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หนังสือเล่มนี้เป็นผลลัพธ์จากการค้นคว้าวิจัย  การสอน  และ

ประสบการณ์ส่วนตัวของผมเกี่ยวกับการสร้างฐานะขึ้นมาด้วย 

ตวัเองนานกว่า 15 ปี  แต่ละหน้าประกอบด้วยแนวคดิและกลยทุธ์ 

ที่ผมค้นพบจากการอ่านหนังสือนับร้อย ๆ เล่มและบทความ 

นับหมื่นฉบับในเรื่องความมั่งคั่ง  ผมพยายามน�าเสนอแนวคิด 

และกลยทุธท์ั้งหลายในหนงัสอืเลม่นี้อยา่งเรยีบง่ายที่สดุ  ซึ่งผ่าน

การทดสอบและพิสูจน์แล้วว่าจะช่วยให้คุณเรียนรู้และน�ามันไป

ประยกุต์ใช้ได้ทนัที

ตอนที่ยังเป็นวัยรุ ่น  ผมเติบโตขึ้นมาในเมืองโพโมนา   

รัฐแคลิฟอร์เนีย  สมัยนั้นบ้านของผมมีฐานะยากจนเอามาก ๆ   

ดงันั้น  ความฝันของผมคอืการดดีตวัเองขึ้นมาเป็นเศรษฐเีงนิล้าน

ก่อนอาย ุ30  ผู้คนมากมายกค็งฝันแบบนั้นเหมอืนกนั  ผมมั่นใจ

อย่างไรก็ตาม  เมื่อผมอายุ 30 เข้าจริง ๆ  ผมก็ยังคง 

ถงัแตกไม่ต่างจากตอนอาย ุ20  แต่แล้วผมกไ็ด้ท�าสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยน

ค�ำน�ำ
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ชวีติผมไปอย่างสิ้นเชงิ  นั่นคอื  ผมเริ่มต้นถามว่า  ท�าไมบางคน

ถงึรวยกว่าคนอื่น ๆ  และที่ผมอยากรู้เป็นพเิศษคอื  คนเหล่านั้น

เริ่มต้นจากที่ไม่มีอะไรเลย  แล้วก้าวขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีได้

อย่างไร  ค�าถามดงักลา่วกระตุน้ใหผ้มออกเดนิทางค้นหาค�าตอบ  

และผลลพัธ์ที่ออกมากค็อืหนงัสอืในมอืคณุเล่มนี้นั่นเอง

ผมเลอืกที่จะน�าเสนอเรื่อง  “เศรษฐทีี่สร้างฐานะขึ้นมาด้วย

ตัวเอง”  ในหนังสือเล่มนี้  เพราะคนเหล่านี้ได้แสดงออกถึง 

คุณสมบัติและพฤติกรรมพิเศษบางอย่างที่ไม่เพียงสังเกตเห็นได้   

แต่ยังวัดผลได้อีกด้วย  พวกเขาเริ่มต้นจากที่ไม่มีอะไรเลย  แต่

กลบัก้าวขึ้นมาร�่ารวยมหาศาลได้ด้วยการท�าบางสิ่งที่เฉพาะเจาะจง

ซ�้าแล้วซ�้าเล่า

สิ่งที่ผมได้เรยีนรู้กค็อื  ถ้าหากต้องการประสบความส�าเรจ็

ครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต  คุณจะต้องเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนในแบบ 

