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             เมื่ออ่านจบท่านจะได้เรียนรู้..... 
 

     ทำไมต้องมีเงินล้าน? 
     นิยาม “มี๑ล้านใน๑ปี” คืออะไร? 
     การหาเงินล้าน มีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง? 
     เครื่องมือในการหาเงินล้าน มีอะไรบ้าง? 
     กระบวนการหาเงินล้าน ต้องทำอะไร ยังไง? 
     มี๑ล้านใน๑ปี แล้วไงต่อ? 
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ทักทายกันก่อน 
   
  E-Book : มี๑ล้านใน๑ปี(ง่ายนิดเดียว)เล่มนี้ เขียนขึ้นมาเพื่อเปิดเผย “เคล็ดลับการสร้างรายได้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท ภายในเวลา ๑ ปี” ท่านไม่ได้อ่านผิดครับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภายใน ๑ ปี จริงๆ 
  
  ใครที่ได้อ่านชื่อ E-Book เล่มนี้ จะมีการตีความอยู่ ๓ แบบ คือ แบบที่ ๑ = เป็นไปไม่ได้ , แบบที่ ๒ = อาจจะ
เป็นไปได้(๕๐/๕๐) และ แบบที่ ๓ = เป็นไปได้อย่างแน่นอน..... ผมก็จะบอกทุกท่านว่า มันเป็นไปได้ ๑,๐๐๐,๐๐๐% 
และผมไม่สนใจ(และไม่ง้อ)คนที่คิดแบบที่ ๑ แต่ผมจะให้ความสำคัญกับคนที่คิด แบบที่ ๒ และ แบบที่ ๓ เท่านั้น  

  หลักการง่ายๆของการเป็นเศรษฐีเงินล้าน เริ่มต้นจากผลงานวิจัยของผมเองในหัวข้อ “ปัจจัยที่ส่งผลให้คนจน
กลายเป็นเศรษฐีเงินล้านอย่างมีความสุข” และ สรุปออกมาเป็น “ทฤษฎี : การเป็นเศรษฐีเงินล้านอย่างมีความสุข” 

  จากภาพทฤษฎีดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า การเป็นเศรษฐีเงินล้านอย่างมีความสุข มีแค่ ๓ ขั้นตอนหลักๆที่
สำคัญๆ คือ ขั้นที่ ๑ : การตั้งเป้าหมายที่จะเป็นเศรษฐีเงินล้านอย่างมีความสุข , ขั้นที่ ๒ : การวางแผนเชิง
สร้างสรรค์ และ ขั้นที่ ๓ : การลงมือทำอย่างสร้างสรรค ์ซึ่งมีการประยุกต์ใช้ พลังตัวเอง + พลังคนอื่น เข้ามาช่วย
ให้เป็นเศรษฐีเงินล้านได้ง่ายขึ้น  

  ในเบื้องต้นจะมุ่งเน้นไปที่ การสอนวิธีการสร้างรายได้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภายใน ๑ ปี(เพราะถ้าสามารถหา
ล้านแรกได้ ล้านที่สอง,สาม,สี่..... จะใช้เวลาสั้นกว่าหลายเท่าตัว) ปรัชญาที่สำคัญของการเป็นเศรษฐีเงินล้านมี ๓ ข้อ 
  ข้อ ๑ : ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีเงินล้าน 
  ข้อ ๒ : ทางไปเอาเงินล้าน มีอยู่จริง 
  ข้อ ๓ : ทรัพยากรที่จะช่วยให้เรามีเงินล้าน มีอยู่อย่างมากมายมหาศาล 
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โครงร่างเนื้อหาของ หนังสือ/E-Book “มี๑ล้านใน๑ปี(ง่ายนิดเดียว)” 

บทนำ : ทำไมต้องมีเงินล้าน? 
  ในบทนำนี้ จะพาทุกท่านไปพบกับ “เหตุผลที่เราจะต้องมีเงินล้าน” เมื่อเรารู้เหตุผลที่แท้จริง เราก็จะมีแรง
จูงใจในการหาเงินล้าน  และเราจะทุ่มเทอย่างสุดชีวิตเพื่อให้ได้เงินล้านมาครอง 

