีพึง่พาของคนอ่ืน 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: เทียนคะ่ เสียงเพรียกจากภายในคือ เดนิตามรอยบาทพระศาสดา เพ่ือโลกาสงบเย็น 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: เอเชียครับ ส าหรับเสียงเรียกข้างในคือเร่ืองการท่ีมนษุย์เป็นอยูอ่ยา่งสนัตภิาพ อยา่งสงบ กบั
ตวัเอง กบัคนอ่ืนๆ กบัโลกและธรรมชาต ิจากการท่ีเราดแูลโลกธรรมชาตไิด้ดี 
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พระครูใบฎีกาสันต:ิ เป็นเสียงเรียกให้เราลกุมาหาอปุกรณ์บางอย่างเพื่อจะเช่ือมโยงกบัศาสตร์ท่ีเราเรียนมา 
คือศาสนา ให้โยมเข้าใจอะไรมากขึน้ เพราะเร่ืองท่ีเราสอนอยูเ่ป็นนามธรรมมากเกินไป อยากให้เห็นเป็น
รูปธรรม อยา่งน้อยให้เดก็สมัผสัจบัต้องได้ง่ายขึน้ 
 
พระวิน: เสียงเพรียกภายในคือ รักษาจิตวิญญาณให้สมดลุกบั Spiritual, Universal, Healing and Harmony  
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ปอ้งครับ เป็นค าถามท่ียากจะตอบ แตเ่สียงท่ีเรียกอยูภ่ายในคือ จริงๆ แล้วตวัตนภายในของเรา
เป็นใครกนัแน่ และเราจะอยู่อยา่งมีความหมายได้อยา่งไร 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: สรีุย์คะ่ เสียงเรียกคือเราเรียนรู้วิทยาการภายนอกมากมาย แตเ่ราอยากมาเรียนรู้โลกภายใน 
จริงๆ มีได้หลายมิต ิแตน่ี่เป็นมิตหินึง่ของการเรียนรู้โลกภายใน อยากให้เวลาตวัเองกบัโลกภายในของตวัเอง
บ้าง ไมใ่ชเ่รียนรู้แตโ่ลกภายนอกเทา่นัน้ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: แอมนะคะ คดิว่าช่ืองาน Soul Purpose เป็นค าท่ีกระทบใจ มีบางอย่างท่ีเรียกร้องให้เราควร
จะมาเรียนรู้ สว่นตวัเองเป็นคนคอ่นข้างอยูส่งบ อยูส่นัโดษ แตด้่วยชีวิตและการงานหลายอย่างไมเ่อือ้นกัให้ท า
แบบนัน้ สิ่งหนึง่ท่ีรู้สกึมาคือตวัเองเสียสมดลุ และก าลงัหาวิธีสร้างสมดลุให้ตวัเอง 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: อ้อยนะคะ สิ่งท่ีตวัเองมีความสขุและอยากจะท างานด้วย นา่จะเก่ียวข้องกบัการฟืน้ฟู
ความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัธรรมชาต ิในลกัษณะท่ีจบัต้องได้ อยากจะมาดใูห้ชดัขึน้ แตต่อนนีรู้้สกึวา่เป็น
เสียงเพรียก คืออยากจะเช่ือมโยงกบัชีวิตตา่งสายพนัธุ์ได้ อยากจะส่ือสารให้ได้ชดัเจนขึน้กบัพืชและสตัว์ตา่งๆ 
และชว่ยให้คนอ่ืนๆ เปิดชอ่งทางการส่ือสารนัน้ได้ด้วยเช่นกนั 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: อรนะคะ การเข้าร่วมจะฟลกุนิดหนึง่ แตเ่ป็นคนพยายามค้นหาตวัเองและใฝ่รู้เพ่ือเปล่ียนแปลง
ตวัเองตลอด พยายามจะหาสมดลุ เพราะเราท างานท่ีเราคอ่นข้างรักมาตลอด แบง่ภาคของตวัเองเป็นหลาย
สว่น บทบาทแม่ ลกู และคนท างาน เราจะพยายามจดัล าดบัความส าคญั ตอนนี ้อยากให้แบง่ชีวิตให้มีความ
สมดลุส าหรับตวัเองและผู้ อ่ืน เป็นสิ่งท่ีก าลงัหาอยู่ แล้วท างานกบั Inner Self ท่ีเกิดความกล้าท่ีจะท าอะไรใหม่ๆ  
ในชีวิต ท่ีไมเ่คยท า แตมี่ความต้องการบางอยา่งท่ีอยากจะท า 
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ผู้เข้าร่วมหญิง: อิกนะคะ ไมเ่ข้าใจเสียงเพรียกเทา่ไหร่ แตถ้่าถามวา่อยากจะเป็นหรือท าอะไร จะตอบได้วา่
อยากให้ตวัเราเป็น Home ของตวัเราเอง และถ้าเป็นไปได้อยากจะเป็น Home ของใครสกัคนท่ีต้องการ 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ชยัครับ เสียงเรียกของตวัเองมีหลายเสียง ลา่สดุท่ีมาหาในสามวนันีคื้อเร่ืองสขุภาพ หลงัจาก
อาย ุ40 รู้สกึวยัหนุม่หมดไปแล้ว เสียงเพรียกเร่ืองสขุภาพก าลงัจะบอกอะไรกบัชีวิต จะมาหาในสามวนันีค้รับ 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: เชษฐ์ครับ เสียงเรียกคือต่ืนเถอะ ต่ืนจากภายในเพ่ือให้เรามีมมุมองท่ีสอดคล้องกบัความเป็น
จริง และด าเนินชีวิตของเราให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ทางจิตวิญญาณของเรา แบง่ปันแนวทางและวิถีให้กบั
เพ่ือนมนษุย์ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: เมษ์คะ่ เสียงเรียกคือ ชว่งเวลานีก้ าลงัฝึกดแูล รักดอกไม้ ต้นไม้ แตล่ึกๆ ไปกวา่นัน้ยงัไมรู้่เสียง
เรียกท่ีแท้จริงคืออะไร 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: น่ิมคะ่ ปกติเป็นคนชอบท าอะไรใหม่ๆ  อยูแ่ล้ว เพราะเราเช่ือวา่เราอยากเห็นการเปล่ียนแปลง
อะไร จะต้องเร่ิมท่ีตวัเรา และความรู้สกึตอนนีคื้อ เรารู้สกึว่าความใหมท่ี่มนัมาก เลยอยากจะมาลองดวูา่อะไรท่ี
เป็นเปา้หมายชดัๆ จะได้ดวูา่ศกัยภาพของเราท าได้เตม็ท่ีแคไ่หน 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ก้อนะคะ เสียงเรียกในชว่งนีเ้ป็นเร่ืองความรักแบบมีเมตตากรุณาอย่างแท้จริง 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: นชุคะ่ ความรู้สกึตอนนีคื้ออยากรู้สกึการจะยอมรับตวัตนของตวัเองท่ีแท้จริง 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: นอร์ทนะครับ เสียงเรียกข้างในของตวัเองยงัไมค่อ่ยชดัวา่ สิ่งท่ีบอกว่าเราใช้ชีวิตทกุวนัเพ่ืออะไร 
ก่อนหน้านีเ้ป็นคนพยายามหาค าตอบตลอดเวลา วา่เราเกิดมาท าอะไรกนัแน่ เพ่ือเป็นอะไรในโลก แตก็่เหน่ือย 
ชว่งหลงัๆ ก็เลยท าอะไรตรงหน้าเฉยๆ แล้วไมไ่ด้แคร์วา่เปา้ประสงค์ของเราเป็นอะไรกนัแนใ่นการเกิดมา เราก็
อยูก่บัท่ีอยูใ่นตอนนีไ้ป เม่ือเช้ากลบัมาดหูวัการอบรมอีกที มีเสียงท่ีเป็นค าถามขึน้มา เรากลบัมาสงสยัอีกทีวา่
ทางไหนเป็นทาง และการอยู่ไปแตล่ะวินาทีกบัการพยายาค้นหา อนัไหนเป็นทางท่ีนา่จะเวิร์กจริงๆ เราไมแ่นใ่จ
วา่เราใช้ศกัยภาพตวัเองเตม็ท่ีหรือยงั  
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ผู้เข้าร่วมหญิง: ออมนะคะ มาด้วยเหตผุลว่าเราเกิดมาท าไม ยงัไมรู้่วตัถปุระสงค์ท่ีแน่นอน เรามีวิทยาการ
ศาสตร์ตา่งๆ ท่ีท าให้เรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไร โครงสร้างสงัคมบอกวา่เรามีบทบาทอยา่งไรตอ่สงัคม ท าให้เรา
ขาดความมัน่ใจในการใช้ชีวิตอยูไ่ปเพ่ืออะไร มีการตัง้ค าถาม คิดวา่การมาจะตอบอะไรท่ีอยูภ่ายในได้ และ
สร้างความมัน่ใจกบัตวัเองให้มีมากขึน้  
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ... รู้สกึวา่ช่วงนีมี้เสียงเรียกให้ท าอะไรบางอยา่งท่ียิ่งใหญ่ และมีพลงังานเตม็ไปหมดเลย แต่
พร้อมมาก แตเ่สียงไมไ่ด้บอกวา่ให้ท าอะไร เลยรู้สึกวา่เป็นเสียงเรียกของการให้ค้นหาตวัเอง ให้มองไปรอบๆ 
สงัเกตสงักามากขึน้ คอ่ยๆ ดเูส้นทางของตวัเองไป 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: หนิงนะคะ มาเข้าโครงการนีเ้พราะรู้สึกเหมือนตวัเองมีความต้องการหลายอยา่ง แตส่ิ่งท่ีเรา
ก าลงัคิดท่ีจะท า มีประโยชน์ตอ่สว่นรวมอยา่งไรบ้าง ทางท่ีเราเดนิไปถกูหรือเปล่า ใชห่รือเปลา่ เป็นสิ่งท่ีเรา
ต้องการจากภายในจริงๆ ไหม หรือเป็นแคภ่ายนอกดงึดดูให้เราไปหา เลยมาลองค้นหาตวัเองดวูา่เป็นอยา่งไร 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: หมนูะคะ เห็นด้วยกบัค าถามวา่ใหญ่มากเลย ถ้าตอบได้ ก็กลบับ้านได้เลย แตต่อนนี ้เสียง
เรียกมีสองอนั อนัแรก ในฐานะเป็นแมข่องลกูสามคน ได้ท าไปแล้ว ไมรู้่ว่าท าไม แตเ่ราเห็นการเปล่ียนแปลง 
เห็นวา่เขาจะน าพาอะไรมาให้ อีกอนัหนึง่ คือ อนาคตมนัไมช่ดั เพราะมนัมีการปรับนิดหนึง่ตรงท่ีวา่เหมือนเรา
อยากกลบัไปเป็นตวัเราน่ีแหละ แตเ่ป็นท่ีพึง่คนอ่ืนได้โดยไมต้่องมีอะไรพิเศษ คล้ายๆ กบัอยูบ้่าน แตอ่ะไรท่ีเรามี 
คนอ่ืนเห็นก็มาหา แตคื่ออะไรยงัไมแ่นใ่จ ยงัไมช่ดัเจน คงต้องผา่นประสบการณ์ชีวิตเรา จะร่วมหาด้วยกนั 
 
ซีม่า: จะขอแนะน าซูตกิ่อน ซูตเิป็นทัง้เพ่ือนและเพ่ือนร่วมงานท่ีท าเร่ืองของผู้น าการเปล่ียนแปลงเหมือนกนั 
อยา่ได้กงัวล อีกสกัครู่จะได้เจอวิแกรม ก าลงัเดนิทางมาเพราะเพิ่งเดนิทางมา หลายคนอาจจะคิดวา่วิแกรมไป
ไหม ดีใจท่ีซูตมิาอยูเ่ป็นเพ่ือนตรงนี ้ชว่ยท ากระบวนการด้วยกนั 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: จ๊อยคะ่ ถ้าเป็นปีท่ีแล้วท่ีมาเวิร์กช็อปนีแ้ล้วเจอ calling พบวา่ตวัเองมีหน้าท่ีต้องเยียวยาหรือ
ดแูลผู้คน แต ่ณ ขณะนีใ้นโลกปกต ิรู้สกึวา่เสียงเรียกท่ีส าคญัคือการบม่เพาะ เหมือนปลกูต้นไม้ จะปลกูต้นไม้
นกัศกึษาท่ีตวัเองดแูลอยู่ให้เขาเตบิโตไปได้โดยไมแ่คระแกรนด้วยสงัคมภายนอกอย่างไร จะดแูลตวัเองให้เขา
สามารถเรียนรู้ได้ท่ีสดุ 
 



หน้า 10 / 75 

ซูต:ิ เปา้ประสงค์อยา่งหนึง่ของฉนัคือ การสร้างพืน้ท่ีศกัดิ์สิทธ์ิในพืน้ท่ีท างานได้ และฉันเห็นภาพสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ
กบัสิ่งทัว่ไปปกตไิมจ่ าเป็นต้องแยกกนั ไมใ่ชว่า่เราไปท างานก็อย่างหนึง่ แตถ้่าเราอยากได้อะไรท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ 
จรรโลงใจก็ไปวดั มาเปา้ประสงค์ของเขาคือสองอย่างนีอ้ยูร่่วมกนัได้ในพืน้ท่ีเดียวกนั 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ช่ือต้าครับ แตก่่อนจะเป็นความทกุข์ท่ีลดลง แตพ่อเราเตบิโตเรารู้สกึว่าความพ้นทกุข์มีหลาย
ระดบั พอเรามีบทบาทเป็นหมอและกระบวนกร คือเราจะดแูลความพ้นทกุข์ของตวัเองและคนอ่ืนท่ีเป็นองค์รวม
มากขึน้ ทัง้กาย ใจ รวมถึงจิตวิญญาณ ชว่งนี ้โจทย์หลกัๆ จะเป็นความพ้นทกุข์แบบท่ีเราเตมิเตม็คณุคา่ภายใน 
ให้กลบัมาสูธ่รรมชาตเิดมิแท้ของเขา กลบัมาสู่ความสมดลุท่ีมีคณุคา่ เป็นความพ้นทกุข์อีกระดบัหนึง่ ไมใ่ช่
ความไมมี่อะไร แตเ่ป็นความสขุท่ีไมมี่ทกุข์ เป็นโจทย์ท่ีอยากท างานกบัตวัเองด้วย และเป็นเปา้ประสงค์หนึง่ท่ี
ท าให้เราท างานถึงทกุวนันี ้การมาคอร์สนีเ้พราะอยากให้เส้นทางชดัขึน้ ไปสูเ่ปา้หมายเรียบง่ายและเป็น
ประโยชน์กบัตวัเองและคนอ่ืนมากขึน้ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: พิยะดาคะ่ มาเพราะเป็นแฟนคลบัวิแกรม รู้สกึวา่ถ้าวิแกรมกบัภรรยามา จะต้องมาให้ได้ทกุ
ครัง้ ไมไ่ด้สนวา่เร่ืองอะไร แต่รู้สกึวา่เราจะเข้าใจธรรมชาติและจกัรวาลมากขึน้ ครัง้นีก็้เหมือนกนั ยงัไมรู้่วา่เรียน
เร่ืองอะไร 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: กนัตพงษ์ครับ เราเตบิโตมา เสียงภายนอกมีเสียงของคนท่ีเราสมัพนัธ์ด้วยมากมาย ลกู 
ครอบครัว เพ่ือน ลกูน้อง ลกูศษิย์ แตว่นันีเ้ราพดูถึงเสียงเรียกภายใน เป็นเสียงของเราเองเวลาอยูต่ามล าพงัวา่
เรามีเปา้ประสงค์ มีเจตนาท่ีจะท างานเพ่ือสร้างการเติบโตภายในอยา่งไร ผมอยากจะคนคนหนึง่ท่ีเข้าไปใกล้ชิด
ใครสกัคนแล้วก่อเกิดพลงัให้เขาสร้างการเปล่ียนแปลงในสิ่งดีงามได้ เป็นแรงให้เขาท าบางอย่างท่ีเป็นศกัยภาพ
ของเขาได้ 
 
ซีม่า: ขอบคณุส าหรับการแบง่ปัน ตอนท่ีเราแบง่ปันกนั มีน า้ตาเร่ือๆ ขึน้มา ฉนัสมัผสัได้ถึงการท่ีเราแบง่ปันสิ่งท่ี
ศกัดิส์ิทธ์ิข้างในเราให้เพ่ือนๆ ได้รับรู้ ไมว่า่เราจะรู้เปา้ประสงค์ชดัเจนหรือไมค่อ่ยรู้ แตก่ารแบง่ปันตรงนีเ้ป็นการ 
น าพาใจของเราเข้ามาเตม็เติมพืน้ท่ีนีร่้วมกนั เราจะร่วมสร้างพืน้ท่ีตรงนีท่ี้เราเอาตวัเองกระโจนเข้ามาอยา่งเตม็
ตวั ในการหา ตวัตนท่ีแท้จริงของเรา งานนีไ้มไ่ด้มาจากต้องเป็นวิแกรม ซีมา่ ซูติ หม ูหรือจ๊อย เป็นน าพามาให้ 
แตว่า่งานนีจ้ะส าเร็จได้จากการท่ีพวกเราทกุคนน าใจ น าดวงจิตของเราเข้ามาแบง่ปันกนั และให้กบัการฟังเสียง
ภายในร้อยเปอร์เซ็นต์ มีความบริสทุธ์ิหรือศกัดิส์ิทธ์ิบางอยา่งท่ีเราก าลงัจะเข้าไปสมัผสัมนั ท่ีเชือ้เชิญกนัคือให้
พวกเราโอบอุ้มสิ่งนีร่้วมกนั 
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ผู้เข้าร่วมหญิง: อรกชคะ่ สิ่งท่ีเตมิเตม็ภายในคือการมีก าลงัท่ีจะชว่ยเหลือคนอ่ืน ให้ความรู้กบัเขา 
 
ซีม่า: ฉนัอยากจะแบง่ปันเร่ืองราวของตวัเองเก่ียวกบัเปา้ประสงค์ ค านีท้ าให้ฉนัสบัสนมาทัง้ชีวิต ตอนแรก
เข้าใจวา่ต้องเป็นสิ่งท่ีใหญ่มากเพ่ือมาเตมิเตม็ข้างในของเราให้อ่ิมและสมบรูณ์ เลยจะเสมือนวา่เราเข้าไปตาม
ลา่หาขมุทรัพย์มาเป็นของเรา แตม่นัไมเ่คยจบสิน้ หรือกระทัง่การค้นหาวา่เปา้ประสงค์ทางจิตวิญญาณแปลวา่
อะไร มีความหมายอยา่งไร ซึ่งเป็นเร่ืองคอ่นข้างยาก เพราะแตล่ะคนให้ความหมายแตกตา่งกนัไปมากมาย 
และบางชว่งท่ีค้นหา ฉนัอยากจะเปา้ประสงค์ท่ีเป็นคอ่นข้างตามเทรนด์ท่ีเกิดขึน้ข้างนอกด้วยนะ แตส่ิ่งหนึง่ท่ี
เรียกกลบัมาตลอดเวลาคือฉันคือใคร แล้วอะไรท่ีท าให้เราเป็นเรา เพ่ือท่ีจะสอดคล้องกบัคณุลกัษณะจริงแท้
ภายในของเรา  

ในสามวนันี ้สิ่งหนึง่ท่ีเราจะท า คือการค้นหาวา่เราเป็นใคร ลกัษณะอยา่งไร และจะเช่ือมโยงกบั
เปา้ประสงค์ของเราอยา่งไร มีบางครัง้ท่ีฉนัได้ยินชดัเจนว่าถกูเรียกแล้ว ได้ยินชดัเลย ยกตวัอยา่งเชน่ ต้อง
แตง่งานกบัวิแกรม เพราะตอนตดัสินใจแตง่งาน เน่ืองจากเราอยู่คนละวรรณะ การแตง่งานกบัวิแกรมอนัตราย
เหมือนเอาชีวิตเข้าแลกเลยทีเดียว แตเ่สียงเรียกภายในแข็งแรงมากวา่ ต้องไป เลยกระโดดเข้าไปแตง่งานกบัวิ
แกรมซึง่อนัตรายมาก  

แล้วบางครัง้ก็มีเสียงเข้ามาว่า ตอนนีฉ้นัอยากตดัทกุอย่าง ฉนัอยากอยูค่นเดียว อยากท างานคนเดียว 
ไมใ่ชก่บักลุม่หรือวิแกรมแล้ว และไมว่า่ฉนัจะพยายามดงึตวัเองออกจากกลุม่ ก็จะต้องถกูดงึกลบัเข้ากลุม่ ถึง
ข้างในฉนัอยากจะแยกตวัออกไปท าเด่ียว แตจ่ะมีแรงขบัเคล่ือนบางอยา่งดงึฉนักลบัมาท่ีน่ีตลอดเวลา ฉนัเลย
เกิดความเข้าใจใหมข่ึน้มา ว่าฉนักบัวิแกรมเหมือนล้อจกัรยานสองล้อท่ีต้องไปด้วยกนั จกัรยานล้อเดียวมนัก็ไป
ไมไ่ด้ การได้รับความเข้าใจใหมนี่ข้ึน้มา ท าให้ข้างในของฉนัสงบลง และหยดุการดงึตวัเองออกไปคนเดียว
ตลอดเวลา 
 มีคนบอกว่าฉนัเป็นคนอบอุน่จงัเลย เมตตามาก อยากอยู่ด้วย แตข้่างในของฉนัอยากจะเป็นอย่างหนึง่ 
อยากมีเพิ่ม เพราะฉนัสมัผสัวา่นัน่เป็นแก่นข้างในของฉนัเหมือนกนั อยากเชิญชวนให้พวกเราเข้ามาค้นหา
ความเป็นตวัเรามากขึน้ ก่อนท่ีเราจะไปถึงจดุนัน้ ขอให้ดวู่าตวัเรามีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัเปา้ประสงค์หรือ
เปา้ประสงค์ทางจิตวิญญาณ 
 ขอให้จบักลุม่ 5 คน นัง่หา่งๆ กนั แบง่ปันกนัวา่ ค าวา่เปา้ประสงค์ ส าหรับเราแปลว่าอะไร มี
ความหมายอยา่งไร 
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 (แบง่กลุม่ 5 คนแบง่ปันกนัว่าส าหรับเราเปา้ประสงค์แปลวา่อะไร มีความหมายอย่างไรส าหรับเรา – 5 
นาที) 
 

 
 
 ค าถามท่ีสองส าหรับกลุม่ท่ีเสร็จแล้ว ค าวา่เปา้ประสงค์เม่ือครู่ ถ้าเราจินตนาการเป็นภาพ เราเห็นเป็น
ภาพอะไร สีอะไร และเราอยู่ตรงจดุไหนในภาพนัน้ 
 
 (กลุม่ 5 คนแบง่ปันวา่เราจินตนาการเห็นเปา้ประสงค์เป็นภาพอะไร เป็นสีหรือแสงอะไร และเราอยูต่รง
จดุไหนในภาพนัน้ – 8 นาที) 
 
 ข้อสาม ลองคยุกนัวา่ ในชีวิตเรามีเร่ืองราวอะไรท่ีทรงพลงัเก่ียวกบัค าวา่เปา้ประสงค์ท่ีเคยได้ยินจาก
เร่ืองของคนอ่ืนหรือเราเอง 
 
 (กลุม่ 5 คนแบง่ปันวา่ในชีวิตเรามีเร่ืองราวอะไรท่ีทรงพลงัเก่ียวกบัค าวา่เปา้ประสงค์ท่ีเคยได้ยินจาก
เร่ืองของคนอ่ืนหรือเราเอง – 8 นาที) 
  
พักเบรก  
10.35-10.50 น. 
 
ซีม่า: ยินดีต้อนรับกลบัมานะคะ สงสยัวา่ในกลุม่อะไรกนั อยากจะเชิญชวนให้แบง่ปันวา่มีความคิดอะไรเกิดขึน้
ไหมตอนพดูคยุกนั มีความคิดความเข้าใจใหม่ๆ  เกิดขึน้ไหม 
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ผู้เข้าร่วมหญิง: ตอนแรกท่ีถามวา่เปา้ประสงค์มีความหมายอย่างไรกบัเรา มองวา่มนัแรงมากจนไมก่ล้าคิด
หรือพดูค านีอ้อกมา ไมเ่คยคิดวา่มีค านี ้และเห็นตวัเองวา่ พอพดูออกไปเสร็จ เรารู้วา่เปา้หมายในชีวิตของเรา
อยากมีความสขุสงบ แตเ่ราแคไ่มอ่ยากพดูออกมาเพราะกลวับางอยา่ง ซึง่ไมแ่นใ่จวา่เรากลวัอะไรกบัค านี ้และ
ชว่งท่ีแนะน าตวัท่ีพดูว่าอยากได้ความรัก อยากมีความเมตตาอย่างแท้จริง เราคดิของเราเองลกึๆ วา่สิ่งนัน้จะ
ท าให้เราพ้นไปจากอตัตาของเรา ไปสูค่วามสขุสงบอยา่งแท้จริง 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ตอนพดูในกลุม่ เห็นอนัหนึง่ท่ีเป็นความหมายท่ีใหมส่ าหรับเรา คือมนัไมแ่ยกตวัเรากบัผู้คนอ่ืน 
เปา้ประสงค์จะรวมเรากบัผู้คนอ่ืนเข้าไปด้วย แล้วพอไปถึงจดุหนึง่ จะได้สมัผสักบัพลงับางอย่างท่ีท าให้เราไม่
รู้จกัเหน็ดเหน่ือย และไมรู้่สกึวา่เป็นความผิดหวงัถ้าจะล้มเหลว พอฟังทัง้ 5 คนแล้ว จะมีสามคนอยูใ่นลกัษณะ
ท่ีระหวา่งการเดนิทาง และสองคน เหมือนเขาไปถึงจดุท่ีหาสมดลุแล้ว ไมไ่ด้เป็นการเดินทาง รู้สกึว่าสิ่งนีเ้ป็น
ระยะของเราด้วยท่ีได้ค้นเจอ  
 
ไพลิน: อาจจะขอถามอีกค าถามวา่ แล้วอะไรท่ีไมใ่ชเ่ปา้ประสงค์ 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ขอแบง่ปันเร่ืองท่ีกลุม่เราคยุกนั เร่ืองเปา้ประสงค์กบัจดุหมายหรือเปา้หมาย เราคยุกนัวา่แล้ว
มนัตา่งกนัอยา่งไร เวลาพดูถึงค าวา่เปา้ประสงค์ ... จริงๆ ความหมายมนัดเูป็นการเตมิเตม็ข้างในมากกวา่การ
ท าอะไรบางอยา่งส าเร็จเป็นชิน้ เหมือนการต้องเดินทางไปเร่ือยๆ ซึง่จะคาบเก่ียวกบัความสขุ เป็นความพงึ
พอใจข้างใน เป็นความสขุท่ีเกิดขึน้ ถ้าเทียบกบัเปา้หมายเวลาเราพดูถึงสิ่งท่ีพยายามท าให้เกิดขึน้ แต่
เปา้ประสงค์ไมใ่ชส่ิ่งท่ีจะเกิดขึน้ แตเ่ป็นสิ่งท่ีเป็นในตวัเรา และอีกอนัหนึง่เป็นค าถามส าหรับตวัเอง คือสงสยั
ขึน้มาวา่เปา้ประสงค์ท่ีในวงได้แบง่ปันกนัว่า เราเกิดมาพร้อมกบัเปา้ประสงค์นัน้แล้วหรือเปลา่ ถกูวางไว้แล้ว
หรือเปล่าวา่น่ีคือสิ่งท่ีก าลงัจะเป็นเรา เลยสงสยัวา่ท่ีเราก าลงัพยายามหาอยูว่่าอะไรกนัแนท่ี่เป็นเรา จริงๆ แล้วมี
อยูต่ัง้แตแ่รกหรือเปลา่ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: อยากตอบค าถามวา่อะไรท่ีไมใ่ช่เปา้ประสงค์ คือสิ่งท่ีไมต้่องการและไมอ่ยากได้ในชีวิต ก่อน
หน้านีคื้อความทกุข์ ความเจ็บปวด แตช่ว่งหลงัๆ มา สิ่งท่ีเห็นชดัมากๆ ในตวัเองคือไม่อยากไม่ดี ความรู้สกึท่ี
เห็นวา่ตวัเองไมดี่อะไรแยม่าก แตเ่ข้าใจมนั  
 
วิแกรม: อยากขอความเห็นจากอีกฝ่ังบ้าง อาจจะแบง่ปันวา่ตอนนีมี้อะไรเกิดขึน้ข้างในก็ได้ อะไรก็ได้ครับ ... 
เห็นนะวา่เปา้ประสงค์ท่ีลอยขึน้มา มีความสขุมาก ได้ท าตามเปา้ประสงค์แล้ว  
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ผู้เข้าร่วมหญิง: ในกลุม่แบง่ปันกนัว่า มีพ่ีทา่นหนึง่ท่ีเปา้ประสงค์ในชีวิตท่ีเกิดขึน้มาอยา่งนา่ประหลาดใจ นา่
ต่ืนเต้นมาก เป็นโอกาสหนึง่ในชีวิตท่ีเกิดขึน้ จริงๆ เกิดกบัใครหลายๆ คน แตพ่อเกิดแล้วพ่ีเขาคว้าไว้เลย และ
เป็นทางเดินชีวิตของพ่ีเขาเลยมาสิบปี มนัอาจต้องเปล่ียนแปลงปรับปรุงหรือวา่ดแูล ไมไ่ด้ถกูต้องแตแ่รกหรอก 
แตเ่ม่ือเกิดขึน้แล้วและคว้าเอาไว้ นา่จะเป็นแรงจากข้างในท่ีท าให้เกิดขึน้  

สว่นสิ่งท่ีไมใ่ชเ่ปา้ประสงค์เลยคือ อาจจะไมใ่ชถ่กูผิด ถึงจะเป็นสิ่งท่ีท าให้เราทกุข์ อาจจะไมใ่ชค่วาม
ทกุข์ ถ้าไมใ่ชเ่ปา้ประสงค์ เราก็จะไมไ่ด้ไปในทางนัน้ แคน่ัน้เอง เหมือนกบัท่ีซีม่าแบง่ปันวา่ บางอย่างเขาก็
พยายามจะออกไป แตเ่ขาต้องกลบัมาท่ีเดมิอยูดี่ อาจจะเป็นสิ่งท่ีเราออกไปลองท าก็ได้ แตส่ดุท้ายเราก็ สดุท้าย
เราจะถกูดงึกลบัมาด้วยพลงังานบางอยา่งท่ีเป็นเปา้ประสงค์แท้จริงของชีวิต 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: สิ่งท่ีไมใ่ชเ่ปา้ประสงค์ในมมุตวัเองจะมองวา่ อยูไ่ปเร่ือยๆ อยูไ่ปวนัๆ ตามท่ีองค์กรบอกวา่ต้อง
ท าอะไร แคท่ า แตไ่มไ่ด้มีความหมาย ล่องลอยไปตามยถากรรม 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: บางครัง้เราอาจจะเก่งอะไรบางอยา่ง ท าแล้วสนกุ แตไ่มไ่ด้เตมิเตม็ เลยไมใ่ชค่วามเก่งของเรา
ด้วย แตเ่ป็นการใช้ศกัยภาพของเรา แตไ่มใ่ช่แคว่่าความเก่งในด้านใดด้านหนึง่โดยเฉพาะ แตเ่ป็นการผสมของ
หลายอยา่งท่ีท าให้เรารู้สกึมีแรง มีพลงั รู้สกึสดช่ืน รู้สกึว่าใช ่สิ่งท่ีไมใ่ชเ่ปา้ประสงค์ ไมใ่ชด่แูคว่า่เรามี
ความสามารถอะไร 
 