ที่พเิศษ  ถ้าหากคณุต้องการก้าวขึ้นมาเหนอืคนส่วนใหญ่  คณุจะ

ต้องพัฒนาคุณสมบัติที่คนธรรมดาส่วนใหญ่ไม่มีขึ้นมา  แล้ว

ฝึกฝนจนกลายเป็นนสิยัตดิตวัคณุ

ปัจจัยส�าคัญที่สุดในการบรรลุความส�าเร็จทางการเงิน 

ครั้งยิ่งใหญ่นั้นไม่ได้อยูท่ี่ตวัเงนิเอง  แต่อยูท่ี่ลกัษณะของคนที่คณุ 

จะต้องเป็นให้ได้เพื่อหาเงนิและเกบ็รกัษาเงนิก้อนโตเอาไว้  

“เคล็ดลับความส�าเร็จ”  ทั้ง 21 ข้อถือเป็นกุญแจส�าคัญ 

ไปสู่ความส�าเรจ็อนัยิ่งใหญ่ในทกุ ๆ ด้านของชวีติคณุ  ไม่ว่าคณุ

จะท�าเงินได้มหาศาลหรือไม่ก็ตาม  ข่าวดีก็คือ  หลักการเหล่านี้ 

มีอานุภาพรุนแรงถึงขั้นที่คุณสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับสิ่งใด
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กต็ามที่คณุปรารถนาอย่างแท้จรงิ  คณุอาจจะคุ้นเคยกบัเทคนคิ

และวิธีการส่วนใหญ่ในหนังสือเล่มนี้อยู่แล้ว  ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะ

มนัได้ผ่านการค้นพบซ�้า ๆ มานานหลายร้อยปีแล้ว  

ที่ส�าคญั  ถ้าว่ากนัด้วยเรื่องของความส�าเรจ็แล้ว  ผมไม่เคย

มองตัวเองว่าเป็นผู้คิดค้นหรือผู้สร้างแนวคิดและหลักการใหม่ ๆ 

ขึ้นมา  ผมเป็นเพยีงแค่ผูอ่้าน  ผูศ้กึษาค้นคว้า  ผู้สงัเคราะห์  ผู้น�า

ไปประยุกต์ใช้  และผู้สอนเกี่ยวกับแนวคิดอันยิ่งใหญ่เหล่านั้น  

ความเชื่อของผมสอดคล้องกบัข้อความในพระคมัภรี์ที่ว่า  “หามี

อะไรใหม่ไม่ภายใต้สรุยินัดวงเดมิ”

เนื่องจากคุณก�าลังอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่  ผมจึงมั่นใจว่า

หนึ่งในเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณคือ  การเป็นบุคคลที่

น่าทึ่ง  รวมถงึการดงึศกัยภาพที่ซ่อนเร้นอยูใ่นตวัคณุออกมาใช้ได้

อย่างเต็มที่  เคล็ดลับความส�าเร็จแต่ละข้อจะช่วยให้คุณทะยาน

ไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว  พุ่งตรงไปสู่ชีวิตอันน่าอัศจรรย์ที่สุด 

เท่าที่จะเป็นไปได้ส�าหรบัคณุ

ขอให้สนกุกบัการเดนิทางนะครบั!

ไบรอัน เทรซี่SAMPLE
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 งที่คุณก�าลังจะได้อ่านต่อไปนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณ  แนวคิด   

 ความลบั  และกลยทุธ์ทั้งหลายนี้ท�าหน้าที่เหมอืนสปรงิบอร์ด

ที่ช่วยให้คนนับล้าน ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง  เด็กหรือ

ผูใ้หญ่  คนรวยหรอืคนจน  ประสบความส�าเรจ็ทางการเงนิมาแล้ว  

หลักการเหล่านี้ทั้งเรียบง่าย  เปี่ยมประสิทธิภาพ  และสามารถ

น�าไปใช้ได้อย่างง่ายดาย  โดยผา่นการทดสอบและพสูิจน์มาแล้ว

นับครั้งไม่ถ้วน  และถ้าคุณน�าหลักการทั้งหมดไปปรับใช้กับชีวิต  

คณุกจ็ะพบกบัความส�าเรจ็ที่คณุต้องการ

ตอนนี้เราก�าลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร ์

ของมนษุยชาต ิ ในปัจจบุนั  มผีู้คนมากมายที่เริ่มก่อร่างสร้างตวั

จากจุดที่เป็นศูนย์จนกลายเป็นคนมีฐานะมั่งคั่งได้  ทุกวันนี้

สหรฐัอเมรกิามเีศรษฐเีงนิล้านมากกว่าเจด็ล้านคน...เกอืบทั้งหมด

เป็นพวกที่สร้างฐานะขึ้นมาด้วยตัวเอง  และตัวเลขดังกล่าวก็ 

ทวจี�านวนขึ้นในอตัรา 15 ถงึ 20 เปอร์เซน็ต์ต่อปี  เรามเีศรษฐทีี่

สร้างฐานะขึ้นมาด้วยตัวเองในระดับสิบล้าน  ร้อยล้าน  หรือ 

สิ่
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แม้กระทั่งพันล้าน  เราไม่เคยเห็นความมั่งคั่งที่พุ่งพรวดขึ้นใน

