
หนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้าน ท่ีถูกเขียนโดย T.Harv Eker ซ่ึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและติดอันดับหนังสือขายดีตลอด
กาลน้ัน คนท่ัวไปอาจจะไม่ทราบว่าเน้ือหาในหนังสือท้ังหมดเป็นเพียงแค่เน้ือหาบางส่วนท่ีนํามาจากสัมมนา Millionaire Mind
Intensive ท่ีโด่งดังและได้สร้างผลลัพธ์ทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงชีวิตและธุรกิจให้กับผู้เรียนมาแล้วกว่าล้านคนใน 32 ประเทศ 54
เมืองท่ัวโลก

อะไรเป็นสาเหตุท่ีสัมมนา Millionaire Mind Intensive สามารถช่วยให้ผู้เรียน "สร้างผลลัพธ์ทางการเงิน" ได้มากกว่าการอ่าน
หนังสือ สาเหตุสําคัญคือ T.Harv Eker ได้ออกแบบสัมมนาท้ัง 3 วันเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ทีละข้ันตอนอย่างเป็นระบบ ต้ังแต่
สาเหตุของปัญหาทางการเงินท่ีเกิดข้ึนจาก Money Blueprint ในจิตใต้สํานึกและการโปรแกรมใหม่เพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลง
ทางการเงินของผู้เรียนไปตลอดกาล

Millionaire Mind Intensive
จาก "สัมมนา" สู่สุดยอด "หนังสือ" ขายดีตลอดกาล
คนส่วนใหญ่ท่ีอ่านหนังสือ "ถอดรหัสลับสมองเงินล้าน" สามารถสร้างการเปล่ียนแปลงชีวิตและผลลัพธ์
ทางการเงินได้ทันทีอย่างน้อย 20% ท่ีอ่านหนังสือจบ แต่ผลลัพธ์บางอย่างโดยเฉพาะ Money Blueprint
จําเป็นต้องเรียนรู้ทีละข้ันตอนในสัมมนาเพ่ือสร้างวิธีคิดและผลลัพธ์ให้เกิดข้ึน 100% อย่างถาวร

ความยากจนหรือร่ํารวยของคุณข้ึนอยู่กับ Money Blueprint
Money Blueprint หรือพิมพ์เขียวทางการเงินท่ีกําหนด "ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเงิน" โดยแต่ละบุคคลจะมีพิมพ์เขียวทางการเงินและความ
สําเร็จเฉพาะตัวท่ีฝังรากลึกอยู่ในจิตใต้สํานึก และจะเป็นปัจจัยกําหนดอนาคตทางการเงินของคุณว่าคุณจะเป็นหน้ี ยากจน มีพอกินพอใช้ หรือม่ังค่ัง
ร่ํารวย ล้วนแล้วแต่เกิดจาก "ความเช่ือและมุมมองท่ีคุณมีต่อเงินด้วยกันท้ังส้ิน" ดังน้ัน สัมมนาน้ีจึงถูกออกแบบมาเพ่ือช่วยให้คุณตระหนักถึงปัญหาท่ี
มีอยู่และออกแบบพิมพ์เขียวทางการเงินใหม่เพ่ือความร่ํารวย

**ผลลัพธ์ข้ึนอยู่ท่ีผู้เรียนแต่ละบุคคล

วิธีคิดท่ีกําหนดฐานะทางการเงินของคุณ
ความยากจน พอกินพอใช้ หรือความร่ํารวยมาจากวิธีคิดทางการเงินของคุณ คนรวยมีวิธีคิดทางการเงินท่ีแตกต่างจากคนท่ัวๆ ไปเป็นอย่างมาก
หากคุณต้องการสร้างฐานะทางการเงินท่ีดีข้ึนกว่าเดิม คุณจําเป็นต้องเข้าใจวิธีคิดแบบท่ีคนรวยคิดและทําแบบท่ีคนรวยทํา ซ่ึงในสัมมนา Millionaire
Mind Intensive น้ีเอง คุณจะได้เรียนรู้แบบเจาะลึกเพ่ือทําความเข้าใจว่าอะไรเป็นอุปสรรค์ท่ีขัดขวางคุณจากความร่ํารวยและโปรแกรมวิธีคิดของ
คนรวยไปใช้งานกับชีวิตจริงอย่างเป็นอัตโนมัติ