วิแกรม: สิ่งท่ีเราแบง่ปันกนัมีประโยชน์มากนะครับ เราจะมาดนูะวา่เราเรียนรู้อะไรกนัในเร่ืองนี ้ตามท่ีเจตนา
ของกลุม่เราท่ีจะเข้ามาโอบอุ้มกลุม่ใหญ่ในฐานะชมุชน เราจะอยูร่่วมกนัสามวนั เปา้ประสงค์ของการท า
กิจกรรมนีไ้มใ่ชก่ารเพิ่มสติปัญญาเพื่อเข้าไปเข้าใจวา่เปา้ประสงค์คืออะไร แตเ่จตนาจริงๆ คือการมีโอกาสกลบั
เข้าไปด้านอารมณ์ท่ีเข้าไปสมัผสัเปา้ประสงค์ของเรา คือความรู้สกึเบกิบาน ในการท่ีกายของเราหลอมรวม 
บอกเราวา่ถ้าเป็นไปตามเปา้ประสงค์ กายเราจะน าพาไปตามนัน้ หรือปฏิเสธวา่ไมใ่ช ่เป็นระดบัจิตวิญญาณท่ี
เป็นพลงังาน เป็นการท างานหลายสว่นร่วมกนั ทัง้ความรู้ ผา่นใจ ผา่นกาย และพลงัชีวิตเรา  
 
ซีม่า: และเป็นการน าไปสูก่ารลงมือกระท า เราใช้ชีวิตในการน าพาเปา้ประสงค์นัน้อยา่งไร 
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วิแกรม: เวลาเราท างาน เราจะพดูถึงสามสิ่ง คือ ความตระหนกัรู้ (Awareness) การร้อยเรียงสอดคล้องกนั 
(Alignment) และการลงมือกระท า (Action) สามวนันีเ้ป็นการออกแบบเปา้ประสงค์ของเรา ให้สอดคล้องกบัจิต
วิญญาณของเปา้ประสงค์ น าพาเปา้ประสงค์ออกมาอยา่งมีชีวิต ไมใ่ชก่ารเข้าใจด้านความรู้เทา่นัน้ พดูอีกอยา่ง
คือ เร่ืองนีไ้มใ่ชผ่มหรือใครคนใดคนหนึง่น าพามาสอนพวกเรา แตเ่ป็นการท างานท่ีไปด้วยกนัมากกวา่นัน้ และท่ี
สมัผสัได้ พวกเราท่ีนัง่อยูท่ี่น่ีเป็นทัง้กระบวนกร โค้ช และเป็นคนท างานกบัชมุชน แก่นของมนัเลยเป็นการท่ีทกุ
คนเข้าไปปฏิบตัิและน าพาเปา้ประสงค์นัน้ออกมา แล้วอยู่ร่วมกบัมนัอยา่งไร ไมใ่ชเ่พียงแคเ่ข้าใจเฉยๆ วา่
เปา้ประสงค์คืออะไร  

สิ่งท่ีผมจะท าระหวา่งสามวนั คือ จะน าความรู้มาให้สกันิดวา่เปา้ประสงค์คืออะไร สิ่งส าคญัท่ีสดุคือ
การใช้เวลาท่ีเหลือลงมือท า ปฏิบตัิ ฝึกมนัวา่เป็นอยา่งไร เพราะการฝึกคือการเอากายของเรากบัความรู้สกึของ
เราเข้าไปเป็นส่วนนัน้ จะท าให้เราเข้าใจมากกวา่แคห่วั  

สิ่งท่ีท าอนัดบัแรก ซีมา่เช็คอินด้วยค าถามท่ีใหญ่มาก และทกุคนอาจมีค าถามว่า นัน่คือค าถามแรก
ส าหรับวนัแรกท่ีเรามาเรียนเร่ืองนีห้รือ แตค่ าถามเม่ือเช้าส าคญั เพราะจะน าพาเราเข้ามาสูช่ว่งเวลาท่ีฝึก เพราะ
เราต้องเอาเร่ืองราวของตวัเราเองมาฝึก เพ่ือจะเข้าใจสมัผสัเร่ืองนีอ้ย่างลกึซึง้ขึน้ การเรียนรู้คือการเข้าไปฝึกและ
แบง่ปัน สะท้อนตวัเราและถามค าถาม  

อีกอยา่งหนึง่ท่ีส าคญัคือการดแูลตวัเอง ถ้านัง่ไปสกัพกั กายไมโ่อเค ก็ท าให้ตวัเองรู้สกึสบาย จะยืน ลกุ 
พกัตอนไหนได้ตลอดเวลา เพราะน่ีเป็นพืน้ท่ีการเรียนรู้ ไมใ่ชก่ารมานัง่ฟังครูสอน การสอนเป็นแคก่ารมารับใช้
การเรียนรู้เทา่นัน้  

เราจะตอ่โดยการขอท าข้อตกลงร่วมกนัในสามวนันี ้อนัดบัแรก ผมไมพ่ดู แตผ่มได้แตะกฎนัน้ไปแล้ว 
ผมขอโทษ คือการตรงตอ่เวลา จะขอให้พวกเราโอบอุ้มการตรงตอ่เวลา และให้อภยักบัผม ถึงแม้จะท าพลาดไป
แล้ว ให้ผมกลบัมาปฏิบตัร่ิวมกบัพวกเราอีกรอบ การท่ีเราเข้าไปดแูลเร่ืองขอบเขตของเวลา ส าคญักบัการเรียนรู้
เปา้ประสงค์ ลองเดาวา่ท าไมถึงส าคญั ท าไมเวลาและการดแูลโอบอุ้มเวลาถึงส าคญักบัสิ่งท่ีเราจะเรียนรู้กนั 
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“ความมีวินยัและสม ่าเสมอ” ลองคดิตอ่วา่ เกิดอะไรขึน้ถ้าเราไมเ่คารพเวลา “การไปสูเ่ปา้ประสงค์เหมือนการ
เดนิทาง เพราะเรายงัไปไมถ่ึงเปา้ประสงค์ การไมมี่วินยั ไม่รักษาเวลา เหมือนเสียเวลาโดยไมไ่ด้อะไรขึน้มา 
แทนท่ีจะมีพลงัเพิ่มขึน้”  

อยา่งหนึง่ท่ีส าคญั บางทีการท่ีเราดแูลเร่ืองเวลาและความสม ่าเสมอตรงนี ้คือบางทีเปา้ประสงค์
มาแล้ว แตเ่ราไมไ่ด้ตระหนกัรู้เร่ืองเวลาตรงนี ้แล้วมนัก็ผา่นไป แล้วเราก็ใช้ตรรกะความคดิของเราเข้ามาวา่ฉนั
ไมรู้่วา่เปา้ประสงค์ของฉนัคืออะไร ทัง้ๆ ท่ีเปา้ประสงค์เข้ามาแล้ว ผมขอยืนยนัวา่ ถ้าเรายืนอยูแ่ล้วมีเจตนาวา่
ฉนัยืนตรงนีเ้พ่ือจะรับรู้และรับฟังเปา้ประสงค์ของเรา ไม่มีทางท่ีมนัจะไมเ่ข้ามา สอง ในการดแูลพืน้ท่ีปลอดภยั
ท่ีเราจะได้แบง่ปันกนัคือ การเก็บความลบัร่วมกนั สาม การแสดงออกหรือแบง่ปัน ให้เป็นทางเลือกของแตล่ะ
คน  

สามข้อนีเ้ป็นหลกัการท่ีเราจะท าข้อตกลงร่วมกนั แตถ้่าใครอยากจะมีข้อไหนเพิ่ม เปิดพืน้ท่ีให้บอกได้  
ข้อตกลงไมใ่ชก่ฎ ไมไ่ด้มีการลงโทษถ้าเราไมท่ าตามนี ้แตว่า่ข้อตกลงคือการท่ีเรามีความอยากจะท า

ร่วมกนัในการอยูด้่วยกนัตรงนี ้อยากจะให้เราโอบอุ้มข้อตกลงนีร่้วมกนั และโอเค ถ้าจะมีบางชว่งท่ีเราอาจจะ
ไมไ่ด้ท าตามข้อตกลงนีเ้พ่ือให้คนอ่ืนเข้ามา ยกตวัอยา่งเช่น ถ้าบางคนอาจจะมาช้าไป 5 นาที ก็เปิดพืน้ท่ีให้ได้ 
หรือได้เห็นคนอ่ืนคยุเร่ืองบางอยา่ง อาจจะชว่ยกนัเตือนว่าข้อตกลงนีคื้อการรักษาความลบันะ และท่ีส าคญั คือ
การท างานเปา้ประสงค์ คือการท างานของชมุชนท่ีอยูร่่วมกนั จะไมมี่เปา้ประสงค์เลยถ้าไมมี่ชมุชน ลอง
จินตนาการด ูการท่ีเราเดนิอยูบ่นเปา้ประสงค์ของตวัเราเองคนเดียว กบัการเดนิอยูเ่ปา้ประสงค์โดยมีชมุชนด้วย  

เลยอยากจะเชิญชวนให้อยูก่บัความเงียบ น าพาข้อตกลงทัง้สามข้อเข้ามาอยูใ่นตวัเราและร้อยเรียง
สอดคล้องกบัข้างในเรา 

แล้วเราเข้าไปเช็คข้างในว่า มีอะไรท่ีเราอยากจะเตมิเข้าไปในข้อตกลงเพ่ือให้เรารู้สกึเต็ม ... “อยากจะ
ฝากไว้ ให้ลองเปิดใจด้วยความกล้า กล้าจะพดู คดิ ลงมือท า เพราะเวลาผา่นทกุวินาที” ... เร่ืองหลกัของการท า
ข้อตกลง มีบางชว่งท่ีเราไมโ่อเค เราอาจกลบัไปดไูด้อีก ว่าจะท าอย่างไรกบัมนั เพราะนัน่เป็นข้อตกลง ถ้าเขา
เห็นด้วย คนอ่ืนเห็นด้วย ก็จะเขียนขึน้กระดานเป็นข้อตกลงร่วม และท ามนั ... “ซ่ือสตัย์กบัตวัเอง” เราอยู่
ด้วยกนัตรงนี ้เราจะดแูลตวัเอง จริงแท้กบัตวัเอง  

รู้สกึวา่จะเข้าไปสู่การเรียนรู้แล้ว ถ้าใครอยากจะเพิ่มข้อตกลง กลบัมาคยุกนัได้เสมอ อยากจะน าพา
สองข้อ อยา่งแรก คือความแตกตา่งระหวา่งเปา้ประสงค์กบัเปา้ประสงค์ทางจิตวิญญาณ แตก่่อนอ่ืนเราต้องรู้
ความหมายของเปา้ประสงค์ก่อน เพราะตอนนีอ้าจจะมีความหมายหลากหลายมากเลย ข้อสอง คือการเข้าไป
ท าความเข้าใจหลกัการ ไมเ่ยอะ อาจจะมีสกัสองสามข้อ บางข้ออยู่ในหนงัสือแล้ว แตบ่างข้อไมอ่ยู ่ท่ีมีอยูน่อก
หนงัสือด้วยเป็นเพราะผมท างานกระบวนกร ผมอยูก่บัปัจจบุนัขณะ จะมีพลงังานกลุม่น าสิ่งนีเ้ข้ามาด้วย เลยมี
การเพิ่มเตมิเข้าไปนอกจากหนงัสือ ถ้ามีเหตกุารณ์นัน้เกิดขึน้ เราจะเพิ่มข้อนัน้เข้าไปในหนงัสือของเรา  
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ข้อแรก เรามาท าความเข้าใจก่อนว่าเปา้ประสงค์กบัเปา้ประสงค์ทางจิตวิญญาณเป็นอยา่งไร ค าวา่ 
purpose เป็นภาษาองักฤษ ในภาษาไทยอาจจะมีหลายค าท่ีอธิบายค านี ้แตล่ะค าจะมีความลกึของความรู้สกึ
ท่ีเข้าไปสมัผสัค านีแ้ตกตา่งกนั อยากจะลองฟังวา่ในความเป็นคนไทยหรือวฒันธรรมไทยมีค าอะไรมาอธิบาย
ค าวา่ purpose บ้าง  

“วตัถปุระสงค์, เปา้หมาย” ไมมี่ถกูผิด “เจตจ านง” “ความต้องการ” “คณุคา่” “เจตนารมณ์” “will” 
“ความหมายของการมีชีวิต” “โฟกสั” “รู้วา่ท าอะไรไปเพื่ออะไร”  

เราไมม่าตดัสินวา่ค าไหนใชไ่มใ่ช ่เพราะทกุค าจริงแท้กบัเรา และอาจจะมีค าอ่ืนๆ อีกท่ีไมไ่ด้พดู แตส่ิ่ง
ส าคญัท่ีเราต้องรู้ purpose คือพลงังาน มากกวา่เป็นแคค่ า นัน่คือเหตผุลวา่เราต้องไปเกินกวา่ค าเพ่ือเข้าไป
สมัผสัมนั วา่ข้างในมีความสมัพนัธ์อยา่งไร ความหมายอยา่งไรกบัชีวิต เพราะฉะนัน้จึงเป็นเหตวุ่า ในโมดลูแรก
คือการเดินบนขอบ สองคือการท างานกบัญาณทศันะ แล้วคอ่ยมาท าเร่ือง Soul Purpose เพราะเป็นการท่ี
เปา้ประสงค์ท าให้เรายืนบนขอบได้ และการท่ีเรามีญาณทศันะเป็นทกัษะหนึง่ท่ีน าพาให้เราอยู่กบัตรงนีไ้ด้  

ญาณทศันะคือการมีทกัษะในการเข้าใจพลงังาน Soul Purpose คือเจตนารมณ์ท่ีเป็นความคดิ Soul 
Purpose มาในระดบัของใจได้ เป็นแพสชัน่ หรือแม้กระทัง่บางครัง้ Soul Purpose ก็มีความรู้สกึถึงความโกรธ 
หรือมาพร้อมกบัความรัก ความกรุณา แตเ่ป็นพลงังานความรู้สกึท่ีแรง หรือ Soul Purpose เป็นพลงัของการลง
มือกระท าทางกาย การเคล่ือนไหว ได้ยินบางคนพดูถึงคณุคา่และความหมาย อะไรก็ตามท่ีเตม็ไปด้วย
เปา้ประสงค์ จะสร้างการลงมือกระท า ซึง่จะเป็นประเภทไหนก็ได้ อาจจะเป็นเปา้ประสงค์ท่ีเป็นด้านบวกและ
ด้านลบได้ด้วย  

เปา้ประสงค์เปรียบเสมือนแมเ่หล็กท่ีดงึดดูให้เราลงมือกระท า ท าให้เราเคล่ือนท่ีไปสูจ่ดุนัน้ เลยท าให้
เห็นวา่ ถ้าเปา้ประสงค์ของเราแกร่งมากๆ จะเห็นการลงมือกระท าท่ียิ่งใหญ่ และถ้าเปา้ประสงค์ของเราอ่อน เรา
จะโซซดัโซเซไปมา และน่ีเป็นสิ่งส าคญั เพราะการเป็นมนษุย์ เรารู้สกึเตมิเตม็เม่ือเรารับรู้ถึงความหมายของชีวิต 
ซึง่ค านีไ้ด้ถกูพิสจูน์ด้วยศาสนาหรือนกัปรัชญาทัง้หลาย คือค าถามท่ีวา่มีชีวิตเพ่ืออะไร ท าไมฉนัอยูต่รงนี ้ท่ีน่ี 
หรืออาจจะเป็นลกัษณะท่ีปฏิบตัไิด้ เชน่ เวลาท่ีเอ็นจีโอลงไปท าบางอย่าง มีความหมายท่ีอยูเ่บือ้งหลงั นัน่แหละ
คือ Soul Purpose หรือทางด้านธุรกิจ เขาอยากได้สว่นแบง่ตลาด มนัมีความหมายภายใต้สิ่งนัน้ หรือกระทัง่
การเป็นครูบาอาจารย์ เพ่ือช่วยให้นกัเรียนของเราเข้าไปค้นพบความหมายของชีวิตเขา  

เราจะมาสรุปร่วมกนั เปา้ประสงค์คือพลงังาน เป็นทัง้พลงังานความคดิ อารมณ์ความรู้สกึ และ
พลงังานในด้านการลงมือกระท า เปา้ประสงค์เปรียบเสมือนแมเ่หล็กท่ีดงึดดูให้เราลงมือกระท า เคล่ือนไหว ใน
ฐานะความเป็นมนษุย์ ส าคญัท่ีเราเข้าใจความหมายในการมีชีวิต เปา้ประสงค์เป็นประตทู าให้เข้าไปสมัผสัสิ่ง
นัน้  
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เราจะหยดุตรงนีเ้พ่ือจะให้เราได้ยอ่ยมนั วิธีการย่อยคืออยากให้แบง่เป็น 5 กลุม่ ทกุคนจะมีหน้าท่ีให้ท า 
คนไหนพดูภาษาองักฤษได้ อาจจะชว่ยเพ่ือนในการแปล ผมไมอ่ยากจะออกแบบให้คนพดูภาษาองักฤษอยู่
กลุม่หนึง่ คนพดูภาษาไทยไปอยูร่่วม เพราะตรงนัน้ท าให้เกิดการแยกส่วน แตมี่ธรรมชาตใินการจบักลุม่ของมนั 
เลยอยากจะให้เกิดเอง และช่วยกนัไป  

จะเป็นกิจกรรม 15 นาที เราจะไปเร็ว คงไมใ่ชท่กุคนท่ีจะได้พดู แตเ่ช่ือวา่คนท่ีได้พดู จะพดูให้ของ
ตวัเองและกลุม่ด้วย จะนัง่เก้าอี ้บนพืน้ อยา่งไรก็ได้ท่ีจะท าให้เราคยุกนัได้ จากการอธิบายเปา้ประสงค์ ให้เรา
ลองน าพาประสบการณ์ตวัอยา่งจากของเราแบง่ปันให้เพ่ือนฟัง เป็นอยา่งไรท่ีมีแมเ่หล็กดงึดดูให้เราเกิดการ
กระท า เป็นอยา่งไรท่ีรู้สกึถึงพลงังานทางความคิดหรือทางกาย เกิดอะไรขึน้เวลาท่ีเราจะเข้าหาเปา้ประสงค์ได้
น้อยมาก เบาบางมาก เกิดอะไรขึน้เวลาท่ีเรามีความหมายมากเลยในชีวิตกบัไมมี่ความหมายเลย จดัการ
แบง่กลุม่และเวลากนัเอง แตล่ะกลุม่เกล่ียๆ จ านวนให้เท่าๆ กนั 

 
(แบง่ 5 กลุม่แบง่ปันประสบการณ์ – 20 นาที) 

 

 
 

เราจะหยดุกนัตอนนีน้ะครับ แม้เร่ืองราวจะเข้มข้นอยา่งไรก็ตาม แตห้่ามพดูแล้ว เพราะความท่ีมนั
เข้มข้น มนัฉ ่า เราเลยอยากจะกินเพิ่ม แตเ่ราจะไปตอ่ สิ่งท่ีจะให้คยุกนัตอ่ อยากให้สนทนาวา่ สิ่งท่ีเราคยุกนั เรา
เห็นภาพไหมวา่เปา้ประสงค์กบัเปา้ประสงค์ทางจิตวิญญาณเหมือนหรือตา่งกนัอยา่งไร อาจจะไมไ่ด้มีค าตอบ
เดียวหรือมีค าตอบเดียวก็ได้ ใบ้ให้นิดหนึง่ หลกัการของเปา้ประสงค์ทางจิตวิญญาณท่ีเปา้ประสงค์อ่ืนอาจจะมี
และไมมี่ อยากให้มองภาพว่าสิ่งท่ีจะท าให้เกิดความแตกตา่งได้ คือการเข้าใจหลกัการ เวลาพดูคยุกนัให้มนัเป็น
ธรรมชาตวิา่เราเห็นความตา่งของมนัอยา่งไร แตถ้่ามีหลกัการอะไรโผลข่ึน้มา ก็ให้เป็นไปตามธรรมชาตท่ีิเกิด
จากการพดูคยุของเรา ถ้ามีตวัอยา่งด้วยจะชว่ยให้เห็นภาพได้ดีมากเลย 
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(กลุม่ 5 คนแบง่ปันความแตกตา่งระหว่างเปา้ประสงค์กบัเปา้ประสงค์ทางจิตวิญญาณ – 20 นาที) 
 
กลุม่ไหนคยุเสร็จแล้ว ไปทานข้าวกนัได้เลยครับ 

 
พักเที่ยง 
12.37-13.30 น. 
 

  
 
วิแกรม: ... ในขณะท่ีเราเดนิขอให้เรานึกถึงชว่งเวลาท่ีเรามีชีวิตอยา่งเตม็ท่ี อาจจะไมใ่ชค่วามรู้สกึถึงการด ารง
อยูข่องตวัเอง แตเ่ราก าลงัจมลงในสิ่งท่ีเราก าลงัท าอยู ่ในระหวา่งท่ีเดนิ ให้ลองคดิดวูา่ระหวา่งท่ีเราเดินด้วย
ความรู้สกึมีชีวิตเตม็ท่ีเหมือนเราเดนิไปสูเ่ปา้ประสงค์ของเรา เป็นความรู้สึกอยา่งไร ร่างกายเรารู้สกึอย่างไร 
อารมณ์อะไรผดุขึน้มา เป็นความรู้สกึอิสระไหม หรือเป็นความรู้สกึเหมือนกบัเราถกูกกัขงัไว้ มีความปรารถนา
แรงกล้าขึน้มาหรือเปล่า อยากให้เรารู้สกึถึงพลงัชีวิตนีแ้ละขยายความรู้สึกนี ้ขยายการเดนินีใ้ห้ใหญ่ขึน้ ...  

ให้จินตนาการว่าเปา้ประสงค์ของเราช่วยเตมิเตม็เราเตม็ท่ีแล้วเรารู้สกึอย่างไรกบัมนั รู้สกึมีความสขุกบั
มนัมากแคไ่หน ขอให้การเดินของเราเตม็ไปด้วยความรู้สึกร่ืนรมย์ ขอให้ความร่ืนรมย์ท่ีเกิดขึน้มาในตวัเรา มี
ความสขุท่ีได้เดนิล้อมอยูร่อบตวัเรา อยูใ่นตวัเรา แล้วมนัขยายออกไปถึงขนาดวา่เราเดินผา่นเพ่ือนคนอ่ืน ให้เขา
ได้สมัผสัความรู้สึกร่ืนรมย์นีเ้ข้าไปด้วย จนกระทัง่ห้องนีเ้ต็มด้วยความร่ืนรมย์ ความสขุ เหมือนเปา้ประสงค์ของ
เรามีพลงัมาก เตม็ไปด้วยความร่ืนรมย์จนกระทัง่ทัง้ห้องติดเชือ้ความสขุของเราไปหมด จะหวัเราะก็ได้ จะมี
ความสขุกบัการใช้ชีวิตในห้องนีก็้ได้ จะเต้นเลยก็ได้ หรือจะเหยียดแข้งเหยียดขาได้ตามใจชอบ เหมือนร่างกาย
ของเราเตม็ไปด้วยพลงังานบวก  
 ขณะท่ีเราเดนิด้วยความร่ืนรมย์บนเปา้ประสงค์ของเรา เราจะลงไปท างานกบัอารมณ์ท่ีสองคือความ
ใคร่รู้ ความอยากรู้อยากเห็น เราจะคอ่ยๆ เปล่ียนอารมณ์จากความร่ืนรมย์ จากความร่ืนรมย์ความสนกุอยา่ง
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เดียวมาสู่ความสงสยัใคร่รู้อยากรู้อยากเห็น เหมือนเป็นเดก็ท่ีก าลงัเลน่เกมตามหาสมบตัิอยู ่เราอยากรู้ อยากด ู
อยากเห็นวา่เป็นอะไร ขอให้ทกุคนอยา่มีแคค่วามรู้สึกตวั แตข่อให้ความใคร่รู้สง่ออกไปทัง้ห้อง ไปตามหารสิ่งท่ี
เราอยากเห็นในห้องนี ้ลองเดินด ูค้นหา ก้มมองว่า ตรงจดุไหนท่ีเราสนใจใคร่รู้ ขอให้เราเตม็ไปด้วยความสงสยั
ใคร่รู้ ใครจะมาอยูบ่นเส้นทางนีข้องเราด้วย ใครจะไปกบัเราด้วย รับเอาความสงสยัใคร่รู้เข้ามาในตวัเรา 
ร่างกายเรา ผา่นผิวหนงัของเรา ... ตอนนีเ้รามีเวลาเหลืออยูน่ิดหนอ่ยส าหรับการอยูก่บัความสงสยัใคร่รู้ ก่อนท่ี
เราจะคอ่ยๆ ปรับเป็นอารมณ์ถดัไป  
 

 
 

 บางทีเราก าลงัสนใจใคร่รู้เก่ียวกบัเปา้ประสงค์ของเรา ความรู้สกึท่ีผดุขึน้อาจจะเป็นความรู้สกึท่ีเราไมรู้่
วา่เกิดอะไรขึน้ เหมือนข้างหน้าเรามีภเูขาใหญ่อยู ่แล้วเรารู้สกึเหมือนโดดเด่ียวอยู่คนเดียว และเราเร่ิมรู้สกึได้ถึง
ความเศร้า ขอให้รับเอาความรู้สกึเหลา่นัน้เข้ามาอยู่ในเนือ้ในตวั ความรู้สกึวา่เราก าลงัอยูค่นเดียว ก าลงัโดด
เดี่ยว ก าลงัเศร้า หรือแม้แตรู้่สกึโดดเดี่ยวหรือเศร้าท่ีไมมี่ใครมองเห็นการด ารงอยูข่องเรา ลองรับรู้ความรู้สกึนัน้ 
ความรู้สกึนีเ้ป็นความรู้สึกท่ีเกิดเวลาเราด ารงอยู่บนเส้นทางบนเปา้ประสงค์ของเรา เป็นความรู้สึกท่ีจริง
เหมือนกบัท่ีเรารู้สึกร่ืนรมย์ มีความสขุ หรือแม้แตส่งสยัใคร่รู้  
 เราจะออกมาจากพลงังานของความรู้สึกนัน้แล้ว เพราะความรู้สกึถดัไปท่ีเราจะลงไปท างานด้วยคือ
ความรู้สกึเวลาเราเห็นมองเห็นวา่มีความผิดปกตบินโลกของเรา หรือความรู้สกึท่ีเกิดขึน้เหมือนเราตดิอยูใ่น
กลอ่ง ไมส่ามารถหนีไปไหนไมไ่ด้ ถกูกกัขงัเอาไว้ ก่อนเราจะมีความรู้สกึแบบนัน้ ขอให้เราใช้ร่างกายของเราท า
ทา่ทางเป็นส่ือไปสู่ความรู้สกึนัน้ เหมือนความรู้สกึท่ีเราอยากจะเอาหวักระแทกก าแพง เพราะไมมี่ใครได้ยินเรา 
ขอให้รู้สกึถึงความรู้สกึนัน้ รู้สกึได้ถึงการถกูจองจ ากกัขงั และตอนนีเ้ราจะต้องฝ่าฟันทะลอุอกจากกล่องใบนัน้ 
การจองจ านัน้ เราจะต้องตามหา สู้ เพ่ือความเป็นอิสระของเรา ความยตุธิรรม ความสมดลุ เพราะการจะทะลไุป
จากการจองจ า เราจะต้องอาศยัความโกรธอนัแรงกล้า เพ่ือสง่ตวัเราทะลทุกุพนัธนาการท่ีจองจ าเราอยู ่ก าซาบ
เอาความรู้สกึโกรธแบบนัน้ท่ีผดุขึน้มาในตวัเรา น ามาสู่ร่างกายของเราแล้วปล่อยออกไปด้วยทา่ทางท่ีเรา
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อยากจะเอาตวัเราออกไปสูอิ่สรภาพข้างหน้า จะเดนิ จะกระโดด จะขยบัตวั ถ้าเราจะต้องใช้เสียงเพื่อชว่ยให้เรา
ออกมาจากพนัธนาการก็ใช้ได้เลย ปลอ่ยทกุอยา่งท่ีเราอยากให้มนัเกิดขึน้ ลองสงัเกตร่างกายของเราวา่มีการ
ปรับความรู้สึกหรืออารมณ์ท่ีผดุขึน้ในร่างกายของเราบ้างไหม ...  

ตอนนี ้เราจะมาท างานกบัความรู้สกึสดุท้ายของ 5 อารมณ์ความรู้สึก ก่อนหน้านีเ้ราไปในอารมณ์
ความรู้สกึมีความสขุ สนใจใคร่รู้ เศร้าหมน่หมอง โกรธ เราก าลงัจะไปสูค่วามรู้สกึท่ี 5 ความรู้สกึของการไม่
แนใ่จ สงสยัในตวัเอง เป็นความรู้สกึท่ีเราถามตวัเองวา่ตอนนีเ้ราอยูบ่นเปา้ประสงค์ของเราแล้วจริงหรือ เราพอ
หรือยงัส าหรับการด ารงอยู่บนเปา้ประสงค์ของเรา ท่ีเราท ามาเพียงพอแล้วหรือ เป็นความรู้สกึกงัวล กลวัวา่เรา
จะท าอะไรผิด กลวัจะกลายเป็นคนโง่เง่า หรืออาจจะเป็นความรู้สกึขยะแขยงรังเกียจตวัเองท่ีด ารงอยู่บน
เส้นทางนีก็้ได้ ไมว่า่จะเป็นความรู้สกึอะไร ไมม่ัน่ใจ กงัวล ประหมา่ กลวั ขยะแขยง อนญุาตให้ร่างกายของเรา
สมัผสัความรู้สกึท่ีเกิดขึน้ ... ลองสงัเกตวา่ตอนนีเ้ราเห็นอะไรบ้าง มีความรู้สึกอะไรผดุขึน้มา แล้วคอ่ยๆ 
ปลดปลอ่ยทกุความรู้สกึท่ีเราท างานด้วยเม่ือครู่ ด้วยการคอ่ยๆ หายใจออกยาวๆ แล้วคอ่ยหายใจเข้า 
ปลดปลอ่ยด้วยการหายใจออก ปลอ่ยมนัออกไปจากตวัเรา คอ่ยๆ หายใจออกช้าๆ พร้อมกบัปลดปลอ่ย
ความรู้สกึนัน้ออกไป ...  
 

 
 

ขอให้หาพืน้ท่ีหนึง่ในห้องท่ีเรารู้สกึวา่มนัสามารถเป็นบ้านของเราได้ เม่ือเจอแล้วให้นัง่ลงเงียบๆ ... เรา
จะเร่ิมจนูความรู้สกึจากเท้าของเราก่อน ด้วยการเอาความรู้สกึมาไว้ท่ีเท้าของเรา อาจจะเป็นเท้าของเราท่ีเดนิ
พืน้ หรือนัง่ขดัสมาธิอยู ่คอ่ยๆ น าพาความรู้สกึตวัท่ีเกิดจากฝ่าเท้าของเรานัน้ด้วยความรักจนกระทัง่รู้สกึถึงการ
ด ารงอยูข่องทัง้ร่างกายเรา รู้สกึถึงการด ารงอยูข่องร่างกายในฐานะพืน้ท่ีท่ีรับรู้ทกุความรู้สกึท่ีเรารู้สกึในขณะท่ี
ด ารงอยูบ่นเปา้ประสงค์ของเรา ความรู้สกึร่ืนรมย์มีความสขุ ความรู้สกึสนใจใคร่รู้ อยากรู้อยากเห็น ความรู้สกึ
เศร้า หมน่หมอง ความรู้สึกโกรธ และความรู้สกึหวาดกลวั หวาดระแวง ต้อนรับมนัเข้ามาสูต่วัเรา เป็นพลงังาน
นัน้ท่ีท าให้เคล่ือนไปข้างหน้า  
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ในขณะท่ีเรานัง่อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีเราเรียกว่าบ้านของเรา ขอให้น าพาความรู้สกึ ความตัง้ใจทัง้หมดกลบัมาท่ี
หวัใจของเรา ความรู้สกึถึงความรู้สกึขอบคณุ วา่ทรงพลงัเพียงไหนท่ีเรามีค าถามวา่เปา้ประสงค์ทางวิญญาณ
ของเราคืออะไร เป็นความรู้สึกท่ีเข้มข้นขนาดไหนท่ีเรารู้สึกถึงพลงัของชีวิต แล้วเราชา่งโชคดีแคไ่หนท่ีเรามีเพ่ือน
ร่วมทางไปสูเ่ปา้ประสงค์ของเราแบบนี ้แล้วยงัมีการสนบัสนนุจากเพ่ือนๆ แล้วมีคา่ยิ่งขนาดไหนท่ีแตล่ะคนใน
ห้องนีมี้ความสามารถเข้าไปถึงสมบตัท่ีิมีอยูใ่นตวัหรือนอกตวั ขอให้ใช้เวลาชว่งนีต้ามล าพงัในการหายใจเอา
ความรู้สกึเหลา่นีเ้ข้ามาในตวัเรา ... 

