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Nhận xét về

T.Harv Eker và “Bí quyết Tư Duy
Triệu Phú”
“Bí quyết Tư Duy Triệu Phú” chỉ rõ tại sao một số người nhất ñịnh sẽ giàu có, thành
công trong khi số khác phải suốt ñời vật lộn với khó khăn. Nếu bạn muốn biết gốc rễ của
thành công, hãy ñọc sách này”.
Roberrt G.Allen, tác giả của “ða thu nhập” và “Nhà Triệu phú Một phút”

“T.Harv Eker cho ta bản kế hoạch làm giàu và các công cụ ñể xây dựng lâu ñài sự
thịnh vượng, từ trong ra ngoài, vì thế nó sẽ vượt qua thử thách của thời gian và hoàn cảnh”.
Dr. Denis Waitley, tác giả cuốn “Hạt giống của sự vĩ ñại”

“T.Harv Eker là bậc thầy trong việc làm cho việc làm giàu có trở nên ñơn giản.
Cuối cùng, các nguyên tắc ñầy sức mạnh của ông ta ñược trình bày trong cuốn sách tuyệt
vời này.”
Marci Shimoff, ñồng tác giả cuốn “Chicken soup for the Woman’s Soul”

“T.Harv Eker ñã nói rõ hết. Nếu bạn muốn tiếnh nhanh lên bậc thành công mới, tôi
khuyên bạn hãy nhớ từng câu nhà triệu phú này chia sẻ trong cuốn sách này. Hãy làm
những gì ông ta nói, và bạn sẽ ñến với thành công”.
Linda Forsythe, người sáng lập và CEO của Tạp chí Mentors

“Hãy ñọc sách này như thể cuộc sống của bạn phụ thuộc vào nó… và cuối cùng có
thể sẽ là như vậy!”
Anthony Robbins, Nhà ñào tạo tiềm năng con người số 1 thế giới.

“ðây là cuốn sách ñầy sức mạnh, thuyết phục và thực tế nhất về việc học ñể thành
công mà bạn chưa bao giờ ñược ñọc.”
Brian Tracy, tác giả cuốn “Làm giàu theo cách của bạn.”

“Tôi hết sức khuyến cáo mỗi người và tất cả mọi người, những ai ñang tìm cách
nâng cao kết quả tài chính và chất lượng cuộc sống của mình, hãy ñọc cuốn sách này.
Chương trình của T.Harv Eker ñã ñược kiểm chứng và hiệu quả không thể tin nổi!”
Jack Canfield, ñồng tác giả cuốn “Chicken Soup for the Soul”

