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น่ีเป็นเร ือ่งราวทีจ่ะท าใหคุ้ณประหลาดใจและอาจท าใหคุ้ณตอ้งดิน้รนทีจ่ะยอมรบัสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ หากคุณ

มปีระสบการณ“์ มหศัจรรยเ์ชน่” เหตุการณต์วัเอง, หรอืเป็นพยานใหเ้ป็นหน่ึง, ตอนนีคุ้ณรูว้่าคุณไม่ไดอ้ยู่

คนเดยีวและ' s 

ตกลงทีจ่ะพูดคุยเกีย่วกบัเร ือ่งนี ้ปาฏหิารยิเ์หลา่นีเ้กดิขึน้มากมายและผูค้นต่างปฏเิสธเพราะทศันคตขิองค

นรอบขา้ง ฉันไดร้บัพรจากแม่ทีเ่ช ือ่ในปาฏหิารยิแ์ละเลีย้งดูสิง่น้ันในตวัฉัน 
  

นี ้ ISN ' T เพยีงเร ือ่งมนั' s 

เปิดโอกาสใหคุ้ณไดเ้รยีนรูส้ิง่ทีเ่ป็นไปไดใ้นชวีติของคุณเอง ผ่านเร ือ่งราวทีผ่มจะพูดคุยเกีย่วกบัสิง่ทีผ่มไ

ดเ้รยีนรูแ้ละวธิกีารทีฉ่ันมาเพือ่ใหส้ามารถปฏบิตัแิละพฒันาทกัษะเหล่านี,้ ซึง่ผมเชือ่ว่าเราทุกคนม ี

ผมไม่ไดเ้ป็นเพยีงแค่คาดเดาสิง่ทีเ่ป็นสิง่ทีจ่ าเป็น, แมว้า่ในชว่งตน้ชวีติของฉันฉันเชือ่ถอืไดส้ิง่ทีผ่มสงัหร

ณใ์จรูแ้ละเมือ่อายุ 28 

ผมเร ิม่ทีจ่ะรถไฟทีใ่ชง้าน, การปฏบิตัแิละพฒันาทกัษะเหล่านีไ้ปยงัจดุทีเ่ร ือ่งนีก็้ไม่เพยีง แต่เป็นไปไดแ้ต่ 

บางทอีาจจะหลกีเลีย่งไม่ได ้ความตัง้ใจของผมคอืการแสดงใหคุ้ณเห็นว่าคุณสามารถเรยีนรูท้กัษะเหล่านี้

และสรา้งการเปลีย่นแปลงในชวีติของคุณโดยไม่ค านึงถงึสถานการณท์ีคุ่ณพบว่าตวัเองอยู่ใน 
  

หากคุณสนใจทีจ่ะควบคุมชวีติและสถานการณข์องคุณอกีคร ัง้ 

โปรดอ่านและตดิต่อกบัฉันเพือ่ใหเ้ราสามารถเร ิม่ตน้กระบวนการใหคุ้ณไดเ้ชน่กนั หากคุณอยู่แลว้อยู่ในก

ารควบคุมของทุกอย่างและมนัเป็นเรอืใบเรยีบส าหรบัคุณแลว้คุณจะชอบฉัน ผมไม่ไดม้องหาสิง่ทีช่อบสิง่ที่

ผมน าเสนอทีน่ี่, เพราะผมอยู่แลว้ประสบความส าเรจ็และไดร้บัการสรา้งปาฏหิารยิท์ีม่ขีนาดเล็กอยู่แลว้ในชี

วติของฉัน สิง่ทีผ่มรูค้อืว่าสิง่ทีถู่กเสนอใหฉ้ันเมือ่ฉันถูก 

28 เปิดใชง้านวนัทีฉ่ันไดอ้ย่างง่ายดายสอนคนอืน่ใหท้ าสิง่ทีฉ่ันท า ในชวีติส่วนใหญ่ของฉัน 

ฉันจะพูดเร ือ่งนีก้บัคนอืน่ ๆ 

และพวกเขาไม่ไดอ้ยู่ในสถานทีท่ีพ่วกเขายอมรบัหรอืเขา้ใจสิง่ทีฉ่ันแบ่งปัน น่ีอาจเป็นคุณดว้ย ส าหรบัพว

กเราบางคน บทเรยีนของเราคอืตอ้งแบ่งปันสิง่ทีเ่รารูอ้ยู่แลว้กบัผูอ้ืน่ใหด้ขีึน้ ส าหรบั s ome 

ของคุณการเรยีนรูข้อ้มูลนีส้ าหรบัตวัคุณเองเป็นล าดบัความส าคญั 



  

ไม่ว่ามนัจะเป็นอะไรส าหรบัคุณ ฉันรบัรองกบัคุณว่าทีน่ี่มค่ีาส าหรบัคุณ 

แมว้่าจะเพยีงแค่ท าลายน ้าแข็งว่าสิง่ทีเ่ราคดิว่าเป็นไปไม่ไดน้ั้นเป็นไปไดจ้รงิ ๆ และอาจเป็นไปไดด้ว้ยซ า้... 
  

โอเค เร ือ่งราวก็คอื ฉันผล็อยหลบัไปทีล่อ้รถของฉัน และวิง่ชนหวัเสา 

และเย็นวนัน้ันก็จบลงทีห่อ้งผูป่้วยหนัก 

และเจา้หนา้ทีท่างการแพทยไ์ม่คดิว่าฉันจะมชีวีติอยู่ในคนืนี ้วนัรุง่ขึน้เขาอยากจะเอา 1.5 

ปอดของฉันและอวยัวะอืน่ๆ ออก…. 2.5 วนัต่อมา ฉันออกจากโรงพยาบาลโดยไม่ตอ้งผ่าตดั  
  

ดงัน้ัน ….. 
  

เป็นไปไดอ้ย่างไรเมือ่….. 
  

•        ฉันรูจ้ดุประสงคข์องตวัเอง 

•        ฉันเชือ่มั่นในตวัเองจนถงึจดุทีฉ่ันเต็มใจท าตามความปรารถนาและความปรารถนาของหวัใจ 

และเห็นคุณค่าในความอ่อนไหวและแรงบนัดาลใจของตวัเอง 

  

ชวีติกอ่นเกดิอุบตัเิหตุ 
  

ส าหรบัม. ทัง้ชวีติปีผมรูว้่าผมจะไดร้บัการชว่ยใหผู้ค้นไวว้างใจตวัเองและสญัชาตญาณภายในของพวกเข

า ฉันเร ิม่ตน้ธรุกจิเพือ่สอนผูค้นว่าพวกเขามาจากไหน ก าลงัจะไปทีไ่หน และท าไมพวกเขาถงึมาทีน่ี่ 

เขา้ใจตวัเองทางวญิญาณ ฉันไดร้บัการเรยีนการสอนนีเ้วลาสว่นหน่ึงตัง้แต่ปี 1987  
  

แทนการเจรญิเตบิโตทางจติวญิญาณของธรุกจิผมฟุ้ งซา่นและเร ิม่ธรุกจิอืน่ 

เมือ่ธรุกจิของฉันก าลงัเตบิโตและเร ิม่ตน้ขึน้จรงิๆ 

น่ันเป็นเพราะฉันมุ่งเนน้ทีก่ารชว่ยเหลอืผูค้นใหม้สีุขภาพทีด่ใีนขณะทีท่ างานอย่างขยนัขนัแข็งเพือ่สุขภา

พของตวัเอง ผมก าลงัอาหารเสรมิทีม่ปีระสทิธภิาพอย่างไม่น่าเชือ่และการแบ่งปันกบัทุกคนผลของฉัน(ซึง่

อาจไดร้บัเป็นผลมาจากอาหารเสรมิเหล่านี)้ 

หลงัจากทีฉ่ันเร ิม่ทานอาหารเสรมิเหลา่นี ้

สิง่ต่างๆดูเหมอืนจะเร ิม่เปลีย่นไปในรา่งกายของฉัน ฉันเรยีนรูเ้มือ่นานมาแลว้ว่ามคีนทานอาหารเสรมิและ

พวกเขาไม่ไดส้งัเกตเห็นความแตกต่างใดๆ เลย 

อาหารเสรมิอาจไม่เพยีงพอส าหรบัความตอ้งการของบคุคลน้ัน ดูชวีติของผูค้นเปลีย่นแปลงและดูไอเอ็นจี

พวกเขาปรากฏฟ้ืนสุขภาพและการก าจดัของพวกเขาดงิตวัเองจากความเจ็บปวดทีพ่วกเขาไดม้าเพยีงแค่

ยอมรบัไดร้บัแรงบนัดาลใจมากส าหรบัผม ฉันใชเ้วลาเกอืบทัง้ชวีติไปกบัความเจ็บปวดและไม่มใีครสามาร

ถอธบิายความจรงิง่ายๆ บางอย่างได ้ ว่าเมือ่ฉันน าไปใชจ้รงิ 

มนัสรา้งความแตกต่างอย่างมากต่อสุขภาพของฉัน ตอนน้ันเองทีฉ่ันจดจอ่อยู่กบัการชว่ยเหลอืใครก็ตาม

ทีต่อ้งการความชว่ยเหลอื  
  

ฉันสญัญากบัตวัเองว่าเมือ่รายไดท้ีเ่หลอืจากธรุกจิดา้นสุขภาพนีถ้งึ $5,000 ต่อเดอืน 

ฉันจะกลบัไปชว่ยใหผู้ค้นเขา้ใจตวัเองทางวญิญาณและการเดนิทางผ่านชวีติของพวกเขา รายไดข้องฉันเ

พิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองเกนิกว่า 10,000 ดอลลารต่์อเดอืน 

และฉันลมืสญัญาไปแลว้ ความสนใจทัง้หมดของฉันกลายเป็นเร ือ่งการสรา้งรายไดม้ากขึน้ ยงัไงก็ตาม 

ฉันเร ิม่ฟังคนรอบขา้งทีโ่ฟกสัชวีติของพวกเขาคอืเร ือ่งเงนิ ฉันไม่ไดต้ระหนักว่าฉันออกนอกเสน้ทางส าหร ั

บสิง่ทีฉ่นัตอ้งการจะท ากบัชวีติของฉนั 
  



บ่อยแค่ไหนทีส่ิง่ทีใ่จเรารอ้งหา 

เราเลือ่นออกไปจนกว่าจะมอีะไรเกดิขึน้อกี ส าหรบัคนส่วนใหญ่ในปัจจบุนันีม้กัจะเกีย่วขอ้งกบัเงนิ 
  

ตอนน้ันเอง….. 
  

อุบตัเิหตุทางรถยนต ์29 มิถุนายน 2546 
  

ฉันก าลงัอ านวยความสะดวกในค่ายผูน้ าส าหรบัผูน้ าในธรุกจิดา้นสุขภาพของเราในชว่งสุดสปัดาหน้ั์นใน

ชนบท ทุกคนเหน่ือยและเดนิทางกลบับา้นในชว่งบ่ายของวนัอาทติย ์

ฉันออกเดนิทางประมาณ 16.00 น. 