บทที่ ๑ : นิยาม “มี๑ล้านใน๑ปี” คืออะไร? 
  ในบทที่ ๑ จะพาทุกท่านไปพบกับ นิยามที่แท้จริงของคำว่า “มี๑ล้านใน๑ปี” เมื่อนิยามเราชัดเจน ตรงกัน 
การลงมืออย่างมีระบบก็จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

บทที่ ๒ : การหาเงินล้าน มีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง? 
  ในบทที่ ๒ นี้ จะพาทุกท่านไปพบกับ “รูปแบบการหาเงินล้าน” ซึ่งถ้ารู้จักอย่างลึกซึ้ง การหาเงินล้านมันจะ
ง่ายขึ้นมากๆ และสามารถย่นระยะเวลาในการหาเงินล้านได้เร็วขึ้นถึง ๕ - ๑๐ เท่า 

บทที่ ๓ : เครื่องมือในการหาเงินล้าน มีอะไรบ้าง? 
  ในบทที่ ๓ นี้ จะเปิดเผยเครื่องมือในการหาเงินล้าน ซึ่งมีไม่กี่เครื่องมือ แต่สามารถแตกไลน์เป็นวิธีการย่อยได้
มากกว่า ๑๐๐ ช่องทางในแต่ละวัน 

บทที่ ๔ : กระบวนการหาเงินล้าน ต้องทำอะไร ยังไง? 
  ในบทที่ ๔ นี้ ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญที่สุด เพราะว่าเราจะเปิดเผยเคล็ดลับในการหาเงินล้านของเศรษฐีแบบเจาะ
ลึก(ซึ่งส่วนใหญ่เขาจะเก็บเป็นความลับ บอกเฉพาะลูกหลานของพวกเขา) และแน่นอนว่า มันมีกระบวนการในการ
ลงมือทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอน(Step By Step)อย่างชัดเจน จนไม่ว่า ใครที่รู้เคล็ดลับนี้ แล้วลงมือทำตามสูตรสำเร็จนี้  
ก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันกับเศรษฐ ี

บทที่ ๕ : มี๑ล้านใน๑ปี แล้วไงต่อ? 
  ในบทที่ ๕ นี้ ถือว่าเป็นการต่อยอดการมีเงินล้าน(หลังจากที่มีเงิน๑ล้านแรกแล้ว) ซึ่งจะบอกอย่างชัดเจนว่า 
เราจะต้องทำอะไร ยังไง อย่างเป็นขั้นเป็นตอน และสุดท้ายก็จะเปิดเผยเคล็ดลับการมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตลอดชั่วลูกชั่ว
หลานเหลนโหลนกันเลยทีเดียว 

รู้อย่างนี้แล้ว จะมัวรอช้าอยู่ใย รีบเข้าไปเรียนรู้กันเลย ณ บัดนี้ 
 
ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไร ศรัทธาจะนำมาซึ่งความสำเร็จเสมอ.... 

อ.นเรศ สีละมัย 



สั่งซื้อฉบับเต็มผ่านไลน์ ID Line = richhappily หน้า �  จาก �4 6
บทนำ : ทำไมต้องมีเงินล้าน? 