เราก าลงัจะเรียนรู้เก่ียวกบัหลกัการข้อแรกของการเรียนรู้เปา้ประสงค์ทางจิตวิญญาณคือ การรู้สึกเป็น
องค์รวม (Wholeness) มนัเป็นภาวะท่ีเกิดขึน้เม่ือเราสามารถเห็นมมุมองรอบด้านได้ 360 องศา ทกุๆ อยา่งท่ี
เกิดขึน้ในชีวิตของเราเกิดมาเพ่ือรับใช้เรา เพ่ือน าเราไปสู่เปา้ประสงค์ทางจิตวิญญาณของเรา ไมว่า่จะเป็นเร่ือง
เล็กแคไ่หน ก็เป็นประโยชน์ตอ่การพาเราไปสู่เปา้ประสงค์ของเราทัง้นัน้ ถ้าใครท่ีจ าได้ในขณะหลบัตาอยู ่ลอง
ขยบัศีรษะตวัเองให้หมนุ 360 องศา อนญุาตให้ร่างกายของเราได้รู้สกึถึงการเคล่ือนไหวครัง้นี ้ไมว่า่จะเป็นการ
เคล่ือนไหวไปด้านหน้า ด้านหลงั ทางซ้าย ทางขวา ด้านบน ด้านลา่ง ลองเคล่ือนไหวให้ได้ 360 องศา ปลอ่ยให้
ร่างกายรับรู้ความรู้สกึนัน้ เม่ือเราพร้อมแล้วในขณะหลบัตาอยู ่เราลองอนญุาตให้ร่างกายของเรามี
ประสบการณ์และรู้สกึถึงความรู้สกึของการเป็นองค์รวม ทกุสว่นถกูเตมิเตม็ สามารถแผข่ยายไปได้ทัง้ 360 
องศานี ้จะลองเคล่ือนไหว ขยบัตวั ยืน นัง่นอน ตามแตล่ะคนได้เลยครับ แตใ่นขณะท่ีท าอยู่ ขอให้ฟังเสียงของ
ผมด้วย  

ในการเดนิทางบนเปา้ประสงค์ทางจิตวิญญาณของเราในครัง้นี ้เราน าพาทกุสิ่งทกุอย่างออกมาจากเงา
มืดสูแ่สงสวา่งข้างนอก ทกุๆ สิ่งท่ีเกิดขึน้ ด ารงอยู ่ล้วนมีประโยชน์ตอ่เปา้ประสงค์ทางจิตวิญญาณของเรา ทกุ
อยา่งตา่งรับใช้เปา้ประสงค์ของเรา ทกุๆ อยา่งท่ีเกิดขึน้ ด ารงอยูใ่นชีวิตเรา ก าลงัท าให้เราเห็นวา่เราอยู่บน
เปา้ประสงค์ทางจิตวิญญาณของเราแล้วหรือยงั หรือเราถอยหา่งออกจากเปา้ประสงค์ทางจิตวิญญาณของเรา 
ขอให้อยูก่บัความรู้สกึและประสบการณ์ทกุอยา่งท่ีเกิดขึน้ ในความเงียบ และรู้สกึได้ถึงชีวิตของเรา ... (4 นาที) 
... ขอให้หายใจและรู้สกึได้ถึงลมหายใจของเรา ขอให้ด ารงความสนใจ ความรู้สึกไปอยูท่ี่กระดกูสนัหลงัของเรา 
เท้าของเรา ท้อง ท่ีคอ ... ขอให้คอ่ยๆ ลืมตาขึน้อยา่งออ่นโยน น าความรู้สึกตวักลบัมาท่ีร่างกายของเรา กลบัมา
ท่ีห้องนี ้กลบัมาท่ีตวัเรา ...  

ขอให้หาคนหนึง่คนในห้องนีท่ี้เราอยากจะแบง่ปันประสบการณ์ของเราเม่ือสกัครู่ ท่ีมีตอ่ความรู้สกึถกู
เตมิเตม็ ความเป็นองค์รวมนี ้ขอให้ฟังแล้วดสูิวา่เกิดอะไรขึน้บ้างในการสนทนากบัคูข่องเรา 

 
(จบัคูแ่บง่ปันประสบการณ์ ความรู้สกึถกูเตมิเตม็ ความเป็นองค์รวมจากกิจกรรม – 15 นาที) 
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 ขอน าอีกหลกัการหนึง่เข้ามา จริงๆ ไมอ่ยากจะเข้าไปอยูร่ะหวา่งกลางความรักของทัง้สองคน แตจ่ะเอา
หลกัการท่ีสองใสเ่ข้ามา หลงัจากฟังผมเสร็จ ก็กลบัไปรักกนัได้ตอ่ หลกัการท่ีสอง เปา้ประสงค์จะเป็นเส้นทาง
การเดนิทาง (Journey) หลกัการแรกคือการเป็นองค์รวม จดุส าคญัไมใ่ชว่่าปลายทางคืออะไร แตคื่อการก้าว
เดนิแตล่ะก้าวบนเส้นทางนี ้เปา้ประสงค์เป็นทัง้สองอย่างคือ สิ่งท่ีดงึดดูเราตรงนัน้ สิ่งท่ีเราเห็นภาพปลายทาง
นัน้ ท่ีเรียกร้องให้เราไปหา และการท่ีเราก้าวเดินไปหาปลายทางนัน้ น าหลกัการนีม้าในการพดูคยุตอ่วา่การ
เดนิทางของเราเป็นอยา่งไร เชิญคยุตอ่เลยครับ 
 ขอเชิญกลบัมาในวงจะนอนคยุหรือนัง่คยุก็ได้ ... อยากฟังค านิยามของพวกเราท่ีมีตอ่ค าวา่
เปา้ประสงค์ทางจิตวิญญาณ วา่พวกเราให้ความหมายวา่อยา่งไร หรือบางทา่นอาจจะได้รับความเข้าใจใหม่
เก่ียวกบัเปา้ประสงค์ทางจิตวิญญาณ ก็ยินดีท่ีจะได้แบง่ปันกนัในวงด้วย 
 

  
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ตอนท่ีคณุวิแกรมบอกให้ 360 องศารอบตวัเรา สิ่งท่ีเขาพดูมาจ าได้เป็นค าๆ เช่น ประสบการณ์ 
360 องศา พอมาบวกกบัความเข้าใจตอนนัง่หลบัตา เขาบอกวา่ให้เอาอะไรในเงามืดออกมาใสแ่สง เราเลยเห็น
ประสบการณ์ตา่งๆ หรือเหตกุารณ์ตา่งๆ ในชีวิตเรา เหมือนเปิดไฟ ป๊ิบๆๆ แล้วประสบการณ์หรือเหตกุารณ์เล็กๆ 
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น้อยๆ ตัง้แตต่วัเองตอนนีจ้นถึงตอนเป็นเดก็ อะไรท่ีเราภูมิใจ ไมพ่อใจ ไมภ่มูิใจ แวบขึน้มาให้เราเห็น พอเขา
บอกวา่ 360 องศา เราเห็นเป็นเหมือนหน้าของคนตา่งๆ ท่ีเข้ามาในชีวิต คนท่ีเป็นครอบครัวของเรา คนรู้จกั คน
ท่ีบงัเอิญรู้จกั คนเจอผา่นๆ ในเวิร์กช็อป คยุกนันิดๆ หน่อยๆ ทกุคนมาประกอบเป็นภาพ 360 องศา เลยได้ข้อ
สรุปวา่ทกุๆ อณใูนชีวิตเราเหมือนเป็นสว่นประกอบของเปา้ประสงค์ของเรา 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: เม่ือมีการเป็นทิศทางของการเดนิ เป็น journey เราจะเห็นวา่เม่ือผู้ อ่ืนเดนิทางเปา้ประสงค์ทาง
จิตวิญญาณของเขา เรายงัสามารถชว่ยเหลือกนัได้ในขณะท่ีเราก าลงัเดนิบนทิศทางของเรา เราจะไมมี่การ
แขง่ขนัวา่ใครจะไปถึงก่อนหรือหลงั แตช่ว่ยเหลือกนัและกนั เพราะเป็นเร่ืองของการ pay it forward  
 
วิแกรม: เพราะแตล่ะคนมีช่วงเวลาในการเดนิทางไปสูเ่ปา้ประสงค์ของตวัเองท่ีตา่งกนั ความเร็วความช้าขึน้อยู่
กบัแตล่ะคน 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: มีการเข้าถึงสภาวะของเปา้ประสงค์ทางจิตวิญญาณท่ีไมใ่ชก่ารเดนิเป็นเส้นตรง หรือท่ีเรารู้สกึ
วา่เป็นการเดินทาง แตรู้่สกึถึงการกลบัมาเช่ือมตอ่กบัขมุพลงัท่ีเป็นท่ีมาของคณุคา่ความหมายท่ีเราท่ีเป็น
เปา้ประสงค์ เหมือนบอ่น า้พท่ีุไมมี่วนัหมด นึกถึงป่าท่ีคอ่ยโตขึน้เร่ือยๆ รู้สกึวา่มนัไมไ่ด้ไปไหน อยู่ตรงนี ้อดุม
สมบรูณ์ รุ่งเรืองอยูแ่ล้ว เพียงแตมี่การเดนิแตล่ะระยะ การเตบิโต การแผ่กระจาย เช่ือมตอ่ ความเป็นองค์รวม
คือการเช่ือมตอ่ไปสู่ท่ีตา่งๆ เรารู้สกึวา่นัน่คือการเดนิทางไปสูเ่ปา้ประสงค์ของเรา  
 อีกนยัยะหนึง่ วิแกรมถามว่ามีการเดนิทางอะไรไหม ท่ีแบง่ปันกนัในกลุม่ เรารู้สึกวา่แตล่ะคนเป็นการ
เดนิทางท่ีไมเ่หมือนกนั บางเร่ืองท่ียากและท้าทายส าหรับเรา คนนัน้อาจจะรู้สกึง่าย แตเ่ร่ืองท่ีเราเคยก้าวผา่น 
แตพ่อเรากลบัมาเจอโมเมนต์นีอ้าจจะดงู่าย แตเ่ร่ืองท่ีคนอ่ืนง่าย เรากลบัต้องมาท าโจทย์ใหมอี่กรอบ 
เปา้ประสงค์ไมใ่ชข่ัน้บนัไดท่ีสงูขึน้ไปเร่ือยๆ แตคื่อสนามพลงัท่ีเราจะไปตรงไหนก็ได้ แตล่ะจงัหวะชีวิตมีทางเข้า
ไมเ่หมือนกนั ไมใ่ชค่วามสงูต ่า ... ขึน้อยูก่บัจงัหวะของแตล่ะคน แตล่ะจงัหวะของชีวิต รู้สกึวา่อธิบายเป็น
นามธรรม และไมต่รงใจนกั แตเ่อาเทา่นีก้่อน 
 
วิแกรม: อธิบายเป็นอยา่งอ่ืนท่ีเป็นรูปธรรมกวา่นีไ้มไ่ด้หรอกครับ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ตอนท่ีนัง่แล้วคอ่ยๆ นึกถึงประสบการณ์ เหมือนเช่ือมตอ่จดุตา่งๆ ในประสบการณ์ท่ีเพิ่งเกิด 
และสิ่งท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ เดมิมองเห็นเป็นชิน้ๆ แตพ่อนัง่ดแูล้ว จะเป็นว่าเช่ือมตอ่กนั และค าท่ีผดุขึน้มาในใจคือ
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ค าวา่ชีวิตก าลงัเปล่ียน มีอะไรท่ีก าลงัขึน้บทใหมข่องชีวิต แตย่งัไมรู้่หรอกวา่ปลายทางคืออะไร แตเ่ส้นทางนี ้
แหละนา่จะใช้ ไมอ่ยา่งนัน้คงไม่มาตอ่กนัเป็นภาพให้เราเข้าใจ 
 
วิแกรม: หลกัการอีกข้อหนึง่ของเปา้ประสงค์ทางจิตวญิญาณ คือหลกัการเตบิโต (Growth) ซึง่การเตบิโตหรือ
การเปล่ียนแปลง บางทีเร่ิมมาจากการเปล่ียนในระดบัการตระหนกัรู้ของเรา มนัเป็นความเช่ืออยา่งหนึง่ ไม่ได้
บอกวา่เป็นข้อเท็จจริง ไมว่า่เราจะเช่ืออะไรบ้างท่ีอยูใ่นธรรมชาต ิจะมีตวัตนท่ีใหญ่กว่าตวัตนของเราคอยดแูล
เราแตล่ะคนอยูเ่สมอ ซึง่ตวัตนท่ีใหญ่กว่าเราหรือสิ่งท่ีเหนือกวา่เราท่ีดแูลเราอยู่ ได้ก าหนดไว้แล้วว่าจะให้เรามี
ภารกิจอะไร ไมใ่ชก่ารสุม่ขึน้มาด้วย แตเ่ฉพาะเจาะจงเลือกไว้แล้ว เพราะชีวิตไมใ่ชก่ารสุม่เลือก ในเวลาท่ีเรา
ด ารงอยูบ่นเปา้ประสงค์ทางจิตวิญญาณ ไมใ่ชแ่คเ่ราท าเพ่ือรับใช้โลกรอบตวั แตท่กุอยา่งถกูท ามาเพ่ือให้เรา
เตบิโตด้วย ลองนกึถึงผู้หญิงถึงผู้ชายท่ีใช้ชีวิตไปตามเปา้ประสงค์ของเขา ท้ายท่ีสดุเขาก็เติบโต ผมอาจจะไม่
ถนดัเท่าพวกเราท่ีเป็นชาวพทุธ เหมือนเร่ืองราวของพระพทุธเจ้าท่ีเตบิโตเปล่ียนแปลง แล้วชีวิตของพระพทุธเจ้า
กลายเป็นแรงบนัดาลใจหรือตวัอยา่งให้กบัใครหลายๆ คนในการด ารงชีวิต เปา้ประสงค์ทางจิตวิญญาณและ
การเดนิทางไปสูเ่ปา้ประสงค์ของแตล่ะคน มีความส าคญัส าหรับแตล่ะคน เราไมส่ามารถบอกได้ว่าของใคร
ส าคญักวา่ของใคร 
 หลกัการข้อส่ีของเปา้ประสงค์ทางจิตวิญญาณ เป็นหลกัการท่ีสว่นตวัผมเช่ือมากๆ วา่ เปา้ประสงค์ทาง
จิตวิญญาณของแตล่ะคนมีขึน้เพ่ือจะรับใช้ เพ่ือจะโอบอุ้มชมุชนหรือโลกท่ีด ารงอยู่รอบๆ ตวัเราแตล่ะคน 
(Serve the Wellbeing of Community) อาจจะเป็นเปา้ประสงค์ท่ีสร้างการเปล่ียนแปลงด้วยการท าลายล้าง
หรือการก่อร่างสร้างใหมก็่ได้ แตท่ัง้หมดทัง้ปวงเป็นไปเพ่ือให้โลกหรือชมุชนท่ีเราด ารงอยูเ่กิดการเตบิโตขึน้ มี
ทัง้หมด 5 หลกัการ แตพ่รุ่งนีผ้มจะบอกท่ีเหลือ 
 น่ีเป็นหลกัการของเปา้ประสงค์ทางจิตวิญญาณ เปา้ประสงค์อ่ืนๆ อาจจะไมไ่ด้มีหลกัการแบบนีก็้ได้ ใน
หลกัการของเปา้ประสงค์เราอาจจะคิดวา่เป็นการลดอตัตา วางตวัตนลง ด ารงอยู่บนเส้นทางนัน้ แตจ่ริงๆ แล้ว
ถ้าเรามองไปในหลกัการทางเปา้ประสงค์ทางจิตวิญญาณ มีความเป็นตวัตนอยูใ่นนัน้ แตเ่ป็นลกัษณะ
กระบวนการท่ีเลาะเปลือกละวางตวัตนไปเร่ือยๆ มากกว่า  

สญัญาณร่างกายบอกผมบอกวา่ พอแล้ว ไมต้่องสอนคนพวกนี ้ไมพ่ดูแล้ว จะให้ฝึกกนัเก่ียวกบั
หลกัการทัง้ 4 ข้อนี ้ตอนนีเ้ราผา่นการเรียนรู้เก่ียวกบัความเป็นองค์รวมและเส้นทางไปบ้างแล้ว ในแบบฝึกหดั
สดุท้ายก่อนจะจบวนันี ้เราจะท างานเก่ียวกบัเส้นทางสู่เปา้ประสงค์ของเรา เร่ืองการเติบโต ซึง่เสร็จสิน้ไปแล้ว 
ตอนเย็นเราอาจจะเร่ิมมองเห็นประตไูปสูข้่อสดุท้ายวา่ เปา้ประสงค์ของเราจะไปรับใช้โอบอุ้มดแูลชมุชนรอบตวั
ของเราอยา่งไรก็ได้ 
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 ผมจะบรรยายให้ฟังสัน้ๆ แล้วเราจะพกัเบรก 15 นาที ก่อนจะกลบัมาท าแบบฝึกหดันีด้้วยกนั ซึง่จะท า
เป็นคู ่ผมแนะน าให้ท างานกบัคูข่องเราท่ีท างานไปด้วยกนัเม่ือสกัครู่ เพราะพรุ่งนีช้ว่งเช้าเราจะยงัท างานกนัตอ่
กบัหลกัการ 4 ข้อนี ้ถ้าใช้คูเ่ดมิจะได้ราบร่ืน แตถ้่าอยากเปล่ียนคูจ่ริงๆ หรืออยากเรียนรู้กบัคนใหมก็่ได้  
 วนันีเ้ราจะท าแบบฝึกหดักนัคร่ึงหนึง่ก่อน จะเป็นแบบฝึกหดัโค้ชเล็กๆ คนหนึง่ในคูข่องเราท าหน้าท่ีเป็น
โค้ช อีกคนหนึง่เป็นโค้ชช่ี คนเป็นโค้ชมีหน้าท่ีเป็นประจกัษ์พยานฟังสิ่งท่ีเพ่ือนเราแบง่ปันออกมา คอยถาม
ค าถามในหนงัสือ และชว่ยสร้างพืน้ท่ีปลอดภยัให้กบัคูข่องเรา ให้เขาได้แบง่ปันเร่ืองราวของเขาแสดงออกมา 
และชว่ยเสริมพลงั จริงๆ แบบฝึกหดัท่ีพวกเราจะได้ท า ถามค าถาม 4 ข้อ เป็นแบบฝึกหดัง่ายๆ ถ้าคนท างาน
เก่ียวกบัเปา้ประสงค์หรือคนท างานโค้ชอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้ว  
 พอหลงัเบรก เราจะท าแบบฝึกหดักนัหนึง่รอบ คนหนึง่เป็นโค้ช อีกคนหนึง่เป็นโค้ชช่ี ยงัไมส่ลบับทบาท 
พอท าแบบฝึกหดัครบ เราจะกลบัมาสะท้อนการเรียนรู้ในวงใหญ่ แล้วพรุ่งนีเ้ช้าเราจะสลบับทบาทกนัครัง้หนึง่  

ค าถาม 4 ข้อท่ีเราจะท างานด้วย เป็นค าถามท่ีหลอมรวมระหวา่งสว่นท่ีเป็นตรรกะเหตผุลกบัสว่นท่ีเป็น
ญาณทศันะ ขอให้เตม็ใจ ตัง้ใจกบัการท าแบบฝึกหดันีม้ากๆ หน่อย  
 

(จบัคูถ่ามค าถาม 4 ข้อ ในหนงัสือ Purpose in Action) 
 

1. คณุรักท่ีจะท าอะไรเป็นพิเศษเม่ือคณุเป็นเดก็ ก่อนท่ีโลกจะบอกคณุว่าคณุควร/ไมค่วรท าอะไร 
บรรยายชว่งเวลานัน้และความรู้สกึท่ีคณุมีตอ่สิ่งนัน้ 
2. บอกเราเก่ียวกบัประสบการณ์ชีวิตท่ีท้าทายท่ีสดุของคณุสองเร่ือง ประสบการณ์เหลา่นัน้ท าให้คณุ
กลายเป็นคนแบบไหน คณุจะเป็นอย่างไรถ้าปราศจากการเรียนรู้ท่ีได้รับจากประสบการณ์ชีวิตเหลา่นี  ้
3. สิ่งท่ีสร้างความเบกิบานท่ีสดุในชีวิตของคณุคืออะไร 
4. คณุปรารถนาท่ีจะสร้างต านานอะไร คณุปรารถนาท่ีจะเป็นท่ีจดจ าอยา่งไรหลงัจาก 10 ปีนี ้
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พักเบรก 
15.10-15.25 น. 
 

จบัคูถ่ามค าถาม 4 ข้อตอ่ 
 

 (จบัคูท่ าแบบฝึกหดั 4 ค าถาม – 40 นาที) 
 
 จบักลุม่สามคู ่6 คน คยุกนัว่า หนึง่ ประสบการณ์ท่ีได้แลกเปล่ียนกนัในคูข่องเราและสภาพภายในของ
เราเป็นอยา่งไร การด ารงอยู่ของเราเปล่ียนไปไหม และสอง การเรียนรู้หรือการหยัง่รู้ท่ีได้รับในวนันีมี้อะไรบ้าง  
 
 (จบักลุม่ 6 คน คยุกนัวา่ หนึ่ง ประสบการณ์ท่ีได้แลกเปล่ียนกนัในคูข่องเราและสภาพภายในของเรา
เป็นอย่างไร การด ารงอยูข่องเราเปล่ียนไปไหม และสอง การเรียนรู้หรือการหยัง่รู้ท่ีได้รับในวนันีมี้อะไรบ้าง – 15 
นาที) 
 

  
 
 กลุม่ไหนคยุเสร็จแล้วกลบับ้านได้นะครับ พรุ่งนีเ้จอกนั 
 
จบการอบรมวันแรก 
16.35 น. 
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การอบรมวันท่ีสอง (13 ธันวาคม 2561) 
09.00 น. 
เร่ิมการอบรมช่วงเช้า 
 

  
 
วิแกรม: เราจะเร่ิมโดยการกลบัมาอยู่กบัตวัเองและน าพาตวัเรามาอยู่กบัพืน้ท่ีตรงนี ้ในการท างานเก่ียว
เปา้ประสงค์ มีพลงังานทัง้หยินและหยาง พลงังานทัง้ชายและหญิงอยูใ่นตวัมนัเอง ในภาษาองักฤษผมจะใช้ค า
วา่ allowing การอนญุาตให้เขาเข้ามา เสมือนการยอมรับมนั อีกค าหนึง่คือ pushing คือการผลกัดนัให้ไป
ข้างหน้า ลองสงัเกตวา่เราสว่นใหญ่จะท าแคด้่านเดียว บางคนผลกัดนัเยอะ แตลื่มเป็นผู้ รับบ้าง ขณะท่ีบางคน
รับอย่างเดียว แตลื่มจะเป็นคนผลกัดนัไปข้างหน้าได้ วนันีเ้ราจะอยูก่บัสองสิ่งนี ้ช่วงเข้าเราจะอยูก่บัพลงังาน
ของการท่ีรับเข้ามา หลงัจากทานอาหารกลางวนัแล้ว เราจะอยูก่บัพลงังานท่ีผลกัออก  

ให้ฝ่าเท้าสมัผสัพืน้ กระดกูสนัหลงัตัง้ตรง นัง่อยูก่บัความนิ่ง อยูก่บัความเงียบ น าความสนใจกลบัมา
อยูท่ี่ลมหายใจของเรา ... กลบัมาสงัเกตกายของเรา ลองดสูิวา่สว่นไหนในกายของเราท่ีตงึ หรือเป็นส่วนท่ี
ต้องการการดแูล เยียวยา ชว่งแรกจะเป็นชว่งการดแูลตวัเอง ให้เราลองกลบัเข้าไปสมัผสัพลงังานท่ีอยูเ่บือ้งบน
อนัศกัดิส์ิทธ์ิหลอมรวมกบัพลงังานของตวัเราเองไปสูจ่ดุท่ีเราอยากดแูลในกายของเรา ...  

ตอนนี ้น าความสนใจของเรามาอยูท่ี่ฝ่าเท้าของเรา สมัผสัถึงความรัก การขอบคณุ และสง่ผา่นสูพ่ระ
แมธ่รณี เพราะเป็นไปไมไ่ด้เลยท่ีเราจะเดนิบนเส้นทางเปา้ประสงค์นีโ้ดยปราศจากการท่ีโลกและผืนดนิโอบอุ้ม
เราในการก้าวเดนิแตล่ะก้าว อนญุาตให้ตวัเองสง่ความรัก ค าขอบคณุให้กบัพระแมธ่รณี ดัง่เด็กตวัเล็กๆ ท่ีก าลงั
สง่ความรักและการขอบคณุให้กบัคณุแมข่องตวัเอง ...  

ขอเชิญให้น าความสนใจของเรากลบัมาอยูส่ามส่วนในกายของเรา ส่วนท้อง สว่นใจ และสว่นหวัของ
เรา เพราะเป็นสว่นของปัญญาท่ีเราจะน ากลบัมาใช้ เป็นเมล็ดพนัธุ์ของปัญญาท่ีเราดงึกลบัมาใช้เวลาเรา
ท างานเก่ียวกบัเปา้ประสงค์ สง่พลงังานความรัก การขอบคณุไปสามสว่นนี ้...  
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น าพาตวัเรากลบัมาสมัผสัพลงังานความรักและสง่ผา่นสู่ครูบาอาจารย์ สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิเบือ้งบน ผู้ ท่ีน า
ความรู้มาให้เรา และนางฟ้า เทวดาทัง้หลาย ผู้น าทางทางดวงจิตของเรา แสดงให้เห็นเส้นทางทางดวงจิตใน
การก้าวเดนิของเรา สง่พลงังานขอบคณุไปสูเ่ทพยดาและทา่นทัง้หลายเหลา่นี ้ท่ีมาเป็นสว่นหนึง่ เป็นคูชี่วิตใน
การเดนิบนเส้นทางนีข้องเรา ... 

สมัผสัถึงความรักท่ีเช่ือมโยงกบัปัญญาของเรา ซึง่ตลอดเวลาจะเช่ือมโยงกบัปัญญาท่ีเกิดขึน้ใน
จกัรวาลนี ้...  

ตอนนี ้พวกเราน าพาพลงังานความรัก และค าขอบคณุกลบัมาให้กบัพืน้ท่ีในห้องนี ้ให้กบัผู้คนในห้องนี ้
ทกุๆ สิ่งท่ีอยูใ่นห้องนี ้เพราะเราเรียนรู้ร่วมกนั และเราก้าวเดนิบนเส้นทางนีร่้วมกนั เพราะเราอยู่บนหลกัการท่ี
เป็นองค์รวมร่วมกนั เราก้าวเดนิบนเส้นทางนีร่้วมกนั เราเตบิโตร่วมกนั และเราก็รับใช้ชมุชนนีร่้วมกนั  

และตอนนี ้ขอให้เราน าพาตวัเองมาอยูท่ี่ลมหายใจของเรา กลบัมาอยูก่บัการท่ีเรามีชีวิตอยู่ ณ ตอนนี ้
เปา้ประสงค์ทกุเปา้ประสงค์น าพาให้เราสามารถหายใจอยู่กบัมนัได้อย่างอิสระ ขอให้เราหายใจเข้าอย่างเตม็ท่ี 
และลมหายใจก็ยงัท าหน้าท่ีน าพาเรามาอยูก่บัปัจจบุนัขณะ ตอนนี ้ณ ท่ีนี ้สมัผสัได้ถึงศกัยภาพ  

ด้วยความตระหนกัรู้นี ้คอ่ยๆ ลืมตาครับ ...  
ขอให้จบักลุม่สามคนกบัคนข้างๆ แบง่ปันกนัวา่ตอนนีรู้้สกึอยา่งไร แล้ววนันีเ้รามีเจตนารมณ์อะไร

ส าหรับตวัเราเองและชมุชนนี ้
 
(จบักลุม่สามคนแบง่ปันความรู้สกึในตอนนีแ้ละเจตนารมณ์ส าหรับตวัเองและชมุชนนี ้– 10 นาที) 

 

 
 
 จบัคูก่บัเพ่ือนเราเม่ือวานแล้วสลบับทบาทกนั ถามค าถาม 4 ข้อ 
 
 (จบัคูก่บัเพ่ือนเราเม่ือวานแล้วสลบับทบาทกนั ถามค าถาม 4 ข้อ – 50 นาที) 
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ซีม่า: ขอเชิญสามคูม่ารวมกนัเป็นกลุม่ 6 คน ตอนนีเ้รารับรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัคูข่องเพ่ือนเราเยอะแยะเลย ไมว่า่
เร่ืองราวของเขา สิ่งท่ีเขารักหรือความท้าทายส าหรับเขาหรือสิ่งท่ีเขาอยากจะทิง้ไว้ให้โลกใบนีห้ลงัจากเขาจาก
โลกนีไ้ปแล้ว ตอนนีเ้ราเร่ิมสมัผสับางอยา่งได้จากคูข่องเรา อยากให้ในกลุม่แบง่ปันบางอยา่งเก่ียวกบัคูข่องเรา
สามสิ่ง หนึง่ หลงัจากฟังเร่ืองราวแล้ว อะไรคดิวา่คือแก่นแท้หรือคณุสมบตัหิลกัท่ีเราสมัผสัได้วา่เป็นเนือ้เป็นตวั
ของเขาจริงๆ เชน่ ฉันคยุกบัจ๊อย จ๊อยเลา่เร่ืองให้ฉนัฟัง แล้วฉนัสมัผสัได้วา่แก่นแท้ของจ๊อยคือความรักการผจญ
ภยั  

สอง เราคิดว่าคณุคา่ใดท่ีเขาให้ความส าคญัเป็นหลกั เชน่ คณุคา่หลกัท่ีฉนัให้การยึดถือคือความจริง 
เวลาฉนัเลา่เร่ืองชีวิตของฉนัหรืออะไรก็ตาม การให้คณุคา่กบัความจริงจะผดุออกมาจากเร่ืองท่ีฉนัเล่าตลอด 
คนหนึง่อาจจะมีคณุคา่หลกัท่ีเขายดึถือหลากหลายก็ได้ แตเ่ราสงัเกตเห็นอะไรจากคูข่องเรา  

สาม พอได้คยุกนัตลอดทัง้สองวนั เราเร่ิมสมัผสัได้แล้ววา่เปา้ประสงค์ทางจิตวิญญาณของเพ่ือนคือ
อะไร แม้ไมไ่ด้เลา่ออกมาตรง อยากให้แบง่ปันกลบัไปในวงและคูข่องเราทราบด้วยวา่ เราเห็นเห็นเปา้ประสงค์
ทางจิตวิญญาณของคูข่องเราเป็นอยา่งไร เรารู้สึกอย่างไร คดิวา่เป็นของขวญัท่ีเรามอบให้คูข่องเราด้วย ขอให้
ทกุคนในวงฟังด้วยความตัง้ใจ อยูก่บัคนท่ีเลา่ด้วย ตวัอย่างข้อสาม เม่ือเรารับรู้เปา้ประสงค์ของคูข่องเราแล้ววา่
เป็นอย่างไร ถึงแม้จะยงัไมไ่ด้จบัคูก่บัจ๊อย แตฉ่นัใช้ญาณทศันะดเูปา้ประสงค์ของจ๊อย รู้สกึวา่เหมือนเราก าลงั
ชว่ยจดุไฟให้กบัตวัเองและคนอ่ืนด้วย ฉันรู้สกึว่าคือการสร้างความเป็นไปได้ ท าความเป็นไปได้ให้คนอ่ืนได้เห็น 
สมัผสัท่ีเราได้จากเปา้ประสงค์ของคูข่องเราอาจจะเป็นเร่ืองท่ีนามธรรมมากๆ หรือเป็นภาพตวัแทน ภาพ
เปรียบเทียบก็ได้ 
 
 (จบักลุม่สามคู ่6 คน แบง่ปันสามเร่ือง หนึง่ แก่นแท้ของเพ่ือนคืออะไร สอง คณุคา่หลกัท่ีเพ่ือนยึดถือ 
สาม เรารู้สกึอยา่งไรตอ่เปา้ประสงค์ทางจิตวิญญาณของเพ่ือน – 20 นาที) 
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พักเบรก 
11.15-11.30 น. 
 