ระดบันี้มาก่อนในประวตัศิาสตร์ของมนษุยชาตเิลย 

แต่ข่าวดีสุด ๆ คือ  ความจริงแล้วเกือบทุกคนต่างเริ่มต้น 

จากศูนย์  มากกว่า 90 เปอร์เซน็ต์ของคนที่มฐีานะร�่ารวยในวนันี้

ล้วนเริ่มต้นจากการเป็นคนถังแตก  หรือไม่ก็เกือบจะถังแตก 

ด้วยกันทั้งนั้น  โดยเฉลี่ยเศรษฐีที่สร้างฐานะขึ้นมาด้วยตัวเอง 

เคยผ่านการล้มละลายหรือเกือบจะล้มละลายมาแล้วประมาณ  

3.2 ครั้ง  กว่าคนรวยส่วนใหญ่จะค้นพบโอกาสที่เหมาะสม 

จนสามารถสร้างฐานะขึ้นมาได้  พวกเขาต้องประสบความ 

ล้มเหลวมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน  ดังนั้น  ถ้าหากผู้คนนับแสน 

นบัล้านท�าส�าเรจ็มาแล้ว  คณุเองกท็�าได้เช่นกนั  

กฎเหล็กที่ก�าหนดโชคชะตามนุษย์เราคือ  กฎแห่งเหตุ 

และผล  ซึ่งแม้ว่าจะเรยีบง่าย  แต่กท็รงพลงัอย่างมาก  กฎข้อนี้

กล่าวไว้ว่า  ส�าหรับทุก ๆ เหตุ  ย่อมมีผลเสมอ  และส�าหรับ 

ทกุการกระท�า  ย่อมมปีฏกิริยิาตอบสนองเสมอ  พูดง่าย ๆ กค็อื  

ความส�าเร็จไม่ได้เกิดจากเหตุบังเอิญ  ความส�าเร็จทางการเงิน

เป็นผลลัพธ์ของการท�าบางสิ่งบางอย่างซ�้า ๆ ครั้งแล้วครั้งเล่า

จนกว่าจะบรรลอุสิรภาพทางการเงนิตามที่คณุปรารถนา  

ธรรมชาตินั้นมีความเป็นกลาง  ไม่ว่าจะเป็นโลกรอบตัว   

ท้องตลาด  หรอืสงัคมของเรานั้น  ไม่สนหรอกว่าคณุจะเป็นใคร 

หรือต�่าต้อยมาจากไหน  กฎแห่งเหตุและผลระบุไว้ว่า  ถ้าหาก 

คณุท�าในสิ่งที่ผู้ประสบความส�าเรจ็ท�ากนั  คณุกจ็ะได้รบัผลลพัธ์ 

แบบเดยีวกบัพวกเขาในท้ายที่สดุ  
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แต่ถ้าคุณไม่ท�า  คุณก็จะไม่ได้รับ  กฎดังกล่าวมีอยู่ว่า   

ถ้าหากคุณเรียนรู้เคล็ดลับความส�าเร็จของเศรษฐีที่สร้างฐานะ 

ขึ้นมาด้วยตวัเองและน�าไปปรบัใช้กบัชวีติ  คณุกจ็ะได้รบัผลลพัธ์

และรางวัลตอบแทนมากกว่าที่เคยได้รับมาตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจบุนั  