“Bí quyết Tư Duy Triệu Phú” ñã miêu tả rõ cái mắt xích còn thiếu
giữa mong muốn thành công và hành ñộng thành công của mỗi
người!
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Lời giới thiệu
Viết một cuốn sách thường là công việc của cá nhân, nhưng thực ra là nếu bạn
muốn nó ñược hàng ngàn hay hàng triệu người ñọc, công việc ñó cần nỗ lực của cả một ñội
ngũ. Tôi muốn trước tiên cảm ơn vợ tôi, Rochelle, con gái tôi, Madison, và con trai tôi,
Jesse. Cảm ơn vì ñã dành cho tôi môi trường ñể làm những công việc tôi sinh ra ñể làm.
Tôi cũng muốn ñược cảm ơn cha mẹ tôi, Sam và Sara, cũng như chị tôi, Mary, và anh rể
tôi, Harvey, vì tình yêu và sự ủng hộ không bao giờ hết. Tiếp theo, tôi rất cảm ơn Gail
Balsillie, Michelle Burr, Shelley Wenus, Robert và Roxanne Riopel, Donna Fox, A.Cage,
Lorry Kouwenberg, Kris Ebbesen, và toàn thể nhân viên của Peak Potentials Trainning vì
cố gắng và sự tận tụy trong công việc tạo ra những ñóng góp tích cực cho cuộc sống con
người cũng như trong việc làm cho Peak Potentials trở thành công ty ñào tạo nhân lực phát
triển nhanh nhất thế giới.
Cảm ơn ñại lý xuất bản tài giỏi của tôi, Bonnie Solow, vì sự trợ giúp và ñộng viên
liên tục, và vì ñã hướng dẫn tôi mọi ngóc ngách trong ngoài của nghề làm sách. Cảm ơn
sâu sắc nữa là dành cho nhóm làm việc tại Harper Business: người xuất bản Steve
Hanselman, người ñã có một tầm nhìn cho dự án này và ñã bỏ ra rất nhiều thời gian và
công sức vào ñó; cho người biên tập tuyệt vời của tôi, Herb Schaffner; cho giám ñốc tiếp
thị keith Pfeffer; và cho giám ñốc quan hệ công chúng Larry Hughes. Một sự cảm ơn ñặc
biệt dành cho các bạn tôi, Jack Canfield, Robert G.Allen, and Mark Victor Hansen vì tình
bạn và sự ủng hộ không ngừng tù ñầu.
Cuối cùng, tôi cảm ơn chân thành và sâu sắc tất cả học viên ñã tham gia các buổi
ñào tạo của Peak Potentials, nhân viên hỗ trợ và các ñối tác trong các sự kiện chung. Không
có các bạn, sẽ không có các buổi ñào tạo làm thay ñổi cuộc sống.
T.Harv Eker
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T.Harv Eker là ai,
và tại sao tôi nên ñọc cuốn sách
này?
Mọi người thường bị sốc khi bắt ñầu các buổi ñào tạo của tôi, khi một trong những ñiều
ñầu tiên tôi nói với họ là: “ðừng tin một lời nào tôi nói.” Tại sao tôi ñề nghị thế? Bởi vì tôi
chỉ có thể nói theo kinh nghiệm của bản thân. Không một phương án, ý tưởng mà tôi chia
sẻ là mặc nhiên thật hay giả, ñúng hay sai. Chúng chỉ phản ánh các kết quả của riêng tôi, và
các kết quả kỳ diệu tôi ñã thấy trong cuộc sống của hàng nghìn và hàng nghìn học viên của
tôi. Nói vậy, dù sao tôi cũng tin rằng nếu bạn sử dụng những nguyên tắc bạn học ñược
trong cuốn sách này, bạn sẽ thay ñổi hoàn toàn cuộc ñời của mình. ðừng chỉ ñọc sách này.
Hãy nghiền ngẫm nó như thể cuộc sống của bạn phụ thuộc vào nó. Rồi hãy áp dụng những
nguyên tắc ñó cho bản thân. ðiều nào hiệu quả, hãy tiếp tục. ðiều nào không hiệu quả, bạn
hãy vất bỏ chúng.
Tôi biết tôi có thể bị cho là thiên vị, nhưng khi nói về tiền bạc, ñây có thể là cuốn
sách quan trọng nhất bạn từng ñọc. Tôi hiểu rằng ñó là một tuyên bố nghiêm túc, nhưng sự
thực là, cuốn sách này cung cấp những mối liên hệ còn thiếu giữa khát vọng thành công
của bạn với thành tựu ñã ñạt ñược của bạn. Như bạn bây giờ có thể nhận ra, ñó là hai thế
giới khác biệt.
Tất nhiên là bạn ñã ñọc những cuốn sách khác, nghe những băng cassette hay ñĩa
CD, tham dự các khóa học, và nghe về hàng lô các phương cách làm giàu, có thể là trong
kinh doanh bất ñộng sản, chứng khoán, hoặc làm doanh nghiệp. Nhưng chuyện gì ñã xảy
ra? Với ña số người, không gì ghê gớm xảy ra cả! Họ chợt tỏa sáng năng lượng rất ngắn
ngủi rồi lại trở về trạng thái cũ.
Cuối cùng, ñã có câu trả lời. Nó ñơn giản, nó là qui luật, và bạn không thể trốn
tránh nó. Tất cả qui về một ñiều: nếu kế hoạch tài chính trong tâm thức của bạn không
ñược “cài ñặt” cho thành công, tất cả những gì bạn học ñược, những gì bạn biết, và những
gì bạn làm cũng sẽ không giúp gì hơn cho bạn ñược cả!
Trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ chỉ rõ cho bạn tại sao một số người sẽ ñi tới ñích
giàu có và số khác lại như hướng tới cuộc sống ñầy khó khăn. Bạn sẽ hiểu cội rễ của thành
công và nghèo hèn, hay thất bại tài chính và sẽ bắt ñầu thay ñổi tương lai tài chính của bạn
sao cho tốt hơn. Bạn sẽ hiểu tại sao thời thơ ấu lại ảnh hưởng sâu sắc lên kế hoạch tài chính
trong tâm thức của bạn và sự ảnh hưởng ñó có thể dẫn ñến những suy nghĩ và thói quen tự
hại bản thân thế nào. Bạn sẽ thử nghiệm những tuyên bố mạnh mẽ ñể giúp bạn thay thế
những cách nghĩ không hỗ trợ bằng cách nghĩ thành công “Wealth File” sao cho bạn nghĩ
và thành công như người giàu. Bạn cũng sẽ thực tập chiến lược từng bước ñể nâng cao thu
nhập và xây dựng sự thịnh vượng.
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Trong Phần I cuốn sách, chúng tôi sẽ giải thích mỗi chúng ta thường suy nghĩ và
hành ñộng theo ñiều kiện ñặt trước khi liên quan ñến tiền bạc như thế nào. Chúng tôi cũng
trình bày rõ chiến thuật bốn bước ñể ñiều chỉnh kế hoạch tài chính vô thức của chúng ta.
Trong Phần II, chúng ta sẽ xem xét sự khác nhau trong cách nghĩ giữa người giàu,
trung lưu và người nghèo. Chúng tôi sẽ cung cấp mười bảy cách suy nghĩ, thái ñộ và hành
ñộng cần làm ñể có thể dẫn ñến thay ñổi bền vững trong cuộc sống tài chính và thành công
của bạn.
Qua cuốn sách chúng tôi cũng chia sẻ một số ví dụ từ hàng nghìn lá thư và emails
tôi nhận ñược từ các học viên ñã tham gia các khóa học Chuyên sâu về Tư Duy Triệu Phú
và ñã ñạt những kết quả to lớn trong cuộc sống của họ.
Còn kinh nghiệm của tôi thì sao? Tôi từ ñâu ñến? Có phải bao giờ tôi cũng thành
công? Tôi ước vậy!
Như phần lớn các bạn, tôi ñược ñánh giá là có nhiều tiềm năng nhưng lại thể hiện
ñược rất ít ỏi. Tôi ñọc mọi cuốn sách, nghe mọi băng ñĩa, tham gia mọi khóa học có thể.
Tôi rất, rất, rất muốn mình trở nên thành công. Tôi không biết ñó là vì tiền bạc, vì sự tự do,
vì bản thân chữ thành công hay chỉ vì muốn chứng tỏ mình giỏi giang trong con mắt của
cha mẹ tôi, nhưng ñúng là tôi như bị mê mẩn với việc trở nên thành công. Khi ngoài hai