วิธีการบริหารการเงินแบบเศรษฐีเงินล้าน
ส่ิงท่ีทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างความสําเร็จทางการเงินและความล้มเหลวทางการเงินน้ันล้วนแล้วแต่เก่ียวข้องกับ "วิธีบริหารจัดการเงิน" กันท้ัง
ส้ิน ในสัมมนา 3 วันน้ี คุณจะได้เรียนรู้หลักการบริหารจัดการเงินท่ีเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพอย่างน่าอัศจรรย์ ซ่ึงเปล่ียนแปลงชีวิตผู้เรียนกว่าล้าน
คนให้สามารถออกจาปัญหาทางการเงินและสร้างความม่ังค่ังร่ํารวยให้กับชีวิตและธุรกิจได้อย่างรวดเร็วในแบบท่ีคุณไม่เคยได้เรียนจากท่ีไหนมาก่อน



สัมมนาวันท่ี 1: วันแห่งการตระหนักรู้

สัมมนาวันท่ี 2: วันแห่งการเร่ิมต้นใหม่

สัมมนาวันท่ี 3: วันแห่งการลงมือทํา

สํารวจ Money Blueprint  ทีละข้ึนตอนท่ีหล่อหลอมแผนผังทางการเงินของคุณต้ังแต่เด็กจนโตว่า

เงินน้ันเป็นส่ิงท่ี "สร้างสรรค์" หรือ "ทําลายชีวิต"

ค้นหา 3 ปัจจัยสําคัญท่ีขับเคล่ือนวิธีคิดทางการเงินของคุณภายในเวลาไม่ก่ีนาที

เปิดประตูสู่อิสรภาพทางการเงินด้วยระบบการบริหารจัดการเงิน "ท่ีง่ายและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด

ในโลก" ท่ีเปล่ียนชีวิตของ T.Harv Eker มาเป็นเศรษฐีให้มีเงินเก็บเป็นล้านได้ง่ายๆ และทําได้จริง

เจาะลึกลงไปใน Money Blueprint ด้านการเงินและอารมณ์ ท่ีส่งผลด้านลบต่อรายได้และความม่ังค่ังของคุณ

ออกแบบผัง Money Blueprint เพ่ือความสําเร็จให้สําหรับชีวิต ความสัมพันธ์ การทํางาน และธุรกิจในอนาคต

ได้ง่ายๆ ทีละข้ันตอน

ค้นหาบุคลิกภาพทางการเงินเฉพาะบุคคล (Money Personality) เพ่ือเข้าใจและนําไปปรับใช้กับตนเองและคน

รอบตัวให้มีความสุขและสนับสนุนกันและกันได้มากข้ึน

สร้าง "แผนการ" ที่ชัดเจน และทําได้จริงเพื่อบรรลุผลลัพธ์ทางการเงินของคุณ
รวมกิจกรรมระดับโลก "Arrow Breaking" ที่จะยกระดับพลังงานของคุณสู่ศักยภาพใหม่
ของชีวิต ความสัมพันธ์ การเงิน และธุรกิจ
ตั้งเข็มทิศ Money Blueprint วีิธีคิด วิธีการ การลงมือทํา เพื่อความสําเร็จและชีวิตใหม่
ทางการเงินด้วยแบบฝึกหัด "90 วันสู่ความมั่งคั่ง" เพื่อผลลัพธ์ที่คุณตั้งใจ

3 วันท่ีเปล่ียนแปลงชีวิตและธุรกิจของคุณไปตลอดกาล

สัมมนา Millionaire Mind Intensive สร้างผลลัพธ์ทางการเงินให้
ผู้เรียนมาแล้วกว่าล้านคนใน 32 ประเทศ 54 เมืองท่ัวโลก
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LINE: @PANPHO
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและสมัครเรียนได้ตลอด 24 ช่ัวโมง
ผ่านช่องทาง LINE: @PANPHO

CUSTOMER SERVICE CENTER
เจ้าหน้าท่ีพร้อมให้บริการ (จ. - ศ.) ต้ังแต่ 9:00 - 18:00 น.)
โทรศัพท์ 094-242-4197 (คุณก่ิงเพชร)