สิ่งส�าคัญที่คุณต้องจ�าไว้คือ  ไม่มีใครเก่งไปกว่าคุณ  

และไม่มีใครฉลาดไปกว่าคุณ  ผมขอย�้าอีกครั้งว่า  ไม่มีใคร

เก่งไปกว่าคุณ  และไม่มีใครฉลาดไปกว่าคุณ  สลดัความคดิ

พวกนั้นทิ้งไปซะ  เพราะเหตุผลส�าคัญที่ท�าให้คุณดูแคลนตัวเอง  

ประสบความส�าเร็จน้อยกว่าที่ควร  และล้มเหลวทางการเงินนั้น  

เป็นเพราะคุณเชื่อว่าคนที่ท�ำได้ดีกว่าคุณคือคนที่เก่งกว่าคุณ   

ทั้ง ๆ ที่ความจรงิไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย

ความจริงแล้ว  เศรษฐีที่สร้างฐานะขึ้นมาด้วยตัวเอง 

ส่วนใหญ่ล้วนเป็นคนธรรมดาที่มีการศึกษาปานกลาง  ท�างานที่

ไม่โดดเด่นอะไร  อาศัยอยู่ในย่านคนฐานะปานกลาง  มีบ้าน

ขนาดปานกลาง  และใช้รถยนต์ราคาปานกลาง  พวกเขาเพียง

แต่ค้นพบบางสิ่งที่ผู้ประสบความส�าเร็จทางการเงินท�า  พวกเขา

กเ็ลยท�าแบบเดยีวกนัซ�้า ๆ ครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งได้รบัผลลพัธ์

แบบเดียวกัน  นั่นไม่ใช่ปาฏิหาริย์หรือเรื่องบังเอิญใด ๆ เลย   

ถ้าคุณคิดและท�าแบบเดียวกับเศรษฐีที่สร้างฐานะขึ้นมาด้วย 

ตัวเอง  คุณก็จะเริ่มได้รับผลลัพธ์และผลประโยชน์เช่นเดียวกับ

พวกเขา  มนัเป็นเพยีงแค่เรื่องของเหตแุละผล
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หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยเคล็ดลับความส�าเร็จ 21 ข้อ 

ของเศรษฐีที่สร้างฐานะขึ้นมาด้วยตัวเอง  เคล็ดลับแต่ละข้อ 

เป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการก้าวสู่อิสรภาพทางการเงินของคุณ  เพราะ

ถ้าคณุไม่น�าข้อใดข้อหนึ่งไปใช้  มนักอ็าจลดหรอืกระทั่งปิดโอกาส

ที่คณุจะได้มสีขุภาพที่แขง็แรง  มคีวามสขุ  และมฐีานะมั่งคั่ง

ข่าวดีก็คือ  คุณสามารถเรียนรู้เคล็ดลับทุกข้อได้ด้วยการ

ฝึกฝนซ�้าไปซ�้ามา  จนกระทั่งสามารถท�าสิ่งเหล่านั้นได้อย่าง 

เป็นธรรมชาติเฉกเช่นการหายใจเข้าออก  การเรียนรู้เคล็ดลับ 

ก็เหมือนการหัดขี่จักรยานหรือหัดขับรถ  คุณสามารถเรียนรู ้ 

เคล็ดลับความส�าเร็จของเศรษฐีที่สร้างฐานะขึ้นมาด้วยตัวเอง  

แล้วน�าไปปรบัใช้กบัชวีติของตวัเองได้  จงจ�าไว้ว่า  การน�าไปใช้

นั้นไม่มีข้อจ�ากัดใด ๆ เลย...ยกเว้นก็แต่ข้อจ�ากัดที่สร้างขึ้นมา 

โดยความคดิของตวัคณุเองเท่านั้น  

เอาละครบั  เรามาเริ่มกนัเลยกแ็ล้วกนั

SAMPLE



SAMPLE



จงฝันให้ใหญ่  มีเพียงความฝันที่ยิ่งใหญ่เท่านั้น

ที่มีพลังขับเคลื่อนจิตวิญญาณของมนุษย์

— มาร์คัส ออเรลิอัส

ฝันให้ใหญ่

1
เคล็ดลับความส�าเร็จ
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	 คล็ดลับข้อแรกของเศรษฐีที่สร้างฐานะขึ้นมาด้วยตัวเองนั้น 