mươi, tôi ñã bắt ñầu vài công việc kinh doanh, mỗi lần ñều với ước mơ làm nên cơ nghiệp
lớn, nhưng kết quả của tôi ñều rất buồn nản hay tệ hơn nữa.
Tôi vượt qua thất bại và luôn cố vươn lên ngay sau ñó. Tôi bị nhiễm bệnh “con quái
vật hồ Loch Ness”: Tôi chỉ nghe thấy khái niệm lợi nhuận, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn
thấy nó. Tôi luôn nghĩ, “Chỉ cần mình tìm ra ñúng việc kinh doanh, lên ñúng “con ngựa”
của mình, mình sẽ làm ñược”. Nhưng tôi ñã sai. Không có gì trôi chảy cả, ít nhất là với tôi.
Và phần sau của câu trên ñã làm tôi gục ngã. Tại sao người khác thành công trong ñúng
công việc tôi ñã làm, còn tôi thì phá sản? Chuyện gì xảy ra với “Ngài Tiềm năng”?
Vậy nên tôi bắt ñầu nghiêm túc rà soát tâm thức mình. Tôi kiểm tra các niềm tin của
mình, và nhận ra dù tôi ñã nói tôi thực sự muốn giàu có, trong sâu thẳm tôi lại lo lắng về
ñiều ñó. Tôi luôn lo ngại. Tôi lo ngại rằng mình sẽ thất bại, tệ hơn, rằng sẽ thành công song
lại ñể mất tất cả. ðó mới thực sự là ñồ bỏ. Tệ hơn nữa, tôi bắt ñầu nghi ngờ ñiều mọi người
nhận xét về tôi, câu chuyện rằng tôi có mọi tiềm năng ấy. ðiều gì xảy ra nếu tôi phát hiện
ra rằng tôi không hề có chúng và số phận của tôi sẽ là gian khó và thất bại?
Và, như một kẻ may mắn thường gặp, tôi nhận ñược lời khuyên từ một người bạn
cực kỳ giàu có của cha tôi. Ông ta ñến nhà cha mẹ tôi chơi bài với các bạn, và khi qua sân
thì nhận ra tôi. ðấy là lần thứ ba tôi trở về nhà, và sống trong tầng hầm. Tôi ñoán cha tôi ñã
than phiền với ông ấy về sự tồn tại thiểu não của tôi, bởi vì khi thấy tôi ông ấy có ánh mắt
rất thông cảm thường dành cho một ñám tang.
Ông nói: “Harv, tôi ñã từng bắt ñầu giống như cậu, hoàn toàn thất bại.” Tuyệt, tôi
nghĩ, ñiều ñó làm tôi cẩm thấy ñỡ tệ hơn. Tôi nên cho ông biết rằng tôi ñang bận… nhìn
những mảng sơn bong ra trên tường.
Ông ta tiếp: “Nhưng rồi tôi nhận ñược vài lời khuyên làm thay ñổi cuộc ñời tôi, và
tôi muốn truyền nó lại cho cậu”. Ồ không, lại một bài giảng cha-con nữa ñây, và ông ta
thậm chí không phải cha tôi! Cuối cùng, ông ấy nói: “Harv, nếu công việc kinh doanh
không tốt như cậu muốn, tất cả có nghĩa là có gì ñó cậu không biết”. Là một gã trẻ tuối
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ương bướng khi ñó, tôi nghĩ tôi ñã biết tất cả, nhưng khốn nỗi, tài khoản ngân hàng của tôi
lại nói ñiều khác hẳn. Vì vậy, cuối cùng tôi bắt ñầu lắng nghe. Ông ta tiếp: “Cậu có biết
rằng hầu hết người giàu suy nghĩ theo những cách rất giống nhau?”
Tôi nói: ”Không, cháu thực sự chưa từng cân nhắc ñiều ñó”. Ông ñáp: “ðó không
phải một khoa học chính xác, nhưng trong phần lớn trường hợp, người giàu suy nghĩ theo
một cách nhất ñịnh, còn người nghèo suy nghĩ theo cách hoàn toàn ngược lại, và chính
những cách suy nghĩ ñó quyết ñịnh hành ñộng của họ, và vì thế quyết ñịnh kết quả của họ.”
Ông tiếp: “Nếu cậu nghĩ theo cách của người giàu và làm cái người giàu làm, cậu có tin cậu
cũng sẽ trở nên giàu có?” Tôi nhớ là mình ñã trả lời với tất cả sự tin tưởng “cháu nghĩ thế”.
“Vậy thì,” ông ấy nói, “tất cả những gì cháu cần phải làm là sao chép cách nghĩ của người
giàu.”
Vẫn còn rất hoài nghi lúc ñó, tôi nói: “Thế bác nghĩ gì ngay lúc này?” Và ông ấy trả
lời: “Tôi nghĩ rằng người giàu luôn giữ lời cam kết, và cam kết của tôi là với cha cậu vừa
rồi. Giờ thì mấy ông bạn ñang ñợi tôi, chào cậu”. Dù ông ấy ñã bỏ ñi, những gì ông nói ñã
lắng lại trong tôi.
Không gì trôi chảy trong ñời tôi khi ñó, nên tôi nhận thức ra vấn ñề và dồn nhiệt
huyết vào việc nghiên cứu người giàu và họ suy nghĩ thế nào. Tôi học tất cả những gì có
thể về hoạt ñộng bên trong trí óc con người, nhưng tập trung hàng ñầu vào tâm lý học liên
quan ñến tiền bạc và thành công. Tôi phát hiện rằng ñó là sự thật: người giàu ñúng là suy
nghĩ khác người nghèo, thậm chí khác giới trung lưu. Tình cờ, tôi nhận ra những suy nghĩ
của chính tôi ñã kéo tôi lại, xa khỏi sự giàu có thế nào. Quan trọng hơn, tôi ñã học ñược
một số kỹ năng và phương pháp ñể có thể ñiều chỉnh trí óc mình sao cho tôi có thể suy nghĩ
theo ñúng cách như người giàu nghĩ.
Cuối cùng, tôi nói: “Tu luyện thế ñủ rồi, hãy ñưa chúng vào thử nghiệm” Tôi quyết
ñịnh khởi ñầu một việc kinh doanh mới. Tôi ñã mở một trong những trung tâm rèn luyện
sức khỏe ñầu tiên ở Bắc Mỹ. Tôi không hề có tiền, nên ñã phải vay 2000 ñôla vào Visa
card ñể triển khai việc kinh doanh. Tôi bắt ñầu áp dụng những gì tôi học ñược bằng cách
làm theo người giàu, cả trong nguyên tắc kinh doanh và trong suy nghĩ chiến lược. ðiều
ñầu tiên tôi làm là cam kết thành công và tham gia cuộc chơi ñể thắng. Tôi thề tôi sẽ tập
trung và sẽ không cân nhắc bỏ việc kinh doanh này trước khi tôi trở thành triệu phú hoặc
hơn thế. ðiều ñó hoàn toàn khác so với các cố gắng của tôi trước ñó, khi mà, vì tôi luôn suy
nghĩ ngắn hạn nên luôn vô tình vướng víu vào những “cơ hội” khác hoặc vào những khó
khăn ngoài lề.
Tôi cũng bắt ñầu thử thách tinh thần mình mỗi khi tôi nghĩ về vấn ñề tài chính một
cách tiêu cực hay không hỗ trợ. Trước ñó, tôi tin rằng trí óc tôi nói gì ñều là ñúng. Rồi tôi
học ñược là trong nhiều trường hợp, trí óc tôi chính là cản trở ñến thành công lớn nhất. Tôi
chọn không suy nghĩ theo những cách không làm tôi tăng sức mạnh hướng tới thành công
nữa. Tôi áp dụng từng nguyên tắc và tất cả những nguyên tắc ñó bạn sẽ học trong cuốn
sách này. Có hiệu quả không ư? Bạn ạ, có hiệu quả!
Việc kinh doanh của tôi ñã thành công ñến mức tôi ñã mở thêm mười trung tâm
trong chỉ có hai năm rưỡi. Rồi tôi bán lại một nửa cổ phần cho một công ty trong danh sách
500 Fortune với giá 1,6 triệu ñô la.
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Sau ñó, tôi chuyển ñến San Diego ñầy nắng. Tôi dành vài năm ñể trau chuốt lại các
chiến lược của mình rồi bắt ñầu làm tư vấn kinh doanh cho từng người, từng người một.
Tôi cho rằng ñiều ñó khá hiệu quả vì họ liên tục mang bạn bè, ñối tác, liên danh tới các
buổi tư vấn của chúng tôi. Không lâu sau ñó tôi ñã ñào tạo cho các nhóm mười, có khi hai
mươi người cùng lúc.