เน่ืองจากฉันมนัีดระหว่างทางกลบับา้นเพือ่ทานอาหารเย็นกบัลูกคา้บางคน ลนิเนตต ์ ( ภรรยาในขณะน้ัน) 

เฮเลน (พีส่าวของฉัน) และคนอืน่ๆ 

ยนืกรานว่าฉันมคีนเดนิทางไปดว้ยเพือ่เป็นเพือ่นกบัฉัน ฉันชดัเจนว่าฉันไปคนเดยีว 
  

ฉันรูส้กึยนิดเีป็นอย่างยิง่กบังานทีเ่ราท าในชว่งสุดสปัดาห ์วนัหยุดสุดสปัดาหเ์ป็นเร ือ่งเกีย่วกบัการชว่ยเหลื

อผูค้นใหร้บัผดิชอบต่อความส าเรจ็ของพวกเขา และตระหนักว่าพวกเขาควบคุมผลลพัธใ์นชวีติได ้
  

ฉันไปถงึเมอืงประมาณหน่ึงช ัว่โมงในการเดนิทางสามช ัว่โมงและรูส้กึเหน่ือยและง่วงนอนมาก อกีดา้นหน่ึง

ของเมอืงนี ้ ฉันผล็อยหลบัไปบนพวงมาลยั เห็นไดช้ดัว่ามคีนตามไปและพวกเขาบอกว่าฉันเร ิม่สาน 

แต่อยู่ขา้งถนนและเร ิม่ชะลอตวัลง 
  

รถของฉันเบีย่งขา้มถนนท่ามกลางการจราจรทีค่บัคัง่ และเมือ่ฉันชนคูน ้าอกีฟากหน่ึงของถนน 

ถุงลมนิรภยัก็สูบลมและฉันตืน่ขึน้ เมือ่ถุงลมนิรภยัพองตวัรถจะเต็มไปดว้ยผงสขีาวจนมองไม่เห็นอะไรเลย 

ฉันไม่สามารถท างานออกว่าท าไมฉันไม่เห็นอะไรเลย 
  

เพราะมองไมเ่ห็นอะไรเลย ไม่รูจ้ะบงัคบัรถไปทางไหน โดนตอไมท้ีป่ระตูดา้นขวามอื เลยเลีย้วซา้ยไปอกี 

แลว้ชนกบัคนัดนิทีม่ที่ออยู่ขา้งใน (ถนนรถแล่น) ) 

และยางหนา้ทัง้สองก็ระเบดิออก จากน้ันฉันก็กดเสาประตูทางดา้นขวาแลว้เลีย้วซา้ยต่อไป ฉันรูส้กึว่ารถแ

ล่นไปตามรมิตลิง่ขนาดใหญ่ทีมุ่่งหนา้ลงไป น่ีคอืการระบายน ้า "V" 

ลกึ ฉันอยู่ทีด่า้นล่างของท่อระบายน ้ามุ่งหนา้ไปตามน้ัน 
  

ตอนนีฝุ้่ นถุงลมนิรภยัลดลงจนฉันมองเห็นเสาไฟฟ้าพุ่งมาขา้งหนา้ฉัน … 

เรว็มาก ฉันพยายามเบีย่งตวัออกห่างและรถก็ไม่ตอบสนองต่อพวงมาลยัเลย (ฉันมารูท้หีลงัว่ายางระเบดิ) 

ทนัททีีผ่มเห็นเสาขึน้มา, ชวีติของฉันผ่านมาประกายตาของฉัน ฉันเห็นลนิเนตต ์ ( ตอนน้ันเป็นภรรยา) 

และแอมเบอร ์(ลูกสาวอายุ 3 ขวบ) และจดุประสงคข์องฉันและรูว้่าน่ีไม่ใชเ่วลาตายของฉัน 

ฉันพูดกบัทูตสวรรคข์องฉันอย่างเด่นชดั 

“ไม่น่ี เวลาของฉันยงัไม่หมด!” 
  

ในทนัททีีฉ่ันพูดแบบนี ้ แสงสขีาวก็พุ่งเขา้มาในรถจากดา้นบนและลอ้มรอบตวัฉันดว้ยเกลยีวคลืน่ 

และห่อหุม้ฉันดว้ยรงัไหมทีม่ีพลงัป้องกนั ในเวลาเดยีวกนั 

ขา้พเจา้เห็นรถชนเขา้กบัเสาและมาพกัรว่มกบัขา้พเจา้ในน้ัน จากน้ันขา้พเจา้ก็เดนิไปรอบ ๆ 

หนา้รถโดยมชีายสองคนคอยชว่ยเหลอื คนหน่ึงอยู่คนละขา้งขา้พเจา้ ฉันก็รูว้่าฉันจะไม่เป็นไร 
  

ฉันผ่อนคลายและยอมจ านนต่ออุบตัเิหตุโดยรูว้่าฉันจะไม่เป็นไร  ฉนัไม่มคีวามกลวัเลยและไวว้างใจอ

ย่างเต็มที ่



  

ฉันยงัคงมสีตอิยู่ตลอดเวลา และเมือ่รถหยุดน่ิง ฉันก็รูว้่าอาการบาดเจ็บทีห่นา้อกของฉันน้ันรา้ยแรง 

แต่ฉันไม่เคยอนุญาต แมแ้ต่เสีย้ววนิาท ี

ไม่คดิว่าฉันจะตาย ฉันเชือ่มั่นในนิมิตทีฉ่ันไดร้บัจากทมีผูช้ว่ยฝ่ายวญิญาณทีเ่ดนิออกจากอุบตัเิหตุและส

บายด ี
  

รถชนเสา (ต ารวจประมาณ 85 กม./ชม.) 

ตรงกลางหนา้รถแลว้มาพกั คนทีต่ามฉันมาบอกว่าฉันเรง่ไปทีเ่สา เห็นไดช้ดัว่าสิง่นีเ้กดิขึน้เน่ืองจากผูค้น

ไม่ทราบวา่พวกเขาเหยยีบคนัเรง่ไม่ใชเ่บรก 
  

รถจอดน่ิงและฉันพยายามอย่างยิง่ยวดทีจ่ะสูดอากาศเขา้ปอด มนัเหมอืนถูกลมพดั 

(ต่อมาฉันพบว่าปอดของฉันเต็มไปดว้ยเลอืด) 
  

ไม่มเีลอืดทีไ่หนเลย อนัทีจ่รงิ บาดแผลเดยีวทีฉ่ันไดร้บัจากอุบตัเิหตุคอืบาดแผลเล็กๆ 

ทีห่นา้แขง้ขวาของฉัน ซึง่มเีลอืดไหลออกมาเพยีงหน่ึงเซนตเิมตร 
  

ชายสองคนวิง่เขา้มาทีร่ถดา้นขา้งของฉัน และฉันตะโกนว่ารถไฟไหม ้ (ฝุ่ นจากถุงลมนิรภยัดูเหมอืนควนั) 

พวกเขาพยายามเปิดประตูรถและถูกกระแทกจากไฟฟ้าชอ็ตไปขา้งหลงั 
  

เราคดิว่ารถใชไ้ฟฟ้าจากแบตเตอร ีร่ถยนต ์
  

ตอนนีฉ้ันสามารถหายใจไดเ้ล็กนอ้ย 
  

ฉันหยบิเงนิสดจ านวน 700 เหรยีญทีฉ่ันมใีนคอนโซลและโทรศพัทม์อืถอืของฉัน 
  

พวกเขาพยายามเปิดประตูหลายคร ัง้จนกระทั่งประตูคนขบัเปิดได ้

โดยเอานิว้ไปแตะทีด่า้นบนของประตูทีม่นัโกง่แลว้ดงึออกมา ตลอดเวลาทีพ่วกเขาถอืประตูอยู่ 

พวกเขาประสบกบัไฟฟ้าชอ็ต แผงหนา้ปัดทุกอนับนรถโคง้งอ รถค่อนขา้งสัน้! ประตูดา้นคนขบัไดร้บัควา

มเสยีหายจากตอไมใ้นคูน ้า 
  

พอเปิดประตูก็บอกว่าอย่าแตะตอ้งส่วนโลหะใดๆ ดงัน้ันฉันจงึหมุนไปรอบๆ 

อย่างระมดัระวงัและออกไปดว้ยตวัเอง ชายสองคนจบัมอืกนัและพาฉันไปทีห่นา้รถโดยทีฉ่ันน่ังลง สิง่นีเ้กดิ

ขึน้เชน่เดยีวกบันิมิตทีฉ่ันมี 
  

ฉันรูอ้ยู่แกใ่จว่าถา้ฉันนอนลง 

ฉันคงตาย ฉันรูว้่าถา้ฉันน่ังต่อไปฉันก็จะไม่เป็นไร ฉันน่ังคุกเข่าและมอืของฉันจบัหนา้อกและหวัของฉันเอ

นไปขา้งหนา้ ทนัททีีฉ่ันน่ังลง ฉันก็เร ิม่ส่งพลงังานเขา้สู่รา่งกาย 

และเห็นในจติใจของฉันทุกอย่างภายในซอ่มแซมตวัเองดขีึน้กว่าเมือ่กอ่น ทุกวนิาททีีฉ่ันจดจอ่อยู่กบังาน

ทีส่รา้งรา่งกายใหม่ 
  

รถหยุดทุกที ่
  

ถุงลมนิรภยัจะไม่ไดผ้ลในการเกดิอุบตัเิหตุชนกนัหลายตัง้แต่พวกเขาปรบัใชก้บัผลกระทบแรกซึง่ในสถาน

การณข์องฉันเป็นคูน ้าและไม่ไดเ้มือ่ผมจ าเป็นตอ้งใชม้นั จากน้ันถุงลมนิรภยัก็ไรป้ระโยชนเ์มือ่ฉันชนกบัเ

สา 



  

บ่ายวนัอาทติยใ์นฤดูหนาวเป็นเวลา 17.00 น. ยงัเบาอยู่บา้ง แต่อากาศหนาว มดืคร ึม้และมลีมเย็นพดัมา 
  

ผูค้นต่างวิง่เขา้มา 
  

ผูห้ญงิคนหน่ึงเขา้มาหมอบอยู่ขา้งๆฉันและบอกว่าเธอเป็นพยาบาล เธอถามค าถามหลายขอ้กบัฉัน 

ซึง่ฉันจ าไดว้่าฉันสบายด ีแต่เจ็บมาก และหายใจล าบาก 
  

มคีนเอา "ผา้ห่มอวกาศ" สเีงนิมาห่มใหค้วามอบอุ่น ลมหนาวพดัมาทีห่ลงัของฉัน 
  

ลนิเนตตก์ าลงัเดนิทางตามหลงัฉันประมาณหน่ึงช ัว่โมง 

ฉันจงึรูว้่าฉันตอ้งโทรหาเธอ ฉันรูด้ว้ยว่าเธอยงัไม่อยู่ในระยะเคลือ่นที ่ในรถของเธอคอืแอมเบอร ์ เอพรลิ 

(ลูกสาวเลีย้ง) และเฮเลนนอ้งสาวของฉันซึง่ตัง้ครรภล์ูกแฝดมาก 
  

ฉันโทรแลว้ฝากขอ้ความ 

“สวสัดทีีร่กั 

แค่แจง้ใหคุ้ณทราบว่าฉันมปีรางคนิ์ดหน่อยและพวกเขาก าลงัพาฉันไปทีโ่รงพยาบาลเพือ่ตรวจสุขภาพ ทุ

กอย่างปกตดิ.ี" 
  

จากน้ันฉันก็โทรหาไมเคลิซึง่เป็นเพือ่นสนิทของฉันซึง่อยู่ทีค่่ายและอาศยัอยู่ในเมอืงทีฉ่ันเพิง่ผ่านมาซึง่อยู่

ห่างออกไปเพยีง 10 นาท ี
  

ฉันโทรไปและพูดว่า 

“ไมเคลิ 

ฉันประสบอุบตัเิหตุทางรถยนตร์า้ยแรงและฉันตอ้งการความชว่ยเหลอืจากคุณ ลนิเนตตจ์ะอยู่ทีน่ี่เรว็ๆ นี ้

และฉันตอ้งการใหคุ้ณมาทีน่ี่เมือ่เธอมาทีน่ี่ ฉันถงึกบัตอ้งเลกิรา” 
  

ไมเคลิมาถงึทีเ่กดิเหตุในเวลาประมาณ 10 นาท ี
  

ฉันขอใหไ้มเคลิมองหาชายสองคนทีพ่าฉันลงจากรถเพราะฉันอยากจะขอบคุณพวกเขา ไมเคลิกลบัมาหา

ฉันและบอกว่า NOBOBY ควรจะแตะตอ้งรถเพราะเสาทีฉ่ันชนมไีฟ 66,000 

โวลตแ์ละฉนวนก็ขาดและสายไฟทัง้ 3 

เสน้ก็ลดัวงจรลงมาทีเ่สาและทะลุเขา้ไปในตวัรถ เขาบอกว่าใครแตะตวัรถอาจจะตาย 
  

เขาเดนิผ่านฝูงชนและถามทุกคนว่าพวกเขารูห้รอืไมว่่าใครเป็นคนพาฉันออกไป เขาหาไม่พบและผูค้นบ

อกว่าไม่มใีครออกจากทีเ่กดิเหตุ 
  

ต ารวจมาถงึและถามฉันว่าฉนัอยู่คนเดยีวในรถหรอืเปล่า ฉันตอบโดยอตัโนมตัวิ่า “ไม่” 

ไม่คดิเลยว่าท าไมพวกเขาถงึถามฉัน พวกเขาออกไปและกลบัมาถามฉันอกีคร ัง้ว่าฉันอยู่ในรถคนเดยีวแล

ะฉันก็ตอบว่า "ไม่" พวกเขากลบัมาเป็นคร ัง้ทีส่ามและถามดว้ยความเป็นห่วงเป็นใยว่า 

“มใีครอยู่ในรถกบัคุณไหม” ฉันรูว้่าท าไมพวกเขาถงึถามฉันขณะทีพ่วกเขาก าลงัมองหาศพ ฉันรูส้กึประ

หลาดใจทีบ่อกว่าไม่ และตอนนีก็้พูดว่า "ไม่ ในรถไม่มใีครอยู่กบัฉันเลย" 
  

รถพยาบาลมาถงึ 



เจา้หนา้ทีร่ถพยาบาลถามค าถามบางอย่างกบัฉัน จากน้ันเขาก็ตดัสนิใจว่าฉันตอ้งไปโรงพยาบาลใหญ่ใน

เมอืงทีใ่กลท้ีสุ่ด 
  

เจา้หนา้ทีร่ถพยาบาลพยายามจะวางฉันลงบนกระดานกระดูกสนัหลงั พวกเขาขยบัฉันถอยหลงัไปเพยีง 