ซีม่า: ท่ีเราคยุกนัเร่ืองเปา้ประสงค์แล้ว ตอ่ไปจะเป็นงานเด่ียว อยู่กบัตวัเองก่อน ลองดวูา่ท่ีเราคยุกนัเร่ือง
เปา้ประสงค์ มีภาพอะไร หรือสญัลกัษณ์อะไรเข้ามาในความคิดหรือในหวัของเรา อยากให้วาดภาพออกมา พอ
ออกมาเป็นภาพแล้ว มองภาพดวูา่มีรายละเอียดไหม ให้ใสเ่ข้าไปในภาพ แล้วดคูวามสมัพนัธ์ของเรากบัภาพ 
เราอยู่ตรงจดุไหนในภาพ  
 
 (แตล่ะคนวาดภาพเก่ียวกบัเปา้ประสงค์ของตวัเองออกมา และเราอยูจ่ดุไหนในภาพ - 15 นาที) 
 

  
 
วิแกรม: อยากให้พวกเราจบัคูแ่บง่ปันสิ่งท่ีได้สร้างสรรค์มา แล้วคอ่ยๆ เปล่ียนคูไ่ปเร่ือยๆ อาจจะท าสกั 5-10 
คน  
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 (จบัคูแ่บง่ปันสิ่งท่ีได้สร้างสรรค์แล้วเปล่ียนคูไ่ปเร่ือยๆ – 25 นาที) 
 

 
 
 อยากให้กลบัมาท่ีกลุม่ใหญ่ก่อนครับ เป็นพลงังานท่ีงดงามซึง่พวกเราสร้างสรรค์ขึน้มาและแบง่ปันกนั 
ตอนนี ้อยากจะรับทราบวา่การอยูร่่วมกนัในชมุชนเป็นอย่างไรกนับ้าง รู้สึกอย่างไร เกิดอะไรขึน้มาข้างในเรา 
อาจจะเป็นหนึง่ถึงสามค า  
 
 “เช่ือมโยง, ขอบคณุ, เปิด, เช่ือมโยง, โอเค, ปลอดภยั, เติมเตม็, อนญุาตตวัเอง, หิว, สบาย, อ่อนโยน, 
งดงาม, พืน้ท่ีเส่ียง, สงบ, กล้าหาญ, ขมุพลงัท่ีสวยงาม” 
 
 น่ีเป็นขมุพลงัท่ีงดงามแล้วจะเพิ่มขึน้เร่ือยๆ เราจะไปทานอาหารกลางวนัแล้วกลบัมาท าให้มากกว่านี ้
อีก 
 
พักเที่ยง 
12.30-13.30 น. 
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Hero’s Journey 
วิแกรม: เราจะแนะน าแนวคิดคร่าวๆ ของการเดนิทางของวีรบรุุษ เป็นแนวคิดของนกัวรรณกรรมคนหนึง่ช่ือ 
โจเซฟ แคมเบลล์ ซึง่เอาไปใช้กบัทกุเร่ืองราวบนโลกใบนีไ้ด้ คณุโจเซฟไปศกึษาวฒันธรรมด้านความเช่ือจาก
หลายๆ ศาสนา แล้วคดิออกมาเป็นแนวคิดนัน้ ซึง่เป็นเร่ืองราวของวีรบรุุษท่ียิ่งใหญ่ใช้ชีวิตออกเดนิทางตามหา
บางอย่าง แม้เขาจะบอกว่าเป็นเร่ืองราวการเดนิทางของวีรบรุุษ แตไ่มไ่ด้มีแตบ่รุุษ วีรสตรีก็เชน่กนั ในหนงัสือ
ของเขาช่ือ มนษุย์พนัหนา้ เขาจะเลา่ถึงการเดนิทางของวีรบรุุษหนึง่คน เราจะเรียนรู้การเดนิทางของตวัเอกของ
เร่ือง แตไ่มใ่ชจ่ะมีแตเ่ร่ืองผู้ชายเทา่นัน้ แล้วแตพ่วกเราวา่จะเป็นเร่ืองของวีรบรุุษหรือวีรสตรี ความงดงามของ
เร่ืองราวการเดนิทางของวีรบรุุษ คือมีความเป็นต้นแบบท่ีวีรบรุุษคนนีจ้ะต้องเผชิญ มนัอาจจะมาจบักบัเร่ืองราว
ในชีวิตของเราในการเดินทางไปสูเ่ปา้ประสงค์ทางจิตวิญญาณของเราแตล่ะคนได้ด้วย จะชวนให้พวกเรา
เดนิทางไปพร้อมๆ กบัตวัเอกของเร่ือง  
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Ordinary World เร่ืองราวการเดนิทางของวีรบรุุษมีเส้นเร่ืองเก่ียวกบั Lord of the Rings, Harry 

Potter หรือเร่ืองอ่ืนๆ ด้วย ตวัละครหลกัในเร่ือง Lord of the Rings คือโฟโด้ ตอนเปิดเร่ืองโฟโด้ท าอะไรอยู่ เขา
ใช้ชีวิตตามปกตใินหมู่บ้านฮอบบิทท่ีดี ลองคดิถึงพทุธประวตัก็ิได้ พระพทุธเจ้าทา่นก็ใช้ชีวิตอยา่งปกตสิขุ เป็น
ลกูของพระราชา การเดนิทางท่ียิ่งใหญ่สว่นมากเร่ิมต้นจากการใช้ชีวิตปกตธิรรมดา ลองนกึย้อนไปในชีวิตท่ี
ผา่นมา ก่อนท่ีเราจะตดัสินใจท่ียิ่งใหญ่ เราก็ใช้ชีวิตของเราอยู่ดีๆ  

เหมือนกบัเวลาเราอยูใ่นโลกของเราอยูดี่ๆ ญาณทศันะหรือเสียงเพรียกบางอย่างก็มาเคาะประตเูรียก
เราวา่ ชีวิตท่ีเราเป็นอยู่ตอนนัน้ไมค่วรเป็นแบบนีอี้กตอ่ไป เราต้องท าบางสิ่งบางอยา่ง เหมือนในเร่ือง Lord of 
the Rings คือ โฟโด้อยู่ๆ  ก็มีพอ่มดมาเรียก เหมือน 13 นกับอลทีมหมูป่่า ท่ีเตะฟตุบอลอยูดี่ๆ ในหมู่บ้าน วนัดี
คืนดีก็มีเสียงเรียกให้ไปเท่ียวถ า้ หลายๆ ครัง้เสียงเรียกให้ออกผจญภยั อาจจะเป็นเสียงเรียกท่ีเรามีสติรู้ตวัแล้ว
เราเลือกจะไป แตห่ลายๆ ครัง้มาเคาะประตโูดยเราไมท่นัตัง้ตวั เช่น ตกหลมุรัก เราไมค่อ่ยวางหรอกวา่เราจะตก
หลมุรักคนนี ้แตจู่่ๆ  ก็ป๊ิงขึน้มา หลายๆ ครัง้การเลือกจะมาเข้าเวิร์กช็อปของผมก็เป็นเสียงเรียกอยา่งหนึง่ให้ออก
ค้นหา อยากให้ซีมา่มาเลา่ให้ฟัง 
 

 
 
ซีม่า: Call to Adventure ไมไ่ด้แพลนไว้เหมือนกนัคะ่ หลายครัง้ๆ ท่ีเสียงเรียกมาเคาะประตเูรียกเรา สิ่งแรกท่ี
เกิดในหวัใจเราคือ อยา่นะ หลายครัง้ท่ีเราเลือกจะปิดหู ไมย่อมฟังเสียงเรียกเหลา่นี ้จนกระทัง่เสียงเรียก
เหลา่นัน้ เรียกแล้วเรียกอีก เคาะประตคูรัง้แล้วครัง้เลา่ เหมือนตอนท่ีตอนวิแกรมย้ายสายงานก่อนจากสาย
วิศวกรรมมาท างานด้านจดักระบวนการ มีความสขุดีๆ อยู่ๆ ก็ปุ๊ บ ... หรืออาจจะเป็นเร่ืองเล็กๆ อยา่งตอนแรกวิ
แกรมบอกวา่ไมอ่ยากมีลกูเลย ผดัผ่อนมาตัง้นาน 
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วิแกรม: Refusal of the Call สิ่งส าคญัของการเดนิทางอนัยิ่งใหญ่ของวีรบรุุษคือหลายๆ ครัง้ท่ีเสียงเรียกเรา 
เรียกแล้วเรียกอีก แตเ่ราปฏิเสธมนั เหมือนเร่ืองราวของพวกนกัดนตรีท่ีบอกว่าเขาท าไมไ่ด้หรอกและพยายาม
จะไมท่ า แตจ่ริงๆ เรามีทางเลือกวา่จะไปตอ่ข้างหน้าหรือปฏิเสธ แล้วอารมณ์แรกท่ีชอบผดุขึน้มาเวลาเสียงเรียก
มาเย่ียมเยียน คือความรู้สกึกลวัวา่จะสญูเสียความเป็นตวัของตวัเอง จะต้องสญูเสียอะไรไป หรือเวลาญาณ
ทศันะมาบอกเขา เขาอาจจะปฏิเสธ เพราะกลวัท่ีจะบอกให้คนข้างนอกรู้ 
 

 
 
 Meeting the Mentor ถ้าคดิวา่การเดนิทางทัง้หมดเป็นเหมือนกงล้อของโชคชะตา ชว่งแรกเหมือน
จดุเร่ิมต้นของการเดนิทางเทา่นัน้เอง ภาพพบครูและข้ามเขตแดนเป็นจดุเร่ิมต้นการเดินทางของเราเอง ในชว่งท่ี
เราตดัสินใจเร่ิมต้นออกเดินทาง แตล่งัเลนิดหนอ่ย คนท่ีจะชว่ยยืนยนัให้เราเดนิทางตอ่ สว่นมากจะเป็นครู หรือ
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ท่ีปรึกษาในชีวิต ท่ีอาจจะมาในรูปแบบของพอ่มด เพ่ือน คนใกล้ชิดก็ได้ ครูในชีวิตไมจ่ าเป็นต้องเป็นฤๅษี หรือผู้
อาวโุสอย่างเดียว อาจจะเป็นเดก็เล็กๆ เป็นลกูก็ได้ พ่ีน้องก็ได้ และในท่ีสดุเม่ือเราได้ค าแนะน า ค าบอกชีน้ าทาง
จากครูแล้ว เราก็ออกทางไปท่ีจดุตอ่ไป  
 

 
 
ซูต:ิ Crossing the Threshold เม่ือถึงจดุท่ีเราตดัสินใจแล้ววา่เรามาถึงเขตแดนท่ีเราจะข้ามไปสูด่นิแดนใหม่ท่ี
ตา่งจากโลกเดมิ การข้ามไปสูด่นิแดนใหม ่เหมือนกบัสิ่งท่ีเขาพดูเม่ือวานเก่ียวกบัการสร้างพืน้ท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ ท่ีเป็น
อีกพืน้ท่ีหนึง่นอกจากพืน้ท่ีชีวิตประจ าวนัของเรา น่ีเป็นช่วงเวลาท่ีพวกเราตดัสินใจก้าวข้ามเขตแดนโลกเก่ากบั
โลกใหม ่ 
 
วิแกรม: ถ้าเป็นตวัอย่างของชีวิตผม เป็นเร่ืองท่ีผมลงัเลว่าจะเป็นพอ่ดีหรือไม่ เขามาถึงจดุตดัสินใจแล้วว่าผม
จะมีลกู มาถึงจดุท่ีจะบอกโลกวา่เราตดัสินใจแล้วนะ และเราจะก้าวไปสูก่ารเดินทางนี ้ 
 พอเราออกเดนิทางมาแล้ว เราจะเจอสามองค์ประกอบท่ีจะชว่ยให้เราเดนิทางตอ่ไปได้ 
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ซีม่า: Test, Allies, Enemies อยา่งแรกคือบททดสอบ เหตกุารณ์ในชีวิตใดๆ ท่ีดทู้าทายส าหรับเรา ดเูหมือน
อปุสรรค เม่ือเราตดัสินจะตอ่สู้กบับททดสอบ เรามกัจะเจอเพ่ือน กลัยาณมิตร ท่ีจะคอยเชียร์ให้เราตอ่สู้กบัมนั
ได้ อีกคนหนึง่ท่ีเราควรจะต้องเจอคือการได้พบศตัรูของเราซึง่เป็นคนท่ีท าทกุวิถีทางเพื่อขดัขวางไมใ่ห้เรา
เดนิทาง เป็นองค์ประกอบท่ีนา่สนใจมากในการเดนิทาง 
 
วิแกรม: จริงๆ แล้วการด ารงอยูบ่นเส้นทางท่ีมุง่ไปสูเ่ปา้ประสงค์ทางจิตวิญญาณ ไมไ่ด้หมายวา่เราจะมีศตัรูใน
ด้านมืด แตห่มายถึงทกุอยา่งถกูหลอมรวมเป็นสิ่งเดียวกนั สามอย่างเหมือนเป็นกระจกท่ีชว่ยสอ่งทางให้กบัเรา 
อยา่งบททดสอบอนัแรกจะชว่ยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กบัเรา เหมือนการเดนิทางบนเส้นทางท่ีเก่ียวกบัญาณ
ทศันะสว่นตวัของผม บททดสอบของผมคือการท่ีผมจะต้องเป็นคนท่ีจริงใจและซ่ือตรงกบัตวัเอง 
 
ซีม่า: เวลาเราเจอบททดสอบ เราจะรู้สกึวา่มนัทว่มท้น มนัถาโถมใสเ่รา เหมือนตอนท่ีวิแกรมเร่ิมท างานกบั
ญาณทศันะของตวัเอง ... ถ้าเขาไมเ่ลือกจะซ่ือตรงกบัตวัเอง 
 
วิแกรม: ตอนท่ีผมด ารงอยูบ่นเส้นทางญาณทศันะ ผมก็เจอหลายคนท่ีไมเ่ช่ือในตวัผมเลย ไมว่า่จะหวัเราะ
เยอะใส ่ล้อเลียน แม้กระทัง่เรียกวา่ผมบ้า บางคนก็ผลกัไสผมออกไปเลย พวกเราหลายคนอาจจะสะท้อน
ประสบการณ์ของตวัเองได้ว่า เม่ือเราเดนิอยูบ่นเส้นทางท่ียิ่งใหญ่ เรามกัจะเจอคนท่ีไมเ่ช่ือในตวัเราและบอกว่า
เป็นไปไมไ่ด้เสมอ ตอนท่ีเราท าโรงเรียน มีคนมาตัง้ค าถามเยอะมากว่าท าไมไ่ด้ แตจ่ริงๆ ผมก็รู้สกึขอบคณุเวลา
เจอคนท่ีอยูใ่นหมวดศตัรู เพราะจริงๆ แล้วเขาเป็นเพ่ือนทางจิตวิญญาณของเราได้ เพราะเขาท าสองสิ่งคือ เป็น



หน้า 38 / 75 

กระจกสะท้อนให้กบัเรา เพ่ือให้เราจะได้เรียนรู้และสามารถท าได้ดียิ่งขึน้ และเขาชว่ยให้เราเจอขมุพลงั เจอ
ความกล้าหาญข้างในของเรา ลองสงัเกตดวู่ายิ่งเราเติบโตมากขึน้เทา่ไหร่ คนท่ีเราคิดวา่เป็นศตัรูจะยิ่งออ่น
ก าลงัลงหรือกลายมาเป็นเพ่ือนเรา หรือแม้กระทัง่ศตัรูเหลา่นีจ้ะออกไปจากชีวิตของเรา การท่ีเขามาเพื่อนเรา
หรือออกไปจากชีวิตเรา เป็นเพราะเขาจบสิน้ภารกิจในการชว่ยให้เราเตบิเรียบร้อยแล้ว 
 ขอให้น าพาศตัรู กลัยาณมิตรมาด้วย ... (เสียงไมช่ดั) ... เพ่ือนแท้ไมเ่พ่ือนท่ีจะยกยอปอปัน้เรา แตเ่ป็น
เพ่ือนท่ีจะโอเคกบัเราถ้าเราไมส่มบรูณ์แบบได้ แตเ่ป็นเพ่ือนท่ีร่วมเดนิทางไปกบัเราและเช่ือมัน่วา่เราสามารถ
เดนิทางไปถึงท่ีสดุได้ ... (เสียงไมช่ดั) ... กลัยาณมิตรมีหลายรูปแบบ จะเป็นเร่ืองราวชีวิตหรือการสัง่สอนของ
คนอ่ืนก็ได้ แม้กระทัง่บางครัง้วิทยาศาสตร์ก็เป็นเพ่ือนเราได้ ด้วยการให้ข้อมลู หลกัฐานมาสนบัสนนุความเช่ือ
ของเรา วนัหนึง่อาจจะไมไ่ด้ท าให้เขารู้สึกวา่เป็นพอ่มดท่ีไมไ่ด้มีหลกัมีฐานอะไร แตผ่มมีข้อมลูสนบัสนนุ 
 
ซีม่า: เพ่ือนของผมอาจจะเป็นรูปแบบความศรัทธา เชน่ ฉันศรัทธาพ่อแม ่ความศรัทธาเป็นเพ่ือนน าทางของฉนั
ได้ 
 

 
 
วิแกรม: Approach บางครัง้ความเจ็บป่วยก็อยูใ่นหมวดการทดสอบหรือศตัรูของเรา หรือกระทัง่โรคภยัอาจ
เป็นจดุเร่ิมต้นท่ีเคาะประตเูรียกเราให้ออกมาผจญภยั บางทีการผจญภยัเร่ิมต้นจากการสญูเสียก็ได้ ... ตอนนี ้
เราอยูใ่นจดุท่ีเจอวิถีทาง วิธีการ ตอนท่ีเราเร่ิมอาจจะเร่ิมแบบกว้างๆ มองไมเ่ห็นชดัเจนวา่จะต้องไปทางไหน 
ต้องท าอะไร แตย่ิ่งเราออกเดินทางมากขึน้เท่าไหร่ เราจะยิ่งเห็นหนทางของเราชดัเจนมากขึน้เทา่นัน้ เหมือนท่ี
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พวกเราฟังเสียงกลอง มนัอยู่พลงังานท่ีจะตรงไปข้างหน้า ชดัเจน เหมือนตอนโฟโด้และเพ่ือนๆ พนัธมิตรแหง่
แหวนตดัสินใจว่าจะต้องออกเดนิทางเอาแหวนไปทิง้ ในทกุเปา้ประสงค์มีความเส่ียงสงูเสมอ  
 

 
 

Ordeal, Death & Rebirth ถึงท่ีสดุก็มาถึงการเดนิทางท่ีจริงแท้ คือการทดสอบท่ียิ่งใหญ่ ระหวา่งทาง
เส้นทาง เราจะเจอบททดสอบมากมาย เจออปุสรรค เจอเส้นทางท่ีตา่งออกไป เลีย้วซ้ายเลีย้วขวาตลอด แต่
ท่ีสดุแล้ว ซึง่บางครัง้มาในรูปแบบของการยัว่ยวน เชน่ จู่ๆ  มีคนเอาเงินจ านวนมามาให้เรามาให้ท าสิ่งนัน้สิ่งนี ้
ซึง่ไมไ่ด้อยูบ่นเส้นทางของเราหรือแม้กระทัง่การตกหลมุรัก อาจจะพาเราออกนอกเส้นทาง น่ีเป็นกฎทองของ
การเดนิทางไปบนเปา้ประสงค์ทางจิตวิญญาณ ยิ่งเราเดนิทางบนเส้นทางมัน่คง ชดัแจ้งแคไ่หน การยัว่ยวนจาก
ภายนอกจะยิ่งมีมากขึน้เทา่นัน้ จดุนีบ้างครัง้รุนแรง เป็นการทดสอบท่ียิ่งใหญ่ ถึงขนาดวา่เราก าลงัเผชิญหน้า
กบัความตาย ซึง่บางครัง้ธาตแุท้ของความตายอาจเป็นความตายของอตัลกัษณ์ของเราเองก็ได้   
 
ซูต:ิ เราอาจจะเร่ิมการเดินทางบนเส้นทางนีด้้วยการคดิว่า เด๋ียวตอนสดุท้ายฉันจะเจออะไรบ้าง เชน่ คิดว่าฉนั
จะกลายเป็นคนแบบไหน สร้างอะไรขึน้มาหลงัจากไปสดุทางแล้ว แตพ่อถึงจดุนี ้จะเป็นจดุท่ีเราเผชิญกบัความ
จริง จะเหมือนจดุท่ีทกุๆ อยา่งท่ีเราถกูสัง่สอนอบรมมา หรือสิ่งท่ีเราเรียนรู้มาทัง้หมด อาจจะไมเ่หมือนเดมิ 
อาจจะตา่งออกไปหรือเปล่ียนรูปแบบไปเลยก็ได้  
 
วิแกรม: การทดสอบนีเ้ป็นจดุท่ีตวัตนของเราถกูเขยา่หรือลดตวัลงเพ่ือไปสูส่ิ่งท่ีใหญ่ขึน้ พอเราอยูใ่นจดุท่ีตวัตน
ของเราละลายหายไป เราก็เหลือพืน้ท่ีให้จกัรวาลเข้ามาท างานกบัตวัเราหรือผ่านตวัเรา พอถึงจดุนัน้ เราอาจจะ
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กลายเป็นผู้ช านาญการอยา่งใดอยา่งหนึง่ ยกตวัอย่าง ศลิปิน นกักีฬา นกัดนตรีหลายๆ คนท่ีพอยิ่งใหญ่เทา่ไหร่
เขาจะยิ่งออ่นน้อม ยกตวัอย่างการเดนิทางเป็นพ่อ ลกูชายผมอาย ุ8 ขวบ ผมเพิ่งรู้ตวัวา่ผมไมรู้่อะไรเลย
เก่ียวกบัเป็นพอ่ แล้วผมเจอคนสามคนมาช่วยสอน ชว่ยแนะน า บอกผมว่าควรจะเป็นพอ่แบบไหน คือคณุครู
ของลกู ซีมา่ และตวัลกูเอง เป็นจดุท่ีผมเอาตวัตนของผมวางลง แล้วบอกทัง้สามคนว่าชว่ยสอนหนอ่ยเถอะวา่
ความเป็นพอ่ท าอยา่งไรดี ซึง่ตอนนีผ้มก าลงัเรียนรู้อยู่ เพราะมีหลายๆ ท่ีผมยงัไมรู้่ ยงัท าได้ไมดี่นกัในการเป็น
พอ่ 
 
ซีม่า: ฉนัเลยเสนอว่า วิแกรมมาถึงจดุท่ีกลวัความเป็นพอ่ กงัวล และพยายามจะหาค าตอบ ท้ายท่ีสดุเขา
กลบัไปฟังญาณทศันะของตวัเอง เสียงภายในของเขาเองวา่ต้องท าอยา่งไร  
 
วิแกรม: ถ้าเทียบกบัเร่ือง Lord of the Ring เป็นชว่งโฟโด้ถกูพลงัของแหวนครอบง าเขา แตเ่ขาตดัสินใจโยน
แหวนทิง้และไมห่นัหลงักลบัไปด ูทกุๆ เส้นทางตัง้แตเ่ร่ิมต้น ถกูปทูางหรือเตรียมเราเพ่ือมาเจอการทดสอบท่ี
ยากล าบากนี ้ถ้าเรามองถึงการด ารงอยูบ่นเปา้ประสงค์ทางจิตวิญญาณ ไมไ่ด้มีใครช้ากวา่เร็วกวา่ เพราะทกุสิ่ง
ทกุอย่างในชีวิต ถกูปทูางให้เรามาเจอสิ่งนี ้ความอดทนเป็นสิ่งส าคญั เราจะมาเจอความร้อนหรือเจอไฟไมไ่ด้
เลย ถ้าเราไมไ่ด้ถกูสร้างถกูบม่เพาะมาให้ทนความร้อนมาก่อน ผมนึกถึงการด ารงอยู่บนเส้นทางญาณทศันะ 
ผมท ามาเร่ือยๆ และผมรู้สกึวา่ตวัเองเก่งมาก แต่ผมรู้สกึวา่หลดุออกจากเส้นทางเหมือนกนั เพราะไมใ่ชผ่มคน
เดียวท่ีมีสิทธิเลือก แตเ่ป็นเร่ืองของจกัรวาลท่ีจะจดัสรรให้ผม แตส่ิ่งหนึง่ท่ีท าให้ผมรู้สกึออ่นน้อมมากขึน้วา่
เส้นทางนีช้ว่ยสอนคนท่ีมีญาณทศันะท่ีดีกว่าผมเสียอีก เวลาท่ีเราด ารงอยู่บนเส้นทางไปสู่เปา้ประสงค์ทางจิต
วิญญาณของเรา เราไมไ่ด้ท าเพ่ือเรา แตท่ าเพ่ือสิ่งอ่ืน เราเป็นแคจ่ดุเร่ิมต้น แตไ่มใ่ชจ่ดุจบ  
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Reward, Seizing the Sword เม่ือเราได้สมัผสักบัความอ่อนน้อมภายในของเรา เราอาจจะสงัเกตได้
วา่ก่อนจะถึงจดุนี ้เตม็ไปด้วยตวัตนของเรามาโดยตลอด พอมาถึงจดุนี ้ตวัตนเราจะถกูวางไว้ แล้วเราก็มารับ
รางวลั หมายถึงพลงัพิเศษเหมือนตวัเอกได้รับพลงัจากพระผู้ เป็นเจ้า หรือเกิดมีพลงัพิเศษบางอย่าง เชน่ 
กลายเป็นคนท่ีประสบความส าเร็จในสิ่งท่ีตวัเองท าอยูห่รือในสิ่งท่ีก าลงัจะท า เชน่ ประสบการณ์การเป็นพ่อของ
ผม จดุท่ีผมได้รับรางวลัคือลกูมาบอกวา่รักผมมากเลย ผมเป็นพอ่ท่ีดีท่ีสดุในโลก ซึง่ผมสมัผสัได้วา่ลกูพดูเร่ือง
จริง ไมใ่ชว่า่ลกูประจบประแจงพอ่ แตล่กูพดูจากใจจริง เป็นจดุท่ีเรารู้สกึว่าทัง้หมดทัง้ปวงท่ีเราเดนิทางมา ให้
รางวลัเรา ในทกุๆ เปา้ประสงค์ทางจิตวิญญาณชว่ยบม่เพาะท านบุ ารุงชีวิตของเราให้มีชีวิตท่ีแท้จริง  
 

 
 
 The Road Back หลงัจากผา่นขัน้ตอนท่ีสองคือการเดนิทาง ตอนนี ้การเดนิทางเราเสร็จสิน้แล้ว เราจะ
ไปสูจ่ดุถดัไป การเดินทางผจญภยัของเราเร่ิมต้นจากโลกปัจจบุนัของเรา จู่ๆ  มาสูโ่ลกพิเศษซึง่เป็นเส้นการ
เดนิทาง จนมาถึงเดนิทางเสร็จแล้ว แตเ่รายงัไมอ่ยากเลิกเดนิทาง เราอยากจะเดินตอ่ ซึ่งบางครัง้เรามกัจะอยู่
ตรงนัน้ เราอาจจะเดนิตอ่ไปเร่ือยๆ วนๆ อยูใ่นขัน้ตอนนี ้ 

บางครัง้พอเราเลือกเดนิทางตอ่ ยงัไมจ่บเส้นทางของเรา จะมีเปา้ประสงค์อ่ืนๆ งอกขึน้มา แล้วเราก็เดนิ
ตอ่ไปเร่ือยๆ แตถ้่าเราตดัสินใจจบการเดนิทางแรกของเรา อย่างเชน่ท่ีผมรู้สกึว่าเส้นทางการเป็นพ่อท่ีถึงจดุท่ีลกู
รู้สกึวา่ผมเป็นพ่อท่ีดี ลกูจะไมม่องผมเหมือนเดมิอีกตอ่ไป ... (เสียงไมช่ดั) ... ถ้าเป็นจดุเดียวหลงัจากโฟโด้ทิง้
แหวนเรียบร้อย จะกลบัหมูบ้่านฮอบบทิ เชน่ ตอนท่ีผมท างานกบัญาณทศันะของตวัเอง ถึงจดุท่ีเขาจะไม่
ท างานกบัญาณทศันะของเขาแล้ว แตง่านตอ่ไปคือสร้างคนท่ีท างานกบัญาณทศันะตอ่ไป 
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ซูต:ิ The Resurrection บางครัง้การน าเอาพลงัพิเศษกลบับ้าน อาจจะเป็นจดุท่ียากท่ีสดุท่ีจะเอากลบัไป
ท างานตอ่ เชน่ ตอนท่ีวิแกรมท างานกบัญาณทศันะของเขาเสร็จแล้ว จะน าญาณทศันะมาท างานหรือขยายตอ่
ในประเทศอินเดีย เหมือนกบัเวลาเราออกเดนิทางไปเรียนรู้สิ่งใหม ่วิชาใหม ่สิ่งท่ียากท่ีสดุคือเอาวิชาของเรามา
ใช้ในพืน้ท่ีเดมิของเรา ซึง่อาจจะมีทัง้เพ่ือน ครอบครัวอยูใ่นนัน้ เพราะเราเปล่ียนไป เราพฒันาขึน้ เราเตบิโตขึน้ 
แตพ่อมาถึงบ้าน ก็ไมเ่หมือนเดมิอีกตอ่ไป เพราะเราเอาตวัตนใหม่กลบัมาด้วย การเอาของท่ีได้กลบัมาใช้ท่ีบ้าน
ถึงเป็นเร่ืองส าคญั เพราะเป็นเร่ืองท่ีเข้มข้น ท างานกบัภายในของเรา และเราจะต้องใช้มนัอยา่งซ่ือตรงท่ีสดุใน
พืน้ท่ีของเรา  
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วิแกรม: Return with Elixir หลงัจากเราเดนิทางบนพืน้ท่ีพิเศษ โลกพิเศษ คราวนีเ้ราจะกลบัมาโลกเดมิ โลก
ปกติของเรา แตย่งัเหลือการตอ่สู้ครัง้สดุท้ายอยู ่เป็นชว่งท่ีเราถกูทดสอบจริงๆ ซึง่จะเป็นจดุก่อนท่ีเราจะ
กลายเป็นไปสอนหรือช่วยคนอ่ืนตอ่ได้ เพราะวา่เราไมไ่ด้ออกเดินทางผจญภยัด้วยความอยากรู้อยากเห็น แต่
คราวนีเ้ราก าลงัจะเอาของวิเศษกลบัไปใช้ด้วยความสง่างามของเราเอง  

ผมเปรียบกบัภาพของชีวิตพระเยซู ชว่งท่ีถกูตรึงกางเขนแล้วฟืน้คืนชีพในอีกสามวนัถดัมา และเป็นจดุ
ท่ีตวัเอกของเร่ืองเร่ิมตัง้ค าถามกบัตวัเองวา่ท่ีท ามาทัง้หมด ใชไ่หม เพราะเป็นชว่งท่ีเขาถกูตัง้ค าถาม ถ้าเขา
สามารถผา่นบททดสอบนีไ้ปได้ เขาจะกลายเป็น ... (เสียงไมช่ดั) ... และจะไมมี่ใครตัง้ค าถามกบัเขาอีก 
 หลงัจากผา่นบททดสอบสดุท้าย กลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ท่ีออ่นน้อมถ่อมตน เขาจะกลบัไปใช้สมบตันีิใ้ห้กบั
โลกของเขาตอ่ไป ในขณะนัน้ อาจจะมีพอ่มดอีกสกัคนมาเคาะประตเูรียกเราไปอีกเส้นทางหนึง่ก็ได้  
 เชิญกลบัเข้าวงครับ หลงัจากท่ีได้เดนิทางผา่นเส้นทางผจญภยัตา่งๆ นานาแล้ว ตอนแรกมีผู้วิเศษมา
เคาะประต ูมีเสียงเรียก แล้วเราเดนิทางตา่งๆ จนกระทัง่กลบัสูโ่ลกปกต ิแล้วเรากลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ จริงๆ แล้ว
เราอาจจะเกลายเป็นผู้วิเศษท่ีไปเคาะประตคูนอ่ืนตอ่ และการเดนิทางจะเป็นวงกลมส่งตอ่ไปเร่ือยๆ แปลว่า
ผู้วิเศษก็ต้องเดนิทางตามเส้นทาง ... (เสียงไมช่ดั) ...  
 