Một khách hàng của tôi gợi ý rằng tôi có thể mở hẳn một trường học. Tôi cho rằng
ñó là ý tưởng hay, nên ñã thực hiện. Tôi lập Trường Kinh doanh Thông minh ðường phố
và dạy hàng nghìn người khắp bắc Mỹ về chiến lược kinh doanh “street-smart” ñể thành
công nhanh.
Khi ñi lại dọc ngang lục ñịa ñể thực hiện các khóa dạy của mình tôi ñể ý thấy một
ñiều lạ: bạn có thể thấy hai người ngồi cạnh nhau trong một lớp, học chính xác cùng những
nguyên tắc và chiến lược kinh doanh, một người sẽ dùng các công cụ ñó và ñi thẳng tới
thành công. Nhưng bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với người ngồi bên cạnh? Câu trả lời là:
không nhiều!
ðó là khi mọi ñiều chỉ rõ rằng dù cho bạn có thể có công cụ tuyệt vời nhất thế giới
trong tay, nhưng nếu bạn có lỗ rò rỉ trong “hộp dụng cụ” (cái ñầu bạn, trí óc bạn), bạn vẫn
sẽ có vấn ñề. Vì vậy, tôi thiết kế một chương trình gọi là chuyên sâu về tư duy làm giàu
(Millionaire Mind Intensive) dựa trên mục tiêu tinh thần nội tâm của thành công và tiền
bạc. Khi tôi kết hợp mục tiêu tinh thần nội tâm (trí óc bạn) với các mục tiêu bên ngoài
(những kỹ năng), thường là kết quả của mọi người ñều tăng vọt vượt trần! Và ñó là ñiều
bạn sẽ học trong cuốn sách này: làm sao làm chủ ñược mục tiêu tinh thần của thành công
và tiền bạc ñể chiến thắng các mục tiêu của tiền bạc – làm sao suy nghĩ giàu có ñể trở nên
giàu có!
Mọi người thường hỏi tôi, thành công của tôi ñến một lần hay liên tục. Tôi xin trả
lời thế này: dùng chính xác những nguyên tắc tôi dạy, tôi ñã thu ñược hàng triệu và hàng
triệu ñô la và tôi ñã là nhiều-nhiều lần triệu phú. Dường như mọi ñầu tư và kinh doanh của
tôi ñều tăng vọt. Một số người nói là tôi có “Bàn tay Midas”, tất cả những gì tôi tham gia
ñều biến thành vàng. Họ ñúng, nhưng ñiều họ không nhận ra là có Bàn tay Midas chỉ ñơn
giản là cách nói khác của việc có kế hoạch tài chính trong tiềm thức thành công. ðó chính
là ñiều bạn sẽ biết khi bạn học ñược các nguyên tắc và áp dụng chúng.
Khi vào ñầu các khóa học Millionaire Mind của chúng tôi, tôi thường hỏi mọi
người, “Bao nhiêu người trong số các bạn ñến ñể học?” ðó là một câu hỏi bẫy bởi vì như
tác giả John Billings ñã nói, “Không phải cái chúng ta không biết ngăn chúng ta thành
công; Chính cái chúng ta biết mà như không biết là cản trở lớn nhất của chúng ta”. Cuốn
sách này không phải chủ yếu nói về việc học mà là về việc không ñược học! Việc bạn nhận
ra cách bạn suy nghĩ và hành ñộng bấy nay ñã ñưa bạn ñến tình trạng chính xác của bạn
hiện nay như thế nào, là rất quan trọng.
Nếu bạn rất giàu có và hạnh phúc, thật tuyệt. Nhưng nếu không, tôi xin mời bạn cân
nhắc lại một số khả năng có thể không phù hợp với những gì bạn cho là ñúng hoặc thậm
chí chấp nhận ñược ñối với bạn.
Mặc dù tôi ñề nghị các bạn không tin những gì tôi nói và tôi muốn bạn thử lại các
giả thiết ñó trong chính cuộc sống của bạn, tôi sẽ yêu cầu bạn tin tưởng những ý tưởng bạn
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sẽ ñọc. Không phải vì bạn quen biết tôi trực tiếp, mà vì hàng nghìn và hàng nghìn người ñã
thay ñổi cuộc ñời họ nhờ kết quả của các nguyên tắc trong cuốn sách.
Nói về sự tin tưởng, nó nhắc tôi nhớ ñến một trong những câu chuyện yêu thích của
tôi. ðó là về một người ñàn ông ñi trên vách ñá và bất ngờ mất thăng bằng, trượt chân và
ngã xuống. May mắn, anh ta kịp tỉnh táo bám vào mép ñá, và treo lơ lửng ở ñó. Anh ta bị
treo ở ñó, và cứ bị treo ở ñó mãi, cuối cùng kêu lên: “Có ai trên ñó có thể cứu tôi không?”
Không có trả lời. Anh ta cứ gọi, và gọi mãi. Cuối cùng, có một giọng từ phía trên bầu trời
vọng xuống trả lời: “Ông Trời ñây. Tôi có thể giúp anh. Hãy thả tay ra và hãy tin tưởng.”
Tiếp theo bạn nghe thấy: “Có ai khác trên ñó có thể giúp tôi không?”
Bài học thật ñơn giản. Nếu bạn muốn tiến lên một nấc cao hơn trong cuộc sống, bạn
phải sẵn sàng từ bỏ một số cách nghĩ và cách sống cũ ñể chấp nhận cái mới. Kết quả sẽ tự
nó trả lời.
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Phần I
KẾ HOẠCH LÀM GIÀU
TRONG TÂM THỨC BẠN
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Chúng ta sống trong thế giới của những khái niệm ñối lập nhau như lên và xuống,
sáng và tối, nóng và lạnh, trong và ngoài, nhanh và chậm, phải và trái… ðây chỉ là một vài
trong số hàng ngàn ví dụ thái cực ñối lập nhau. Muốn cực này tồn tại thì bắt buộc cực kia
phải tồn tại. Có thể nào mà chỉ có mặt phải mà không có mặt trái? Không thể.
Tương tự, nếu ñã có những quy luật bên ngoài của ñồng tiền thì ắt sẽ có những quy
luật bên trong của nó. Những quy luật bên ngoài này bao gồm các lĩnh vực như: kiến thức
kinh doanh, quản lí tiền tệ, và các chiến lược ñầu tư. Những yếu tố này rất cần thiết. Song
những quy luật bên trong cũng giữ vai trò quan trọng không kém. Cũng như người thợ mộc
và các món dụng cụ của anh ta vậy. Có trong tay những dụng cụ tốt nhất ñã là ñiều quan
trọng, nhưng anh ta có phải là một người thợ mộc xuất sắc có thể sử dụng những dụng cụ
một cách thành thạo hay không ñó mới là ñiểm còn quan trọng hơn.
Tôi vẫn nói: “Cho dù bạn ñã vào ñúng vị trị thuận lợi và ñúng thời ñiểm, nhưng như
thế vẫn chưa ñủ. Bạn còn phải là người hội tụ những yếu tố cần thiết, ở ñúng vị trí thuận lợi
và ñúng thời ñiểm”.
Vậy bạn là ai? Bạn suy nghĩ như thế nào? Niềm tin của bạn là gì? Thói quen và cá
tính của bạn ra sao? Bạn thật sự cảm nhận như thế nào về bản thân? Bạn tự tin ñến mức
nào? Bạn có hoà hợp với những người xung quanh hay không? Bạn ñặt niềm tin vào những
người khác ở mức ñộ nào? Bạn có thực sự cảm thấy mình xứng ñáng giàu có? Khả năng
hành ñộng của bạn bất chấp nỗi sợ hãi, lo lắng, bất chấp sự khó khăn và không thuận tiện
ñến ñâu? Bạn có thể hành ñộng khi bạn không ở trong tâm trạng tốt?
Sự thật là tính cách, cách tư duy và những niềm tin của bạn là một trong những yếu
tố cơ bản quyết ñịnh mức ñộ thành công của bạn.
Một tác giả yêu thích của tôi, Stuart Wilde, ñã nêu ñiều ñó thế này: “Chìa khoá của
sự thành công là phải biết huy ñộng tất cả những nỗ lực của bạn; khi bạn làm vậy mọi
người sẽ tự nhiên bị cuốn hút ñến bạn. Và khi họ ñến, hãy khiến họ tự trả tiền!”