  สวัสดีครับทุกท่าน ผม อ.นเรศ สีละมัย รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้ความสนใจใน E-Book : 
มี๑ล้านใน๑ปี(ง่ายนิดเดียว)เล่มนี้ ก่อนจะไปเรียนรู้เนื้อหาที่สำคัญ เราควรมาเรียนรู้คำถามที่สำคัญที่สุดในการหาเงิน
ล้าน คือ “ทำไมต้องมีเงินล้าน?” ทุกท่านอย่าเพิ่งคิดว่าคำถามนี้มันไม่สำคัญ เพราะคำถามนี้ จะเป็นแรงจูงใจใน
การพาท่านออกจาก Comfort Zone และมุ่งหน้าสู่การหาเงิน๑,๐๐๐,๐๐๐บาทแบบจริงๆจัง 
  มีหลายๆท่านที่มีทัศนคติที่ผิดเกี่ยวกับการเป็นเศรษฐีเงินล้าน เช่นว่า “เงินไม่ใช่พระเจ้า ที่จะบันดาลทุกสิ่งได้ , 
เงินไม่สำคัญเท่าความรัก/ความเข้าใจ , เงินนำมาซึ่งสิ่งชั่วร้าย ...... ฯลฯ” เชื่อเถอะว่า “ใครที่มีแนวคิด/ทัศนคติแบบนี้ 
จะไม่มีเงิน” นั่นเป็นเพราะ “ถ้าใครปฏิเสธเงิน เงินก็จะปฏิเสธคนๆนั้นเหมือนกัน”  
  ผมอยากจะบอกทุกท่านเหลือเกินว่า “ถึงแม้เงินจะไม่สำคัญ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” ไม่ว่าจะเป็น 
อาหาร , เครื่องนุ่งห่ม , ที่อยู่อาศัย และ ยารักษาโรค หรือแม้แต่สิ่งสำคัญที่เพิ่มเข้ามาอีก คือ รถยนต์ , โทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟน ฯลฯ เขาคงไม่ให้ท่านแน่ถ้าท่านไม่เอาเงินไปแลก ดังนั้นคำตอบเกี่ยวกับคำถามที่ว่า “ทำไมต้องมีเงิน
ล้าน?” คือ “เพื่อซื้อสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตในแต่ละวัน เช่น อาหาร , เครื่องนุ่งห่ม , ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค 
นอกจากนี้ยังนำมาซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับเรา เช่น รถยนต์ , โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน , คอมพิวเตอร์ ฯลฯ” 
ทั้งหมดเหล่านี้ล้วนต้องใช้เงินไปแลกมันมาทั้งนั้น นอกจากนี้ ยังมีอีกอย่างที่สำคัญ คือ “ใช้เงิน ต่อ เงิน” นั่นเอง นั่น
หมายความว่า ถ้าเรามีเงิน = เรามีทุน ในการนำไปสร้างธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ให้เราหลากหลายช่องทางมากขึ้น 
  ยกตัวอย่างง่ายๆ แค่เราจะเปิดร้านก๊วยเตี๋ยว ก็ยังต้องใช้เงินทุน เพื่อซื้อ หม้อต้ม , เตาแก๊ส , ถ้วยชาม , ช้อน
ส้อม , ตะเกียบ , โต๊ะเก้าอี้ , ตู้ , เส้นก๊วยเตี๋ยว , เนื้อ , ลูกชิ้น ........ ฯลฯ ทุกสิ่งที่กล่าวมานี้ต้องใช้เงินซื้อทั้งนั้น นี่น่าจะ
เพียงพอต่อการเปิดร้านก๊วยเตี๋ยวรึยัง คำตอบคือยังครับ เพราะยังต้องมีต้นทุนในการทำการตลาด เช่น ป้ายโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การโฆษณาผ่านวิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ อีกมากมาย ล้วนต้องใช้เงินทั้งนั้น  หรือแม้แต่ ถ้าท่านเป็นมนุษย์
เงินเดือน ท่านก็ต้องใช้เงิน เป็นค่า เดินทางไปที่ทำงาน , ค่าน้ำ/อาหาร , ค่าอุปกรณ์ที่สำคัญ/จำเป็นต่องาน ฯลฯ 
  จากข้อมูลที่ยกมา ผมอยากให้ทุกท่านเปลี่ยนคำถามใหม่ จากคำถามที่ว่า “ทำไมต้องมีเงินล้าน?” เป็น 
“อยากมีเงินล้านต้องทำอะไรยังไง?” นี่คือคำถามที่ถูกต้องครับ เพราะเชื่อเถอะว่า “เงินสำคัญกับชีวิตประจำวันของ
เราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้” สมมุติ ถ้าท่านจำเป็นต้องใช้หัวใจเทียมถึงจะมีชีวิตอยู่ได้อีกหลายปีไม่งั้นก็จะตายภายใน ๓ 
วัน คำถามคือ ถ้าท่านไม่มีเงินท่านจะทำยังไง? แต่ถ้าท่านมีเงินท่านก็ต่ออายุท่านได้ นั่นเอง  
  ผมจะยกตัวอย่างตัวผมเองที่ตอบตัวเองได้อย่างชัดเจนว่า “ทำไมต้องมีเงินล้าน?” ซึ่งหัวใจสำคัญสูงสุดที่ผม
อยากมีเงินล้าน คือ “อิสรภาพในการใช้ชีวิตแบบ ๑๐๐%” ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ 
    - มีอิสรภาพในการใช้เงินแบบ ๑๐๐% = อยากซื้ออะไรก็ซื้อ อยากใช้จ่ายในเรื่องไหนก็ได้ตามใจ 
   - มีอิสรภาพด้านเวลา ๑๐๐% = อยากไปไหนก็ไป อยากทำอะไรก็ทำอยากนอนตื่นสายๆแค่ไหนก็ได้ 
   - มีอิสรภาพด้านสุขภาพ ๑๐๐% = อยากบำรุงร่ายกายด้วยอาหารดีๆมีประโยชน์ก็ได้ทุกอย่าง 
  นี่คือ ๓ ปัจจัยหลักที่เป็นแรงจูงใจให้ผม อยากมีเงินล้าน และที่สำคัญคือ ต้อง ๑ ปีเท่านั้น! และอีกคำถาม 
คือ ทำไมต้อง ๑ ปี นะเหรอ? ง่ายๆเลยคือ “ชีวิตคนเรามันช่างสั้นนัก”นั่นเอง ผมจึงไม่อยากจะใช้เวลานาน และที่
สำคัญคือ“ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร(อินเทอร์เน็ต)ในปัจจุบัน มีส่วนช่วยให้เรามีเงินล้านได้ง่ายกว่าเดิมหลายเท่า” 
ถูกแล้วครับ ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนี่เอง ที่จะช่วยให้ทุกท่าน มี๑ล้านใน๑ปีแบบง่ายๆ 
  หัวใจสำคัญของการเป็นเศรษฐีเงินล้าน ไม่ไดอ้ยู่ที่ตัวเงิน แต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ วิธีการหาเงิน ซึ่งในเนื้อหาต่อจาก
นี้ไป จะค่อยๆเปิดเผยเคล็ดลับ/วิธีการต่างที่ทุกท่านสามารถทำตามได้ง่ายๆอย่างเป็นขั้นเป็นตอนว่า ต้องทำอะไรยังไง
บ้างถึงจะมีเงินล้าน? และแน่นอนว่า จะเปิดเผยพลัง ๒ อย่างที่สำคัญมากๆต่อการเป็นเศรษฐีเงินล้าน นั่นคือ 
  - พลังทวีคูณ คือ เคล็ดลับการใช้พลังทวีคูณในการสร้างรายได้มากกว่า ๑๐๐ ช่องทางต่อวัน(ท่านไม่ได้อ่าน
ผิดครับ ๑๐๐ช่องทางต่อวันจริงๆ) และที่สำคัญคือเคล็ดลับที่ทำให้เงินไหลเข้าบัญชีธนาคารเราตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยที่
เรา กิน เล่น เที่ยว อย่างสบายใจ 