 ... (อยูใ่นความเงียบ) ...  
 

 
 
 สิ่งท่ีผมอยากบอกคือวา่ ในชีวิตของเราอาจจะไมไ่ด้มีแคเ่ส้นทางเดียวก็ได้ แตมี่หลายๆ ทาง ถ้าเรานกึ
ถึง 4 หลกัการของเปา้ประสงค์ทางจิตวิญญาณเม่ือวาน จิตวิญญาณของเรา หรือตวัตนท่ีใหญ่กว่าของเรา ไม่
วา่เราจะมองสิ่งนัน้อยา่งไรก็แล้ว สิ่งนีจ้ะชว่ยผลกัดนั สนบัสนนุเราให้เดนิทางไปบนเส้นทางนีต้อ่ไปเร่ือยๆ 
บางครัง้การเดนิทางของเราอาจจะมีหลายเส้นทางพร้อมๆ กนั แล้วเราเดินไปบนเส้นทางเหลา่นัน้ไปพร้อมๆ กนั 
ซึง่จริงๆ เส้นทางผจญภยัของเราแตล่ะเส้นทางอาจจะสนบัสนนุกนัและกนั  
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อยากให้ทกุคนนึกเส้นทางผจญภยัหนึง่เส้นทางมาในชีวิตของเรา ซึง่มี 4 หลกัการอยูข้่างใน เป็น
เส้นทางท่ีเราผา่นมา แล้วจดุท้ายท่ีเราผ่านโลกปกต ิแล้วใช้พลงัพิเศษท่ีเราได้มาจากการเดนิทาง ทกุครัง้ท่ีเรามี
เส้นทางผจญภยัเหลา่นี ้ไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัอายขุองเรา ถึงแม้วา่เราจะมีอายไุมม่าก แตเ่ราอาจจะเคยผ่านเส้นทาง
เหลา่นีก็้ได้ ขอให้เราใช้เวลาชว่งนีส้กันิดหนึง่ นกึถึงเส้นทางผจญภยัของเราท่ีผา่นมาในอดีต ...  

เม่ือเราพร้อมแล้ว เราจะท าแบบฝึกหดัเป็นคู ่ขอให้หาคนคนหนึง่มาเป็นคู ่เม่ือได้คูแ่ล้วเราจะเดนิทาง
ตามเส้นทางของเราไปด้วยกนั เลา่ให้คูข่องเราฟังวา่ พอถึงแตล่ะขัน้ เราเป็นอยา่งไรบ้าง เราเคยปฏิเสธเสียง
เรียกอยา่งไร เราเคยตอ่สู้กบับททดสอบอย่างไร เราเคยได้เพ่ือน ศตัรูแบบไหน แล้วเราตามหาอะไรบนเส้นทางนี ้
แล้วเราได้อะไรมา แล้วเรากลบัมาสูโ่ลกปกตขิองเราอย่างไร พร้อมกบัสมบตัพิิเศษ พลงัพิเศษท่ีเราได้มา  
 ... (เสียงไมช่ดั) ... พอออกเดินบนเส้นทางทีละขัน้จนครบ 12 ขัน้ ทกุๆ การเดินแตล่ะขัน้ ร่างกายเราจะ
เร่ิมรู้สกึถึงเส้นทางนีข้ึน้มาเอง ซึง่เราจะร่วมสร้างสนามพลงัด้วยการเดนิไปตาม 12 ขัน้ตอน ให้เวลา 30 นาที  
แล้วแตเ่ราเลือกวา่จะเดนิไปด้วยกนัแล้วผลดักนัเลา่เม่ือแตล่ะขัน้ตอนตรงนัน้เลย หรือจะเลือกเดนิสองรอบ เลา่
คนละรอบ หลงัจากเดนิจนครบทกุคนแล้ว เราจะพกัเบรก 
 หลงัจากเรากลบัมาสูโ่ลกปกต ิเรามกัจะเจอบททดสอบท่ียิ่งใหญ่ เป็นการตอ่สู้ครัง้สดุท้าย เชน่คนท่ี
บ้านถาม ท้าทาย เพราะเราน าเอาพลงัพิเศษท่ีไมไ่ด้เป็นของโลกเดมิของเรากลบัมา เป็นจดุท่ีเราบอกวา่ท่ีเรา
เดนิทางไปทัง้หมด สิ่งท่ีเราถือกลบัมามีคา่พอท่ีจะเอามาใช้ในโลก เป็นจดุท่ีเราสมมตุิกลบัมาจากการเดินทาง
แล้วคนท่ีบ้านถามวา่บ้าหรือเปลา่ จริงหรือท่ีพดูมาใช่หรือ อนัสดุท้ายเป็นจดุท่ีเรารู้สกึว่าพลงัท่ีเราได้รับมา ไมไ่ด้
พิเศษโดดเดน่อะไร แตเ่ป็นส่วนหนึง่ของเรา ก็มีความธรรมดา ไมไ่ด้พิเศษ แล้วเราก็อยากจะแบง่ปันให้คนอ่ืนตอ่
ในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึง่ของชีวิตเรา 
 ขอให้ออกเดนิทางอยา่งปลอดภยัและมีความสขุ 
 
 (จบัคูเ่ลา่เส้นทางการเดนิ 12 ขัน้ตอนให้กนัฟัง – 30 นาที) 
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พักเบรก 
15.30-16.00 น. 
 
วิแกรม: หลงัจากท่ีเราอนญุาตให้เปา้ประสงค์ทางจิตวิญญาณคยุส่ือสารกบัเราแล้ว เราปลอ่ยพลงัของเราออก
ทางทอ่งโลกกว้าง ผจญภยัสู่เส้นทางของเราท่ีผ่านมา แตต่อนนีเ้ราจะมาแบง่ปันกนัวา่ บนเส้นเปา้ประสงค์ทาง
จิตวิญญาณของเราแตล่ะคน ตอนนีเ้ราอยูท่ี่จดุไหน ต าแหนง่ใดบนเส้นทางนี ้แตก่่อนท่ีเราจะไปถึงจดุนัน้ ผม
อยากจะฟังเสียงจากพวกเราก่อน หลงัจากท่ีเราได้พดูคยุและเลา่เส้นทางการเดนิทางของเราให้เพ่ือนฟังแล้ว 
เป็นอย่างไรกนับ้าง รู้สกึอยา่งไร มีความรู้อะไรงอกขึน้มาจากท่ีพวกเราได้เลา่ได้แลกเปล่ียนกนั ผมรู้สกึได้ด้วย
วา่มีหลายๆ คนยงัไมเ่คยพดูในวงใหญ่เลย เลยอยากจะเปิดพืน้ท่ีตรงนีใ้ห้ได้พดูในวงใหญ่ด้วย  
 

  
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: รู้สกึแจม่ชดัในตนเอง เห็นเจตจ านงท่ีอยู่ข้างในวา่จะเดนิทางไปสูจ่ดุหมายไหน จากการ
เดนิทาง 12 ขัน้ตอน รู้สกึว่าเป็นการเคลียร์ ความรู้สกึของเราเหมือนการไลส่ายพานชีวิตชว่งหนึง่ของเราท่ีมา
ตรวจสอบว่า สิ่งท่ีเราก าลงักระท าอยู่หรือเป็นเราอยู ่มีความเช่ือมโยงหรือจดุยดึโยงอย่างไรบ้าง ฝ่าฟันอะไรมา
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บ้าง ค าท่ีวิทยากรพดูอาจจะไมต่รงกบัเราเสียทีเดียว แตช่่วงชีวิต 17 ปีท่ีมาอยู่กบัเครือขา่ยพทุธิกา เห็นวา่มี
เร่ืองราวท่ีเราได้ฝ่ามาแตล่ะอนั แตถ่ึงท่ีสดุยงัไม่ได้ครบถ้วนตาม 12 ขัน้ตอน แตเ่หมือนกบันกัเรียนท่ีเร่ิมต้นใหม ่
และก าลงัท าสิ่งเหลา่นีใ้ห้เกิดขึน้กบัตวัเรา จะยงัคงเป็นพลงัให้เดนิไปข้างหน้าหรือเปลา่ พอมาถึงดา่นสดุท้ายยิ่ง
ตอกย า้ว่ามาถกูทางแล้ว พยายามฝึกฝนและเรียนรู้ตนเอง เป็นสิ่งท่ีเราได้เรียนรู้ จากท่ีได้เดนิทวัร์กบัคูห่ ูเป็น
เพ่ือนท่ีคอยอธิบายท าให้เราชดัขึน้ในแตล่ะขัน้ตอน ต้องขอบคณุเพื่อนท่ีชว่ยชีใ้ห้เห็นด้วย 
 
วิแกรม: อยากร่วมเฉลิมฉลองเส้นทางการเดนิทางของคณุตลอด 17 ปีด้วยครับ 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: คูข่องผม ทกุๆ ครัง้ท่ีมีการแบง่ปันในวงเล็กวงใหญ่ ผมรู้สกึวา่มีความสขุท่ีได้แบง่ปันทกุครัง้ 12 
ขัน้ตอนท่ีเราร่วมเรียนรู้ เป็นแคว่งล้อหนึง่ท่ีเราเลือกจะเลา่ เพราะครบลปูแล้ว แตใ่นความเป็นจริง สถานการณ์ท่ี
เป็นอยู่ ณ ตอนนี ้เป็นการเร่ิมต้นของวงใหม่ เรายงัไมไ่ด้เลา่เร่ืองนี ้แตล่ะคนจะมีวงใหมเ่กิดขึน้ แตเ่ราเลือกจะ
เลา่เร่ืองราวท่ีครบลปูไปแล้ว วา่เรามีเร่ืองราวอะไรบ้าง ทกุคนจะมีวงเล็กวงใหญ่ตามประสบการณ์ของแตล่ะคน 
อายมุากอาจจะวงกว้างหน่อย 
 
วิแกรม: อยากลองถามทา่นท่ีอายนุ้อยกวา่ด้วยนะครับ อาจจะมีวงล้อการเดนิทางท่ีใหญ่กวา่เราก็ได้  
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: รู้สกึว่าเป็นกิจกรรมได้ดีมาก เหมือนเราได้รับฟังพืน้ท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ หลงัจากรู้สกึว่าชีวิตกวา่จะ
เดนิทางมาได้ แม้อายจุะยงัไมถ่ึงสามสิบ แตรู้่สกึว่ายาก กวา่จะฝ่าฟัน กวา่จะเห็นทางชีวิต เจอเสียงเรียก สิ่ง
ส าคญัคือศรัทธาความกล้าหาญ พอได้ฟังเพ่ือนแล้วรู้สกึว่าพ่ีเขากล้ามาก บางเร่ืองอยู่บนความเส่ียงวา่คนจะไม่
เข้าใจ พอมาดตูวัเองเราก็กล้าเหมือนกนั เป็นเชิงพลงังานท่ีเดนิไปด้วยกนั ทกุๆ ครัง้ท่ีฟังเร่ืองในแตล่ะครัง้ 
เหมือนเราโชคดี ตดิปีกในหวัใจ ตัง้แตพ่บครูก็คล้ายๆ กนั พอเร่ิมรู้วา่เขารู้เร่ืองพลงังานมากขึน้ มหศัจรรย์ รู้สกึ
วา่สิ่งเหลา่นีเ้ป็นเส้นทางการเตบิโตบางอย่าง สิ่งสดุท้ายท่ีเรารู้สกึได้คือเกิดภาวะใหม่ ปลดล็อกบางอยา่งท่ีมี
เพ่ือนรับฟัง รู้สกึสดช่ืนแบบอธิบายไมไ่ด้ และเช่ือมัน่วา่งานของตวัเอง มนัใช ่ 
 
วิแกรม: พอได้ยินเร่ืองราวของแตล่ะคน ผมสมัผสัได้ถึงพลงั ความรู้สึกคกึคกั บางสิ่งท่ีเราสมัผสัในร่างกาย
คกึคกัไปด้วย และคิดวา่ทกุคนในท่ีนีค้งคล้ายๆ กนั 
 
ซีม่า: สิ่งท่ีฉนัอยากจะบอกคือ เม่ือใดก็ตามท่ีเราฟังเส้นทางการเดนิทางของเพื่อนหรือใคร แล้วกลบัมามองตวั
เราเองในฐานะตวัเอกของเร่ือง เราก็มีคณุสมบตัเิหลา่นัน้เหมือนกนั 
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ผู้เข้าร่วมชาย: อยากจะขอแบง่ปันความประทบัใจจากคูข่องเราก่อน สิ่งท่ีเขาเลา่ เร่ืองการเดนิทางอาจจะดสูัน้ 
แตเ่ป็น 7 วนัท่ีเปล่ียนชีวิต ... (เสียงไมช่ดั) ... จากความเป็นแม ่ซึง่เราพบวา่สิ่งท่ีเรียกว่าการเดนิทางเล็กๆ 
เปล่ียนแปลงชีวิตหลายๆ อย่าง เป็นเร่ืองท่ีไมจ่ าเป็นต้องยิ่งใหญ่ มีผลท าให้เขากลบัมาสูเ่ส้นทางของตวัเอง 
เหมือนการระบายสีโอง่ การท าอะไรเล็กๆ เขาออกเดนิทางจริงๆ ไปตามท่ีตา่งๆ และเขาค้นพบเปา้หมาย 
เส้นทาง เรารู้สกึวา่การค้นพบง่ายๆ  แตส่ะท้อนสิ่งท่ีเคยเป็นเส้นทางท่ีผา่น แล้วพอเขากลบัมาโลกใบเดมิ เร่ือง
ง่ายๆ ท่ีเขาเคยมองข้าม ... (เสียงไมช่ดั) ... เขากลบัมาท่ีบ้านท่ีดแูลครอบครัว เขามีแว่นใหม ่พลงัใหมท่ี่กลบัมา
ท าสิ่งแวดล้อมเดมิ ด้วยคณุภาพท่ีเจง๋กวา่  
 
วิแกรม: เป็นเร่ืองท่ีงดงามมาก และเห็นได้เลยวา่คณุก าลงัเฉลิงฉลองให้กบัเร่ืองราวของเพ่ือนอยู่ ... เขารับรู้ได้
ถึงเร่ืองราวการเดินทางของทกุๆ คนตรงนีเ้ลย 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: สิ่งท่ีได้เป็นการฟังของคูเ่รา ถึงแม้เร่ืองของเราเองจะไมส่ าคญั แตส่ิ่งท่ีเขาสะท้อนกลบัมา
เหมือนกบับอกวา่เร่ืองของเราส าคญัเหมือนกนั ท าให้เราเห็นคณุคา่ในตวัเองมากขึน้ คณุคา่ในการเดินทาง
เล็กๆ ของเรา วา่ก็ยิ่งใหญ่เหมือนกนั และเราก็ให้ความยิ่งใหญ่กบัผู้ ท่ีเล่าเหตกุารณ์ให้ฟัง บางทียิ่งใหญ่มากท่ีคู่
ของเราได้ท า แตใ่นความรู้สึกของน้อง เขารู้สกึวา่เป็นสิ่งเล็กๆ แตส่ าหรับของเราแล้วให้แรงบนัดาลใจ อยากให้
เดนิทางตอ่ไปถึงจดุท่ีคดิว่าตวัเองยงัไมค่ดิถึงตรงนัน้ แตไ่ด้ก าลงัใจซึง่กนัและกนั 
 
วิแกรม: ทกุเปา้ประสงค์มีเร่ืองราวอยูใ่นนัน้ 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: มองเห็นอะไรบางอย่าง ต่ืนเต้น พอมาฟังเร่ืองราว บางชว่งท่ีต่ืนเต้น การเลา่ของโยมสนกุ 
เหมือนเราอยูใ่นฉากนัน้ไปด้วย เหมือนชีวิตคนชีวิตหนึง่ ผา่นเร่ืองราวหลายเร่ืองราว จดุเปล่ียนของชีวิต ท่ีเห็น
ชดัเจนคือจดุเปล่ียนท่ีล าบากท่ีสดุ พอจดุเปล่ียนมาแล้ว จะเห็นอยา่งหนึง่ท่ีชดัเจนคือการเฉลิมฉลอง การได้รับ
รางวลั พอมาถึงตรงนี ้โยมเล่าแล้วแอบมองหน้าอยู ่ไมก่ล้าสบตา เห็นร่องรอยความสขุ เหมือนเราได้ไปรับรู้อีก
ครัง้หนึง่วา่เราก าลงัมีความสขุกบัสิ่งนัน้ เห็นตาเป็นประกาย ชว่งกลบับ้าน ก็หมนุเวียนไปพบความสขุ ความ
ทกุข์ ความล าบาก เป็นเร่ืองเลา่ท่ีไมไ่ด้ฟังกนัง่ายๆ นะ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: จบัคูก่บัพระอาจารย์ เป็นเร่ืองแปลกประหลาด ทกุคนอาจจะเกรงใจ เลยโยนพระไปอีกมมุหนึง่ 
อยากจะบอกวา่พระก็เป็นคนคนหนึง่ มีเร่ืองราววีรบรุุษเหมือนกนั ในเร่ืองของทา่นเองก็มีถ า้ใหญ่ ภเูขาใหญ่ 
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ต่ืนเต้นเหมือนกนั ต้องเผชิญกบัอะไรหลายๆ อยา่ง เป็นเร่ืองท่ีสนกุ ได้เรียนรู้เยอะมาก ไมว่า่จะเป็นคนใน
สถานะใด ความเทา่เทียมท่ีจะต้องฝ่าฟันอปุสรรคและค้นหาเส้นทางของตวัเองก็มีเหมือนกนั ผู้ชายผู้หญิง เดก็
ผู้ใหญ่ แคอ่ยากจะช่ืนชมพระอาจารย์ผ่านไมโครโฟนให้โลกได้ยิน 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ตอนเลา่แล้วท าให้เราชดัเจนกบัเส้นทางนีม้ากขึน้ จริงๆ ประเดน็ท่ีท าให้เราชดัเจนแล้วเราเลา่ 
แล้วเรารู้สกึว่าเพ่ือนเข้าใจสิ่งท่ีเราเลา่ มาจากตวัวิทยานิพนธ์ด้วย ท าให้เราได้ยิม้อีก เพราะเห็นเปา้ประสงค์ทาง
จิตวิญญาณของเราชดัเจนขึน้ แล้วเรารู้สึกวา่ท่ีผ่านมาในชีวิต จกัรวาลสง่มาให้เราตลอดเวลา แตว่า่เราไม่
สามารถเก่ียวมนัขึน้มาได้ มาถึงวนัหนึง่ เราพบวา่บนเส้นทางของเรานัน่แหละ มนัสง่มาให้เราได้เรียนรู้ เพราะมี
สิ่งนัน้ จงึร้อยเรียงมาเป็นวนันี ้และเป็นเพราะว่าเราได้รับภารกิจนี ้จงึชดัเจนในเร่ืองนี ้และรู้สกึวา่ พอเราฟังของ
เพ่ือน เราก็รู้สึกปลืม้ใจไปกบัเขา ความเป็นเขาก็ไมมี่ใครไปแยง่ได้  
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ตวัเองเป็นคนเร่ิมเลา่เร่ืองก่อน เร่ืองประวตัคิวามเป็นครูของเรา บงัเอิญๆ พอเพ่ือนเลา่ตอน
หลงั ก็พบวา่เพ่ือนก็เป็นครู ท าให้รู้สกึว่าช่ือของเขา “เทียน” สวา่งเหมือนสิ่งท่ีเขาท ามา เลยรู้สกึวา่เร่ืองราวท่ี
เพ่ือนเลา่ประทบัอยูใ่นใจ 
 
วิแกรม: ขอบคณุส าหรับ ตอนนีเ้รามาถึงจดุท่ีเป็นหลกัการข้อสดุท้ายของเปา้ประสงค์ทางจิตวิญญาณ ถึงแม้
ทกุอย่างเป็นเร่ืองของเราเป็นเปา้ประสงค์ของเรา แตท่กุอยา่งท่ีเราเป็นไป เราไปรับใช้คนอ่ืน เราให้คนอ่ืนใน
ชมุชนของเรา ในขณะท่ีเราแบง่ปันเร่ืองราวเส้นทางของเรา เราก็แบง่ปันแรงบนัดาลใจให้กบัคนอ่ืนด้วย  

มาจดุถึงจดุสดุท้ายของวนันีแ้ล้ว เป็นจดุท่ีเราจะมาค้นพบวา่ ณ ขณะนีเ้ส้นทางปัจจบุนั เส้นทางผจญ
ภยัลา่สดุท่ีเราก าลงัเดนิในขณะนีคื้ออะไร จะให้ท ากิจกรรมนีใ้นกลุม่สามคน ถ้าเป็นไปได้อยากจะสนบัสนนุให้
จบักลุม่กบัคนท่ียงัไมร่่วมกลุ่มกนัเลย ... 
 ขอถามว่าทา่นใดคุ้นชินกบัการใช้ญาณทศันะหรือพอจะรู้เก่ียวกบัแบบฝึกหดัญาณทศันะ มีบางทา่นยงั
ไมส่บายใจหรือคุ้นชินกบัการใช้ญาณทศันะ วนันีเ้ราจะท าแบบฝึกหดัโดยไมใ่ช้ญาณทศันะ เพราะอยากให้ทกุ
ทา่นเร่ิมต้นในระดบัเดียวกนัก่อน  

ขัน้ตอนแรก นกึถึงภาพท่ีเราวาดตอนช่วงเช้าวนันี ้ขอให้แบง่ปันกบักลุม่ของเราสามคนเก่ียวกบัรูปท่ีเรา
วาดไปเม่ือเช้า ขอให้สมาชิกคนอ่ืนๆ สะท้อนกลบัไปวา่เราเห็นเปา้ประสงค์อะไรอยูใ่นภาพหรือเร่ืองราวของภาพ 
สว่นเจ้าของภาพพอเพ่ือนสะท้อนกลบัมา ยงัไมต้่องรับทัง้หมดก็ได้ แตอ่ยา่เพิ่งปฏิเสธ ฟังไว้ก่อน ส าหรับทา่นท่ีรู้
วิธีการใช้ญาณทศันะหรือปกตใิช้ญาณทศันะได้อยูแ่ล้ว จะลองสามขัน้ตอนการใช้ญาณทศันะก็ได้ หรือถ้ายงัไม่
อยากใช้ก็ไมเ่ป็นไร  
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 (จบักลุม่สามคนแบง่ปันภาพวาดให้เพ่ือนด ูแล้วให้เพ่ือนสะท้อนเปา้ประสงค์ท่ีเห็นในภาพ – 15 นาที) 
 

  
 
ซีม่า: สิ่งตอ่ไป ขอให้เราตัง้ช่ือเส้นทางการเดนิทางผจญภยัของเรา จากท่ีเราได้ลองท าแบบฝึกหดั เดนิ วาด 
เสียงสะท้อนในกลุม่ของเรา ลองดวูา่เราอยูข่ัน้ตอนไหนของการผจญภยั แล้วการเดนิทางบนทัง้หมดบนเส้นทาง 
เราคิดวา่จะมีช่ือว่าอะไรดี ให้เพ่ือนๆ ชว่ยกนั 
 
 (แตล่ะคนตัง้ช่ือเส้นทางการผจญภยัของตวัเอง - 15 นาที) 
 
วิแกรม: ส าหรับทา่นท่ียงัอยากคยุ คอ่ยกลบัมาคยุ พรุ่งนีเ้ราจะเร่ิม 9 โมงเช้า เราจะท าให้เพ่ือไปสู่เปา้ประสงค์
ของเราชดัเจนขึน้ 
 
จบการอบรมวันท่ีสอง  
17.00 น. 
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การอบรมวันท่ีสาม (14 ธันวาคม 2561) 
09.00 น. 
เร่ิมการอบรมช่วงเช้า 
 

 
 
ไพลิน: น าพาตวัเราจากความวุน่วายข้างนอกมาอยู่กบัตวัเองในนี ้ให้อยูใ่นทา่ท่ีสบายๆ อนญุาตให้เท้าของเรา
สมัผสัพืน้อยา่งเตม็ท่ี คนท่ีนัง่กบัพืน้ ให้ก้นของเราก็สมัผสัพืน้ท่ีนัง่อยู ่จะลืมตาหรือหลบัตาก็ได้ น าความสนใจ
ของเรากลบัมาอยูท่ี่ลมหายใจของเรา ให้จินตนาการถึงรากลกึท่ีหยัง่ลงสูพื่น้ ... กระดกูสนัหลงั ... กล้ามเนือ้บน
ใบหน้าของเรา กลางกระหม่อมของเราเหมือนมีเชือกท่ีดงึขึน้เบาๆ เพ่ือให้กระดกูสนัหลงัของเราตัง้ตรง เข้าไป
ส ารวจดวู่าร่างกายสว่นไหนของเราท่ีเกร็ง คอ่ยๆ ผ่อนคลาย หายใจเข้า หายใจออก ... อาจมีความคิดอะไรผา่น
เข้ามา ให้เพียงแครั่บรู้ แล้วกลบัมาอยู่กบัลมหายใจของตวัเอง ... น าความสนใจของเรา สมัผสัถึงใจของเรา 
รับรู้ถึงความอุ่นข้างใน ลองจินตนาการว่าความอุน่นีค้อ่ยๆ แผข่ยายจากตวัเรา โอบล้อมตวัเรา ... ลอง
จินตนาการความอุ่นนีข้ยายใหญ่ขึน้ เผ่ือแผ่ให้เพ่ือนรอบข้างตวัเรา ... ขยายใหญ่ขึน้โอบอุ้มวงของเรา ... ลอง
จินตนาการขยายความอุน่นีไ้ปทัว่ห้องนี ้พืน้ท่ีบริเวณนี ้... ความอุน่นีโ้อบอุ้มคนท่ีเข้ามาในชีวิตของเรา น าพา
คนท่ีมาท้าทายเพ่ือให้เราได้เรียนรู้และเติบโต ... สง่ผา่นความรัก ความอบอุน่ ค าขอบคณุท่ีมีจากใจเรา ให้กบั
คนท่ีผา่นมาทกุชว่งชีวิตในการก้าวเดนิของเรา ทัง้คนท่ีน าความสขุและความทกุข์มาให้เรา ขอบคณุ ถ้าพร้อม
แล้ว คอ่ยๆ ดงึความสนใจกลบัมาท่ีกายของเรา เท้าท่ียงัสมัผสัพืน้ คอ่ยๆ ขยบั นิว้มือ นิว้เท้า น าความรู้ตวัมา
อยูท่ี่ตวัของเรา ลมหายใจของเราท่ีก าลงันัง่อยู่ตรงนี ้ในห้องนี ้ถ้าพร้อมแล้วคอ่ยๆ ลืมตาคะ่ 
 เช้านี ้เราจะเช็คอินด้วยการจบักลุม่ 6 คน แบง่ปันกนัวา่เม่ือวานท่ีเราก้าวเดนิบนเปา้ประสงค์ของเรา 
เรารู้สกึอยา่งไรบ้าง และมีความทรงจ าอะไรท่ีเราอยากจะเก็บเอาไว้ข้างในตวัเรา 
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 (จบักลุม่ 6 คนแบง่ปันเร่ืองของการเดนิทางไปสูเ่ปา้ประสงค์ของแตล่ะคนว่ารู้สกึอยา่งไร มีความทรงจ า
อะไรท่ีอยากเก็บไว้ในตวัเรา – 30 นาที) 
 

  
 
วิแกรม: วนันีเ้ราจะท างานกบัอีกสองพลงังาน วนัแรกจะเห็นวา่เราดวูยัเดก็ ความท้าทายท่ีเข้ามา อะไรคือเสียง
เรียก จากกระบวนการตรงนัน้ เรามาสมัผสัพลงังานท่ีเรารับเข้ามา และพลงังานท่ีเราก าลงัจะไปท่ีนัน่ เราได้
ท างานระบวุ่าอะไรคือเปา้ประสงค์ของเรา แล้วปัจจบุนัเราก าลงัเดนิอยูบ่นเปา้ประสงค์อะไร วนันีเ้ราจะเข้าไป
ระบเุพิ่มวา่อีกสองพลงังานท่ีสนบัสนนุให้เราไปตอ่คืออะไร จะเห็นวา่จากเส้นทางตรงนัน้จะพดูถึงเร่ืองมิตรภาพ
และศตัรู และอย่างท่ีซีมา่บอกไว้เม่ือวานวา่ ถึงจะเป็นศตัรู แตเ่ขาก็มาเพื่อจะชว่ยเรา ครูทา่นหนึง่ของผมเคยพดู
ไว้วา่ อะไรท่ีมาอยูข้่างหน้าเราก็คืออนันัน้ เวลาเรามาเจออะไรมาขวางกัน้เราข้างหน้า เราไมไ่ด้จะหลบหนี แต่
เข้าไปพบเจอ ท าความรู้จกัเขา และน าพาเขากลบัเข้ามาวา่เขาจะ ... (เสียงไมช่ดั) ... เราอย่างไร นัน่คือพลงังาน
แรกท่ีเราจะดกูนัในเช้าวนันี ้และเม่ือเราได้โอบอุ้ม อาจจะเป็นคนท่ีเป็นขัว้ตรงข้ามของเราหรือผู้ อ่ืน นัน่จะท าให้
เรารู้วา่เพ่ือนของเรา คนท่ีสนบัสนนุเราเป็นอยา่งไร แล้วเราก็คอ่ยก้าวตอ่ไปพร้อมกบัสิ่งนัน้ มีความคิดอะไรผดุ
ขึน้มาไหม หรือมีค าถามอะไรไหมในชว่งนี ้
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ยงัสงสยัพลงังานท่ีรับเข้ามาและออกไป เม่ือวาน ช่วงไหนคือพลงังาน ยงัไมค่อ่ยเห็นภาพ 
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วิแกรม: เม่ือวาน พลงังานแรกคือการอนญุาตให้เข้ามา หรือการรับ โดยการไปข้างหน้าด้วยการให้ออกไป ช่วง
เช้าหลงัจากแบง่ปัน จะมีกิจกรรมวาดรูปและอนญุาตให้ความคดิสร้างสรรค์ไหลผา่นเราออกมาเป็นรูป นัน่คือ
การฝึกรับ และพอตอนบา่ย ตอนเราเดนิบนเส้นทางแตล่ะจดุ ถ้าเราไปถึงจดุนัน้จริงๆ เราจะสมัผสัได้วา่มีแรงดดู
บางอย่าง เป็นพลงังานคนละแบบ และถ้าเราได้สมัผสัตรงนัน้ จากจดุหนึง่ไปอีกจดุหนึ่งจะมีแรงดดูเอาไว้ การ
พยายามผลกัตวัเองเพ่ือให้ไป นัน่คือการถกูผลกัไปข้างหน้า คือการท่ีเราฝืนตวัเรากบัแรงโน้มถ่วงของโลกท่ีดงึ
เราเอาไว้ แล้วหาความแข็งแกร่งของตวัเองเพ่ือจะก้าวข้ามจดุนัน้ออกไป  