Qui tắc Thịnh vượng số 1:
Thu nhập của bạn chỉ tăng trưởng ñến giới hạn những gì bạn làm!
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Tại sao Kế hoạch thịnh vượng
trong tiềm thức lại ñóng vai trò
quan trọng?
Bạn ñã bao giờ nghe câu chuyện về những người phát tài nhanh chóng chưa? Bạn
ñã từng sở hữu rất nhiều tiền của nhưng rồi lại trở nên trắng tay, hay có người dường như
ñã gặp các cơ hội tuyệt vời nhưng chính họ ñã ñể cơ hội ñó vuột khỏi kẽ tay không? Nếu
chỉ quan sát từ bên ngoài thì sự thất bại ấy có vẻ như sự không may, một sự thoái trào trong
kinh tế, một ñối tác không nghiêm chỉnh, ñại loại thế. Tuy nhiên, khi phân tích vấn ñề từ
bên trong, bạn sẽ nhận ra một ñiều hoàn toàn khác. Nguyên nhân sâu xa ở ñây là nếu bạn
chợt có trong tay một khoản tiền lớn trong khi trong thâm tâm bạn chưa hề sẵn sàng ñể ñón
nhận nó, có nguy cơ là tài sản của bạn chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn mà thôi và bạn
sẽ mất nó.
Phần lớn chúng ta không có ñủ “năng lực bên trong” ñể tạo ra những khoản tài sản
khổng lồ và giữ gìn chúng tồn tại qua những thách thức luôn tăng lên không ngừng vốn
luôn song hành với sự thành công và giàu có. Cái ñó, thưa các bạn, là nguyên nhân chính
làm họ không giàu có.
Ví dụ phù hợp nhất là những người trúng xổ số. Nghiên cứu cho thấy hầu hết những
người trúng số cuối cùng lại trở về tình trạng tài chính ban ñầu, với số tiền mà họ có thể
quản lý một cách thoải mái. Trong khi ñó, ñiều ngược lại thường xảy ra với những nhà
triệu phú tự tay làm nên cơ nghiệp. Khi các nhà triệu phú này bị mất tiền, họ thường nhanh
chóng kiếm lại số tiền ấy. Và Donald Trump là một ví dụ ñiển hình nhất. Trump từng có
hàng tỉ ñô la trong tay, rồi ông bị phá sản rồi mất trắng. Vậy mà chỉ trong vài năm, ông ñã
kiếm lại ñược số tiền ấy và thậm chí còn nhiều hơn thế.
Tại sao sự diệu kỳ ñó xảy ra? Bởi vì mặc dù một số triệu phú tự làm nên có thể mất
tiền, họ không bao giờ mất thành tố quan trọng nhất ñã ñưa họ ñến thành công: trí óc tư duy
làm giàu của họ. Tất nhiên trong trường hợp Donald Trump, ñó là cách tư duy của nhà tỷ
phú. Bạn có biết Donald Trump không bao giờ chấp nhận mình chỉ là một triệu phú. Nếu
Donald Trump có tài sản trị giá 1 triệu ñô la, bạn nghĩ ông ấy sẽ cảm thấy thế nào về tình
trạng tài chính ñó? Phần lớn mọi người sẽ ñồng ý rằng ông ta có lẽ sẽ cho rằng mình bị phá
sản, xem ñây là một thất bại tài chính!
ðó là do “nhiệt kế” tài chính của Donald Trump ñược cài ñặt con số hàng tỉ chứ
không phải hàng triệu. Trong khi ñó, nhiệt kế tài chính của mọi người ñều ñược cài ñặt con
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số hàng ngàn, chứ không phải hàng triệu; thậm chí nhiệt kế tài chính của một số người chỉ
ñược cài ñặt con số hàng trăm, chứ không phải hàng nghìn; và vẫn có những nhiệt kế tài
chính của một số người ñược ñưa về dưới mức không. Họ cứ thế chịu ñựng sự băng giá mà
không hiểu căn nguyên ñích thực gây nên tình trạng khốn khó của mình.
Thực tế là hầu hết chúng ta ñều không ñạt ñược khả năng cao nhất của mình. Phần
lớn mọi người không thành công. Nghiên cứu chỉ ra rằng 80 phần trăm cá nhân sẽ không
bao giờ có tự do tài chính theo cách họ muốn, và 80 phần trăm sẽ không bao giờ cho rằng
mình thật sự hạnh phúc. Lý do rất ñơn giản. Phần lớn mọi người không ý thức ñược vấn ñề.
Họ dường như hơi buồn ngủ trong guồng quay. Họ làm việc và suy nghĩ trong mức ñộ
…của cuộc sống – chỉ hoàn toàn dựa trên những gì họ có thể nhìn thấy. Họ sống hoàn toàn
chỉ trong thế giới có thể nhìn thấy ñược.