2 ซม. และฉันก็ตะโกนใหห้ยุด ความเจ็บปวดน้ันเหลอืเชือ่มากและฉันรูว้่าพวกเขาไม่สามารถลดระดบัฉัน

ลงไดเ้พราะความตงึเครยีดในรา่งกายของฉัน จากน้ันพวกเขาก็ยา้ยฉันกลบัไปทีต่ าแหน่งตัง้ตรงอกีคร ัง้ 

ฉันตอ้งจบัรา่งกายใหแ้น่นเพือ่ปกป้องมนัดว้ยซีโ่ครงทีห่กัอย่างเห็นไดช้ดั ฉันรูว้่าถา้พวกเขาลดระดบัฉันล

งตามทีพ่วกเขาตัง้ใจวา่จะมสีิง่เลวรา้ยเกดิขึน้ ซึง่อาจส่งผลใหฉ้ันตายได ้
  

ในหวัของฉัน ฉันถามทูตสวรรคว์่า “ฉันจะท าอย่างไร” 

นางฟ้าของฉันบอกวา่ฉันตอ้งเขม้แข็งและเขา้ควบคุม 

และบอกพวกเขาว่าตอ้งท าอย่างไร เทวดาของฉันพูดกบัฉันว่า "พูดกบัคนอืน่ว่าเราพดูกบัคุณอย่างไร" 
  

ขา้พเจา้จงึพูดกบัรถพยาบาลอย่างแน่นหนาว่าทูตสวรรคบ์อกอะไรแกข่า้พเจา้แต่ไม่ไดบ้อกเขาว่าค าสัง่น้ัน

มาจากไหน 

“น่ีคอืสิง่ทีเ่ราก าลงัจะท า ผูช้ายสองคนจะจบัแผ่นกระดูกสนัหลงัในแนวตัง้แนบกบัหลงัของฉันอย่างแรง 

และค่อย ๆ ดนัหนักขึน้เร ือ่ยๆ จนกว่าฉันจะสามารถผ่อนคลายกลา้มเนือ้ทัง้หมดของฉันได ้

(ซึง่แน่นมากจากการจบัตวัฉัน) รา่งกายกนั) 

และขา้พเจา้จะยอมใหค้ณะกรรมการรบัน ้าหนักทัง้หมด เมือ่ฉันรูส้กึผ่อนคลายและไดป้ล่อยกลา้มเนือ้แลว้ 

ฉันจะเอนตวัลงบนกระดานอย่างเต็มที ่จากน้ันตามสญัญาณของฉัน 

คุณสามารถเร ิม่ลดระดบักระดานไดช้า้และราบร ืน่มาก 

ดงัน้ันฉันจะไม่กระชบักลา้มเนือ้อกี เมือ่ฉันถูกลดระดบัลงแลว้ 

คุณสามารถลากฉันไปบนกระดานได ้ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท”ี 
  

ฉันมจีติใจทีพ่รอ้มจะปล่อยวาง ณ จดุนี ้

ฉันตอ้งวางใจคนเหล่านีแ้ละเทวดาของฉันอย่างสมบูรณ ์ฉันรูว้่าฉันก าลงัวางชวีติของฉันไวใ้นมอืของพว

กเขา พวกเขาท าสิง่นีแ้ละฉันบอกใหเ้ร ิม่ลดระดบัฉันและกระดาน 

แต่ตอ้งราบร ืน่และชา้! ใชเ้วลาสกัครู ่เมือ่ฉันถูกลดระดบัลง ฉันบอกใหพ้วกเขาเอานิว้ฉันไปทีก่ระดาน 
  

พวกเขาท าสิง่นีแ้ลว้พาฉันขึน้ไปบนรถเข็น 

แพทยช์ายเขา้มาดา้นหลงักบัฉัน 
  

เมือ่อยู่ในรถพยาบาล เขาบอกว่าเขาจะใหม้อรฟี์นกบัฉัน และฉันก็ตอบว่า "ไม่" 

เขาถามฉันว่า “คุณไม่เจ็บหรอื” ฉันพูดว่า "ความเจบ็ปวดอย่างทีคุ่ณนึกไม่ถงึ ความเจ็บปวดทีเ่หลอืเช ือ่"  

“แลว้ท าไมคุณไม่ตอ้งการมอรฟี์นล่ะ” เขาถาม. 
  

ฉันตอบว่า "ความเจบ็ปวดเป็นสิง่เดยีวทีท่ าใหฉ้ันตอ้งอยู่บนโลก ฉัน kn o W 

ในหวัใจของฉันว่าถา้ผมมมีอรฟี์นทีผ่มก็จะลอยออกไปสู่ความตาย ฉัน kn o W เจ็บปวดฉันs 

ท าใหฉ้ันอยู่บนโลกท าใหฉ้ันน าเสนอความจรงิทีว่่าฉันยงัคงฮ่าve รา่งกาย” 
  

“ฉันตอ้งการ 'อยู่กบัมนั' เมือ่เราไปถงึโรงพยาบาลและสามารถสมัผสัไดว้่าเกดิอะไรขึน้กบัฉัน 

เพือ่ทีฉ่ันจะไดบ้อกพวกเขาไดอ้ย่างชดัเจนว่าเกดิอะไรขึน้” . การพูดเชน่นี ้

ขา้พเจา้ยงัวางอนาคตไวว้่าจะไปถงึโรงพยาบาลทัง้เป็นและพรอ้มทีจ่ะใหข้อ้มูลทีส่ าคญัแกเ่จา้หนา้ที ่ฉันไม่

เคยคดิว่าจะตาย ดงัน้ันในอกีไม่กีว่นัขา้งหนา้ 



ฉันจงึพูดถงึอนาคตของฉันอย่างต่อเน่ืองและสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ น่ีไม่ใชท่างเลอืกทีม่สีต ิ

แต่เป็นผลมาจากความเชือ่ทีไ่ม่ส ัน่คลอนของฉันว่าฉันจะมชีวีติอยู่ 
  

{ตอนเป็นเด็ก 

ฉันมกัจะสะดุดนิว้เทา้และถูกท ารา้ยดว้ยความเจ็บปวดทีร่นุแรงน้ัน อยู่มาวนัหน่ึงฉันถามนางฟ้าของฉันว่า

ฉันจะก าจดัความเจ็บปวดนีไ้ดอ้ย่างไร นางฟ้าของฉันกล่าววา่ "คุณไม่สามารถขจดัความเจ็บปวดได ้

แต่คุณสามารถยอมรบัมนัได ้ เป็นหน่ึงเดยีวกบัมนั และตระหนักว่ามนัมหีนา้ที"่ เลยคดิในใจว่า 

ความเจ็บปวดมไีวเ้พือ่อะไร? ฉันรูว้่าความเจ็บปวดคอืการบอกฉันว่ามบีางอย่างผดิปกตแิละส่วนน้ันของรา่

งกายฉันตอ้งการการดูแล ฉันก็เลยถามนางฟ้าของฉันอกีคร ัง้ว่า 

“ความเจ็บปวดเป็นตวับ่งช ีถ้งึบรเิวณในรา่งกายของฉันทีต่อ้งการการดูแลไหม” ค าตอบคอื “ใช”่  

จากน้ันฉันก็ถามว่า “ดงัน้ัน ถา้ฉันยอมรบัว่าความเจ็บปวดไดท้ าหนา้ทีข่องมนัแลว้ 

และตอนนีฉ้ันตระหนักดถีงึความสนใจทีบ่รเิวณน้ันตอ้งการ และฉันเร ิม่ด าเนินการทีจ่ าเป็น 

ความเจ็บปวดก็ไม่จ าเป็นอกีต่อไปแลว้หรอื” ค าตอบกลบัคอื “ใช”่ 

ฉันเร ิม่ฝึกสิง่นีต้ ัง้แต่ยงัเป็นเด็ก ฉันคดิว่าตอนน้ันฉันอายุไม่เกนิ 10 ขวบ ตอนทีคุ่ยกบัผูช้ว่ยฝ่ายวญิญาณ 

(เทวดา) 

และสิง่ทีฉ่ันเรยีนรูเ้กีย่วกบัความเจบ็ปวดไดผ้ล ฉันเขา้ใจเกีย่วกบัการส่งพลงังานไปยงับรเิวณทีต่อ้งการกา

รรกัษา 

เน่ืองจากฉันเขา้ใจเกีย่วกบัการวางมอืและประสทิธภิาพในการรกัษา ฉันสามารถสะดุดนิว้เทา้ของฉันและย

อมรบัขอ้ความของความเจบ็ปวดทนัทแีละด าเนินการอย่างมุ่งมั่นซึง่ก็คอื 

1) ยอมรบัขอ้ความแห่งความเจ็บปวดและขอบคุณทีท่ าหนา้ทีข่องมนั      

2) ชอ่งทางพลงังานสู่พืน้ที ่     

3) พกัผ่อนใหเ้ต็มที ่ ทิง้ความคดิใดๆ ว่าความเจ็บปวดน้ัน “เจ็บปวด” 

เพยีงแต่เป็นการส่งขอ้ความทีต่อนนีย้อมรบัแลว้      

4) ความเจ็บปวดจะลดลงทนัทแีละมกัจะหายไปอย่างสมบูรณ ์}      
  

พนักงานรถพยาบาลทีอ่ยู่กบัฉันบอกว่าการเดนิทางน้ันยากล าบากไปยงัเมอืงเล็กๆ ถดัไป 

และฉันก็ตอบตกลง 

เราเดนิทางอย่างชา้ๆ โดยไม่มเีสยีงไซเรน (ไม่แน่ใจเร ือ่งไฟ) 

การเดนิทางน้ันชา้และเจ็บปวด 
  

ฉันรูส้กึว่าทุกการกระแทกและทุกการเคลือ่นไหวน้ันเจ็บปวดอย่างมาก ฉันยงัคงจดจอ่อยู่กบัวธิทีีฉ่ันตอ้งก

ารใหร้า่งกายของฉันมคีวามฟิต สุขภาพด ี แข็งแรง 

และสุขภาพด ีฉันก าลงันึกภาพรา่งกายของฉันว่าหายดแีละสมบูรณแ์ลว้ 
  

ไม่นานหลงัจากทีเ่ราไปโรงพยาบาล โทรศพัทม์อืถอืของฉันก็ดงัขึน้ 

และฉันเห็นว่ามนัเป็นนัดของฉันทีจ่ะไปเมือ่ฉันประสบอุบตัเิหตุ ฉันบอกว่าฉันตอ้งรบัสาย ฉันตอ้งบอกใหเ้ธ

อรูว้่าฉันไม่ไดม้าเพราะเธอและครอบครวัก าลงัรอฉันกนิขา้วเย็น เขาบอกวา่เขาจะไม่ปลดเหล็กค า้คอ ขณ

ะทีโ่ทรศพัทด์งัขึน้ ฉันก็พูดอย่างเขม้งวดใหเ้ลกิท า 

และเขาพูดก็ต่อเมือ่ฉันสญัญาว่าจะไม่ขยบัศรีษะ ฉันตอบว่าใชแ่ลว้เขาก็แกะมนัออก ฉันรบัสายและบอกว่

าฉันไม่สามารถนัดหมายไดแ้ละฉันจะตอ้งเปลีย่นเวลาเป็นเวลาสองสปัดาหแ์ละเธอก็ตกลง ฉันขอโทษและ

บอกลา ผมก็ไม่รูต้วัตัง้ขึน้ว่าฉันมบีางสิง่บางอย่างทีจ่ะไปเป็นผมอย่างชดัเจนว่าผมจะฟ้ืนตวัและเป็นทีไ่ดร้ ั

บการแต่งตัง้ในสปัดาหห์รอืเพือ่ให ้
  

ฉันยงัคุยโทรศพัทก์บัไมเคลิดว้ย 



  

ฉันมาถงึโรงพยาบาลพรอ้มกบัลนิเนตตแ์ละแอมเบอร ์และไมเคลิก็มาถงึรถของเขาดว้ย 
  

ขณะทีฉ่ันถูกกลิง้เขา้มา ฉันไดย้นิคนเรยีกรถพยาบาลผูช้ายบอกพยาบาลเกีย่วกบัฉัน 

แต่ไม่สามารถอธบิายอะไรไดท้ีเ่ขาพูด 

เราอยู่ในแผนกฉุกเฉิน 
  

พวกเขาตอ้งการตดัเสือ้ผา้ของฉันออก 

และฉันก็บอกพวกเขาว่าฉันจะไม่ปล่อยใหพ้วกเขาตดัเสือ้โปโลของฉัน 

เพราะเสือ้ทีฉ่ันใส่อยู่เป็นเสือ้ทีส่ าคญักบัฉันมากและฉันก็อยากจะใส่มนัต่อไป พวกเขาอธบิายวา่มนัยากแ

ค่ไหนทีจ่ะถอดมนัออก และฉันก็บอกว่าตกลง จากน้ันมาเร ิม่กนัเลย 
  

การถอดมนัออกเจ็บมากเพราะตอ้งยกแขนแลว้บดิไปมา 
  

ฉันมซี ีโ่ครงหกัและกระดูกอกหกัและยงัไม่ไดร้บัยาแกป้วด 
  

แอมเบอรแ์ละลเีนตตเ์ขา้มา และแอมเบอรจ์บัมอืฉันและถามฉันว่า “พ่อสบายดไีหม” 

เมือ่มาถงึจดุนี ้ทุกคนก็หยุดและเงยีบไปช ัว่ขณะขณะทีพ่วกเขารอค าตอบจากฉัน 
  

ฉันหนัศรีษะแลว้มองตาเธอและพูดพลางชีไ้ปทีพ่ยาบาลและแพทยท์ีอ่ยู่รอบๆ ตวัฉัน 

“เห็นคนเหล่านีว้ิง่ไปรอบๆ ไหม” “ใช”่ แอมเบอรต์อบ 

“พวกมนัวิง่ไปรอบๆ เพราะตอนนีพ้วกเขาไม่รูว้่าฉันจะไม่เป็นไร!” 