นัน่คือหลกัการส าคญัข้อท่ี 5 เป็นหลกัการท่ีงดงามมากส าหรับผม คือผู้ เดนิเคียงข้าง สนบัสนนุกนัไป 
อนัดบัแรก ความสมัพนัธ์ของผู้ เดนิเคียงข้าง คือเทา่เทียมกนั ดวงจิตของเราจะไมไ่ด้เข้ามาแล้วดงึมือมาวา่ให้
เดนิบนทางนีร่้วมกนั ดวงจิตของเราไมใ่ชพ่ลงังานท่ีจะเรียกร้อง แตด่วงจิตของเราบอกวา่ฉนัได้สร้างเส้นทางไว้
ให้คณุแล้ว ขึน้อยูก่บัคณุเองวา่จะเดนิหรือเปล่า และนัน่ไมใ่ชเ่ส้นทางท่ีไมท่ าอะไรเลย พาไปเลย ไปไหนก็ได้ 
ร่างกายนีเ้ธอจะพาไปไหนก็ได้ นัน่เป็น passive เรารอคอยไป ผมเองก็เป็นคนแบบนัน้ และเพิ่งมาตระหนกัรู้ว่า
น่ีเป็นการหยดุผมในการเดนิบนเส้นทางของผมเอง การเป็น partnership กบัดวงจิตของเรา เป็นการท าแบบ 
active คือเราเร่ิมเป็นคนกระท าเองก่อน เวลาเข้ามาบนเส้นทางของเรา เรารับด้วยความขอบคณุ แตก่ารกระท า
ออกไป มาจากพืน้ฐานของทางเลือกวา่จะท าหรือไมท่ าสิ่งนัน้ ส าคญัมากส าหรับพวกเราท่ีอาจจะต้องใช้เวลา
เข้าใจเร่ืองนีอี้กหน่อย ก่อนจะเข้าไปสูเ่ร่ืองผู้ปกปอ้ง ผู้พิทกัษ์ 

การศิโรราบแบบเป็นผู้กระท า เพราะเราเป็นผู้ เลือกท่ีจะศิโรราบ  
 
ซีม่า: การใช้ค าวา่ผู้กระท า เราไมไ่ด้ปลอ่ยเนือ้ปลอ่ยตวัแล้วรอวา่จกัรวาลกระท าอะไรกบัฉนั แตฉ่นัเลือกท่ีจะท า
ตามสิ่งท่ีเลือกเอง ต้องใช้ความพยายามข้างในของเรา 
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วิแกรม: น่ีคือเหตผุลวา่ท าไมมนัถึงเป็นคูห่กูนั น่ีคือสิ่งท่ีเราน าพาตะวนัตกและตะวนัออกมาอยู่ร่วมกนั เพราะ
ทางตะวนัตกมกัจะสอนวา่เรามีปัจเจก สามารถตดัสินใจได้ด้วยตวัเอง และบอกให้เลือกด้วยการใช้ความคดิ
แบบมีเหตผุลด้วย แตใ่นทางตะวนัออกบอกวา่เราเป็นสว่นหนึง่จกัรวาล เรารอคอยรับวา่มีญาณทศันะอะไรลง
มาผา่นเรา แล้วเราคอ่ยท าตามนัน้ แตส่ิ่งท่ีเราอยากมีคือการมีทัง้สองสว่น ท าให้วงกลมสมบรูณ์ ไมใ่ชอ่ยา่งใด
อยา่งหนึง่ ในขณะท่ีเรามีทางเลือกท่ีจะยอมศิโรราบไปกบัการท่ีมนัเกิดแล้วท าไป แตเ่รามีทางเลือกท่ีจะปฏิเสธ
ไมก้่าวเดนิเชน่กนั นัน่คือสว่นหนึง่ของเส้นทางท่ีเราเดนิ จากการฟังหลกัการนีแ้ล้ว มีอะไรท่ีเราอยากจะเพิ่มไหม  
 
ผู้เข้าร่วมชาย: จกัรวาลบางทีก็บอกวา่ให้เดนิขวา ไมเ่อาๆ ฉนัจะเดนิซ้าย เดินไปก่อนแล้ว พกัหนึง่จกัรวาลก็
บอกให้เราเดินขวาอยู่ดี เหมือนบงัคบัทางอ้อม แล้วเราจะท าอย่างไร  
 
วิแกรม: จกัรวาลจะมีความเห็นอกเห็นใจกบัเรา เพราะบางทีเราดทูิศทางของเราวา่มนัตงึเครียดเกินไป 
จกัรวาลก็เลยให้ท าไปก่อนแล้วกนั เอาแบบพืน้ๆ เลยนะครับ ทางเลือกมีสองอยา่ง แคจ่ะไปเส้นทางนีข้องฉนั 
หรือหนีมนัไปเส้นทางอ่ืนดีกว่า แตส่ิ่งส าคญัคือการท่ีเราตระหนกัรู้ไหมในการเลือกทางท่ีเราเดนิ หรือเราท าไป
แตไ่มมี่ความตระหนกัรู้เลย ถ้าเราไมต่ระหนกัรู้ในเส้นทางท่ีเราก้าวเดนิ จกัรวาลจะตบกลบัมา เพราะสิ่งหนึง่ใน
ความเป็นมนษุย์ คือเรามีความเป็นอิสระแม้กระทัง่ในระดบัดวงจิตด้วย ถ้ามีคนมาถามวา่เราเรียนอะไรมาใน
สามวนั ตอบในประโยคเดียวได้วา่คือการตดัสินเลือกอยา่งมีความตระหนกัรู้ แม้เราจะออกไปเส้นทางอ่ืน หนีไป
ไกล แตว่างใจเถอะครับ จกัรวาลจะคอยดแูลเรา ดวงจิตก็จะน าพาเรากลบัมาบนเส้นทางท่ีใช ่ 
 
ซีม่า: มีผู้ รู้ทา่นหนึง่ได้แบง่ปันให้ฉนัฟังและมีผลกระทบกบัฉนัมาก ไมใ่ชว่ิแกรมนะคะ ทัว่ๆ ไปสิ่งท่ีเราได้รับมา
คือทางเลือกสองทาง ทางหนึ่งคือการเดนิบนนัน้ด้วยความรักหรือความกลวั เวลาเราอยู่บนเส้นทางของเรา จะมี
คล่ืนความรักโอบอุ้มเราในการก้าวเดนิ แตเ่ม่ือเราตดัสินใจเดนิหา่งจากเส้นทางท่ีใช ่จะมีคล่ืนอีกแบบคือคล่ืน
ความกลวั แล้วความรักก็โอบอุ้มความกลวัเชน่กนั 
 
วิแกรม: เลา่จากประสบการณ์ของผม ผมเลือกจะไมเ่ข้าเส้นทางของผมเหมือนกนั แต่วิ่งเถลไถลไปท่ีอ่ืน แตผ่ม
มีครูบาอาจารย์คอยตบกลบัเข้ามา แล้วผมได้เห็นภาพวา่เปา้ประสงค์ของผมคือการสร้างสิ่งท่ีมีความรักให้กบั
โลกใบนี ้พอผมจบัอนันีไ้ด้ สิ่งท่ีเข้ามาในชีวิตผมคือทกุอย่างท่ีไมใ่ชค่วามรัก เชน่ ความรุนแรง ความโกรธ ความ
อิจฉา เพ่ือให้ผมเรียนรู้ว่าผมต้องค้นหาความรักให้กบัสิ่งเหลา่นี ้จนผา่นมาได้ และเข้าใจวา่ความรักคืออะไร 
และตอนนีผ้มอยากจะกลบัมาโฟกสัท่ีเร่ืองความกลวั วิตกกงัวล แตเ่พ่ือนร่วมทางหลกัๆ ของผมคือความกลวั 
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และอะไรท่ีขวางหน้าเราไว้ นัน่แหละคือทาง ส าหรับผม ความกลวัเป็นเพ่ือนร่วมทางท่ีงดงามมากในการ
เดนิทางของเรา ก่อนท่ีจะแบง่ปันเร่ืองนัน้ อยากจะให้เราเช็ควา่มีอะไรไหมท่ีเราอยากแบง่ปันให้กบักลุม่รับรู้ 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: จะลองแบง่ปันดเูผ่ือจะเป็นประโยชน์กบัตวัเองและกลุม่ พอพดูเร่ืองเป็นมิตรร่วมทางกบัจิต
วิญญาณ แล้ววิแกรมอธิบายถึงบางสิ่งท่ีเราได้รับมาจากสิ่งท่ีเป็นธรรมชาติหรือสิ่งท่ีเหนือกว่าตวัเรา สิ่งท่ีเรา
บอกวา่เป็นจิตวิญญาณ อาจจะเป็นจิตวิญญาณท่ีใหญ่กว่าตวัเราหรือเปลา่ เราก็เป็นส่วนหนึง่ของจิตวิญญาณ 
ไมเ่หมือนกบัว่ามีเราคนหนึง่ท่ีก าลงัจงูมือไปด้วยกนั แตเ่ป็นเราท่ีสลบับทบาทของเราและร่วมมือกบัจิต
วิญญาณของเราและจิตวิญญาณท่ีใหญ่กวา่ตวัเราหรือเปลา่ น่ีเป็นความเข้าใจท่ีอยากจะแบง่ปันและพดู
ออกมาดงัๆ เราตรงนีน้า่จะเป็นเราท่ีไมมี่ตวัตนถาวร แตเ่ป็นเราท่ีก าลงัเดนิทางร่วมทางไปกบัจิตวิญญาณของ
เราโดยมีจิตวิญญาณท่ีเหนือกวา่เขามาดแูล ถ้าเราเช่ือมโยงได้ แตถ้่าเราไมเ่ช่ือมโยง เราก็ดงึกลบัวา่ไมใ่ช ่เดนิ
หนีหรือสู้  เลยอยากจะเข้าใจวา่ค าวา่จิตวิญญาณหมายถึงจิตวิญญาณในแง่นีด้้วยหรือเปลา่ และเราเป็นผู้ ท่ี
คอยท างานด้วยวา่จะสู้จะหนี ถกูต้องไหม  
 
วิแกรม: งานท่ีท ามีงานเดียวคือท างานกบัตวัเอง เราไมต้่องท างานกบัสิ่งท่ีใหญ่กวา่เรา และคือการท างานท่ีเรา
อาจจะรู้สกึว่าฉนัตวัเล็กจงัเลย คว้าความกล้าขึน้มาเพื่อเดินตรงนีไ้ด้ด้วยความเบกิบานบนเส้นทางด้วยตวัเรา 
และด้วยปัญญา สิ่งท่ีคณุแบง่ปันเร่ืองประสบการณ์ท่ีการท างานด้านดวงจิต แตก่ารท่ีเราจะดแูลคนอ่ืนๆ ท่ีมี
ระบบความเช่ือคนละแบบ และเร่ืองแบบนีใ้นแตล่ะท่ีถกูเรียกได้หลายช่ือมาก คนท่ีเช่ือในเร่ืองธรรมชาติ จะ
เรียกวา่ Mother of Nature หรือเรียกวา่กายา ในฮินดจูะเรียกวา่ อคัมา มสุลิมจะเรียกวา่ รูห์ ในทางศาสนา
คริสต์จะเรียกวา่ Spirit แตใ่นศาสนาพทุธไมรู้่จะเรียกอะไร แตข่บวนการ New Age จะเรียกวา่ตวัตนสงูสดุ 
(Higher Self) ในยิวมีค าอธิบายท่ีหมายถึงเสีย้วสว่นหนึง่ของเรา การงานกบัตวัเองของเราเพ่ือกลบัไปเช่ือมโยง
กบัเสีย้วส่วนนีใ้นตวัเรา ผมถึงเข้าใจและรับรู้สิ่งท่ีคณุพดูให้ฟัง ผมไมอ่ยากจะไมเ่คารพพืน้ท่ีของศาสนาพทุธ 
เลยอยากให้เราเข้าใจวา่ ตรงนีเ้ป็นเร่ืองของแตล่ะก้าวท่ีเราก้าวเดนิ เราเลือกตดัสินในท่ีจะเดนิ และให้เช่ือวา่มี
ความเช่ือมโยงกบัตรงนัน้อยู่ และการท่ีเราเผชิญกบัความกลวั เป็นการท างานในสว่นของการเดนิอยูบ่น
เส้นทางนัน้เหมือนกนั 
 
ซีม่า: อยากจะเข้าไปรับรู้สิ่งท่ีคณุแบง่ปัน ... (เสียงไมช่ดั) ... ส่วนของเราท่ีสงูสดุ หรือพลงังานท่ีใหญ่ หรือ
ธรรมชาต ิไมว่า่รูปแบบอะไรท่ีผดุขึน้มาให้เราเห็น สิ่งท่ีเราได้รับคือข้อความจากสิ่งเหล่านี ้ก็แคเ่ข้าไปรับรู้และ
ยอมรับ ... คือการท างานกบัตวัเองเพ่ือเข้าไปได้ยินข้อความนัน้ ตวับง่ชีท่ี้ใช่คือชว่งท่ีเรารู้สกึสงบและจิตเราได้
เช่ือมตอ่แล้ว 
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วิแกรม: เราจะกลบัมาสูค่วามกลวั ผมต้องขอโทษไว้ก่อนเลย ถ้าสิ่งท่ีผมท าไมเ่คารพความเช่ือของใครบางคน
ในท่ีนี ้ผมไมมี่เจตนา แตผ่มจะน าพาเราเข้าใจเร่ืองราวท่ีจะเรียนรู้ อยากจะเช็คกบัพระอาจารย์วา่ ท่ีแบง่ปันไป
ตรงนี ้มีอะไรท่ีรู้สึกวา่ไมค่อ่ยเคารพหรือไมเ่ข้าใจสิ่งท่ีเราเป็นอยูเ่ลยไหมครับ 
 
 จริงๆ ไมไ่ด้อยากลงลกึเร่ืองนี ้อยากกลบัเข้ามาสูก่ารเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัความกลวั การท่ีเราคยุกนัตรงนี ้
เราอาจจะกลบัมาดใูหมไ่ด้ ส าหรับบางคนท่ีอาจจะรับรู้ยาก คือการท่ีเราเดนิทางไป มีพระพทุธเจ้าเป็นพลงังาน
ท่ีน าพาเรา ชว่ยได้เชน่กนั แตผ่มพดูอนันีเ้พ่ือจะรวมทกุอย่างเข้ามาในจดุนี ้ผมเห็นทกุคนเร่ิมพยกัหน้าก็ดีใจ แต่
ผมกลวัท่ีจะน าพาเร่ืองราวแบบนีเ้ข้ามาในพืน้ท่ีของศาสนาพทุธ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: เข้าใจเจตนาของวิทยากรท่ีแคร์เร่ืองนี ้แตค่ิดวา่เวลามีพาร์ทแบบนี ้เหมือนท าให้คนพทุธ
กลบัมาถามตวัเองด้วยวา่ เราเป็นคนพทุธแบบไหน ถ้าเราเข้าใจศาสนาพทุธจริงๆ ไมไ่ด้มีมิตแิคพ่ระพทุธองค์ 
แตเ่ป็นมิตคิวามพทุธะในพืน้ท่ีตา่งๆ เราจะได้มากขึน้ และเป็นความงามในพทุธะท่ีกว้างขึน้ด้วย 
 
วิแกรม: เราจะเร่ิมอยากไปตอ่ สิ่งท่ีผมอยากจะอธิบายคือแผนท่ีของจิต ช่วงนีมี้การท าวิจยัเพ่ือจะเข้าใจว่าจิต
หรือความคิดของเราท างานอยา่งไร ในส่วนความคิดของเรามีหลายเสีย้วสว่น เหมือนมีชมุชนอยูใ่นหวัของเรา 
ถ้าเราเติบโตมาในหมูบ้่าน เราจะมีหมูบ้่านในหวัของเรา แตถ้่าเราเป็นผู้น าธุรกิจ เราจะมีสิ่งนัน้ในหวัของเรา ถ้า
เป็นครูสอนนกัเรียน เราจะมีห้องเรียนในหวัของเรา มีเสีย้วสว่นหลกัๆ ท่ีจะอธิบายสามสว่น  

หนึง่คือผู้พิทกัษ์ สอง ผู้ถกูละเลย และสาม ผู้กระท า มาดวู่าหมายถึงอะไร  
 ผู้พิทกัษ์คือผู้ดแูลเรา ปกปอ้งเราจากความเจ็บปวดหรือโดนกระท า ไมใ่ห้เราเจ็บปวด หรือไมใ่ห้เราดโูง่ 
แล้วปกปอ้งเราไมใ่ห้เข้าไปสู่พืน้ท่ีท่ีเราไมรู้่หรือแตกตา่งจากเรา ในการท ากระบวนการเดนิบนเส้นทาง
เปา้ประสงค์ ผู้พิทกัษ์ของเราจะเข้ามา โดยเฉพาะเวลาท่ีเราจะก้าวข้ามไปอีกดนิแดนหนึง่ท่ีเราไมรู้่ เพ่ือมาดแูล
ความเป็นอยู่ของเราท่ีเคยดีอยูแ่ล้ว คนท่ีมาท าให้เรากระท าโนน่น่ี มกัจะมีเหตผุล ตรรกะ บอกให้เราท านัน่ท าน่ี  

มาถึงผู้ ท่ีถกูละเลย ถกูขบัไล ่คนท างานด้านญาณทศันะ สว่นใหญ่จะมีการท างานเพ่ือน าพาผู้ถกู
ละเลยกลบัมาอยูใ่นบ้านของเขาด้วย เพราะเวลาเราเตบิโต บางครัง้เราไปอยูใ่นพืน้ท่ีท่ีเขาบอกวา่การมีญาณ
ทศันะเป็นเร่ืองโง่ ไร้สาระ เป็นการท างานของสองสว่นแรกร่วมกนั อย่างแรกเธอต้องดฉูลาด แตน่ี่เป็นเร่ืองโง่
มากเลย ขอเชิญไปตรงมมุโน้นเลย  

อีกอยา่งหนึง่อาจจะเป็นเร่ืองการท่ีเราอยูใ่นเมือง ไมค่อ่ยเห็นต้นไม้ เราเลยไมเ่ข้าใจวา่ต้นนีเ้ป็น
สมนุไพร ต้องมีคนอีกส่วนหนึง่ท่ีเข้าใจระบบนี ้เพ่ือน าพาสิ่งนีก้ลบับ้าน หรือพฤตกิรรมท่ีเราขึน้อยูก่บัเทคโนโลยี
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มากเกินไป ท าให้มีบางเสีย้วสว่นท่ีถกูละเลยและเอาไปเก็บ เชน่ การใช้กเูกิลแมป คือการท าให้เสีย้วสว่นหนึง่
หายไป คือตวัท่ีท าให้เราสามารถรู้ทิศทาง สามารถเห็นภาพใหญ่ในหวัเราได้  
 จะเห็นวา่เสีย้วสว่นหลกัมีสามสว่น ทัง้หมดไมมี่ใครถกูผิด แต่เขามาอยู่ตรงนีเ้พ่ือจะดแูลเราตามหน้าท่ี
ของเขา ในตอนท่ีเราเดนิเม่ือวาน ถ้าเราสมัผสัได้ การเดนิแตล่ะก้าว เราจะเจอพลงังานแตล่ะจดุคนละแบบ การ
พบเจอพลงังานคือการท างานของสามสว่นนีอ้ย่างสอดคล้องกลมกลืนกนัไป ถ้าสามส่วนนีสู้้กนั ทะเลาะกนั 
การจะเดนิบนเส้นทางของเราจะเหน่ือยมาก ไมอ่ยากแล้ว พอเถอะ ในขณะท่ีเส้นทางเดนิ ต้องไปพาคนท่ีเรา
ละเลยกลบัมาด้วย เพราะเขาเป็นคนท่ีมีพลงังาน ... (เสียงไมช่ดั) .... เชน่กนั ลองคิดกนัดวูา่เราจะเร่ิมงานตรงนี ้
อยา่งไร ถ้าอยากน าพาคนท่ีละเลยกลบัมา ถ้าในด้านจิตคือพลงังานท่ีเราละเลยไป เพ่ือให้สามสว่นนีท้ างานกนั
สอดคล้อง ลองนกึดวูา่เราจะท าอะไรได้บ้าง มีใครอยากจะแบง่ปันไหม  

ควรจะท ากบัใครก่อน ผู้พิทกัษ์ ผู้ลงมือกระท า หรือผู้ถกูละเลย ... (เสียงไมช่ดั) ... จริงๆ แล้ว ตวัการ
กระท า เป็นตวัท่ีท าให้เราท างานได้ ขณะเดียวกนัต้องท าควบคูก่บัผู้พิทกัษ์ซึง่ถือกญุแจเปิดปิดประตขูองเราวา่
จะให้ใครเข้าใครออก ถ้าผู้พิทกัษ์ไมเ่ปิดประตใูห้ผู้ถกูละเลยเข้ามา เราจะไมมี่โอกาสเลย เพราะเขาเป็นคนจบัผู้
ถกูละเลยไปอยูม่มุนัน้ แล้วผู้พิทกัษ์เขาท างานบนความกลวั เพราะเขากลวัมาก เลยปิด ปกปอ้งเพ่ือให้เรา
ปลอดภยั 
 
พักเบรก 
10.38-11.00 น. 
 

 
 
วิแกรม: ผู้พิทกัษ์คนแรกท่ีเราจะรู้จกักนัคือคนท่ียึดความสมบรูณ์แบบ (The Perfectionist) คนคนนีจ้ะมี
ลกัษณะวา่ ทกุอยา่งต้องสมบรูณ์ ถ้ามีอะไรท่ีไมช่ดั ไมเ่ป๊ะ จะไมท่ า ยกตวัอยา่งเชน่ มีวนัหนึง่มาแบบไมรู้่เนือ้
รู้ตวั เขาจะบอกวา่หยดุ ไมใ่ชต่ามท่ีวางแผนไว้  
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คนท่ีสองเหมือนจอมบงการ (Task Master) ต้องท าทกุอยา่งให้เตม็ท่ี เป็นผู้ผลกัให้ท าตลอดเวลา แล้ว
ผู้พิทกัษ์คนนีจ้ะไมใ่ห้เราดแูลตวัเอง บางคนท่ีบอกว่าเป็นผู้ เยียวยา พอวนันัน้ท าจนเหน่ือย แล้วมีอีกเคสหนึง่เข้า
มา เหน่ือยจะตายอยู่แล้ว แตก็่ท า ให้รู้เลยวา่เสีย้วสว่นนัน้เขาเข้ามาท างานในตวัเราแล้ว เพราะเขาเป็นคนท่ีท า
ให้เรายุง่ตลอดเวลา เพ่ือให้เราจะไมก้่าวไปข้างหน้า แตใ่ห้เรายุง่อยู่ตรงนีจ้นเดนิตอ่ไปไมไ่ด้  

คนท่ีท าให้เรารู้สึกผิด (Guilt Tripper) คนคนนีม้าท าให้เรารู้สกึผิดตลอดเวลา ถ้าเราก าลงัเข้าไปในห้อง
แล้ว ขอโทษตลอดเวลา ฉนัผิดเอง คนคนนีท้ าให้เรารู้สกึเป็นคนแบบนัน้ การเดินบนเส้นทางของเราแล้วมีคนนี ้
มาเป็นผู้พิทกัษ์ เราจะรู้สกึวิตกกงัวลตลอดเวลา ต้องแก้โน่นแก้น่ีกบัตวัเองตลอดเวลา จะท าให้เราไมไ่ปถึงจดุท่ี
ต้องไปตอ่  

คนขีก้งัวล ตัง้ข้อกงัขา (The Skeptic) เขาจะมีลกัษณะวา่ กลวั ไมแ่นใ่จ ลงัเลตลอดเวลา ท านัน่ก็ไมดี่ 
ท าน่ีก็ไมไ่ด้ มองไปทางไหนมีแตปั่ญหาอปุสรรคไปหมด ไมก่ล้าท า การไมเ่ช่ืออยา่งเต็มท่ี บางครัง้มีประโยชน์ 
เพราะพอมาถึงจดุหนึง่เราอาจจะตัง้ค าถามวา่ ท าไมถึงท าอยา่งนี ้เกิดอะไร เพราะอะไร แตถ้่ามาในรูปแบบผู้
พิทกัษ์ เขาจะมาในลกัษณะท่ีวา่ท าได้จริงหรือ ใชห่รือ มาในลกัษณะไมเ่ช่ือมัน่ ไมไ่ว้วางใจ  
 ผมจะเอาข้อนกัควบคมุภายใน (Inner Controller) และผู้จดัการภาพลกัษณ์ (Image Consultant) มา
รวมกนั คนแรกนกัควบคมุภาพในจะมีลกัษณะท่ีมาบอกเราวา่ เธอต้องเดนิแบบนีส้ิ เธอต้องรู้สกึแบบนีส้ิ เช่น 
เธอต้องเป็นคนเบกิบานตลอดเวลาทัง้ท่ีข้างในเศร้ามาก หรืออาจจะมาในลกัษณะท่ีว่า โลกน่าเศร้าเหลือเกิน 
เธอไมมี่สิทธิหรอกนะท่ีมีความสขุ แตจ่ริงๆ แล้วเราสามารถเมตตากรุณากบัสถานการณ์ของโลกได้ และยงัมี
ความเบิกบานใจได้  
 สว่นนกัจดัการภาพลกัษณ์ ยกตวัอยา่งเราเป็นกระบวนกร เราต้องมีความมัน่ใจ ยืนพดูได้อยา่งสง่างาม 
เขาจะไมอ่นญุาตให้เราโกรธได้ ถ้าเรามีผู้พิทกัษ์ตวันี ้จะท าให้เราไมเ่คยเข้าไปสมัผสัวา่ตอนนีฉ้นัรู้สกึอะไร แต่
ฉนัต้องแสดงออกแบบนี ้จ าได้ไหมวา่วนัแรกท่ีเรามา เปา้ประสงค์เป็นพลงังาน เป็นความคดิทางใจ และการลง
มือกระท า สองคนนีมี้สิ่งหนึง่ร่วมกนัคือบอกวา่คณุมีพลงังานเดียว ถ้ามีอยา่งนีเ้ยอะๆ มนัจะเหน่ือย  

นกับัน่ทอน (The Under miner) จะมาในลกัษณะค าพดูง่ายๆ เลยว่า เธอท าได้ดีกวา่นี ้เธอไมเ่ทา่เขา
หรอก คนนัน้ท าได้ดีกวา่เธอตัง้เยอะ เวลาเราเดนิผา่นเส้นทางของเรา แม้จะสวยงามอยา่งไร นกับัน่ทอนก็จะ
บอกวา่ไมไ่ด้พิเศษอะไร ทกุคนก็เป็นอยา่งนี ้ลองคิดดีๆ คะ่วา่มนัเป็นแบบนี ้มีข้อเสียหายอยา่งไร คือเราไม่
อนญุาตให้ตวัเองช่ืนชมความงามระหวา่งทางในการก้าวเดนิบนเส้นทางของเราเลย เราไมรู้่สกึเบกิบานเลย 
เพราะเราไมส่ามารถเข้าไปรับรู้วา่เราเป็นอยา่งไร  

นกัจดัสรรปัน้แตง่ตามแบบพิมพ์ (The Molder) คล้ายๆ ผู้ควบคมุภายใน แตส่ิ่งท่ีเขามีหลกัคือเขามี
ภาพวา่เส้นทางท่ีเราก้าวเดินเป็นแบบไหน ยกตวัอย่างเชน่ ในการเป็นกระบวนกรหรือโค้ช เรามีภาพในหวัวา่
เวิร์กช็อปนีต้้องมีน า้ตาพร่างพรู ถ้าไมมี่น า้ตาออกมา เวิร์กช็อปไมไ่ด้เร่ือง หรือเป็นภาพวา่การท างาน
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เปา้ประสงค์เป็นงานท่ียาก หนกั ต้องไปให้ได้ ท าไมฉนัเดินผา่นพวกนีย้ากจงัเลย เอาใหม ่ต้องเดนิผา่นให้ยาก
กวา่เดมิ  

เสียงพวกนีส้ าคญัตอ่การก้าวเดนิ เพราะเป็นจดุท่ีท าให้เราไปตอ่หรือไมไ่ปตอ่ ยกตวัอยา่งเชน่ วิแกรม
บอกวา่สว่นใหญ่เวลาผมท างานกบัคนอ่ืน เธอท างานเย่ียมมากเลย อยากจะท างานร่วมด้วย มาท างานกบัเรา
ไหม ถ้ามีเสียงนี ้คนนัน้จะเดินกลบัมาถามวา่จริงหรือ มีอะไรซอ่นเร้นอยู่หรือเปลา่ สิ่งท่ีเธอพดูมนัใชห่รือ  

คนสดุท้าย ผู้ท าลายล้าง (The Destroyer) คือเขามาแบบรักเรา อยากให้เราเป็นเวอร์ชัน่ท่ีดีท่ีสดุ แต่
พอถึงจดุหนึง่ท่ีเราประสบความส าเร็จมาก เขาจะเข้ามาและให้เราท าบางอย่างเจ๊ง เขามาท าไม ท าไมเขาต้อง
ท าให้เราเจ๊ง ลม่สลายเลย เขาปกปอ้งเราจากอะไร “ความทะเยอทะยาน” เขามาเพื่อปกปอ้งเราไมใ่ห้ประสบ
ความส าเร็จ ไมใ่ห้เราสอ่งแสงสวา่งในตวัเอง ลองเดาวา่ท าไมครับ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ถามวิแกรมวา่ ท าไมเราถึงกลวัจะประสบความส าเร็จ เขาถามกลบัเลยตอบวา่ คิดวา่ท าไม คง
จะกลวัการเปล่ียนแปลงสิ่งท่ีมีอยูแ่ล้ว กลวัสญูเสียอตัลกัษณ์หรือเปลา่ เขาบอกวา่จริงๆ แล้วเรากลวัจะสญูเสีย
ตวัตน อตัตาของเรา 
  
วิแกรม: ค าถามเย่ียมครับ มีสองเหตผุล อยา่งแรกอาจจะชว่งวยัเดก็ของเรา พอเราท าอะไรประสบความส าเร็จ 
มีประสบการณ์บางอยา่งท่ีเจ็บปวด อาจจะไมไ่ด้รับการยอมรับจากเพ่ือน แปลแยก หรือไมไ่ด้รับความเบิกบาน
จากประสบการณ์นัน้ ผู้พิทกัษ์สว่นใหญ่จะมาในช่วงวยัเด็กของเรา อาจจะถกูสร้างขึน้มา หรือเกิดเหตกุารณ์
กะทนัหนั แตท่ าให้เกิดปม อยา่งเชน่ถ้าเราประสบความส าเร็จ จะท าให้มีคนอิจฉาเรา คนมองเราไมดี่ อยา่
ประสบความส าเร็จเลย ไมดี่หรอก  

อีกเหตผุลหนึง่และเป็นเหตผุลหลกัท่ีท าให้ผมมีปัญหากบัการประสบความส าเร็จ เวลาบางคนประสบ
ความส าเร็จ แสงทกุแสงจะส่องมาท่ีเขา และเขาจะดโูดดเดน่ แตมี่บางคนท่ีไมไ่ด้รับแสงนัน้ ตอนเด็กๆ ผม
ประสบความส าเร็จ ผู้ใหญ่ทกุคนมองเขา แตน้่องสาวเขาไมมี่ใครมองเลย พอเห็นน้องเจ็บปวด ผมยิ่งเจ็บปวด 
เราไมอ่ยากท าให้คนท่ีเรารักเจ็บปวด เลยบอกวา่ฉนัไมป่ระสบความส าเร็จดีกวา่ เพราะเขาจะเจ็บปวด สรุปคือ
ถ้าเราประสบความส าเร็จ เราอาจจะกงัวลว่าคนอ่ืนจะมาท าร้ายเรา หรือเราไปท าร้ายคนอ่ืน  