Gốc rễ tạo nên Hoa trái
Hãy hình dung một cái cây. Chúng ta hãy giả ñịnh cây ñó tượng trưng cho cuộc
sống. Trên cây ñó có hoa trái. Trong cuộc sống, hoa trái ñó gọi là thành quả mà chúng ta
ñạt ñược. Chúng ta nhìn vào giỏ hoa trái (thành quả của chúng ta), và cảm thấy không hài
lòng; số hoa trái ấy còn quá ít, chúng quá nhỏ bé hoặc hương vị không thơm ngon.
Vậy chúng ta dự ñịnh sẽ làm gì? Phần lớn chúng ta sẽ tập trung chú ý vào hoa trái,
vào kết quả của chúng ta. Nhưng cái gì thực sự tạo nên hoa trái ñó? ðó chính là hạt giống
và gốc rễ ñã tạo nên hoa trái.
Như vậy là cái nằm dưới mặt ñất tạo nên những cái trên mặt ñất. Là cái vô hình tạo
nên cái hữu hình. ðiều ñó có nghĩa gì? Có nghĩa là, nếu bạn muốn thay ñổi hoa trái, bạn
phải thay ñổi gốc rễ trước ñã. Nếu bạn muốn thay ñổi cái hữu hình trước hết bạn phải thay
ñổi cái vô hình.