คุณสามารถไดย้นิเสยีงหมุดปักในหอ้งฉุกเฉินน้ัน ไม่มใีครขยบัหรอืพูดอะไรเป็นเวลา 15 วนิาท ี

แอมเบอรย์ิม้และผ่อนคลายและเราจบัมอืกนัต่อไป 
  

ฉันไม่ไดม้สีตพิยายามทีจ่ะพูดในเชงิบวกและมสีตใิชเ้ทคนิคเชน่การพูดเกีย่วกบัฉันในของฉันในอนาคต 

แต่น่ีคอืสิง่ทีเ่กดิขึน้มากทีสุ่ดในการสนทนาและความคดิของผมมอียู่เกีย่วกบัฉันอยู่ในของฉันในอนาคต

ท าอะไรกบัใครสกัคน ฉันไม่ไดต้ระหนักถงึสิง่นีจ้นกระทั่งสองสามปีต่อมา น่ีคอืสิง่ทีฉ่นัไดท้ า 

ฉันไดท้ างานมากมายเพือ่สรา้งวนัิยภายในของฉันในการพูดอย่างมพีลงัและในเชงิบวกในสถานการณท์ีฉ่ั

นพบ 
  

ฉันไม่อนุญาตใหก้ารปฏเิสธใด ๆ 

เขา้สู่การรบัรูข้องฉัน ฉันตัง้ใจทีจ่ะน าทุกคนรอบตวัฉันเขา้สู่ขอบเขตของฉันว่า 

"น่ีคอืสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้" ฉันรูส้กึไดร้บัการสนับสนุนอย่างมากจากจติวญิญาณและรูส้กึว่ามวีญิญาณอยู่รอบ

ตวัฉัน ฉันรูส้กึคมชดัและชดัเจนดว้ยวสิยัทศันข์องฉัน ไม่มคีวามกลวัอย่างสมบูรณ ์ฉนัยงัคงเชือ่มั่นว่าทุก

อย่างจะด ี
  

ฉันเชือ่ว่าสิง่ทีฉ่ันท าน้ันเป็นไปไดส้ าหรบัทุกคน ไม่ว่าคุณจะเชือ่ในพระเจา้ พระเยซ ู พระพุทธเจา้ 

โมฮมัหมดั วญิญาณ 

หรอืใครก็ตามหรอืใครก็ตาม แทจ้รงิแลว้มนัคอืความผูกพนัอย่างลกึซึง้กบัพระเจา้ของคุณ หรอืตวัคุณเอง 

ทีท่ าใหทุ้กอย่างทีคุ่ณจนิตนาการเป็นไปได ้
  

สิง่นีส้ามารถเกดิขึน้ไดก็้ต่อเมือ่คุณยอมใหต้วัเองอ่อนแอและยอมใหต้วัเองรกัตวัเองอย่างไม่มเีงือ่นไข มนั

ตอ้งใชบ้างอย่างจรงิๆ โดยเฉพาะความกลา้หาญ 
  



มนัตอ้งละทิง้การต่อตา้นทัง้หมด 
  

{เมือ่ฉันขดัขนื ฉันก าลงัเพ่งความสนใจไปทีว่ตัถุทีฉ่ันก าลงัขดัขนือยู่ 

สิง่ทีเ่ขา้มาหาฉันมกัจะดงึดูดใจดว้ยเหตุผลบางอย่าง 

และฉันไม่รูว้่าสาเหตุสว่นใหญ่มาจากอะไร เมือ่ฉันขดัขนืบางอย่าง 

ฉันก็อดทีจ่ะประสบกบัมนั สิง่ทีฉ่ันขดัขนืเป็นส่วนหน่ึงของรากฐานทีช่ว่ยใหฉ้ันสามารถสรา้งอนาคตของฉั

นบนมนัได ้เมือ่ฉันไม่ยอมใหม้นัเขา้มาในชวีติของฉัน 

ชวีติของฉันก็จะเขา้สู่รูปแบบการยดึถอืและสิง่ทีฉ่ันต่อตา้นก็จะมขีึน้เร ือ่ยๆ 
  

จติใตส้ านึกฉันยงัคงดงึดูดประสบการณท์ีจ่ะชว่ยใหฉ้ันเตบิโตเป็นคนทีฉ่ันตอ้งการในอนาคตของฉัน คนๆ 

น้ันจะสามารถรบัมอืกบัสถานการณใ์นอนาคตทีคุ่ณอยู่ทีน่ี่และตอนนีย้งัไม่พรอ้ม 
  

บ่อยคร ัง้ทีเ่รามาถงึสถานทีใ่นชวีติของเราและพูดกบัตวัเองว่า 

“ประสบการณท์ีฉ่ันมใีนอดตีชว่ยใหฉ้ันพรอ้มส าหรบัการผจญภยัคร ัง้ต่อไปในชวีติของฉัน” เมือ่ฉันโอบร ั

บประสบการณท์ีด่งึดูดเขา้มาในชวีติ ฉันก าลงัด าเนินชวีติอย่างอสิระ สบายๆ 

และจบลงทีส่ถานทีท่ีเ่หมาะสมในเวลาทีเ่หมาะสม 
  

บางคร ัง้เราขดัขนืเหตุผลทีค่นอืน่ใหเ้ราท าบางสิง่ มกัจะเป็นเพราะเหตุผลของพวกเขา 

และเป็นประโยชนต่์อพวกเขา ไม่ใชเ่รา เมือ่ฉนัมองดู และแน่นอน ฉันจะพบ 

เหตุผลทีฉ่ันมปีระสบการณบ์างอย่าง จากน้ันฉันก็ยอมรบัประสบการณน้ั์นและหยุดต่อตา้น 

บางคร ัง้ฉันขดัขนืเพราะฉันไม่ชดัเจนในจดุประสงคท์ีใ่หญ่กว่านี ้

และน่ีก็เหมอืนกบัถูกผลกัเขา้ไปในความมดืโดยทีฉ่ันมองไม่เห็นอะไรและไม่รูว้่าอะไรอยู่ขา้งหนา้ฉัน 

ลองคดิดู...ในเมือ่ไม่รูว้่าขา้งหนา้มอีะไรอยู่ขา้งหนา้ก็อยากจะกา้วใหช้า้ลง 

แต่ถา้รูว้่าอะไรอยู่ขา้งหนา้และมดืแลว้ก็จะกา้วไปขา้งหนา้ไดอ้ย่างมั่นใจมากขึน้ 
  

เมือ่ฉันไตรต่รองถงึประสบการณท์ีฉ่ันมซี ึง่ฉันจดัการอย่างทรงพลงัและถามตวัเองวา่ 

“อะไรเตรยีมฉันใหพ้รอ้มส าหรบัชว่งเวลานี”้ แลว้ฉันจะมแีรงบนัดาลใจทีช่ว่ยใหฉ้ันเขา้ใจ เห็น รู ้

และรูส้กึว่าประสบการณท์ีผ่า่นมานีท้ าใหฉ้ันพรอ้มส าหรบัประสบการณท์ีฉ่ันก าลงัสะทอ้นอยู่ในขณะนี ้
  

ฉันสอนสิง่นีม้าหลายสบิปีแลว้และท างานเกีย่วกบัLiving it } 
  

ฉันนอนอยู่ทีน่ั่นสกัครูข่ณะจบัมอืแอมเบอรแ์ละพูดคุยกบัลนิเนตต ์
  

มอียู่ชว่งหน่ึงทีฉ่ันถูกเข็นไปทีด่า้นหน่ึงของหอ้งฉุกเฉินและมพียาบาลสองคนยนือยู่เหนือฉัน 

คนหน่ึงอยู่บนรถเข็นทัง้สองขา้ง พวกเขาก าลงัพูดคุยกนัและมคีนบอกว่าเธอมปัีญหาในการตัง้ครรภ ์ฉัน

ก าลงัฟังและพูดว่า 

"ฉันชว่ยคุณได!้" ทัง้คู่ดูตกใจมาก! ฉันอธบิายว่าฉันจ าหน่ายผลติภณัฑเ์พือ่สุขภาพทีน่่าอศัจรรยแ์ละผลิ

ตภณัฑดู์แลรา่งกายทีด่ทีีอ่าจชว่ยเธอได ้ฉันอธบิายว่าสิง่เหล่านีเ้ป็นผลติภณัฑท์ีใ่หอ้าหารแกร่า่งกายของ

ฉันในขณะนีเ้พือ่ชว่ยสรา้งตวัเองใหม่และสิง่เหล่านีไ้ม่ใชผ่ลติภณัฑธ์รรมดา ฉันอธบิายความส าคญัของก

ารก าจดัสารพษิออกจากรา่งกายของเธอและหยุดใส่เขา้ไปอกี 

ฉันอธบิายว่าผลติภณัฑดู์แลส่วนบุคคลจ านวนมากอาจมสี่วนผสมทีอ่าจเป็นอนัตรายอยู่ในตวั ฉันยงัอธบิ

ายดว้ยว่าอาหารของเราไม่มสีารอาหารในระดบัเดยีวกบัทีเ่คยมี 

ฉันอธบิายว่าคู่รกัจ านวนมากประสบความส าเรจ็ในการตัง้ครรภห์ลงัจากเร ิม่ใชผ้ลติภณัฑเ์หล่านี ้

และคู่รกัเหล่าน้ันคดิว่ามนัอาจเป็นผลติภณัฑท์ีส่รา้งความแตกต่าง ดงัน้ันฉันจงึใหห้มายเลขโทรศพัทข์อง



ฉันกบัเธอและแนะน าใหเ้ธอโทรหาฉันในอกีสองสามวนัและฉันจะจดัการผลติภณัฑใ์หก้บัเธอ ฉันท าเหมอื

นก าลงันอนอยู่บนรถเข็นพรอ้มทีจ่ะกลบับา้น เธอเอาเบอรฉ์ันไปแต่ไม่เคยโทรหาฉันเลย…. 
  

พวกเขาท าการสแกนแมวและเอ็กซเ์รยห์ลายคร ัง้ ฉันยงัคงยนืยนัทีจ่ะไม่ใชม้อรฟี์นจนกว่าเอ็กซเ์รยจ์ะเสรจ็

สิน้ 
  

จากน้ันพวกเขาก็เอ็กซเรยแ์ละสแกนแมวอกีคร ัง้ ฉันไม่รูว้่าท าไม 
  

ฉันจ าไดใ้นชว่งแรกของการเอ็กซเ์รย ์

โดยนึกถงึความเจ็บปวดและพยายามดิน้รนเพือ่ใหม้สีตสิมัปชญัญะ เมือ่พวกเขาบอกฉันว่าพวกเขาตอ้ง

ท าซ า้แลว้ซ า้เล่า ฉันจ าไดว้่าผ่อนคลายและยอมรบัมนั 

แลว้ก็ไปทีเ่ซน ฉันจ าการเอกซเรยล็์อตแรกไม่ไดม้ากนัก 

แต่จ าการสแกนแมวคร ัง้ทีส่องและการเอ็กซเ์รยไ์ดค่้อนขา้งชดัเจน 
  

เฮเลนนอ้งสาวของฉันเขา้มาพูดคุย เชน่เดยีวกบัไมเคลิ แต่เน่ืองจากเป็นหอ้งฉุกเฉิน 

พวกเขาจงึอนุญาตใหเ้ขา้ไดท้ลีะคนเท่าน้ัน ยกเวน้แอมเบอร ์

และพวกเขาอนุญาตใหล้นิเนตตเ์ขา้มากบัเธอ 
  

ฉันคุยเร ือ่งต่างๆ จ าไม่ไดจ้รงิๆ ยกเวน้แต่ว่าบทสนทนาเกีย่วกบัเร ือ่งปกตใินชวีติประจ าวนั 

ไม่มอีะไรเกีย่วกบัอุบตัเิหตุหรอืสภาพของฉัน 
  

ฉันชดัเจนเสมอและมุ่งมั่นทีจ่ะเล่นออกมาอย่างไร 
  

ดกึมากแลว้ ฉันคดิว่าน่าจะประมาณเทีย่งคนื ตอนทีฉ่ันถูกรดีขึน้หอ้งผูป่้วยหนัก ในขัน้ตอนนี ้

ฉันคดิว่าฉันไดร้บัมอรฟี์นเพราะจ าความเจ็บปวดไม่ได ้

เพือ่นพีส่าวคนหน่ึงของฉันเป็นพยาบาลในหอผูป่้วยหนักทีโ่รงพยาบาลแห่งนี ้

และเธอบอกนอ้งสาวของฉันในสปัดาหต่์อมาว่าศลัยแพทยไ์ดบ้อกพยาบาลทีดู่แลฉันเพือ่ใหฉ้ันรูส้กึสบายใ

จในขณะทีฉ่ันก าลงัจะตายในชว่งกลางคนื… 
  

พวกเขาอุม้ฉันขึน้บนเตยีงทีม่อีากาศนุ่ม และหมอก็ฉีดยามอรฟี์นตรงกระดูกอกใหฉ้ัน เขากล่าววา่ 

"สิง่นีจ้ะชว่ยใหคุ้ณนอนหลบัได"้ 

ฉันบอกเขาว่า “ฉันจะไม่นอน ฉันมงีานตอ้งท ามากเกนิไป” เขามองมาทีฉ่ันอย่างผดิปกตแิละถามว่า 

"คุณหมายความว่าอย่างไร" ผมตอบกลบัไปว่า "ผมมรีา่งทีจ่ะสรา้งใหม่!!"  
  