	 เรยีบง่ายมาก	ๆ		นั่นคอื		จงฝันให้ใหญ่เข้าไว้!		ฝันไปเลย

ครับ		เปิดโอกาสให้ตัวเองได้จินตนาการถึงการใช้ชีวิตในแบบที่

ต้องการ		จงนึกถึงจ�านวนเงินที่คุณอยากหาได้และมีเก็บไว้ใน

ธนาคาร		

บุคคลผู้ยิ่งใหญ่ทั้งชายและหญิงล้วนเริ่มต้นด้วยการฝันถึง

บางสิ่งที่น่าอัศจรรย์และแตกต่างจากที่พวกเขามีอยู่ในปัจจุบัน		 

คณุคงเคยได้ยนิเพลงที่มเีนื้อหาว่า		“คุณต้องมคีวามฝัน		ถ้าคณุ

อยากให้ฝันนั้นเป็นจรงิ”		นั่นเป็นความจรงิส�าหรบัคณุและทกุ	ๆ	คน  

ให้นกึภาพว่า		ไม่มขี้อจ�ากดัใด	ๆ	ในสิ่งที่คณุสามารถเป็น		 

มี	 	หรือท�าในชีวิตของคุณ		จงหยุดสักครู ่และจินตนาการว่า		 

คุณมีเวลา		เงินทอง		การศึกษา		ประสบการณ์		เพื่อนพ้อง		 

เครือข่ายคนรู้จัก		ทรัพยากร		และทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจ�าเป็น 

ต้องมีเพื่อให้สามารถบรรลุสิ่งใดก็ตามที่คุณต้องการในชีวิต		ถ้า

เ
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คุณมีศักยภาพที่ไม่จ�ากัด		คุณต้องการสร้างชีวิตแบบใดให้กับ 

ตวัคณุเองและครอบครวัของคณุ		

จงฝึกฝนการคิดแบบ		“ย้อนกลับจากอนาคต”		นี่คือ

เทคนคิอนัทรงพลงัที่ผู้ประสบความส�าเรจ็ทั้งชายและหญงิน�าไปใช้

อย่างสม�่าเสมอ		วธิคีดิแบบนี้จะส่งผลกระทบอนัน่าทึ่งกบัความคดิ

และพฤติกรรมของคุณ		วิธีการของมันมีดังต่อไปนี้คือ		ให้มอง 

ไปยังอนาคตของคุณในอีกห้าปีข้างหน้า		จินตนาการว่าเวลาได้

ผ่านไปแล้วห้าปีและชีวิตของคุณก็สมบูรณ์พร้อมไปเสียทุกด้าน		

ชีวิตของคุณในตอนนั้นมีรูปร่างหน้าตาเป็นเช่นไร		คุณก�าลังท�า

อะไรอยู่		คุณท�างานอยู่ที่ไหน		ได้เงินเดือนเท่าไหร่		มีเงินเก็บ 

ในธนาคารมากแค่ไหน		และมรีูปแบบการใช้ชวีติอย่างไร	

จงก�าหนดวิสัยทัศน์ส�าหรับตัวคุณเองในระยะยาว		ยิ่ง 

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับสุขภาพ		ความสุข		และความมั่งคั่งของคุณ 

มีความชัดเจนมากเท่าไหร่		คุณก็จะยิ่งก้าวไปหามันได้เร็วขึ้น

เท่านั้น		(พร้อม	ๆ	กบัที่มนักจ็ะเคลื่อนเข้ามาหาคณุเรว็ขึ้นเช่นกนั)		

เมื่อคุณมีภาพในหัวที่ชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบการใช้ชีวิตที่คุณ

ต้องการ		คณุกจ็ะมองโลกในแง่บวกมากขึ้น		มแีรงจูงใจมากขึ้น		

และมคีวามมุ่งมั่นมากขึ้นที่จะท�าความฝันให้เป็นความจรงิ		คณุ

ได้กระตุน้ความคดิสร้างสรรค์ที่มอียูแ่ล้วในตวั		และค้นพบแนวคดิ

มากมายที่จะช่วยให้วสิยัทศัน์ของคณุกลายเป็นจรงิ	

คุณมีแนวโน้มที่จะเดินไปบนทิศทางเดียวกับความฝัน		

ภาพ		และวสิยัทศัน์ที่เด่นชดัในหวัคณุเสมอ		อันที่จรงิแล้ว		เมื่อ 

เปิดโอกาสให้ตวัเองได้ฝันใหญ่		คณุจะรูส้กึภมูใิจในตวัเองมากขึ้น		
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ซึ่งส่งผลต่อยอดให้คุณชอบและนับถือตัวเองมากขึ้น		รวมถึง 