Quy tắc Thịnh vượng số 2:
Nếu bạn muốn thay ñổi hoa trái, bạn phải thay ñổi gốc rễ trước ñã.
Nếu bạn muốn thay ñổi cái hữu hình, trước hết bạn phải thay ñổi cái vô hình.

Tất nhiên, một số người nói rằng nhìn thấy mới tin tưởng ñược. Câu hỏi tôi dành
cho những người ñó là “Tại sao bạn phải trả hóa ñơn tiền ñiện?” Mặc dù bạn không thể
nhìn thấy ñiện năng, bạn có thể nhận ra và sử dụng năng lượng của nó. Nếu bạn còn nghi
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nghờ sự tồn tại của nó, hãy gí ngón tay bạn vào ổ cắm ñiện, và tôi sẽ ñảm bảo rằng sự hoài
nghi của bạn sẽ biến mất ngay.
Theo kinh nghiệm của tôi, ñiều bạn không nhìn thấy trong thế giới này có sức mạnh
lớn hơn nhiều bất kỳ ñiều gì bạn có thể nhìn thấy. Bạn có thể ñồng ý hay không với câu
tuyên bố này, nhưng liên quan ñến những gì bạn làm, ñừng quên áp dụng nguyên tắc này
trong cuộc sống của bạn, nếu không bạn sẽ bị tổn hại. Tại sao? Bởi vì bạn ñi ngược với qui
luật của tự nhiên, nơi những gì dưới mặt ñất tạo ra những gì trên mặt ñất, nơi những gì vô
hình tạo nên những cái hữu hình.
Là con người, chúng ta là một phần của tự nhiên, không phải trên nó. Hệ quả là, khi
chúng ta tuân theo quy luật của tự nhiên và tập trung vào gốc rễ - thế giới tinh thần bên
trong chúng ta – cuộc sống của chúng ta sẽ trôi chảy, hòa thuận. Khi chúng ta không theo
qui luật tự nhiên, cuộc sống sẽ có lắm thác ghềnh.
Trong mỗi cánh rừng, mỗi trang trại, mỗi khu vườn trên trái ñất, cái bên dưới nền
ñất ñều tạo ra cái bên trên. ðó là lý do tại sao tập trung chú ý của bạn vào hoa trái là vô ích.
Bạn không thể thay ñổi hoa trái ñã ñơm kết trên cây. Tuy nhiên, bạn có thể thay ñổi hoa trái
của ngày mai. Nhưng ñể làm ñiều ñó, bạn phải ñào xuống dưới ñất và làm khỏe bộ rễ.