ทัง้หมดเป็นผู้ปกปอ้ง เขามาปกปอ้งเราเพราะรักเรา เราไมจ่ าเป็นต้องไปเกลียดเขา เพราะอะไรอยู่บน
เส้นทางนัน่แหละคือเส้นทาง แตส่ิ่งท่ีเราต้องท าคือท าความเข้าใจวา่ ท าไมเขาเข้ามาและเขามาเพ่ืออะไร เราจะ
ใช้การกระท าท่ีใช้เหตผุลเข้ามาท างาน อาจจะกบฏบ้าง ไมเ่ช่ือเขาบ้าง เหมือนเวลาเราท างานในชมุชน ในกลุม่ 
ในห้อง แตล่ะคนจะมีบทบาทของตวัเองไป แทนท่ีเราจะให้เขามาปกปอ้งเรา เราก็ให้เขาได้บทบาทในการท า
หน้าท่ีนัน้ แตเ่พ่ือจะมาสนบัสนนุเราแทน  
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เราจะไปฝึกกนั แตต่อนนี ้อย่างเดียวท่ีส าคญัคือมีความตระหนกัรู้ก่อน ให้จบักลุม่ 4 คนใหม่ๆ  ท่ียงัไม่
เคยคยุด้วย เรามีผู้พิทกัษ์หลายตวั แตใ่ห้เลือกสดุๆ สองตวัท่ีเป็นตวัใหญ่ท่ีมกัจะเข้ามาในการเดนิเปา้ประสงค์
ของเรา เข้าไปฟังเสียงวา่สองตวันีเ้ขาพดูวา่อะไร เขามีวตัถปุระสงค์อะไร เขามาเพ่ือรักเรา แตท่ าอยา่งอ่ืนไมเ่ป็น
เลยนอกจากปกปอ้ง ลองเข้าไปค้นด ู

 
(จบักลุม่ 4 คนเลือกผู้พิทกัษ์สองตวัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสดุในยามท่ีเราเดนิอยูเ่ส้นทางเปา้ประสงค์และ

แบง่ปันกนัในกลุม่ – 35 นาที) 
 

  
 
 เราจะให้พดูรอบวง โดยการสุ่มทกุๆ สามคน ถ้าเราไมถ่กูสุ่มแตอ่ยากแบง่ปัน สามารถเอาไมค์จากคนท่ี
สามมาพดูได้ หลงัจากพดูรอบวงแล้ว ผมจะบอกพวกเราว่า พอเรารู้วา่ผู้พิทกัษ์ท างาน เราจะท างานกบัมนั
อยา่งไร ก่อนท่ีเราจะเร่ิมแบง่ปันกนั ขอให้ทกุทา่นสง่ความรู้สกึขอบคณุถึงผู้พิทกัษ์ของการ ก่อนเราจะหาวิธีการ
อยูร่่วมกบัผู้พิทกัษ์ เน่ืองจากเราท างานกบัเขาเป็นหลกั เขาเป็นผู้ดแูลเรา เราจะมาถึงจดุนีไ้มไ่ด้เลยถ้าไมมี่เขา 
อยากให้ชว่งเวลานีส้ัน้ๆ สง่ความรู้สกึขอบคณุ ระลกึถึงผู้พิทกัษ์ของเรา แม้วา่กลยทุธ์ วิธีการของผู้พิทกัษ์เหลา่นี ้
ไมดี่ตอ่ตวัเราเทา่ไหร่ แตเ่กิดขึน้จากความตัง้ใจท่ีดี ... ทา่นไหนท่ีอยากเร่ิมพดูเป็นคนแรก  
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ตวัท่ีเลือกเป็นอนัดบัหนึง่นกัควบคมุ ตวัเองจะไมย่อมให้ตวัเองมีความทกุข์ ท าตวัเหมือนอยูใ่น
โลกแหง่ความสขุตลอดเวลา มีอะไรมากระทบและท าให้ตวัเองไมดี่ จริงๆ โกรธตวัเองบอ่ยๆ แต่คนข้างนอกไมรู้่ 
สอง จะเป็นจอมบงการ ท าตวัยุง่ตลอดเวลา แตพ่อเปิดตารางแล้ววา่ง จะสงสยัวา่ท าไมวา่ง และไมย่อมให้
ตวัเองว่างเทา่ไหร่ 
 
วิแกรม: ไมว่า่ใครจะพดู เราจะเฉลิมฉลองผู้ปกปอ้งกนั 
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ผู้เข้าร่วมชาย: ตวัท่ีท างานมีสองตวัท่ีแบง่ปันในวงคิดวา่ คือ ตวันกัจดัการภาพลกัษณ์ซึง่ดแูลเราตามพืน้ท่ีท่ี
เราอยู ่เวลาท่ีเราสอนวิชาอะไรอยู ่ต้องใช้ความเป็นอะไร เราจะดงึเอาตวันัน้ขึน้มาเป็นเราทนัที เราจะเซต
ความคดิ พฤตกิรรมทกุอยา่งของเราให้เป็นตวันัน้ทนัที อีกตวัหนึง่ท่ีท างานหนกัมาก คือ ผู้ตัง้ข้อกงัขา เป็นตวัท่ี
ท าให้เราไมอ่ยู่กบัอะไรนานๆ เวลาท่ีเรามีความรู้สึกกบัอะไรบางอยา่งมากๆ จะเร่ิมถามตวัเองวา่ จริงหรือ เวลา
ท่ีเรามีความสขุกบัอะไร มนัจะถามเราตลอดเวลาวา่น่ีเป็นความสขุของแกจริงๆ หรือเปลา่ เวลาท างานอะไร มนั
จะถามเราตลอดวา่น่ีใชห่รือท่ีเราอยากท า เลยท าให้เราไมอ่ยูก่บัอะไรนานๆ พยายามบอกวา่เรามีทางอ่ืนอีก
หรือเปล่า น่ีไมใ่ชท่างเดียวนะ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ตอนเข้ากลุ่มรู้สกึวา่เรามีครบทกุตวัเลย แตส่ าหรับเราคดิวา่มีสองตวัหลกัๆ ตวัแรกคือคนท่ี
ชอบความสมบรูณ์แบบมาก พอถึงวนัหนึง่ท่ีเราฟขูึน้ไปมาก และพอถึงจดุท่ีเราล้มเหลว เราเลยกลบัมาเป็นผู้ ท่ี
ท าให้รู้สกึผิดตลอดเวลา เราขอโทษมากขึน้ โทษตวัเองมากขึน้ พอเร่ิมแบง่ปันและทกุคนในกลุม่สะท้อนกลบัมา 
ตวัเราเองอาจจะยงัไมเ่จอผู้พิทกัษ์ของเราจริงๆ ต้องใช้เวลาทบทวนตวัเอง สะท้อนตวัเองด ูแตก่ารเข้ากลุม่ชว่ย
มากๆ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ผู้ปกปอ้ง ... (เสียงไมช่ดั) ... เห็นจอมบงการ ต้องท าทกุอยา่งให้เตม็ท่ี และยดึความสมบรูณ์
แบบ สองตวัท างาน แตก็่ขอบคณุเขานะ รู้สกึรักเขาทกุตวัวา่เป็นกลไกปกปอ้งเราตลอดชีวิตตัง้แตว่นัท่ีเกิดจนถึง
ปัจจบุนัก็ยงัท างานอยา่งแข็งขนัมาก ต้องขอบคณุกลัยาณมิตรในกลุม่มาก 
 
วิแกรม: ถึงแม้วา่เรารู้สกึขอบคณุว่าเรามีเพ่ือนยาก เพ่ือนท่ีไหนจะอยูก่บัเรามาตลอดชีวิต แตต่อนนีเ้ราต้อง
บอกเขาแล้วว่าเราเป็นใหญ่แล้ว เราสามารถดแูลควบคมุได้ เราจะขอความชว่ยเหลือจากเขาเฉพาะเวลาท่ีเรา
ต้องการเทา่นัน้ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: จากในกลุม่เม่ือครู่ อยากจะสะท้อนวา่เห็นความสวยงามบางอยา่ง คือการเห็นวา่ผู้พิทกัษ์
ไมใ่ชเ่รา ยอมรับวา่มีอะไรในตวัเราบ้าง เห็นกระบวนการก่อนท่ีเราจะพดูออกไปวา่น่ีคือผู้พิทกัษ์ของเรา ก็ท้า
ทายเราแล้ว และเห็นว่าทกุคนต้องใช้ความกล้าหาญพอสมควรในการบอกว่าน่ีคือผู้พิทกัษ์ของเรา เหมือนยอม
ให้ผู้พิทกัษ์ไมใ่ชเ่รา เป็นโมเมนต์ท่ีดี 
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ผู้เข้าร่วมหญิง: ตอนแบง่ปันกนัในกลุม่ พอเรารู้ว่าผู้พิทกัษ์ของเราคืออะไร มีบางชว่งท่ีเรารู้สกึวา่เรามีอิสระท่ี
จะเลือกวา่เราอยากจะท าอะไร เลยอยากจะแบง่ปัน 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: มีความสมบรูณ์ท่ีเหมือนถ่ายทอดมาทางกรรมพนัธุ์ และข้างในเราเองมี inner controller เป็น
ผู้พิทกัษ์ท่ีสู้รบกนัตลอดเวลา 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ของเราเหมือนจะยุง่ตลอดเวลา ท าให้เราหลงลืมจดุมุง่หมายภายในท่ีเราอยากจะท า มี
เร่ืองราวมากมายเข้ามา ทัง้ท่ีเราไมต่ัง้ใจและเราตัง้ใจท าเอง อีกอย่างหนึง่ท าให้เราไมไ่ด้เปิดโอกาสให้ตวัเองช่ืน
ชม หรือมองเห็นความงาม ความสขุ ความเบิกบานในวิถีท่ีเราเดนิไป เหมือนวา่ยงัไมโ่อเค เรามีความสขุดีแล้ว
หรือยงั หรือว่ายงั จะมีการกดทบัอยู ่อนัท่ีจริงแล้ว ถ้าเราไมท่ าตวัให้ยุง่ ด าเนินไปตามวิถี เราจะมีเวลามอง
ความงดงามท่ีเกิดขึน้กบัเราระหวา่งเดนิได้ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: กระบวนการนีท้ าให้เรารักผู้พิทกัษ์ได้ง่ายขึน้ ก่อนหน้านี ้การค้นเจอผู้พิทกัษ์ เราไปเน้นด้านมืด 
เราทกุข์ทรมานกบัมนันานพอสมควร กระบวนการนีท้ าให้เรารู้สกึว่า มนัไมไ่ด้ด้านมืด แตคื่อตวัเราท่ีนา่รักมาก 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ตอนแลกเปล่ียนในวง ท าให้เราพบวา่ตวัเองมีครบ 9 ตวัเลย อยูท่ี่สถานการณ์ชีวิตวา่เราจะ
เลือกหยิบเลือกใช้อนัไหนมา พอให้โอกาสท าความรู้จกัเขา เห็นเขา เผชิญหน้ากบัเขา ท าให้เห็นว่าจริงๆ แล้ว
เขาก าลงัปกปอ้งเราจากอะไร ตวัเองอย่างแรกท่ีมาเลยคือ ยึดถือความสมบรูณ์แบบ บางคนอาจจะรู้สกึวา่ต้อง
ท ามากๆ แตเ่รากลบัพบวา่เราไมย่อมท าอะไร เพราะเรารู้สกึวา่ยงัไมดี่พอ เชน่ ถ้าเราจะปลกูผกัสวนครัว ถ้าไม่
ข้อมลูเร่ืองดนิ กระถางท่ีสวย ท่ีดนิท่ีใช ่ไมไ่ด้องศาทิศทางลม เราก็ยงัไมย่อมลงมือปลกูผกั ซึง่จริงๆ แล้ว เขา
ก าลงัปกปอ้งเราจากความกลวัความล้มเหลวหรือเปลา่ เราก าลงัหลีกหนีอะไรไหม พอเราเห็นแง่มมุนัน้ เราก็
ต้องขอบคณุเขาเป็นธรรมดา รู้สกึวา่ได้เรียนรู้ตรงนีม้าก เอาเข้าจริงท าให้เราเห็นการถกูละเลยด้วยความอ่อนแอ
บางอย่างในตวัเอง 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ขอบคณุผู้พิทกัษ์ ท่ีมาครัง้นีอ้าตมาเห็น แตก่่อนไมเ่ห็นชดัแบบนี ้พอมาคราวนี ้แยกแล้วเห็น
ตวัตนท่ีชดัเจนขึน้วา่ตวัเราถกูครอบง าไว้เยอะ ตวัแรกคือความสมบรูณ์แบบ ท าอะไรต้องเป๊ะ ถ้าไมเ่ป๊ะจะขดัใจ
มาก จะมองคนท าตดิลบทนัที ท าไมท าไมไ่ด้อยา่งท่ีพดู ท าให้ความทกุข์เกิดท่ีใจเราเอง ตวัท่ีสองคือตวัจดัการ 
ภาพลกัษณ์ต้องดดีูตลอด เราเป็นพระต้องดดีู ก่อนจะปล่อยภาพออกไปต้องไมเ่รียบร้อย ถ้าไมเ่รียบร้อย ใครคมุ 
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จะเป็นลกัษณะแบบนีต้ลอดเวลา เป็นอตัลกัษณ์ตวัเองเลย มาครัง้นีจ้ะลองปล่อย และท่ีผา่นมาจะขอขอบคณุ
เขาอยา่งยิ่ง 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ตอนเข้ากลุ่ม ยงัไมค่อ่ยรู้สึกวา่เรามีตวัผู้พิทกัษ์อะไรบ้าง แตพ่อคยุกนัในกลุม่ รู้สกึวา่เยอะ 
หลกัๆ ท่ีดขูองตวัเองคือ เราจะรู้สกึวา่ตวัเองท าอะไรแล้วจะรู้สกึผิด เลยไม่อยากจะก้าวออกมา เพราะท าแล้ว
กลวัจะผิด อีกสว่นหนึง่คือผู้ท าลายล้าง บางทีท าอะไรไปคร่ึงๆ กลางๆ แล้วหยดุไปเฉยๆ แตมี่ตวัหนึง่ท่ีอยาก
ถามวิแกรมคือ มีบางอยา่งท่ีเรารู้วา่ท าได้ ท าส าเร็จ และง่ายมากแคดี่ดนิว้ แตก็่ไมเ่ร่ิมคิดเร่ิมท าเสียที แตไ่ปท า
เร่ืองยากๆ เหมือนเร่ืองปลกูผกั จะถามวา่เป็นเร่ืองของผู้ท าลายล้างหรือเร่ืองของผู้สมบรูณ์แบบ 
 
วิแกรม: จริงๆ แล้วอาจจะอยูใ่นหมวดของผู้ท าลายล้าง เชน่ การผดัวนัประกนัพรุ่ง คือการไมท่ าอนันี ้แตไ่ปท า
พรุ่งนี ้อีกตวัหนึง่ท่ีไมไ่ด้อยูบ่นกระดาน คือตวัหลบเล่ียง ตวัหลบออกมาจากแกนหลกั ขอบคณุท่ีพดูออกมานะ
ครับ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: เราถกูสอนมาวา่ท าอะไรต้องตัง้วตัถปุระสงค์ มีผลสมัฤทธ์ิ ได้ผลลพัธ์ ฉนัต้องท าให้ได้ เพราะ
เราถกูวดัโดยสง่เหลา่นี ้แล้วกลายเป็นโมเดลของตวัเองว่า ต้องท าได้อยา่งนีส้ิ เพราะเราเป็นคนตัง้ จดุสมดลุอยู่
ท่ีไหน ตกลงว่าเป็นผู้พิทกัษ์ หรือมนัท าให้เราส าเร็จ หรือเราควรจะเรียกวา่อะไรกนัแน่ 
 
วิแกรม: เป็นค าถามท่ีงดงาม แตผ่มจะตอบหรืออธิบายเร่ืองนีไ้มไ่ด้เลย ถ้าไมไ่ด้อธิบายถึงแนวคดิของโรเบร์ิต คี
แกน ท่ีพดูเร่ืองการเปล่ียนแปลง แนวคิดของคีแกนอาจจะตอบค าถามนีไ้ด้วา่ ควรจะเรียกผู้พิทกัษ์นีว้า่อะไรดี 
เวลาท่ีเราท างานเก่ียวกบัเปา้ประสงค์ทางจิตวิญญาณ เป็นการท างานเก่ียวกบัการยกระดบัความตระหนกัรู้
ของเรา เส้นทางท่ีเราเดิน เราจะเห็นเลยวา่เรามีความตระหนกัรู้ไหม พอเราเดนิผา่นมนัได้ เราจะไมเ่หมือนคน
เดมิ แตเ่ราจะเห็นตวัเองและผู้ อ่ืนตา่งไปจากเดมิ การท่ีเราปรับการตระหนกัรู้ใหม ่จะมีเร่ืองความเข้าอกเข้าใจ
ผู้ อ่ืนอยา่งมาก มีความกรุณาอยา่งมาก หรืออาจจะเป็นการท่ีเราเร่ิมตระหนกัรู้ในการใสส่ิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาต ิหรือความตระหนกัรู้ในการเยียวยาหรือพลงังาน การเข้าไปรับรู้ญาณทศันะก็เป็นการปรับความ
ตระหนกัรู้เช่นกนั ในหนงัสือของคีแกน เขาอธิบายจิตสามแบบ 
 จากท่ีตัง้ค าถามมา ผู้พิทกัษ์ท างานในระดบัจิตท่ีหล่อหลอมจนเป็นอตัตาของเรา ทัว่โลกไมว่า่จะเป็น
วฒันธรรมแบบใด เราจะเห็นจิตในสามระดบันี ้ 

อยา่งแรก Socialize mind หรือ จิตสงัคม คือการท่ีเราถกูฝึกให้เป็นสิ่งนัน้ เราเติบโตมาในวฒันธรรม
แบบไหน เราจะถกูฝึกให้เป็นแบบนัน้ วา่อนันีคื้อใช่หรือไม่ใช ่บทบาทนีส้ าหรับผู้ชาย ส าหรับผู้หญิง เป็นการก่อ
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รูปร่างให้เราเห็นภาพด้วยวา่ อยา่งไรถึงเรียกวา่ประสบความส าเร็จ ในระดบัจิตนี ้คนส่วนใหญ่บนโลกจะอยูก่นั
แบบนี ้ซึง่หมายถึงว่าคนข้างนอกจะสร้างกฎขึน้มาให้ แล้วเราปฏิบตัติาม ถ้าเราได้ท าตามท่ีเขาก าหนดไว้คือเรา
ประสบความส าเร็จแล้ว เชน่ เราได้รับปริญญา เรียนจบแล้ว หรือการท่ีเราพดูภาษาองักฤษได้ดี ถือว่าเป็นคนท่ี
มีความรู้ อนันีเ้ป็นเร่ืองท่ีสงัคมสร้างขึน้มา ไมไ่ด้เก่ียวกบัความตระหนกัรู้เลย อีกอยา่งหนึง่คือเสือ้ผ้า กระเป๋าท่ี
เราถือ เราใส ่อนัไหนท าให้เราดดีู อนัไหนถึงจะเข้ากบัคนได้ เป็นระดบัจิตสงัคม ไมใ่ชว่า่ดีไมดี่ แตเ่ป็นการ
กระท า เชน่ เราไปงานแตง่งานของคนคนหนึง่ ขออวยพรให้ประสบความส าเร็จในชีวิตการแตง่งาน แตไ่มไ่ด้มา
จากข้างใน แตเ่ป็นการท าตามหน้าท่ี หรือการปฏิบตัติามศาสนา แตเ่ราไมไ่ด้เข้าใจแล้วท าตาม เป็นการท าจิต
ให้เก่ียวพนักบับริบทสงัคม แล้วเราก็ถกูฝึกให้เป็นแบบนี ้และคดิว่าเราประสบความส าเร็จ นัน่คือความคดิท่ีเรา
ปฏิบตัมิาตามบริบทสงัคม ไมมี่อะไรผิดเลย แคช่ว่งผา่นจากการท าตามบริบทสงัคม และเราก าลงัจะเข้าสูบ่ทท่ี
เราเขียนเอง ตวัผู้พิทกัษ์จะเข้ามาแล้วบอกว่าไมใ่ชน่ะ ไมดี่พอ เพราะคนยดึตดิกบัความสมบรูณ์แบบ เขายดึกบั
ระดบัหนึง่ท่ีตัง้เอาไว้เอง หรือกฎท่ีถกูตัง้เอาไว้ ยกตวัอย่างเชน่ ถ้าเราจะไปเต้นร าตามขัน้ตอนท่ีเขาก าหนดไว้คือ
สมบรูณ์ จากนัน้ความตระหนกัรู้เข้ามา และเหมือนพวกเราอยูใ่นชว่งท่ีเราจะแตง่บทความเป็นเราขึน้มาเอง ถ้า
เราอยูใ่นระดบัท าตามบริบทสงัคม เราคงไมท่ าเวิร์กช็อปแบบนี ้เพราะการท าสิ่งเหลา่นีท้ าให้อตัตาของเรากลวั  
 มาถึงระดบัท่ีสร้างเร่ืองราวหรือบริบทของเราเอง (Self-Authoring mind) เป็นระดบัความคดิของเราท่ี
ไมไ่ด้เช่ือหรือท าตามท่ีกฎบอกมา แตเ่ร่ิมหาความหมายของตวัเองกบัสิ่งท่ีเราท า ระดบันีเ้ป็นระดบัส าคญัท่ี
เปา้ประสงค์จะผดุขึน้มา เพราะเป็นเส้นทางท่ีเราก าลงัไปในสิ่งท่ีเราไมรู้่ ประชากรท่ีอยูใ่นระดบัความคดิบริบท
สงัคมมีมากกวา่คนท่ีอยูใ่นบริบทท่ีเราสร้างขึน้มาเอง เพราะคนท่ีจะอยูร่ะดบันีไ้ด้ ต้องเผชิญกบัผู้พิทกัษ์ของ
ตวัเอง เพื่อจะก้าวข้ามและพาตวัเองไปตอ่ ในระดบัความคดิท่ีเราสร้างขึน้มาเป็นบริบทของเราเอง วตัถปุระสงค์
เร่ิมมีความหมายน้อยลง แตก่ระบวนการท ามีความหมายเพิ่มขึน้ ผู้พิทกัษ์ของเราเลยต้องปรับกระบวนการของ
ตวัเองว่าตอนนีค้นนีก้ าลงัท าอะไรอยู ่จะไปไหน 

ตอ่มาเป็นระดบัท่ีสาม คือ การท่ีตวัเราแปรเปล่ียน เปล่ียนผา่น (Self-Transforming mind) จะเป็นชว่ง
ท่ีอตัตาของเราเล็กลง และเราสามารถเป็นเพ่ือนร่วมชีวิตกบัเขาได้ เพ่ือนเราบางคนในห้องอยูใ่นระดบันีแ้ล้ว 
การผา่นแตล่ะระดบัตัง้แตบ่ริบทสงัคม ถึงตวัเรา และการแปรเปล่ียน สิ่งท่ีสงัเกตได้คือเราจะท าน้อยลง แตเ่ป็น
มากขึน้ แล้วความคิดเก่ียวกบัเร่ืองของอตัลกัษณ์จะมีการปรับเปล่ียนตลอดเวลา ไม่ใชย่ดึตดิกบัตวัตนใดตวัตน
หนึง่ 

เป็นค าตอบท่ียาวส าหรับค าถามสัน้ๆ ถ้าพดูสัน้ๆ คือ วตัถปุระสงค์จะเปล่ียนไปเร่ือยๆ ตามท่ีเราเข้าไป
ท างานกบัมนั และทกุครัง้ท่ีเราตดัสินใจเดินไปบนเปา้ประสงค์แตล่ะสว่น จะดงึเข้ามาถึงวิวฒันาการของระดบั
ความคดิเหล่านี ้
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ผู้เข้าร่วมหญิง: การใช้ชีวิตปกตเิหมือนจะรู้ตวัระดบัหนึง่วา่เราเป็นแนวสมบรูณ์แบบ อยา่งท่ีสองคือ Task 
Master รู้สกึวา่ใชเ่ราอีก แตพ่ยายามเฝา้ดวูา่เรามีอะไรมากๆ อีกไหม พอมาถึง 9 อนั เลยกลบัมาทบทวนได้วา่ 
อยา่งไรเราก็เป็น Perfectionist กบั Task Master ถ้าเรามีภารกิจอะไร เรารู้สึกวา่อยากจะท าให้ประสบ
ความส าเร็จตามท่ีเราตัง้ไว้ แตเ่ราไมไ่ด้คาดหวงัคนอ่ืน ตอนเข้ากลุม่ มีพ่ีคนหนึง่พดูวา่มนัคือ darkness ขึน้มา 
ใช ่แตเ่ราไมไ่ด้รู้สึกโกรธหรือเกลียด แตก่ลบัรู้สึกรักมนั เพราะมนัผลกัดนัให้เราเป็นเราทกุวนันี ้คอยชว่ยสง่เสริม
เรามา แล้วรู้สึกวา่เราจะไมบ่าดเจ็บจากการมีเขาสองคนเป็นผู้พิทกัษ์ ถ้าเรารู้วา่ให้เขาอยูก่บัเราประมาณไหน 
จะอยูร่่วมกนัได้โดยไมมี่ใครบาดเจ็บ 
 
วิแกรม: จะเห็นวา่วิธีการพดูหรือภาษาท่ีใช้ จะเห็นถึงความรับผิดชอบในตวัเอง และมีทางเลือกในตวัเอง มี
เซนส์ของการเป็นเพ่ือนร่วมทาง นัน่คือตวัอยา่งของการสร้างบริบทของตวัเองขึน้มาแล้ว 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: มีค าถามวา่ ก่อนท่ีจะมารู้เร่ืองผู้พิทกัษ์ มีความตระหนกัความเป็นตวัตน Perfectionist กบั 
Task Master และได้ทิง้ไปอยา่งสมบรูณ์ พอทิง้ไปแล้วเกิดอาการอ่ืนซึง่อาจจะเป็นผลร้ายตอ่ตวัเอง จะต้องดงึ
กลบัมาหรือไม ่
 
วิแกรม: ค าถามดีมาก เบือ้งต้น เราไมไ่ด้มีเจตนาจะผลกัทกุอย่างไปอยูม่มุหนึง่ เพราะจริงๆ เรามีทกุอยา่งเป็น
องค์รวม เราอยากจะหลอมรวมเขาเข้ามาทกุเสีย้วสว่น ในรูปพลงังานไมใ่ช่แคว่า่ท าลายหรือสร้าง แตเ่ป็นเร่ือง
ของการปรับเปล่ียน เวลาเราบอกวา่เราละเลยเขา ผลกัเขาออกไป จริงๆ เขาไมไ่ด้หายไป เขายงัอยูแ่ตใ่นสว่นท่ี
หลบๆ อยู ่ถ้าเราละเลย มนัจะกลบัมาในรูปแบบอ่ืน สิ่งส าคญัคือเข้าไปเผชิญ รับรู้เขา คอ่ยๆ แปรเปล่ียนเขา 
เขาจะได้รับรู้ว่าบทบาทใหมท่ี่เขาจะต้องท าคืออะไร เขาจะได้เข้าใจ แล้วเราจะแปรเปล่ียนเขาอยา่งไร เคล็ดลบั
มีนิดหนึง่ ท่ีมีคนพดูถึงผู้พิทกัษ์แล้วเราเฉลิมฉลอง ตบมือกนั  ท าไมต้องท าอย่างนัน้ครับ  

จ าได้ไหมท่ีวนัแรกกบัวนัท่ีสองท่ีเราท างานเก่ียวกบัอารมณ์ 5 แบบ มีความเบกิบาน ความเศร้า ความ
กลวั ความโกรธ ความสงสยั แล้วเราใช้ความรัก เราอยากรักเขา อยากโอบอุ้มเขา หวัเราะไปกบัเขา สิ่งเหลา่นี ้
จะท าให้เขาแปรเปล่ียนเอง การเข้าไปได้ยินเขา เขาได้ยินเรา แล้วจะมีข้อตกลงใหมร่่วมกนัเอง 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ตอนแรกท่ีเห็นผู้ปกปอ้ง คดิวา่ท าให้รู้สกึผิดตลอดเวลา ตอนอยูใ่นวงคดิแตเ่ร่ืองท่ีท าให้ตวัเอง
รู้สกึผิด แตต่อนนัง่ลงแล้วฟังอาจารย์จ๊อยพดูขึน้มาค าหนึ่ง เลยย้อนกลบัมาคิดใหมว่า่ การมีตวันีท้ าให้เรารู้สกึ
วา่เราต้องสนใจคนอ่ืน ท าไมเราต้องสนใจคนอ่ืนเพราะเรากลวัเราผิด พอเราสนใจคนอ่ืน เราได้ท าในสิ่งท่ีเรารัก 
เพราะเราสนใจเขา เพราะเรารู้สกึวา่เราผิด และพอเราท าไปแล้ว ท่ีเราท าแบบนีเ้พราะเรารู้สกึวา่เราผิด เราเลย
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ท าแบบเตม็ท่ี ตวัสดุท้ายเป็นผู้ถกูลบล้าง ตอนแรกเรามองวา่เป็นตวัไมดี่ แตส่ดุท้าย ท่ีเราท าเพราะเราไมไ่ด้
สญูเสียตวัตนของเรา เพราะเรารู้สกึผิด เราเลยได้ท าทกุอยา่ง 
 
วิแกรม: ชว่งบา่ย เราจะมาเรียนรู้และลงมือปฏิบตัเิก่ียวกบัการแปรเปล่ียนพลงังานของผู้พิทกัษ์เหลา่นี ้
อยากจะบอกวา่งานท่ีเราท าเม่ือเช้างดงามมาก  
 
พักเที่ยง 
12.50-13.30 น. 
 