ฉันส่งพลงังานเขา้สู่รา่งกายอย่างต่อเน่ืองไปยงัทุกส่วนทีต่อ้งการการรกัษา ฉันจดจอ่และจนิตนาการว่าอวั

ยวะภายในสรา้งตวัเองขึน้มาใหม่และ 

"เป็นปกต"ิ ฉันท าสิง่นีอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดทัง้คนื ฉันไม่เคยหลบัตาเลย… ยุ่งเกนิไป 
  

ลนิเนตต ์ แอมเบอร ์ เอพรลิ เฮเลน และไมเคลิ 

ต่างแยกยา้ยกนัไปกล่าวราตรสีวสัดิ ์ฉันบอกว่าฉันจะพบพวกเขาในตอนเชา้ 

ฉันยงัคงสนทนาเกีย่วกบัพวกเขาและทีพ่วกเขาพกัอยู่ พวกเขาจองตวัเองในโรงแรมและทานอาหารเย็นเร ี

ยบรอ้ยแลว้ ฉันบอกฝันดแีละบอกพวกเขาวา่ฉันรกัพวกเขาและฉันจะไม่เป็นไร ฉันตอ้งการสรา้งความมั่น

ใจใหพ้วกเขา ดงัน้ันพวกเขาจงึไม่ตอ้งกงัวล เพราะฉันรูว้่าฉันจะโอเค 
  

ฉันคุยกบัพยาบาลทีป่ลายเตยีง จ าบทสนทนาไม่ได ้(เธอคงจ าได)้ 



มอียู่ชว่งหน่ึงทีฉ่ันบอกว่าฉันตอ้งปัสสาวะจรงิๆ เธอใหฉ้ันขวดและว่าฉันพยายามอย่างหนักผมไม่สามารถ

ปัสสาวะเป็นมนัไม่มใีนขณะนอนลง เธอบอกว่าถา้ฉันไมส่ามารถจดัการได ้

พวกเขาจะสอดสายสวนเขา้ไป ฉันบอกว่าไม่มทีางทีจ่ะเกดิขึน้! 
  

ฉันพยายามฉ่ีในขวดนานกว่าหน่ึงช ัว่โมง 

แต่ก็ท าไม่ได ้ฉันไม่ไดปั้สสาวะตัง้แต่อาหารกลางวนัในวนัอาทติย ์มากกว่า 15 ช ัว่โมงกอ่นหนา้นี ้
  

จากน้ันฉันก็มีความคดิทีจ่ะยนืขึน้และกระจอ้ยรอ่ย ฉันถามพยาบาลวา่ 

“คุณชว่ยฉันลุกจากเตยีงไดไ้หม” และเธอถามว่า "เพือ่อะไร" ฉันพูดวา่ "ฉันจะยนืขึน้และฉ่ี" 

และเธอพูดว่า "ไม่มทีางทีฉ่นัจะปล่อยใหคุ้ณยนืขึน้!" 

ฉันพูดว่า “ฉันก าลงัยนืขึน้ ไม่ว่าคุณจะชว่ยฉันลุกจากเตยีงหรอืใหฉ้ันท าเองก็ได!้” 

จากน้ันเธอก็ชว่ยฉันและใชเ้วลาประมาณ 5 นาทเีพือ่ใหฉ้ันยนืขึน้ 

ทีน่ั่น 

ฉันก าลงัยนือยู่ท่ามกลางความมดืมดิโดยจบัทีท่ีว่างหยดน ้าดว้ยแขนซา้ยและปัสสาวะลงในขวดทีพ่ยาบาล

ถอืใหฉ้ัน 

ฉันเตมิมนัและมนัเร ิม่ลน้บนพืน้ เธอบอกว่า "รอกอ่น แลว้ฉันจะไดข้วดใหม่" ฉันพูดว่า 

"ฉันจะหยุดไม่ไดแ้ลว้ ไม่รูว้่าเมือ่ไหรจ่ะไดท้ าแบบนีอ้กี" ไม่อยากหยุดไหล ขวดยงัคงไหลลน้ไปทั่วพืน้ 

พยาบาลเร ิม่หวัเราะและพูดวา่ “ฉันไม่เคยเห็นใครกรอกแบบนีเ้ลย! ฉันเดาว่าฉันจะตอ้งเชด็มนั!” 
  

ฉันหวัเราะกบัตวัเองเพราะการหวัเราะ ณ 

จดุนีไ้ม่ใชท่างเลอืก เสยีงหวัเราะทีฉ่ันมขีา้งในน้ันส าคญัส าหรบัฉัน 
  

ฉันใชเ้วลาอกี 5 นาทใีนการพาฉันกลบัเขา้นอน ฉันกบัพยาบาลเร ิม่คุยกนัมากขึน้ 

และฉันจ าไดว้่าเธอถามว่าฉนัก าลงัท าอะไรอยู่และตอ้งตืน่เพือ่อะไร ฉันอธบิายวา่ท าไมฉันถงึนอนไม่หลบัแ

ละงานทีฉ่ันท าอยู่ 
  

ฉันก าลงัส่งพลงังานไปรอบ ๆ รา่งกายโดยเฉพาะ 

โดยเห็นรา่งกายของฉันเปล่งประกายดว้ยแสงจา้และเตมิพืน้ทีใ่ดๆ ทีข่าดแสงหรอืไม่สว่างเท่าสว่นอืน่ๆ 
  

น่ีคอืวธิทีีฉ่ันท า 
  

ฉันมองออกไปในจกัรวาลและจนิตนาการว่าแขนของฉันยืน่ออกไปในจกัรวาลราวกบัว่าฉันก าลงักอดจกัร

วาลไว ้การท าเชน่นีเ้ป็นการดงึพลงังานมากจนลน้แขนของฉันอย่างต่อเน่ือง 

ดงัน้ันการกวาดแต่ละคร ัง้ฉันจนิตนาการถงึพลงังานทีม่อียู่อย่างมากมายมหาศาล 

ดงัน้ันฉันรูว้่ามมีากกว่าทีฉ่ันตอ้งการส าหรบัตวัเอง ฉันจนิตนาการว่ามนัมาทีศ่รีษะของฉันทีต่่อมไพเนียล 

(ทีม่งกุฎ) และเคลือ่นไปรอบ ๆ 

รา่งกายของฉันไปยงัทีท่ีฉ่ันรูส้กึว่ามนัจ าเป็น ฉันเห็นมนัใชส้ารอาหารจ านวนมากทีร่า่งกายสะสมไวต้ามส

ถานทีต่่างๆ ในรา่งกาย จากอาหารเสรมิทีย่อดเยีย่มทีฉ่ันไดร้บั สองสามปีมคีนเคยพูดกบัฉันว่า 

“ท าไมคุณทานอาหารเสรมิเยอะจงั” และฉันเคยยิม้และพูดว่า "เพราะฉันท าได"้ ทุกคร ัง้ทีฉ่ันถูกถาม 

ฉันแค่เชือ่มั่นในตวัเองและเก็บมนัไว ้หลงัจากเกดิอุบตัเิหตุเท่าน้ัน 

ฉันจงึตระหนักไดว้่าการทานอาหารเสรมิเพือ่การป้องกนัและในกรณีทีเ่กดิอุบตัเิหตุมีความส าคญัเพยีงใด 

คนส่วนใหญ่ขาดสารอาหาร 

ดงัน้ันในกรณีฉุกเฉินเมือ่รา่งกายของพวกเขาตอ้งการวตัถุดบิในทนัทสี าหรบัการซอ่มแซม 

รา่งกายจงึจ าเป็นตอ้งไล่ออกจากทีอ่ืน่ซ ึง่ถอืว่าไม่ส าคญั ผมเชือ่วา่น่ีเป็นส่วนหน่ึงของการอยู่รอดของฉัน 



  

บางคร ัง้ในตอนกลางคนืฉันตัง้กรวยขนาดใหญ่และขอใหทู้ตสวรรคส์่งพลงังานนีใ้หฉ้ันและส่งไปทีก่รวย วิ

ธนีีฉ้ันจะใชเ้วลามากขึน้จนิตนาการสรา้งรา่งกายของฉันและการท ากจิกรรมทัง้หมดในของฉันในอนาคต

ทีฉ่ันคดิว่าฉันอาจตอ้งการทีจ่ะท า 
  

ฉันไปเดนิป่าผ่านเทอืกเขาหมิาลยัในประเทศเนปาลในชว่งกลางทศวรรษทีแ่ปดสบิและชอบทีน่ี่มากและอย

ากกลบัไปอกีเสมอ ตัง้แต่วนิาทแีรกทีแ่อมเบอรเ์กดิ 

ฉันไดแ้สดงภาพสไลดข์องทรปินีใ้หเ้ธอดูและพูดคุยถงึความยอดเยีย่มของทรปินีเ้มือ่เราไดไ้ปรว่มงานกนัต

อนทีเ่ธออายุราวๆ 20 ปี 

และฉันอายุเกอืบหกสบิแลว้ ฉันรูเ้สมอว่าฉันตอ้งมจีติใจทีอ่่อนเยาวจ์งึจะท าเชน่นีไ้ดแ้ละมรีา่งกายทีแ่ข็งแรง

 ส่วนใหญ่ในชวีติของฉัน ฉันป่วยหรอืปวดหลงัหรอืปวดหวัมาก ฯลฯ 

ฉันเห็นสิง่นีเ้ป็นโอกาสของฉันทีจ่ะสรา้งรา่งกายใหม่ไดด้กีว่าทีเ่ป็นอยู่ (ฉันไม่เคยพูดถงึ 

“กอ่นเกดิอุบตัเิหตุ” ในชวีตินีเ้ลยสกันิด..) 
  

คนืน้ันในหอ้งไอซยูีเป็นคนืทีฉ่ันจดจอ่มากทีสุ่ดและนานทีสุ่ดทีฉ่ันเคยจดจอ่อย่างต่อเน่ือง 
  

เชา้วนัรุง่ขึน้ศลัยแพทยท์รวงอกมาถงึรอบของเขาและมผีูค้นจ านวนมาก (แพทย)์ 

กบัเขา, ประมาณ 12 ฉันเดาว่าพวกเขาประหลาดใจทีฉ่ันยงัมชีวีติอยู่ 
  

เขายนือยู่ทีป่ลายเตยีงของฉันและมองดูแผนภูมขิองฉัน เขามองมาทีฉ่ันและพูดว่า 

“คุณมอีาการบาดเจ็บสาหสัพอสมควร” 

ฉันหนักลบัมามองเขาแลว้พดูว่า ฉันชดัเจนว่าจะไม่ยอมรบัหลกัฐานของค าพูดของเขา 

เขาตอบว่า“ผมจะตอ้งใชเ้วลาหน่ึงและคร ึง่ปอดs และมา้มของคุณ เมือ่ฉันท าการผ่าตดั 

ฉันจะสามารถประเมนิไดว้่าฉันตอ้งท าอะไรอกีหรอืไม่” 
  

ฉันมองและชีไ้ปทีเ่ขาแลว้พดูว่า “คุณเป็นศลัยแพทยท์รวงอกใชไ่หม” 
  

เขาตอบว่า “ใช”่ 
  

ฉันชีนิ้ว้ไปทีเ่ขาอกีคร ัง้จากน้ันฉันก็พูดกบัเขาตรงๆ ว่า 

“งานของคุณคอืบอกฉันว่าฉันตอ้งท าอะไรเพือ่ใหแ้น่ใจว่ามนัจะไม่เกดิขึน้”  เมือ่ผมบอกว่าผมผมชีไ้ปของ

ฉันดว้ยตนเองและจากน้ันกลบัมาทีเ่ขาส าหรบัสว่นทีเ่หลอืของประโยค 
  

คนทีอ่ยู่กบัเขาทัง้หมดถอยหลงัหน่ึงกา้ว 
  

เขามองมาทีฉ่ันสองสามนาทอีย่างเงยีบ ๆ 

ฉันขอใหทู้ตสวรรคข์องฉันตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเขาไดข้อ้มูลทีเ่ขาตอ้งการแลว้เขาก็พูดอย่างเงยีบ ๆ 

และสงบ "ใหพ้ยาบาลแสดงวธิที าไอสนับสนุนและฉันตอ้งการ 

คุณตอ้งไอเป็นเลอืดใหไ้ดม้ากทีสุ่ด ฉันอยากใหคุ้ณเดนิไปรอบๆ หายใจลกึๆ และไอเป็นเลอืดใหม้ากทีสุ่ด” 

ฉันพูดว่า "โอเค" 
  

เขาจากไปและฉันกบัพยาบาลก็มองหนา้กนั 
  

กระดูกอกหกัและซีโ่ครงหกั... 