เข้าใจและมั่นใจในตัวเองมากขึ้นตามไปด้วย	 	และที่ส�าคัญ		 

คณุจะมคีวามสขุมากขึ้น		ทั้งนี้มบีางสิ่งบางอย่างในความฝันและ

วสิยัทศัน์ที่น่าตื่นเต้น		และปลกุเร้าให้คณุท�าและเป็นในสิ่งที่ดกีว่า

ที่ผ่าน	ๆ	มา

ค�าถามส�าคญัที่คณุต้องถามและตอบซ�้า	ๆ	คอื		อะไรคือ 

สิง่ท่ีฉนักล้าจะฝันถงึ  ถ้าหากฉนัรูว่้าตวัเองจะไม่มวีนัล้มเหลว  

ถ้าคุณมั่นใจว่าจะประสบความส�าเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ใน 

การบรรลุเป้าหมายใด	ๆ		ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเล็กหรือใหญ	่	

เป้าหมายระยะสั้นหรอืระยะยาวกต็าม		เป้าหมายนั้นจะเป็นอะไร		

ถ้าคณุรู้ว่าตวัเองจะไม่มทีางล้มเหลว		เป้าหมายอนัยิ่งใหญ่ที่คณุ

กล้าจะฝันถงึคอือะไร		

ไม่ว่ามนัจะเป็นอะไรกต็าม		ให้จดลงบนกระดาษ		แล้วเริ่ม

จนิตนาการว่าคณุบรรลเุป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นี้เรยีบร้อยแล้ว		จากนั้น

ให้มองย้อนกลบัมายงัจดุที่คณุอยูใ่นปัจจบุนั		คณุต้องท�าอะไรบ้าง

เพื่อไปให้ถงึจดุหมายที่ต้องการ		คณุต้องผ่านขั้นตอนใดบ้าง		คณุ

ต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งใดในชวีติบ้าง		คณุจะเริ่มต้นหรอืเลกิท�าสิ่งใด		

คณุจะยงัคงคบหากบัใครและใครที่คณุจะตตีวัออกหาก		ถ้าหาก 

ชีวิตของคุณสมบูรณ์แบบในทุก	ๆ	ด้าน		มันจะมีหน้าตาเป็น 

เช่นไร		ไม่ว่าคณุจะท�าอะไรที่ต่างออกไปจากเดมิกต็าม		จงเริ่มต้น

เสยีตั้งแต่วนันี้เลย	

การฝันให้ใหญ่คอืจดุเริ่มต้นในการบรรลอุสิรภาพทางการเงนิ

ของคณุ		เหตผุลอนัดบัหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถประสบความ
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ส�าเรจ็ทางการเงนิได้		เป็นเพราะพวกเขาไม่เคยคิดว่าจะมโีอกาส

ท�าได้		ผลที่ตามมากค็อื		พวกเขาไม่เคยพยายาม		พวกเขาไม่เคย

เริ่มท�า		พวกเขายังคงอยู่ในวังวนทางการเงินแบบเดิม		ใช้เงิน 

ทุกบาททุกสตางค์ที่หามาได้จนหมด		บางทีอาจจะใช้เกินกว่าที่

หามาได้ด้วยซ�้าไป		แต่เมื่อคุณเริ่มฝันใหญ่เกี่ยวกับความส�าเร็จ

ทางการเงิน		คุณจะเริ่มเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อตัวเองและชีวิต

ของคุณ		คุณจะเริ่มท�าในสิ่งที่ต่างออกไปทีละเล็กทีละน้อยแบบ

ค่อยเป็นค่อยไป		จนกระทั่งทศิทางในภาพรวมของชวีติคณุเปลี่ยน

ไปในทางที่ดีขึ้น		การฝันให้ใหญ่เข้าไว้คือจุดเริ่มต้นของความ

ส�าเร็จทางการเงินและการเป็นเศรษฐีที่สร้างฐานะขึ้นมาด้วย 

ตวัเอง
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เขียนทุกสิ่งที่คุณจะท�ำหรือพยำยำมจะท�ำ  ถ้ำหำก
คณุม่ันใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ำตวัเองจะท�ำส�ำเรจ็  จำกนัน้
ให้เลือกว่ำจะลงมือท�ำอะไร  แล้วท�ำเดี๋ยวนั้นเลย

แบบฝึกหัด

SAMPLE
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