 
 
วิแกรม: ผมจะเลา่ให้ฟังวา่สิ่งท่ีเราท าเม่ือเช้ามีอะไรบ้าง ผู้ปกปอ้งภายในจริงๆ แล้วรักเรา เพียงแตเ่ขามีกลยทุธ์
บางอย่างในการพยายามควบคมุเราเท่านัน้เอง เวลาท่ีเราลกุขึน้มาจดัการด้วยตวัเอง พวกเขาก็อาจจะไมพ่อใจ 
ไมช่อบ เพราะผู้พิทกัษ์รู้สึกว่าสขุภาวะของเราอยูใ่นความรับผิดชอบของเขา เราไม่มีความสามารถเพียงพอท่ีจะ
จดัการตวัเองได้ เหมือนกบัวิธีการท่ีเรามกัจะท ากบัเพ่ือนท่ีรักเราและจงรักภกัดีตอ่เราตลอดคือ เรารักเขา 
ยอมรับเขา และฟังเขาด้วย และเราบอกเขาวา่สิ่งท่ีเขาท า เขาบอกเราส าคญัส าหรับเรานะ แตต่อนนีเ้ราจะลกุ
ขึน้มาจดัการด้วยตวัเองได้ เราจะไมห่ลีกหนีจากเขาหรือผลกัไสไลส่ง่เขา แตน่ าพาเขามาเป็นสว่นหนึง่ของการมี
ประโยชน์ในการใช้ชีวิตของเรา แตเ่ราจะท าได้อยา่งไร เราจะเปล่ียนแปลงผู้พิทกัษ์เหลา่นีม้าใช้ให้เป็นประโยชน์
ได้อยา่งไร ใครมีไอเดียไหมครับวา่ท าอย่างไรได้บ้าง 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: กลบัมาเห็นคณุคา่ของการมีเขา จงัหวะท่ีเราเห็นคณุคา่ เราจะรู้วา่จงัหวะไหนท่ีเขาท างาน
หรือไมท่ างาน การกลบัมาเห็นคณุคา่ เม่ือใช้เขาอยา่งพอดี จะเป็นประโยชน์กบัชีวิตช่วงไหนบ้าง แตเ่ม่ือไหร่ท่ี
เราท างานมากเกินไป เราจะไมโ่ทษเขา เพราะรู้วา่น่ีความหวงัดีท่ีมีมากเกินไป เราจะคยุกบัเขาได้ง่ายขึน้ เป็น
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การท างานด้านใน อีกไอเดียหนึง่คือการท างานด้านนอก อยา่งหนึง่เลยคือเวลาเขาท างาน ลองเขียนหรือพดู
ขอบคณุเขา แม้ขณะนัน้เราจะไมโ่อเค 
 
วิแกรม: นัน่เป็นขัน้ตอนแรกของการดแูลผู้พิทกัษ์ 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ต้องท าให้ผู้พิทกัษ์เขารู้สกึวา่เราดแูลตวัเองได้ 
 

  
 
วิแกรม: สิ่งท่ีวา่มาเป็นสิ่งส าคญั ตวัผู้พิทกัษ์จะได้รับทราบวา่เราดแูลตวัเองได้ แตถ่ึงเราจะบอกเขา เขาก็
อยากจะทดสอบเราอยู่ดีวา่เรามัน่ใจแล้วจริงๆ หรือวา่เราดแูลตวัเองได้โดยไมต้่องได้รับการดแูลจากเขา 
 ท่ีผา่นมา เราท างานกบัพลงังาน 5 รูปแบบไปแล้ว อีกกิจกรรมหนึง่ท่ีเราจะได้ท า ในเวลาท่ีผู้พิทกัษ์
เหลา่นีผ้ดุขึน้มาภายในเรา มีพลงัรูปแบบใดเกิดขึน้บ้าง ผมจะสาธิตให้ด ูใครจะมาเป็นอาสาสมคัรครับ 
 ขอให้เลือกผู้พิทกัษ์หนึง่คนท่ีเราอยากท างานด้วย ณ ตอนนี ้ 
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 อาสาสมัคร: ผู้ท าลายล้าง 
 วิแกรม: แล้วผู้ท าลายล้างท าอะไรกบัคณุบ้าง 

อาสาสมัคร: เขามาคานอ านาจผู้พิทกัษ์อีกตวัหนึง่คือจอมบงการ แตต่อนนีผู้้ท าลายล้างท างานเยอะ
เกินไปแล้ว 
วิแกรม: ให้อธิบายเพิ่มเตมิว่าผู้ท าลายล้างของคณุเป็นอยา่งไร จะบอกวา่ผู้พิทกัษ์เป็นผู้หญิงหรือ
ผู้ชายหรือไมมี่เพศก็ได้ 

 อาสาสมัคร: เป็นผู้ชาย 
วิแกรม: หรือจะเป็นสญัลกัษณ์หรือเป็นสตัว์ก็ได้ แล้วตวัผู้พิทกัษ์ท างานกบัคณุอยา่งไร ทัง้ในระดบั
พลงังานความคิด พลงังานทางกาย และพลงังานทางจิตวิญญาณ 
อาสาสมัคร: เขาเข้ามาคานอ านาจจอมบงการ แตก่่อนจะท าอะไรก็ท าเยอะ ดแูลคนไข้เยอะ จดัอบรม
ท่ีลงลกึเช่ือมโยง แตต่อนหลงัๆ เหมือนกบัวา่เรามกัจะท าแบบพอแคนี่ดี้กว่า เรารู้สึกว่าเป็นผู้ชายในเชิง
เดก็ขีเ้ลน่ พอแล้ว แคนี่แ้หละ 
วิแกรม: ในระดบัความคดิ คณุก าลงัจะบอกผู้พิทกัษ์วา่พอแล้ว ไมเ่อาแล้ว แคนี่แ้หละ แตใ่นระดบั
อารมณ์ 5 แบบท่ีพวกเราเรียนกนัในวนัแรก คณุมีอารมณ์อะไรบ้าง 

 อาสาสมัคร: มีสองอารมณ์เดน่ๆ คือ เบื่อ กบัเห็นว่ามนัก็สนกุ แตไ่มไ่ด้โฟกสั อนันีก็้สนกุ อนันัน้ก็สนกุ 
 วิแกรม: เทา่ท่ีผมได้ยิน เป็นลกัษณะของขยะแขยงรังเกียจ ไมเ่อาแล้ว 

อาสาสมัคร: ทัง้ๆ ท่ีตอนแรกเราตัง้ใจ ให้คณุคา่กบัการท า ท าสดุ ท าดีมาก แต่ตอนหลงัไมเ่อาก็คือไม่
เอาเลย 
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วิแกรม: เบือ้งหลงัของอารมณ์เบื่อทกุครัง้ ส่วนมากมกัจะมีความโกรธอยู่ รู้สกึว่าไมเ่อาแล้ว ไมช่อบ 
พอเรารู้สกึโกรธ ไมช่อบ เราจะรู้สกึเสียเวลา เลยปรับเปล่ียนพลงัความโกรธมาเป็นพลงังานความเบื่อ
หนา่ย ถ้าให้คณุลองน าเอาความรู้สกึ ประสบการณ์เหลา่นี ้เข้ามาในระดบัร่างกาย เราจะแสดงออก
ด้วยลกัษณะทา่ทางแบบไหน หรือการเคล่ือนไหวแบบไหน 

 อาสาสมัคร: ... แสดงทา่ทาง ... 
วิแกรม: อยากชวนคณุกลบัมาสูจ่ดุในระดบัท่ีเป็นกลาง ขัน้ตอนแรก เราระบบุทบาทของผู้พิทกัษ์ 
ขัน้ตอนท่ีสอง เราน ามาสู่ความตระหนกัในความคิดและอารมณ์ แตต่อนนี ้เราจะมาสูจ่ดุเป็นกลางก่อน 
(อาสาสมัคร: ขยบัออกจากจดุท่ียืนในตอนแรกหนอ่ยหนึ่ง) เราเป็นแคผู่้สงัเกตการณ์ เราไมไ่ด้สว่น
หนึง่ของผู้พิทกัษ์ท่ีอยู่ตรงหน้าเรา อยากให้คณุกระเถิบนิดหนึง่เพ่ือให้เห็นชดัเจนวา่เราไมไ่ด้เป็นสว่น
หนึง่หรืออยูก่บัผู้พิทกัษ์ของเรา แตเ่ราถกูผู้พิทกัษ์มองอยู ่ขอให้หายใจเข้า ออก จนกว่าผู้พิทกัษ์ไมไ่ด้อยู่
กบัเรา เราไมไ่ด้ติดกบัผู้พิทกัษ์อีกตอ่ไป ตอนนี ้ข้างหลงัคณุเป็นพืน้ท่ีแหง่การสร้างสรรค์ อยากให้คณุ
ชว่ยสร้างสรรค์พลงังานในเชิงความคิด อารมณ์ และทางกายภาพ เพื่อกลบัไปท่ีผู้พิทกัษ์ด้วยความรัก 
แตข่อให้เป็นการส่ือสารท่ีทรงพลงั อยากให้เดนิไปแตล่ะจดุ พอถึงจดุนัน้ ขอให้เอาพลงังานนัน้เข้ามาใน
ตวัเรา ในระดบัความคิดแล้วส่ือสารกลบัไปยงัผู้พิทกัษ์ คณุจะส่ือสารกบัผู้พิทกัษ์ของตวัเองในระดบั
กายภาพ ในระดบัร่างกาย อาจจะเป็นการเคล่ือนไหวเพื่อจะบอกว่าเรารักเขา แตเ่รามีบางอย่างจะบอก
เขาเชน่กนั  

 อาสาสมัคร: ... แสดงทา่ทาง ... 
วิแกรม: ตอนนีเ้หลือระดบัพลงังานกบัความคิด ไปไหนก่อนก็ได้ ไปท่ีอารมณ์ก่อน (อาสาสมคัรขยบัมา
ยืนในจดุอารมณ์) ความรู้สกึหรืออารมณ์ใดของเราท่ีเราอยากจะรู้สกึเม่ือเจอผู้พิทกัษ์ตวัหนึง่ของเรามา
อยูข้่างหน้าเรา ขอให้รับความรู้สกึนัน้เข้าไป 

 อาสาสมัคร: รู้สกึเห็นอกเห็นใจ เห็นใจแบบเรามัน่คงแล้วเราอยากจะเมตตา แล้วเขามาอยูก่บัเรา  
 วิแกรม: หลงัจากนัน้มีความรู้สกึอะไรขึน้มา ไมว่่าจะเป็นความรู้สกึอยากรู้อยากเห็นหรือมีความสขุ 

อาสาสมัคร: ก่อนจะรู้สกึมัน่คง เรารู้สกึเซ็งนะ พอมามัน่คงแล้ว กลบัรู้สึกวา่ก็เธอเป็นอยา่งนัน้แหละ 
เปิดรับเธอ แล้วดงึเธอมากอด ไมเ่ซ็งแล้ว 
วิแกรม: สวยงามมาก ตอนนีค้ณุก าลงัรับเอาความรู้สกึการยอมรับเข้ามาอยูใ่นตวั ไมว่า่จะมีอารมณ์
ใดๆ ผดุขึน้มาทัง้สามด้าน เรายินดีต้อนรับทกุๆ อารมณ์ถ้าจะเกิดขึน้มา บางฝ่ังเรารู้สึกวา่ไมเ่อาก็ได้ แต่
บางฝ่ังพอเราไปเดินอยูอี่กจดุหนึง่ เรารู้สกึยอมรับเขาก็ได้ ไมเ่ป็นไร ไมว่า่อะไรจะเกิด มนัก็จะเกิด ขอให้
รับทกุๆ ประสบการณ์ท่ีเข้ามา ไมต้่องรีบ ... ตอ่ไปท างานกบัระดบัความคิด (อาสาสมคัรย้ายต าแหนง่
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ไปยงัจดุท่ีท างานท างานกบัระดบัความคดิ) ถ้ามีความคดิอะไรผดุขึน้มาหลงัจากเรายืนอยู่ตรงจดุนีแ้ล้ว
คดิถึงผู้พิทกัษ์มาอยูต่รงหน้า 
อาสาสมัคร: ตอนแรกท่ีมายืน ความคิดเรามีบอ่ยๆ คือวา่จากท่ีตงึเกินไป เธอก็หย่อนอีกแล้ว เธอพา
ฉนัเหลวไหล  
วิแกรม: ให้เกิดจากความสร้างสรรค์ของคณุเอง ไมใ่ชส่ัง่วา่จะให้เขาท าอะไร แตเ่ป็นสิ่งท่ีคณุต้องการ 
อาสาสมัคร: เราเต้นร ากบัเขา รู้สกึวา่คิดวา่เขามา ขณะเต้นร า ท าให้ภารกิจของเราเดินไปได้ด้วย 
ไมใ่ชแ่คยื่นเต้นร า แตเ่ต้นร าแล้วเดนิตอ่ไป  
วิแกรม: เวลาคณุพดูว่าส่ือสารกบัผู้พิทกัษ์ข้างใน เหมือนเรารู้สกึวา่เขาใหญ่กวา่เราหรือเราเล็กกวา่เขา 
อยากให้เราส่ือสารเหมือนกบัเรามีอ านาจเทา่ๆ กนัหรือเป็นเพ่ือนกัน ในกรณีของคณุคือจะเร่ิมจากการ
ไปยืนจดุท่ีท าการเคล่ือนไหวก่อน แล้วรู้สกึถึงอารมณ์ท่ีผดุขึน้มา ไปสูจ่ดุท่ีความคดิผดุขึน้มาแล้ว
อยา่งไรตอ่ (อาสาสมคัรย้ายไปจดุท่ีท างานระดบักายภาพ ... ขยบัมาจดุท่ีท างานกบัระดบัอารมณ์ ... 
ก่อนจะกลบัมาท างานกบัระดบัความคดิอีกครัง้) 
อาสาสมัคร: ขอบคณุนะ ขอเชือ้เชิญเธอมาพาให้ฉนัได้ผอ่นคลาย ได้สนกุกบังานท่ีท าอยู่ ฉนัรู้สกึ
อยากจะเต้นร าไปกบัเธอ โดยท่ีการเต้นร ากลบัท าให้ก้าวเดนิในเส้นทางตอ่ไปมีความหมายขึน้ ไมไ่ด้ท า
ให้หยดุนิ่งหรือเหลวไหล รู้สกึวา่มีความหมายขึน้และเตมิเตม็บางสว่นของฉนัให้มากขึน้ด้วยซ า้ไป 
วิแกรม: เราจะหยดุแคนี่ก้่อน ตอนนีค้ณุรู้สกึอยา่งไรบ้าง  
อาสาสมัคร: เหมือนข้างในมีพลงัใจท่ีเราจะตอบสนองผู้พิทกัษ์ได้อยา่งเป็นธรรมชาติขึน้ และรู้สกึว่า
เป็นพาร์ทเนอร์กนัได้มากขึน้ รู้สกึเหมือนเราไมถ่กูเขาพาเต้นหรือขอร้องวา่เธอต้องมาพาฉนัเต้น แตเ่รา
เจอแล้วเต้นร าไปด้วยกนั และเป็นการเต้นร าท่ีผสมความเช่ือวา่เป็นการสง่เสริม ไมไ่ด้เต้นร าเฉยๆ แต่
จะพาให้เราก้าวเดนิ 
วิแกรม: ไมใ่ชก่ารตอ่สู้  หรือการท่ีใครมีเยอะกวา่น้อยกวา่ 
อาสาสมัคร: ตอนแรกท่ีวิแกรมพดูวา่เขาใหญ่กวา่ เราไม่คอ่ยเห็นตอนแรก รู้สกึวา่เรามองเขาเป็นเดก็ขี ้
เลน่ด้วยซ า้ไป แตจ่ริงๆ แล้วพอเดนิไปแล้ว เรารู้สึกวา่ พอเดก็ขีเ้ลน่เขาสง่เสียงทีไร เราต้องยอมเขา แต่
ตอนนีรู้้สกึว่าเราไมใ่ชท่ัง้ผู้ปกครองเดก็ท่ีคอยก ากบัเขาหรือเราไมใ่ชค่นท่ี ... (เสียงไมช่ดั) ... แตเ่ราเป็น
เพ่ือนเขา เวลาเขามา เขาท าให้เรายืดหยุน่ สนกุสนาน มัน่คง และเดินไปจงัหวะชีวิตท่ีมีความหมาย 
และเต้นร าไปกบัการเดินทางของเรา 
วิแกรม: ก่อนจะจบการสาธิต อยากจะถามพวกเราในวงวา่ พวกเราสงัเกตเห็นอะไรเปล่ียนแปลงในตวั
เพ่ือนไปบ้างจากตอนแรกถึงตอนนี ้
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ผู้เข้าร่วมหญิง: รู้สกึว่าความตงึเครียดลดลง ตอนท่ีเขาบอกวา่เขาไมใ่ชผู่้ปกครองของเดก็ ก่อนหน้ารู้สกึเหมือน
ความตงึเครียดท่ีต้องปกครองหรือต้องควบคมุบางอยา่ง แตต่อนหลงัรู้สกึผอ่นคลายลง 
 
วิแกรม: ถ้าไมเ่ห็นด้วย ก็บอกได้เหมือนกนั 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: รู้สกึว่าเขามีความมัน่คงภายใน รู้สึกวา่นิ่งกวา่ตอนแรกท่ีเดินออกมา 
 

 
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ผมมีความรู้สกึวา่ตอนท่ีเขาออกมายืนตรงจดุสดุท้าย แล้วพดู มีพลงังานบางอยา่งวิ่งไปหาผู้
พิทกัษ์ แล้วดงึผู้พิทกัษ์กลบัเข้ามาเป็นสว่นหนึง่ของตวัเอง และเหมือนเช่ือมเข้ากบัแกนเป็นหนึง่เดียว 
 
วิแกรม: สงัเกตเห็นวา่เราปลอ่ยเอาเงาของเราออกไป แล้วเอากลบัมาอีกครัง้ในฐานะเป็นสว่นหนึง่ของตวัเรา 
ขอบคณุมากครับ 
 
อาสาสมัคร: ท่ีทกุคนสะท้อนวา่มีความสมดลุ ความมัน่คงท่ีเกิดในรอบท่ีสอง หลอมรวมความยืดหยุน่ ถ้า
มัน่คง ... (เสียงไมช่ดั) ... แตพ่อหลอมรวมกนั กลบัรู้สกึมีพลงั ทัง้มัน่คง ทัง้ผอ่นคลาย การหลอมรวมท าให้ก้าว
เดนิของเรามีความหมายมากขึน้ 
 
วิแกรม: หมชูว่ยเขียนเป็นเวอร์ชัน่ภาษาไทยให้ ก่อนท่ีเราจะท าแบบฝึกหดัอย่างท่ีสาธิตให้ด ูผมจะตอบแคส่อง
ค าถาม ไมอ่ยา่งนัน้จะยืดเยือ้ไปและเราจะมีเวลาท ากิจกรรมน้อย 
 
ผู้เข้าร่วมหญิง: ข้อสองเป็นความคดิความรู้สึกของผู้พิทกัษ์หรือของเรา  
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วิแกรม: ให้คิดว่ามีวงกลมใหญ่ๆ พืน้ท่ีฝ่ังหนึง่เป็นพืน้ท่ีของผู้พิทกัษ์ของเรา ฝ่ังตรงข้างเป็นพืน้ท่ีการสร้างสรรค์
ของเรา จดุตรงกลางไมไ่ด้อยู่ฝ่ังไหนเลย แตใ่นเวลาเราอยู่ในฝ่ังสร้างสรรค์ เราจะสามารถสร้างสรรค์หรือรับเอา
พลงังานใดๆ ท่ีเราอยากจะส่ือสารหรือโต้ตอบกบัผู้พิทกัษ์ของเรา  

เหมือนตอนแรกท่ีอาสาสมคัรท าสามอนั เป็นพลงังานในระดบักายภาพ อารมณ์ ความคดิของผู้พิทกัษ์ 
พอไปอีกฝ่ังหนึง่คือ พืน้ท่ีของเราท่ีเราอยากให้เป็น และเราอยากจะส่ือสารกบัเขา  

ไมต้่องสมบรูณ์แบบก็ได้ ขอให้ท าด้วยความร่ืนรมย์ เพลิดเพลิน สิ่งท่ีงดงามกบัประสบการณ์ของอสม
เม่ือสกัครู่คือ เขาอนญุาตให้ผู้พิทกัษ์ของเขาท างานส่ือสารกบัเขาได้เตม็ท่ี ส่ือสารได้เต็มท่ี ในขณะท่ีเวลาอยูฝ่ั่ง
สร้างสรรค์ อาสาสมคัรก็สร้างสรรค์อย่างเตม็ท่ี  

อยากให้ท าแบบฝึกหดัเป็นคู ่มีแค ่40 นาทีเทา่นัน้ คนละ 20 นาทีพอดี ผมจะเรียกกลบัมานัง่ในวง 
สะท้อนกนั แล้วคอ่ยตดัสินใจกนัเราจะท าตอ่หรือพกัเบรก  
 
 (จบัคูฝึ่กการส่ือสารกบัผู้พิทกัษ์ – 40 นาที) 
 

  
 
 เข้าใจนะครับวา่เป็นงานท่ีคอ่นข้างใหมแ่ละมีรายละเอียด วนันีผ้มมาแสดงให้ดกู่อน การไปฝึกเพิ่มขึน้
อาจจะท าให้เราช านาญมากขึน้ ถึงยงัไมไ่ด้ทัง้หมด อย่าเพิ่งตกใจ เพราะเป็นเร่ืองปกติมาก แตส่ิ่งท่ีน ามาให้วนันี ้
เป็นวิธีการหนึง่ท่ีเราจะน าไปปฏิบตัไิด้จริง ในการเผชิญหน้ากบัผู้พิทกัษ์เพ่ือท่ีเราจะได้อยูร่่วมกนัข้างใน แล้ว
เวลาเราเดนิบนเส้นเปา้ประสงค์ของเรา ผู้พิทกัษ์ของเราจะผดุขึน้มาเป็นระยะๆ ให้เราเจอตลอดเวลา เอา
กิจกรรมนีท้ ากบัเขา จะท าให้เราสามารถเดนิตอ่ไปได้เร่ือยๆ  

ท่ีส าคญัคือ อย่างแรก ไมต่ดัสิน คอ่ยๆ ปรับความคิดของเราให้กลบัเข้าไปอยูจ่ดุนัน้ เพ่ือดแูลผู้พิทกัษ์ท่ี
ขึน้มา มีคนถามผมวา่ผมท าอยา่งไรเวลาเจอผู้ท าลาย วิธีการท่ีผมจะแบง่ปัน ส าหรับผู้พิทกัษ์ทกุตวั โดยเฉพาะ
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ผู้ท าลายล้างและผู้ ท่ีดแูคลนตวัเอง กญุแจส าคญัคือการรักตวัเอง เวลาผู้ท าลายล้างผดุขึน้มาแล้วสะท้อนภาพ
นัน้กบัเรา ความโกรธไมไ่ด้เกิดจากข้างนอกมาท าลายเรา แต่จริงๆ เป็นความโกรธภายใน นัน่คือตวัก าเนิดของ
ตวัท าลายล้าง ถึงเวลาท่ีเรากลบัมารักตวัเอง กรุณาตวัเอง  

แล้วสิ่งหนึง่ท่ีผมท าคือ การสร้างเพื่อนกลุม่หนึง่ท่ีสามารถรับผมได้อยา่งท่ีผมเป็น ไมต่ดัสินผม แล้ว
สามารถจะช่ืนชมผมได้ด้วยความเตม็ใจ แม้วา่ตอนนัน้ผมจะไมไ่ด้สมบรูณ์อะไร แตท่ี่ส าคญัท่ีสดุ เราสามารถ
ปฏิเสธคนท่ีเข้ามาในชีวิตเรา ท่ีไมไ่ด้เห็นความงามของเราได้ เป็นอีกหนึง่วิธีท่ีจะชว่ย อาจจะไปบอกเขาวา่
ขอบคณุนะท่ีเข้ามา ไมเ่ป็นไรท่ีไมเ่ห็นความงามของฉนั ขอบคณุท่ีหยดุกนัตรงนี ้ฉนัจะได้มีชีวิตตอ่ไป เพราะฉนั
คูค่วรกบัการได้รับอะไรท่ีดีกวา่นี ้น่ีคือการท่ีเราสามารถจะกมุบงัเหียนตวัเองได้ เราอยู่ในสนามพลงัความรัก 
เวลาเราปฏิเสธ ไมไ่ด้ปฏิเสธด้วยพลงัของการไปสู้กบัเขา แตเ่ป็นพลงัท่ีนิ่ง โอบรับเขา แตป่ฏิเสธเขาด้วย เขา
เรียนรู้วิธีการพดูปฏิเสธมาจากซีมา่ เพราะในชีวิต เธอเคยถกูคนมองไมดี่มาแล้ว วนันัน้สิ่งท่ีเกิดขึน้คือ ซีมา่นัง่
ลงกบัคนกลุม่นี ้แล้วบอกวา่ฉนัขอเลือกท่ีจะไมยุ่ง่เก่ียวกบัพวกคณุ ฉนัรักพวกคณุ และฉนัรู้วา่พวกคณุรักฉนั
มากพอ แตต่อนนีฉ้ันต้องการเวลาอยู่กบัตวัเอง ฉนัจะกลบัไปหาพวกคณุเม่ือฉันพร้อมแล้ว ใช้เวลาสองปี ตอนนี ้
ความสมัพนัธ์เป็นในระดบัเสมอภาคกนั 
 
ซีม่า: ตอนวิแกรมถามวา่จะแบง่ปันไหม ขอบคณุ เพราะเหมือนน าความจ ากลบัมา เพราะตอนแรกงงวา่วิแกรม
พดูเร่ืองอะไร มีคนหนึง่ท่ีอยูใ่นชีวิตฉนั เธอชอบวิพากษ์วิจารณ์มาก วิจารณ์ฉนัตลอดเวลา และเขาอายมุากกวา่ 
เวลาเธอวิจารณ์ ฉนัจะรับวา่เขาพดูถกู ชว่งเวลานัน้ฉันไมท่ าอะไรนอกจากต าหนิตวัเองอยา่งเดียวเลย พอโดน
กระท าแบบนีม้าสกัพกั ฉนัรู้สกึวา่ฉนัต้องเคารพตวัเอง รักตวัเอง ถึงเวลาท่ีฉันจะปฏิเสธ สร้างพืน้ท่ีให้กบัตวัเอง 
ให้เวลากบัตวัเองตรงนี ้ฉนัเลยบอกอีกฝ่ังหนึง่ด้วยความรัก ไมใ่ชไ่ปสู้กนั บอกมาจากความต้องการว่าต้องการ
แบบนี ้สิ่งท่ีคณุบอกก็โอเค แตฉ่นัมีสิทธิจะขอพืน้ท่ีแบบนี ้พอฉนัขอร้องไป อีกฝ่ังไมไ่ด้ให้ง่ายๆ เลยนะ แต่ฉนัอยู่
ได้ ฉนัอยูด้่วยความรักตวัเอง เคารพตวัเอง และดแูลตวัเอง ท าให้เขาฝ่าอปุสรรคนีม้าได้  
 
วิแกรม: เหมือนเวทมนตร์นะ เวลาเราปฏิเสธสิ่งท่ีอยูภ่ายนอก ข้างในเราเป็นการดแูลผู้ท าลายล้างไปด้วยเชน่ 
เขาจะไมมี่การสงสยัในตวัเราอีก เวลาเราโกรธข้างใน เป็นเพราะขอบของเราถกูลว่งล า้เข้ามา เราต้องยืนหยดั
ตอบไปวา่ไมไ่ด้ การตอบวา่ไมไ่ด้ ขอบของเราจะกลบัไปท่ีเดมิ ตวัท าลายล้างก็ไมต้่องท างาน ไมต้่องออกมา
ปกปอ้งอีก เป็นงานท่ีงดงาม ต้องใช้เวลาและความกล้าหาญในการท างานเร่ืองนีด้้วย  
 
ผู้เข้าร่วมชาย: ในหนงัสือมีสองวิธีการ วิธีการแรกคือละเลยผู้พิทกัษ์ไมเ่ลย อยา่ไปยุ่งกบัเขา อีกวิธีการหนึง่คือ
โอบรับเอาเขากลบัเข้ามา ถ้าท าวิธีแรกจะเกิดอะไรขึน้ 
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ซีม่า: บางครัง้ฉนัไมค่อ่ยมีเวลา เพราะต้องท าบางสิ่งท่ีส าคญั ถ้าตวัวิพากษ์วิจารณ์ผดุขึน้มาวา่ เธอไมดี่พอ
ส าหรับงานนีห้รอก พอได้ยินเสียงนี ้เน่ืองจากฉันไมมี่เวลา ฉนัเลยขอบคณุนะ ได้ยินเธอแล้ว แต่อยา่งไรฉนัจะ
ท าอยู่ดี ดงันัน้เธอพกัไปก่อน  
 
วิแกรม: เป็นตวัอยา่งท่ีดีส าหรับวิธีแรก แตเ่ป็นยารักษาสัน้ๆ สว่นวิธีการท่ีเราฝึกกนัเป็นวิธีการระยะยาว 
 
พักเบรก 
15.30-15.45 น. 
 

 
 
วิแกรม: เรายงัมีอีกหนึง่แบบฝึกหดัท่ีเราจะท าร่วมกนัในวนันี ้แตถ่ึงแม้เวิร์กช็อปเราจะปิดตวัลง แตก่ารเดนิทาง
ไปสูเ่ปา้ประสงค์ทางจิตวิญญาณของเรายงัคงอยู่ แบบฝึกหดัสดุท้ายจะท ากนัในกลุม่สามคน ให้หาคนท่ีเรา
อยากท างานด้วย จบักลุม่กนัแล้วผมจะบอกตอ่วา่เราจะท าแบบฝึกหดันีก้นัอยา่งไร  

ตอนนีเ้ราจะมาพดูถึงเพื่อนร่วมทางท่ีจะชว่ยสนบัสนนุเราให้เดนิทางไปสู่เส้นทางเปา้ประสงค์ มีเพ่ือน
อยูส่ามคน ซึง่เพ่ือนทัง้สามอาจจะมาในรูปแบบเป็นคนก็ได้ เป็นหนงัสือก็ได้ หรืออาจจะเป็นค าสอน หรือ
สถานท่ี เชน่ต้นไม้ท่ีเรารักเราชอบ หรืออาจจะเป็นวดั แทน่บชูา หรือสนามหลงับ้านเรา  

ตวัอยา่งเชน่ ท่ีอินเดีย ผมมีต้นไม้ต้นหนึง่ท่ีถือเป็นเพ่ือนของเขาท่ีหล่อเลีย้งรักษาท านบุ ารุงผม และผม
พึง่พิงต้นไม้ต้นนีม้าโดยตลอด เพ่ือนสามประเภทนีป้ระกอบด้วย  

หนึง่ เพ่ือนท่ีเป็นปัญญาญาณ (Wisdom) เป็นเพ่ือนท่ีชว่ยพาเราเข้าถึงปัญญาญาณหรือให้ปัญญา
ญาณกบัเรา  
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สอง เพ่ือนท่ีหล่อเลีย้งบ ารุงเรา (Nurturing) จะเป็นเพ่ือนท่ีชว่ยเรา คอยช่ืนชม ให้ก าลงัใจเรา หรือ
อาจจะมาในรูปแบบหมอนวดของเราก็ได้  

เพ่ือนรูปแบบท่ีสาม จะเป็นเพ่ือนท่ีชว่ยให้เราได้รับความนา่เช่ือถือ ความไว้ใจได้ (Accountability) เป็น
เพ่ือนท่ีชว่ยสนบัสนนุให้เราอยูบ่นเส้นทางของเรา คอยดแูลไมใ่ห้เราออกนอกเส้นทาง หรือตกหลน่ออกนอก
เส้นทางของเรา อยากจะให้ใช้เวลาสิบนาทีจากนี ้ลองคิดถึงเพื่อนสามประเภทนีด้ ูให้แบง่ปันกนัในกลุม่วา่ ใคร
หรืออะไรเป็นเพ่ือนสามประเภทนีข้องเราบ้าง ถ้ายงัไมส่ามารถระบไุด้ กลุม่อาจจะชว่ยกนัหา ชว่ยกนัระบ ุ
ชว่ยกนัคดิและแบง่ปันกนัในกลุม่ แล้วจะกลบัมาสูว่งใหญ่อีกที 
 
 (แตล่ะระบเุพ่ือนสามประเภท หนึง่ เพื่อนท่ีให้ปัญญาญาณ สอง เพ่ือนท่ีหลอ่เลีย้ง สาม เพื่อนท่ีท าให้
เราได้รับความน่าเช่ือถือ แล้วแบง่ปันกนัในกลุม่ – 20 นาที) 
 

 
 
 เราจะปิดเวิร์กช็อปแล้ว ผมรับรู้ความงดงามท่ีพวกเราเดนิและน าพามาสูห้่องนี ้จริงๆ ไมเ่หมือนการจบ 
แตเ่ป็นการเร่ิมต้นเทา่นัน้ เพราะเส้นทางการเดนิมีตอ่หลงัจากเราเดินออกไปจากห้องนีแ้ล้ว การแบง่ปันเส้นทาง
ในห้องนีด้เูหมือนง่าย แตต้่องใช้ความกล้าหาญมากท่ีเราจะไปเผชิญข้างนอก กบัเส้นทางจริงๆ ท่ีเราจะไปตอ่  

ผมจะเป็นตวัแทนพดูแทนทัง้หมด ในขณะท่ีพวกเราอยูบ่นเส้นทางท่ีเดนิ ผมจะภาวนาและให้พรในการ
เดนิทางของพวกเรา ต้องขอบคณุท่ีอยูท่ี่น่ีร่วมกนั ขอบคณุท่ีน าพาความรักมาให้พวกเราทกุคนในท่ีนี ้และ
ขอบคณุท่ีมาเป็นเพ่ือนร่วมทางในการสร้างงานนีร่้วมกนั เป็นมิตรภาพ จะขอเช็คเอาต์คนละค าเดียว  
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 “Love, Gratitude, แบง่ปัน, ตวัตน, ความเช่ือมโยง, ความร ่ารวย, Grateful, ความเช่ือมัน่, Intuition, 
ความเบิกบาน, คณุคา่, อ่ิมเอม, กล้าหาญ, มิตรภาพ, พืน้ท่ี, Playfulness, Love you, ยินดีปรีดา, Courage, 
ศรัทธา, Harmony, อนญุาตตนเอง, ความหวงั, ดอกไม้, พลงัวิเศษ, ความอบอุน่, Bless” 
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