ความคดิไอและหายใจเขา้ลกึๆ….. 



  

ฉันนอนอยู่ทีน่ั่นเป็นช ัว่โมงเพือ่รวบรวมความกลา้ทีจ่ะลกุขึน้เดนิไปรอบๆ  

จากน้ันฉันก็บอกพยาบาลว่าฉันตอ้งการความชว่ยเหลอืจากเธอในการลุกจากเตยีง และเธอก็บอกวา่ 

“ฉันไม่อนุญาตใหคุ้ณลุกขึน้” 

ฉันพูดว่า "หมอบอกวา่ฉันตอ้งลุกขึน้เดนิไปรอบ ๆ และหายใจเขา้ลกึ ๆ และน่ันคอืสิง่ทีฉ่ันจะท า" 

เธอพูดเนน้ย า้ว่า “ตอนนีเ้ขาไม่ไดห้มายความอย่างน้ัน” 

ฉนัตอบว่า “ฉันก าลงัท าอยู่ และคุณสามารถชว่ยฉันลุกขึน้หรอืลุกขึน้เองได”้ 
  

เธอมรีอยยิม้เล็กนอ้ยบนใบหนา้ของเธอและด าเนินการชว่ยฉัน ใชเ้วลาประมาณ 5 

นาทใีนการชว่ยใหฉ้ันลุกจากเตยีงและยนื รูส้กึเหมอืนประสบความส าเรจ็มากทีไ่ดย้นือยู่ตรงน้ัน ฉันออกเดิ

นทางชา้มาก หน่ึงกา้วทุกๆ 5 วนิาท ีฉันหายใจเขา้ลกึ ๆ 

และไอเป็นเลอืดเหมอืนทีฉ่ันเคยท ามาแลว้สองสามคร ัง้ขณะอยู่บนเตยีง ทุกคร ัง้ทีฉ่ันกระอกัเลอืดฉันหยุด 

แลว้ออกเดนิทางอกีคร ัง้ ฉันอยู่ห่างจากเตยีงประมาณ 15 

กา้วและฉันก็หายตวัไปอย่างสิน้เชงิ ฉันไม่เหลอืแรงแลว้หนักลบัไปและไม่อยากเชือ่เลยว่าเตยีงจะดูห่างไกล

ออกไปแค่ไหน ฉันขยบั 15 

กา้วกลบัไปทีเ่ตยีงเหมอืนทีฉ่นัเคยเล่นเมือ่คนืกอ่น ตัง้เป้าหมายของฉันและจนิตนาการว่ารา่งกายของฉัน

ตอบสนอง ฉันกลบัขึน้เตยีงและนอนพกัฟ้ืนทีน่ั่น 

รา่งกายของฉันอ่อนแออย่างไม่น่าเชือ่ ฉันวิง่มาราธอนมาหลายคร ัง้ในชวีติและสบิหา้ขัน้ตอนน้ันท าใหฉ้ัน

หมดแรงมากกว่าการวิง่มาราธอนใดๆ 

ในอุบตัเิหตุ กลา้มเนือ้ทุกส่วนในรา่งกายของฉันสูญเสยีความแข็งแรง 

และมนัก็เหมอืนกบัว่าฉันยงัเป็นเด็กทีต่อ้งสรา้งความแข็งแรงของกลา้มเนือ้แต่ละส่วนขึน้ใหม่ 

ฉันยงัคงท างานเพือ่ส่งพลงังานเขา้สู่รา่งกายของฉันและจนิตนาการว่ารา่งกายของฉนัสรา้งตวัเองขึน้มาใ

หม ่

พยาบาลยงัคงน่ังอยู่ทีป่ลายเตยีงของฉัน เฝ้าดูฉันเหมอืนทีอ่กีคนท าตลอดทัง้คนื 
  

ผ่านไปหน่ึงช ัว่โมง 

ฉันบอกว่าฉันพรอ้มจะท าทกุอย่างอกีคร ัง้ เธอชว่ยฉันออกไปและฉันก็ออกเดนิทาง ฉันลงเอยดว้ยการวนร

อบหอ้งไอซยูี 

อกีคร ัง้ทีฉ่ันกลบัมาทีเ่ตยีงของฉันใชเ้วลาอย่างเต็มที ่
  

เมือ่ฉันนอนอยู่ตรงน้ัน พยาบาลถามฉันว่า “รูไ้หมคุณโชคดแีค่ไหน” 

ฉันตอบไปว่า “ฉันเดาวา่ไม่ใช ่เพราะเหตุใดคุณจงึถามค าถามนีก้บัฉัน” 
  

เธอกล่าวว่า“มสีิง่ทีเ่ราเรยีกความเรว็ประหารชวีติส าหรบัการเกดิอุบตัเิหตุรถแน่ ๆ 

ก็คอืหมายถงึว่าส าหรบัความเรว็ทีด่งักล่าวขา้งตน้และทุกคนในรถตาย ส าหรบัการชนศรีษะกบัวตัถุทีอ่ยู่น่ิ

ง (เชน่ เสา) ความเรว็ในการตายคอืหกสบิกม./ชม. สปัดาหนี์ ้ เรามคีนสองคนในทีนี่ ้

ทีป่ระสบอุบตัเิหตุแบบเดยีวกบัคุณ 

ศรีษะชนเขา้กบัเสา พวกเขาทัง้คู่ท าหกสบิกโิลเมตรต่อช ัว่โมงและทัง้คู่เสยีชวีติ แต่คุณท าความเรว็ได ้ 85 

กม. / ชม. และคุณก็มชีวีติอยู่ คุณโชคดมีาก” 
  

ฉันรูว้่าไม่ใชโ่ชคแต่ก็รูส้กึว่าเธอไม่ตอ้งการรูว้า่ฉันท ามนัไดอ้ย่างไร ฉันนอนอยู่ทีน่ั่นและถามทูตสวรรคว์่า 

“ท าไมฉันถงึรอดแต่พวกเขาไม่รอด” 

ค าตอบทีช่ดัเจนจากพวกเขาคอื “คุณขอความชว่ยเหลอื” 

ขา้พเจา้ถามกลบัว่า “คนอืน่ๆ ท าอะไร” 



พวกเขากล่าววา่“พวกเขา s EE เสาขึน้มาและพูดว่า 'โอไ้ม่ !! ฉันจะตาย!' และพวกเขาตาย” 
  

ฉันนอนน่ิงคดิเร ือ่งน้ันอยู่พกัหน่ึง 
  

ฉันคดิถงึงานพฒันาส่วนบุคคลทัง้หมดทีฉ่ันท ากบัตวัเองตลอดหลายทศวรรษทีผ่่านมา 

และความตัง้ใจทีจ่ะคน้หาขดีจ ากดัของตวัเอง (หรอืความไรข้ดีจ ากดัของตวัเอง) 

และวธิทีีฉ่ันเรยีนรูท้ีจ่ะไวว้างใจตวัเองและความรูส้กึของฉนั ฉันนึกถงึตอนทีฉ่ันโตขึน้ว่าฉันกงัวลเกีย่วกบั

สิง่ทีค่นอืน่คดิเกีย่วกบัฉันมากแค่ไหน และฉันก าลงัท าสิง่ที ่ "ถูกตอ้ง" 

หรอืไม่ ฉันคดิไปต่างๆนานา รูว้่าไม่ใชโ่ชค... 
  

ผมมองยอ้นกลบัไปในชวีติของฉันและตระหนักถงึตวัเลอืกทีฉ่ันไดท้ าเมือ่ทุกคนก็บอกไม่ใหผ้มท าสิง่ทีพ่ว

กเขาไม่ชอบ แต่ผมรูว้่าเป็นทีเ่หมาะสมส าหรบัฉัน 

5 ปีหลงัจากเกดิอุบตัเิหตุ ฉันก าลงัฝึกในธรุกจิของฉันประมาณ 100 คน 

และเร ิม่เล่าเร ือ่งราวตอนทีฉ่ันไปกระโดดรม่ 

จากน้ันระหว่างการฝึกฉันก็นึกขึน้ไดว้่าถา้ฉันไม่ไดไ้ปด าน ้าบนฟ้า ฉัน 

อาจจะเสยีชวีติในอุบตัเิหตุ ฉันยนือยู่หนา้หอ้งอย่างเห็นไดช้ดัและรูส้กึซาบซึง้ในความเขม้แข็งและความเต็

มใจทีจ่ะท าตามดว้ยสิง่ทีฉ่ันรูใ้นใจว่าเป็นสิง่ทีใ่ชส่ าหรบัฉัน มาแบ่งปันเร ือ่งราว... 
  

ยอ้นกลบัไปในชว่งกลางทศวรรษที ่ 80 (อายุ 20 กลางๆ ของฉัน) 

ฉันอาศยัอยู่ในเมอืงใหญ่แห่งหน่ึงในชนบทของวกิตอเรยี 

และคนืหน่ึงฉันก าลงัดูรายการไลฟ์สไตลเ์หลา่น้ัน 

และมชีว่งหน่ึงเกีย่วกบัการด าน ้าบนทอ้งฟ้าควบคู่ทีคุ่ณผูกมดัตวัเองกบัคนทีเ่คยท ามาแลว้ 

กระโดดสองสามพนัคร ัง้เพือ่ใหพ้วกเขารูว้า่ก าลงัท าอะไรอยู่ 

จากน้ันคุณกระโดดออกจากเคร ือ่งบนิทีด่แีละตกลงสู่พืน้โลกอย่างอสิระ ฉันอยากด าน ้าบนทอ้งฟ้ามาหลา

ยปีแลว้ 

แต่รูว้่าถา้ฉันท าคนเดยีวฉันอาจจะตาย ฉันรูส้กึไม่ดเีกีย่วกบัสายไฟไม่ท างานและรางน ้าไม่เปิด ดงัน้ันดว้ย

การด าน ้าบนทอ้งฟ้าควบคู่ ฉันจงึไม่ตอ้งกงัวลเกีย่วกบัเร ือ่งน้ัน 

เน่ืองจากผูท้ีม่ปีระสบการณส์ามารถรบัมอืกบัสถานการณใ์ดๆ ได ้

ฉันโทรไปทีส่ถานีโทรทศันใ์นเชา้วนัรุง่ขึน้และพบว่าพวกเขากระโดดตคู่ีกนัทีไ่หน มนัเป็นนอกซดินีย ์ไม่เ

ป็นไรเพราะพ่อของฉันอาศยัอยู่ในซดินียแ์ละฉันสามารถขึน้ไปอยู่กบัเขาและยมืรถได ้ฉันจองเทีย่วบนิ 

โทรหาเขาและบอกเขาว่าฉนัก าลงัมา (ฉันฉลาดพอทีจ่ะไม่บอกเขาว่าท าไมฉันถงึมา) 

ฉันมาถงึซดินียส์ีว่นัหลงัจากดูการแสดงและยมืรถและขบัรถไปสองช ัว่โมงไปยงัลานบนิทีพ่วกเขาด าเนินก

าร 
  

ฉันอาจเสรมิว่าในเวลานีฉ้ันมปัีญหามากมายในความสมัพนัธ ์ฉันรกัผูห้ญงิคนนีแ้ต่มนัไม่ไดผ้ล ฉันก าลงั

อ่านหนังสอืของ Richard Bach ชือ่ Bridge Across 

Forever หนังสอืเล่มนีเ้ป็นเร ือ่งเกีย่วกบัแนวคดิเร ือ่งเนือ้คู่และไม่ว่าเราจะถูกก าหนดไวส้ าหรบับุคคลใดบุค

คลหน่ึงจรงิ ๆ 

หรอืไม่ ส่วนหน่ึงของหนังสอืเล่มนีเ้กดิขึน้กบัฉันจะอ่านในเวลาทีฉ่ันมาถงึในซดินียก็์คอืตอนทีร่ชิารด์ไม่สา