สั่งซื้อฉบับเต็มผ่านไลน์ ID Line = richhappily หน้า �  จาก �5 6
  - พลังคานผ่อนแรง คือ เคล็ดลับการใช้พลังของคานผ่อนแรงเพื่อช่วยให้เรามีเงินล้านได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และ
ทวีคูณขึ้นหลายเท่า ซึ่งด้วยพลังคานผ่อนแรงนี้เอง ที่เราจะใช้พลังของตัวเราเองแค่ ๕% ต่อวัน ในขณะที่ อีก ๙๕% จะ
ใช้พลังของคานผ่อนแรงแทน และที่สำคัญคือ เราทำหน้าที่ “บริหารระบบ” ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบ ด้วยวิธีนี้เอง
เป็นวิธีที่เราจะสร้างเงินล้านด้วยวิธีการที่ “ง่ายดาย ผ่อนคลาย ดีต่อสุขภาพ เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ทุกฝ่ายได้รับ
ประโยชน์และคุณค่าสูงสุดร่วมกัน(Win/Win) และมุ่งสร้างทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้โดยไม่ต้องออกไปทำงาน 

  อยากมีเงินล้านต้องทำอะไรยังไง? 
  คำตอบของคำถามนี้ก็ง่ายมากๆครับ คือ ท่านต้องสร้างระบบปั๊มเงินขึ้นมาทำงานแทนเราตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
ซึ่งระบบนี้ มีคุณสมบัติดังนี้ คือ 

  - ทำงานแทนเราตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
  - เราเป็นผู้บริหารระบบ ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของระบบ 
  - รายงานผลอย่างแม่นยำไม่ผิดเพี้ยนแม้แต่ครั้งเดียว 
  - ส่งเงินเข้าบัญชีธนาคารของเราแบบอัตโนมัติ 
  - ใครก็สามารถสร้างและบริหารระบบนี้ได้ 
  - ฯลฯ 

  เมื่อเรามีระบบมาช่วยทำงานปั๊มเงินแทรเราตลอด ๒๔ ชั่วโมง เราก็จะมีเวลาว่างในการสร้างรายได้แบบทวีคูณ 
และสร้างช่องทางในการสร้างรายได้ได้อย่างหลากหลาย และที่สำคัญคือ “เราก็จะสามารถเกษียณการทำงานได้อย่าง
แท้จริง ๑๐๐%” หมายความว่า แม้เราจะไม่ได้ทำงาน แต่เราก็ยังมีรายได้ไหลเข้าบัญชีของเราตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่ง
รายละเอียดเชิงลึก จะไปพูดถึงรายละเอียดปลีกย่อยในบทเรียนถัดๆไป 
  หลายคน อาจจะเกิดความสงสัยว่า ระบบปั๊มเงินที่ว่า มันมีจริงมั๊ย? คำตอบคือ เศรษฐี ๕% บนโลกนี้ เขาก็
สร้างรายได้แบบนี้กันทั้งนั้นครับ เพียงแต่พวกเขาไม่นำมาเปิดเผยให้ใครได้รู้ เขาส่งต่อหลักการเหล่านี้ให้กับลูกหลาน
เขาเท่านั้น... หลายคนอาจจะตั้งคำถามอีกว่า การจะสร้างระบบปั๊มเงินที่ว่านี้ต้องเก่งแบบขั้นเทพใช่มั๊ย? คำตอบ คือ 
เปล่าเลยครับ เพราะความลับที่ไม่มีใครมาเปิดเผยเกี่ยวกับการเป็นเศรษฐีเงินล้าน คือ 

  ข้อ ๑ : ไม่มีเงินทุน(หลักหมื่น,แสน,ล้าน.. )ก็เป็นเศรษฐีเงินล้านได้(ถ้ารู้วิธีการที่ถูกต้อง) 
  ข้อ ๒ : ไม่มีเวลา(ต้องทำงานแลกเงิน,ต้องรับจ้าง,ขายแรงงาน..)ก็เป็นเศรษฐีเงินล้านได้(ถ้ารู้วิธีการที่  
           ถูกต้อง) 
  ข้อ ๓ : ไม่มีการศึกษา(เรียนจบป.๔,ป.๖,ม.๓,ม.๖ไม่มีปริญญา..)ก็เป็นเศรษฐีเงินล้านได้(ถ้ารู้วิธีการที่  
           ถูกต้อง) 
  ข้อ ๔ : อายุ/ประสบการณ์ยังเด็ก/แก่เกินไป... ก็เป็นเศรษฐีเงินล้านได้(ถ้ารู้วิธีการที่ถูกต้อง) 
  ข้อ ๕ : สุขภาพไม่ดี/ป่วย/พิการ... ก็เป็นเศรษฐีเงินล้านได้(ถ้ารู้วิธีการที่ถูกต้อง) 

   ทั้งหมดนี้ คือความลับที่ไม่เคยมีเศรษฐีคนไหนมาเปิดเผย ผู้คนทั่วไป(ที่ไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน)กว่า ๙๕% จึงจมปลักอยู่
กับแนวคิดเดิมที่ว่า  
   - พ่อแม่ปู่ย่าตายายยากจน เราก็ต้องจนไปด้วย 
   - ต้องทำงานเป็นลูกจ้างเขางกๆๆ จะเอาเวลาไหนไปหาเงินล้าน 
   - เรียนก็ไม่สูง ความรู้แค่งูๆปลาๆ จะใฝ่ฝันเป็นเศรษฐี มันเป็นไปไม่ได้หรอก!  
   - อายุก็ยังเด็ก ไม่มีความรู้ที่จะไปหาเงินล้านได้หรอก 
   - แก่จนป่านนี้แล้ว จะมีปัญญาไปหาเงินล้านได้ที่ไหน 
    - สุขภาพก็ไม่ดี ป่วยออดๆแอดๆ จะไปหาเงินล้านเหรือ ฝันไปเถอะ! 
  ด้วยแนวคิดและทัศนคติแบบนี้นี่เองครับ ที่ทำให้ความฝันที่จะเป็นเศรษฐีเงินล้าน กลายเป็นแค่ความฝัน ไม่
เป็นความจริงขึ้นมาซักที ทำให้ชีวิตในแต่ละวัน วนเวียนอยู่กับ วิถีชีวิตแบบเดิมๆ ขับรถคันเดิมๆ ทำงานที่เดิมๆ รับราย
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ได้เท่าเดิม กินอาหารแบบเดิมๆ เที่ยวที่เดิมๆ คบเพื่อนเดิมๆ ......... ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว มีปรัชญาหนึ่งที่ทุกท่าน
จะได้เรียนรู้ ผมเรียกมันว่า “ปรัชญาเงินล้าน” ซึ่งกล่าวไว้ดังนี้ 