มารถจดัการความสมัพนัธก์บัคู่จติวญิญาณของเขาและเดนิขึน้มาในเคร ือ่งบนิขนาดเล็กเคร ือ่งยนตเ์ดยีว 

มนัพงัและรางน ้าไม่ท างาน สถานการณน้ั์นชา่งน่าทึง่เหมอืนกบัทีฉ่ันตัง้ขึน้เอง ฉันสงสยัว่าพระวญิญาณ

ก าลงัพยายามบอกฉันว่าอยา่ท าตามเพราะฉันจะตายกอ่นเวลาของฉัน ในหวัใจของฉัน 

ฉันรูว้่าการตดิตามผลเป็นสิง่ส าคญั ฉันรูว้่าฉันตอ้งการเอาชนะความกลวัตาย ฉันรูว้า่มนัส าคญั ฉันตอ้งใ

ชเ้วลาอกี 20 



ปีกว่าจะเขา้ใจว่าส าคญัแค่ไหน ฉันรูด้ว้ยว่าสองวนัน้ันในซดินียท์ าใหฉ้ันมพีลงัในชวีติทีจ่ะกา้วขา้มความก

ลวัและไม่ถูกควบคุมโดยสิง่ทีไ่ม่รู ้
  

เมือ่ฉันไปถงึลานบนิ เคร ือ่งบนิก าลงัขึน้และผูค้นก็เคลือ่นไหวไปทุกที ่วนัน้ันเป็นวนัทีส่วยงาม 

มเีมฆนอ้ยมาก และดวงอาทติยก็์ส่องแสง 
  

ฉันลงทะเบยีนและช าระเงนิแลว้ พวกเขาอธบิายวา่เงนิไม่สามารถขอคนืได ้พวกเขาพาฉันผ่านการฝึกอบร

มและเหมาะกบัฉัน 

ลมพดัขึน้และฉันก็บอกว่าเหนือความเรว็ลมระดบัหน่ึงพวกเขาไม่สามารถด าน ้าควบคู่แมว้่าการด าน ้าบนท ้

องฟ้าปกตยิงัคงเกดิขึน้ ระหว่างวนัระหว่างรอลมมรณะ 

ฉันอ่านหนังสอืและมองดูการด าน ้าบนทอ้งฟ้าและเขา้หอ้งน ้าหลายคร ัง้จนไม่เหลอือะไรในตวัฉันเลย… 
  

ฉันรอทัง้วนัจากประมาณ 10:00 ผ่านไปยงัมดื พวกเขาขอโทษมากทีสุ่ดและบอกว่าถา้ฉันกลบัมาตอนต ี5 

ในตอนเชา้ลมจะต ่าเสมอในตอนเชา้และฉันจะสามารถกระโดดได ้ฉันบอกโอเคแลว้แยกยา้ยกลบับา้น 
  

ฉันกลบัถงึบา้นและทานอาหารเย็น อ่านหนังสอืทัง้คนื 

ฉันอยากรูว้่ารชิารด์เสยีชวีติหรอืไม่ ฉันก าลงัพยายามคดิว่ามขีอ้ความใดถงึฉันในหนังสอืหรอืไม่ เร ือ่งนีเ้กิ

ดขึน้กอ่นทีผ่มจะไดเ้รยีนรูว้ธิกีารสือ่สารใหช้ดัเจน, ขณะทีผ่มท าตอนนี,้ พรอ้มดว้ยทูตสวรรคข์องฉัน / 

ผูช้ว่ยจติวญิญาณ 
  

ฉันลุกจากเตยีงแต่เชา้และรบัประทานอาหารเชา้เล็กนอ้ยโดยรูว้่าทุกอย่างทีเ่กดิขึน้ ณ 

จดุนีก้ าลงัจะตรงผ่านฉัน ... 
  

ฉันไปถงึลานบนิตอนต ี 5 

และอากาศก็ยงัน่ิงอยู่ พวกน้ันประหลาดใจทีฉ่ันปรากฏตวัขึน้ พวกเขากล่าวว่าไม่มใีครทีไ่ดเ้คยกลบัมาใน

วนัรุง่ขึน้ พวกเขาพาฉันขึน้ไปบนเคร ือ่งบนิ และทีด่า้นบนสุด 

ฉันไดร้บัค าสัง่ใหก้า้วออกไปบนแผ่นโลหะเล็กๆ 

ทีด่า้นบนของพวงมาลยั จานนีใ้หญ่พอส าหรบัหน่ึงชดุคร ึง่เท่าน้ัน ฉันถูกแขวนอยู่บนแถบโลหะกลวัอย่างแ

น่นอน ฉันรูส้กึเหมอืนฉันก าลงักระโดดไปสู่ความตาย 
  

ฉันจะไม่ถอนตวัออกมา และถา้ฉันตัง้ใจจะตายทีน่ี่และตอนนีก็้เป็นเชน่น้ัน ผูช้ายทีร่ดัฉันตะโกนว่า 

"กระโดด" แลว้ฉันก็ปล่อย ณ ขณะน้ัน ขา้พเจา้ก็เขา้สู่กึง่สตสิมัปชญัญะ ตาของฉันเปิดอยู่ 

แต่ทุกอย่างเป็นสดี า ฉันไม่ไดต้ระหนักถงึสภาพแวดลอ้มของฉันอย่างมสีตหิรอืว่าฉันอยู่ทีไ่หนหรอืเกดิอะไ

รขึน้ แต่ไดย้นิเสยีงแว่วมาแต่ไกล เสยีงตะโกนใส่ฉันใหย้กขาขึน้ในขณะทีเ่ราก าลงัพงัทลาย ปากของเขาอ

ยู่ตดิกบัหูของฉัน 

แต่ดูเหมอืนเขาอยู่ห่างออกไปหน่ึงไมล ์สกัพกัฉันก็ขยบัขาขึน้โดยไม่รูว้่าเกดิอะไรขึน้หรอืเพราะอะไร รูส้กึเ

หมอืนฝันและฉันก าลงัขดตวัอยู่ในท่าของทารกในครรภแ์ละไม่รูว้่าเกดิอะไรขึน้หรอือยู่ทีไ่หน ขณะทีฉ่ันยก

ขาขึน้ เราก็หมุนตวัออกจากสปินและเขาพูดกบัฉันว่า “อกีสกัครู ่ฉันจะดงึเชอืกขาด” 
  

เราไดฟ้รทีีต่กลงมาสู่พืน้ดนิและฉันรูว้่าในขัน้ตอนนีม้อีย่างอะไรทีฉ่ันจะท าอย่างไรกบัมนั ถา้ฉันจะตอ้งตา

ยในตอนนี ้

ฉันก็ไม่สามารถหยุดมนัได ้ดงันัน้ผมจงึตดัสนิใจทีจ่ะเพลดิเพลนิกบัการเดนิทาง ฉนัยอมรบัสถา

นการณข์องฉนั 
  



ฉันมองไปรอบ ๆ และไมอ่ยากเชือ่เลยว่ามนัแปลกแค่ไหนทีย่งัคงรูส้กึไดถ้งึความรูส้กึทีต่กลงมาและเรว็ขึน้ 

ในทีสุ่ดเขาก็ดงึเชอืกออก ฉันถงึกบัรอ้ง “วูป้ี้” !!!. เขาพูดกบัฉันว่า 

"พวกเขาทัง้หมดท าอย่างน้ัน" เราลงมาและลงจอดในวงกลมเล็กๆ นักประดาน ้าคนอืน่ๆ 

ทัง้หมดเขา้มาหาฉันและถามว่า "คุณรกัมนัไหม" 

ฉันตอบว่า "แน่นอน!" 

“แลว้จะท าอกีไหม” 

ฉันตอบว่า "ไม่" 
  

พวกเขาทัง้หมดถามฉันว่า 

"ท าไมจะไม่ล่ะ?" 

ฉันตอบว่า “เพราะตอนนีฉ้ันอยู่ทีน่ั่นและท าอย่างน้ัน!” 
  

ประสบการณน้ั์นสรา้งฉันขึน้มาเพือ่ทีฉ่ันจะไดป้ลดปล่อยความกลวัตาย 
  

กลบัมาทีโ่รงพยาบาลในหอผูป่้วยหนัก 

ในระหว่างวนั ฉันยงัคงจดจอ่อยู่กบัการรกัษาตวัเองอย่างเหลอืเชือ่ 

คร ัง้ทีส่ามทีฉ่ันลุกขึน้เดนิและหายใจเขา้ลกึ ๆ ฉันก็ออกเดนิทางไปทีห่อ้งไอซยูี ทกุคร ัง้ทีฉ่ันไปเดนิเล่น 

พยาบาลจะอยู่ขา้งๆ ฉันพรอ้มใหค้วามชว่ยเหลอืหากจ าเป็น เธอไม่เคยกอดฉันเวลาเดนิ 

ฉันเดาว่าเธอรูส้กึถงึความส าคญัของฉันทีท่ าเพือ่ตวัเอง 

คร ัง้ทีส่ามเธอพูดกบัฉันว่า “คุณเห็นอะไรรอบตวัคุณ” 

ฉันตอบว่า "คนหมดสตเิยอะมาก" 
  

เป็นเวลา 16 ช ัว่โมงหรอืมากกว่าน้ันทีฉ่ันอยู่ในหอ้งไอซยูี น่ีเป็นคร ัง้เดยีวทีฉ่ันดูผูป่้วยรายอืน่ 

ไม่ใชว่่าฉันเพกิเฉยต่อพวกเขา แต่เป็นเพราะวา่พวกเขาไม่ไดอ้ยู่ในจติส านึกหรอืความตระหนักรูข้องฉัน 
  

แลว้เธอก็พูดว่า “ท าไมเธอถงึคดิอย่างน้ันล่ะ?” 

ฉันเอือ้มมอืไปหาเธอ ยืน่มอืออกมาแลว้พูดว่า "ฉันไม่อยากรู ้ฉันตัง้ใจทีจ่ะหายจากโรค!" 
  

จากน้ันเธอก็บอกกบัฉันว่า “ฉันไดโ้ทรหาศลัยแพทยข์องคุณทุก ๆ 15 

นาทแีละบอกเขาว่าคุณไม่ไดอ้ยู่ในหน่วยผูป่้วยหนักของฉัน” ฉันยิม้และเห็นดว้ยกบัเธอ 
  

คราวนีร้ะหว่างทีฉ่ันเดนิ ฉันเดนิเต็มหอ้งใหญ่สองรอบ ในรอบทีส่องเธอถามฉันว่า “คุณอยากอาบน ้าไหม” 
  

ฉันมองดูเธอและบอกว่าฉันจะท า และมั่นใจว่าจะชว่ยใหฉ้ันรูส้กึดขีึน้ รูส้กึด ีและสดชืน่ 
  

เมือ่ฉันกลบัเขา้นอน 

เธอบอกว่าอกีหน่อยเธอจะเตรยีมทุกอย่างใหพ้รอ้มและจะมารบัฉันในไม่ชา้ ตอนนีเ้ธอทิง้ฉันไวค้นเดยีว เป็

นสญัญาณทีช่ดัเจนว่าเธอจะสามารถเห็นฉันเร ิม่ดขีึน้ (แมว้่าฉันไม่ไดต้ระหนักถงึเร ือ่งนีใ้นเวลาน้ัน) 

ครึง่ช ัว่โมงต่อมาเธอก็กลบัมาหาฉัน ฉันตืน่นอนเพือ่ขอความชว่ยเหลอืจากเธอ และเราก็ไปอาบน ้า 
  

เธอแกผ้า้ใหฉ้ันและน่ังใหฉ้ันเปลอืยกายอยู่บนเกา้อีพ้ลาสตกิสขีาวตวัหน่ึง 

แลว้วางฝักบวัแบบใชม้อืถอืทีย่กขึน้มาไวใ้นมอืของฉันแลว้บอกว่าเธอจะกลบัมาเรว็ๆ 

นี ้ฉันไม่สามารถขยบัอะไรไดเ้ลย 

ทัง้หมดทีฉ่ันท าไดค้อืน่ังตรงน้ันในท่าเดยีวกบัทีเ่ธอวางฉนัไว ้ฉันไม่สามารถเคลือ่นน ้าไปไหนมาไหนไดเ้ล

ย 



  

ดูเหมอืนว่าเธอจะหายไปซกัพกัเมือ่เธอกลบัมาและเอาหวัไปเคาะประตู เธอถามว่าฉนัสบายดไีหม 

ฉันก็ตอบไปว่าใช ่

จากน้ันเธอก็พูดว่า “ฉันมพียาบาลอยู่ทีน่ี่ ไม่เป็นไรถา้พวกเขาเขา้มา” 

ฉันถามดว้ยรอยยิม้กวา้งๆ วา่ “แลว้พวกเขาอยากเห็นอะไร” 

เธอตอบดว้ยเสยีงหวัเราะทีน่่ารกัว่า “พวกเขาตอ้งการเห็นคุณในหอ้งอาบน ้า!” 

ฉันหวัเราะตอบกลบัไปวา่ “ฉันคดิอย่างน้ัน…เอาพวกมนัเขา้มา!” 
  

พยาบาลคนอืน่ๆ อดัแน่นเขา้ไปในหอ้งอาบน ้า 

ขณะทีฉ่ันน่ังเปลอืยเปล่าถอืฝักบวัลุกขึน้ พยาบาลของฉนับอกว่า“นานแค่ไหนd o 

คุณคดิหน่วยดูแลอย่างเขม้ขน้นีไ้ดม้าอยู่ทีน่ี่?” 

ฉันพูดว่า“ฉันไม่รูอ้าจจะ 70 ปีทีฉ่ันเดา ” 

เธอตอบว่า “ใช ่

และคุณเป็นคนแรกทีจ่ะอาบน ้าในน้ัน เราไม่สามารถเขา้ใจไดว้่าท าไมพวกเขาถงึอาบน ้าใน Intensive 

Care Unit ทีซ่ ึง่ผูค้นจะไดร้บัการอาบน ้าดว้ยฟองน ้า!” 
  

เราทุกคนหวัเราะ 

พวกเขาอธบิายต่อไปว่าหอ้งอาบน ้าเคยถูกใชเ้ป็นหอ้งเก็บของไดอ้ย่างไร 

พวกเขาจงึตอ้งลา้งและท าความสะอาด 
  

ลนิเนตตแ์ละแอมเบอรม์าเยีย่มฉันบ่อยๆ ในระหว่างวนั 
  

ประมาณ 16.00 น. ผูเ้ป็นระเบยีบมาและเข็นฉันออกจาก Intensive Care และพาฉันไปทีว่อรด์ 
  

หลงัจากทีฉ่ันน่ังรถเข็นไปทีว่อรด์ ลนิเนตตก์บัแอมเบอรก็์พาฉันไปทีโ่รงอาหารของโรงพยาบาล 

แลว้เราทุกคนก็ทานอาหารเย็นดว้ยกนัและคุยกนัเร ือ่งธรรมดาๆ 
  

คนืวนัจนัทรน้ั์นฉันอยากนอนแต่มพียาบาลจากนรกบนวอรด์ทีทุ่บถาด ไมถู้พืน้ และถงัทัง้หมด 

แลว้เดนิเสยีงดงัทัง้คนื 
  

ผมก็ถูเขา้ไปในหนา้อกของฉันครมีรกัษามากเป็นพเิศษและการใชผ้ลติภณัฑเ์สรมิอาหารพเิศษทีผ่มใชใ้น

ชวีติประจ าวนัไดต้ามปกต ิลนิเนตตน์ าพวกเขามาใหฉ้ัน 
  

ในเชา้วนัองัคารทีเ่ป็นระเบยีบมาพาฉันลงไปเอ็กซเรยอ์กีคร ัง้ 

และพวกเขาเอาเอ็กซเ์รยท์รวงอกเพิม่เตมิแลว้เข็นฉันขึน้ไปทีเ่ตยีงของฉันอกีคร ัง้ 
  

ทุก ๆ ช ัว่โมงและบางคร ัง้บ่อยคร ัง้ขึน้ ฉันไปเดนิขึน้และลงทางเดนิโดยทีย่งัหายใจเขา้ลกึ ๆ 

และยงัคงไอเป็นเลอืดจ านวนเล็กนอ้ย ฉันเป็นอสิระและเคลือ่นไหวดว้ยความเรว็ทีช่า้กว่าการเดนิปกตเิล็ก

นอ้ย 
  

ฉันมโีทรศพัทส์องสามสายและผูเ้ยีย่มชมไม่กีค่น หน่ึงในผูม้าเยีย่มเหล่านีเ้ป็นพยาบาลไอซยูีซึง่เป็นเพือ่น

ของพีส่าวนอ้งสาวของฉัน 
  

เมือ่ฉันอยู่ในวอรด์ พยาบาลเขา้มาซึง่ก าลงัศกึษาสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบตัเิหตุทางรถยนตร์า้ยแรง 

เพือ่ใหผู้ผ้ลติรถยนตส์ามารถปรบัการออกแบบรถยนตเ์พือ่ลดการบาดเจ็บเหล่านีไ้ด ้



  

เธอถามค าถามมากมาย 

ค าถามหน่ึงคอื “มอีะไรมาบดบงัการมองเห็นของฉันหรอืเปล่า” 

ค าตอบของฉันคอื "ใช"่ 

เธอถามวา่ “แลว้น่ันอะไร” 

ฉันตอบว่า "เปลอืกตาของฉัน!" 
  

เธอเขยีนลงไปโดยไม่รูว้่าฉันพูดเล่นๆ 

แลว้เธอก็มองมาทีฉ่ันและฉันก็เห็นเธอประเมนิฉันอยู่ จากน้ันเธอก็หวัเราะ 
  

ผมก็เลยบอกไปว่า “ฝุ่ นถุงลมนิรภยัท าใหผ้มมองไม่เห็นวา่ตอ้งบงัคบัรถไปทางไหน” 
  

พยาบาลยงัเป็นแม่ช ีเธอคุยกบัฉันเกีย่วกบัความเหลอืเชือ่ทีฉ่ันยงัมชีวีติอยู่ ขณะทีเ่ธอก าลงัสมัภาษณฉ์ัน 

วศิวกรคนหน่ึงก าลงัประเมนิรถของฉัน หน่ึงสปัดาหต่์อมาเมือ่เพือ่นของฉันMichael 

และฉันไปดูรถและรวบรวมของบางอย่างจากมนั ชายทีเ่ก็บมนัถามว่า 

"มคีนตายในรถกีค่น" ไมเคลิกล่าววา่ไม่มใีครดอิdี 

และคุณก าลงัมองหาทีค่นทีร่อดชวีติจากมนั เขาตกใจและพูดว่าฉันมชีวีติอยู่ไดอ้ย่างไม่น่าเชือ่ 

(หรอืค าทีค่ลา้ยกนั) 
  

ในเชา้วนัพุธ ศลัยแพทยท์รวงอกมาหาฉันและดงึม่านมารอบตวัฉัน และส่ายหวัไปมาโดยพูดว่า 

“ฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนีม้ากอ่นเลย …” 

ณ จดุนีฉ้ันคดิว่าจรงิ ๆ แลว้ "บางทน่ีีอาจแย่กว่าทีฉ่ันปลอ่ยใหต้วัเองตระหนักได…้..” 
  

เขากล่าวว่า 

“ฉันจงึไม่เช ือ่รงัสเีอกซท์ีฉ่ันถ่ายเมือ่วานนีว้่าฉันโทรหาศลัยแพทยท์รวงอกช ัน้น าจากเมลเบริน์ 

และฉันกบัเขาตืน่นอนเป็นเวลา 24 ช ัว่โมงเพือ่ตรวจดูรงัสเีอกซต์ัง้แต่เย็นวนัอาทติยแ์ละเชา้วานนี ้ และ 

เขาเห็นดว้ยกบัการวนิิจฉัยเดมิของฉันทีจ่ะเอาปอดของคุณครึง่หน่ึงออก เขายงัเห็นดว้ยกบัการวนิิจฉัยปัจ

จบุนัของฉันดว้ยว่าตอนนีคุ้ณมปีอดใหม่เอีย่มสองปอดของวยัรุน่ทีไ่ม่เคยสูบบุหร ี”่ 
  

ฉันพูดว่า “ฉันอายุ 43 ปี” 

เขาพูดว่า “ฉันรู…้” 
  

ฉันตืน่เตน้มาก … ฉันท าส าเรจ็แลว้ … 
  

ฉันถามว่า “เกดิอะไรขึน้ตอนนี”้ 

เขาตอบว่า “กลบับา้นได”้ 

ฉันถามว่า "เรว็แค่ไหน" 

เขาตอบว่า “โดยเรว็ทีสุ่ด  ฉันไดย้นิทีคุ่ณก าลงัท าเทคนิคการรกัษาและ Y ou 

ทีจ่ะยงัถ่ายผลติภณัฑเ์สรมิอาหารและนีเ้ห็นไดช้ดัว่ามกีารท างานส าหรบัคุณและคุณจะดกีว่าทีบ่า้น.” 
  

เมือ่ลฟิตม์าถงึอกีหน่ึงช ัว่โมงเพือ่พาฉันกลบับา้น ฉันก็เดนิออกจากโรงพยาบาลดว้ยไอน ้าของตวัเอง 
  

ภายในสองสปัดาหห์ลงัเกดิอบุตัเิหตุ ฉันสามารถทุบหนา้อกไดเ้หมอืนทารซ์าน 

ซีโ่ครงหกัและกระดูกอกหกัของฉันหายดแีลว้ 
  



คงจะดไีม่นอ้ยหากเราทุกคนต่างเชือ่มั่นในตวัเองและความคดิและแรงบนัดาลใจทีเ่ราหยบิขึน้มา? 
  

เราเชือ่มั่นในตวัเองมากแค่ไหน? 
  

ฉันรูว้่าปีทีผ่า่นมาตัง้แต่ปี 1987 

ความเชือ่และความไวว้างใจทีฉ่ันมใีนตวัเองและสิง่ทีฉ่ันสามารถ, ไดเ้พิม่ขึน้อย่างมาก สาเหตุหลกัมาจากง

านเดยีวกนักบัทีฉ่ันแชรผ์่านwww.enjoyinnerpeace.com.auทีเ่ว็บไซตนี์ ้

มหีลายรายการทีช่ว่ยใหคุ้ณสามารถตดิตามการเตบิโตทางจติวญิญาณของคุณขณะอยู่ทีบ่า้นหรอืผ่านก

ารแบ่งปันกบัผูอ้ืน่ทีม่ใีจเดยีวกนัในการเดนิทางเดยีวกนั    
  
  
  
  

หากคุณตอ้งการทีจ่ะเรยีนรูว้ธิกีารท างานกบัคู่มอืวญิญาณของคุณเชน่จอหน์หรอืตอ้งการทีจ่ะเรยีนรูเ้พิม่เ

ตมิเกีย่วกบัคุณเป็นใครทีคุ่ณไดม้าจาก, ทีคุ่ณจะไปและท าไมคุณอยู่ทีน่ี่แลว้ไปทีเ่อชเป็นเว็บไซต ์ www 

Enjoyinnerpeace.com.au 
  

เมือ่มทีีไ่ซตข์องเขา 

อนัดบัแรก ดูวดิโีอความยาว 20 นาทบีนแท็บเร ือ่งราวของเรา 

ประการทีส่อง ซือ้ eBook  

ประการทีส่ามคุณสามารถซือ้โปรแกรมการศกึษาแรก, ซึง่คุณสามารถท างานผา่นตวัคุณเอง, ในบา้นของ

คุณเอง 

ประการทีส่ี ่ จองตวัเองเพือ่รบัค าปรกึษาแบบตวัต่อตวัส าหรบัโปรไฟลก์ารปฐมนิเทศทีคุ่ณสรา้ง / 

ปรบัแต่งการสือ่สารสองทางทีช่ดัเจนกบัผูช้ว่ยทางจติวญิญาณของคุณ 
  

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัวธิไีกลคุณตอ้งการทีจ่ะไล่ตามการเจรญิเตบิโตทางจติวญิญาณของคุณมอียู่กว่า 600 

หลกัสูตรในจติวญิญาณและบรกิารอืน่ ๆ อกีมากมายทีม่ีอยู่  

ส ารวจเว็บไซตw์ww.enjoyinnerpeace.com.auและฉันฉคุณมคี าถามใด ๆ เพยีงแค่ขอให ้ 
  
  

John เดนิทางไปทั่วโลกโดยสอนผูค้นใหรู้จ้กัวธิพีูดคุยกบั Spirit Guides ไวว้างใจในตวัเอง 

คน้หาเป้าหมายในชวีติของพวกเขา และกลา้ทีจ่ะไล่ตาม 

หากคุณตอ้งการใหจ้อหน์มาในพืน้ทีข่องคุณ 

โปรดตดิต่อเขาหรอืเจา้หนา้ทีผ่่านทาง   เว็บไซตw์ww.enjoyinnerpeace.com.au 
  
  
  
  
  

นอกจากนีห้ากคุณยงัมคีวามช านาญในภาษาองักฤษและมขีอ้ผดิพลาดในtranslati บนจากรุน่ภาษาองัก

ฤษฉบบัแปลนีโ้ปรดแจง้ใหรู้ส้ านักงานของฉันและถา้คุณมคีวามสุขในการตรวจสอบการแปลส าหรบัเราแ

ลว้เราจะมคีวามสุขไปขา้งหนา้รุน่เอกสารค าส าหรบั ใหคุ้ณแกไ้ข ขอบคุณล่วงหนา้ทีช่ว่ยเรานะคะ😊 
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