  ข้อ ๑ : ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีเงินล้าน 
  ข้อ ๒ : ทางไปเอาเงินล้านมีอยู่จริง 
  ข้อ ๓ : ทรัพยากรที่จะทำให้ทุกคนมีเงินล้าน มีอยู่อย่างมากมายมหาศาล 

 ถูกต้องแล้วครับ ด้วยปรัชญาเงินล้านทั้ง ๓ ข้อนี้เอง ที่จะนำทางทุกท่านให้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง ทุกท่าน
อย่าลืมนะครับว่า “ทิศทางสำคัญกว่าความเร็ว” หมายความว่า ถ้าเรามุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง แม้ว่าเราจะไป
อย่างช้าๆ เราก็จะไปถึงจุดหมายไปทางอย่างแน่นอน ในขณะที่หลายคน ให้ความสำคัญกับความเร็ว แต่ไปผิดทาง 
จึงไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งไว้ซักที 
  ดังนั้น หนังสือ/E-Book : มี๑ล้านใน๑ปี(ง่ายนิดเดียว) เล่มนี้ จะนำทางท่าน ให้มีเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(หรือมากกว่า) ภายในระยะเวลา ๑ ปี(หรือน้อยกว่า) อย่างแน่นอน ที่ผมมั่นใจขนาดนี้ ก็เพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่... 
    - เกิดในตระกูลที่ยากจน ต้องอดมื้อกินมื้อตั้งแต่เด็ก ไม่มีเงินทุนที่จะทำอะไรได้ 
   - ผลการเรียนก็ไม่ได้ดี/เรียนก็ไม่เก่ง สมองก็ไม่ค่อยจำเรื่องที่เรียนเลย 
   - รูปร่างหน้าตาก็ขี้เหร่ ตัวดำๆ(ตามประสาเด็กบ้านนอก) 
   - ฯลฯ อีกมากมาย 
  แต่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับผม “ผมไม่เคยนึกเสียใจเลย” นั่นเป็นเพราะว่า ผมมีแนวคิดที่ว่า “ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
ผม นำพาผมมาอยู่ตรงจุดนี้ ณ ปัจจุบัน” และมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆต่อความสำเร็จ คือ “ผมมีศรัทธาต่อตัวเอง” 
ว่า “ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไร ศรัทธาจะนำมาซึ่งความสำเร็จเสมอ...” ด้วยการศรัทธาตัวเองแบบนี้นี่เอง ที่นำพาผม
ให้ค้นพบ “เคล็ดลับการเป็นเศรษฐีเงินล้านอย่างมีความสุข” และได้เขียนมันออกมาเป็น “ทฤษฎี : การเป็นเศรษฐี
เงินล้านอย่างมีความสุข” ดังภาพ 

  ด้วยทฤษฎีการเป็นเศรษฐีเงินล้านอย่างมีความสุขนี้เอง นำพาให้ผมสามารถ สร้างรายได้ มากกว่า ๑๐๐ ช่อง
ทาง ในแต่ละวัน , ทำให้มีเงินไหลเข้าบัญชีผมตลอด ๒๔ ชั่วโมง , ทำให้ผมมีอิสรในการเลือกทำ/ไม่ทำอะไรก็ได้
บนโลกนี้โดยที่ไม่ต้องตกเป็นเบี้ยล่างหรือฟังคำสั่งของใคร...... ถ้าพร้อมแล้ว เราไปเรียนรู้บทเรียนต่อไปกันเลย...