BỐN THẾ GIỚI của Con người
Thế giới

Thế giới

MENTAL – TÂM LINH

EMOTION - CẢM XÚC

Thế giới

Thế giới

SPIRITUAL – TINH THẦN

PHISICAL - VẬT CHẤT

Một trong những ñiều quan trọng nhất bạn cần biết là chúng ta không chỉ sống
trong thế giới thực tại này. Chúng ta hiện ñang sống trong ít nhất bốn thế giới khác nhau
cùng một lúc, ñó là: thế giới Vật chất, thế giới Tinh thần, thế giới Cảm xúc và thế giới Tâm
linh.
Tuy nhiên, có rất ít người nhận ra rằng thế giới vật chất chỉ là hệ quả, là dấu vết của
ba thế giới còn lại.
Ví dụ, giả thiết bạn vừa viết một lá thư trên máy tính của mình. Bạn nhấn vào phím
in và lá thư sẽ chạy ra khỏi máy in của bạn. Bạn nhìn vào bản in và phát hiện một lỗi ñánh
máy. Thế là bạn vớ lấy cục tẩy và xóa nó trên tờ giấy. Sau ñó bạn nhấn phím in một lần
nữa và lại xuất hiện lỗi ñánh máy cũ.
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Lạ quá, sao lại có thể như thế này ñược chứ? Bạn vừa tẩy nó ñi rồi mà! Lần này bạn
lấy một cục tẩy lớn hơn rồi chà sát mạnh hơn và lâu hơn. Bạn lại nhấn phím in và lại xuất
hiện một lần nữa! Bạn thốt lên vì sững sờ pha lẫn kinh ngạc “có chuyện gì thế này? Hay là
mình bị hoa mắt?”.
“Chuyện” ở ñây là bạn không thể thật sự thay ñổi vấn ñề nếu chỉ sửa chữa “sản
phẩm in ra” tức là thế giới vật chất; mà bạn chỉ có thể thay ñổi “chương trình in”, tức là thế
giới tâm linh, cảm xúc và tinh thần.
Tiền bạc là kết quả, của cải là kết quả, sức khỏe là kết quả, bệnh tật là kết quả ñến cân nặng
cũng là kết quả của chế ñộ dinh dưỡng và lối sống của bạn. Chúng ta sống trong một thế
giới nhân quả.

Quy tắc Thịnh vượng số 3:
Tiền bạc là kết quả, của cải là kết quả, sức khỏe là kết quả, bệnh tật là
kết quả ñến cân nặng cũng là kết quả của chế ñộ dinh dưỡng và lối
sống của bạn. Chúng ta sống trong một thế giới nhân quả.

Bạn ñã từng nghe ai ñó nói không có tiền là một vấn ñề? Giờ bạn hãy nghe: Không
có tiền không phải và không bao giờ là vấn ñề cả! Việc không có tiền chỉ là dấu hiệu, triệu
chứng của ñiều gì ñó ñã xảy ra bên dưới hiện tượng ñó.
Không có tiền là hiệu quả, nhưng cái gì là nguyên nhân gốc rễ? Nó nhắc lại ñiều ñó:
cách duy nhất ñể thay ñổi thể giới bên ngoài là thay ñổi thế giới bên trong.
Dù những thành quả mà bạn gặt hái ñược có thế nào ñi chăng nữa, dù nhiều hay ít,
tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực, thì bạn hãy luôn nhớ rằng thế giới bên ngoài chỉ là một
hình ảnh phản chiếu của thế giới bên trong. Nếu cuộc sống bên ngoài của bạn không suôn
sẻ thì ñó chính là do cuộc sống nội tâm của bạn chưa ñược suôn sẻ. Chỉ ñơn giản vậy.
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Lời tuyên bố: Công cụ bí mật ñầy
sức mạnh ñể thay ñổi
Trong các khóa học chúng tôi sử dụng các kỹ thuật phối hợp cho phép bạn học
nhanh hơn và nhớ nhiều hơn những ñiều ñược học. Chìa khóa là sự “tham gia”. Cách tiếp
cận của chúng tôi dựa theo câu nói xưa: “Những gì bạn nghe thấy, bạn sẽ quên; những gì
bạn nhìn thấy, bạn sẽ nhớ; những gì bạn làm, bạn sẽ hiểu”.
Vì vậy tôi yêu cầu bạn mỗi lần bạn ñọc ñến cuối mỗi Qui tắc Thịnh vượng cơ bản
của cuốn sách, hãy ñưa tay lên ngực trái, rồi nói một lời tuyên bố, rồi chỉ lên ñầu bạn bằng
ngón tay trỏ và thực hiện một tuyên bố khác. Lời tuyên bố gì? ðó chỉ là một sự khẳng ñịnh
tích cực và chính thức một việc mà bạn sẽ thực hiện, một cách mạnh mẽ, rõ rang và kiên
quyết.
Tại sao những lời tuyên bố là công cụ giá trị như vậy? Bởi vì tất cả ñược tạo ra bởi
một thứ: năng lượng. Toàn bộ năng lượng luôn chuyển ñộng theo những tần suất và dao
ñộng. Vì vậy, mỗi tuyên bố bạn thực hiện ñều mang theo tần số dao ñộng của nó. Khi bạn
nói to lên lời tuyên bố, năng lượng sẽ rung ñộng qua khắp từng tế bào cơ thể bạn, và vì cơ
thể bạn bị tác ñộng, lúc ñó bạn có thể cảm thấy sự cộng hưởng ñặc biệt của nó. Những
tuyên bố không chỉ gửi những thông ñiệp ñặc biệt vào vũ trụ, chúng còn gửi một thông
ñiệp mạnh mẽ vào tiềm thức của bạn.
Sự khác biệt giữa lời tuyên bố với lời khẳng ñịnh khá nhỏ, nhưng rất mạnh mẽ.
ðịnh nghĩa của lời khẳng ñịnh là “một sự tuyên bố tích cực giả ñịnh rằng mục tiêu bạn
muốn ñạt ñược ñã xảy ra”. ðịnh nghĩa của lời tuyên bố là “một sự khẳng ñịnh chính thức”
một quyết tâm thực hiện một hay hàng loạt hành ñộng ñể ñạt ñược một tình trạng thay ñổi
nào ñó”.
Một lời khẳng ñịnh nói rằng mục tiêu ñã ñược thực hiện. Tôi không ñiên khùng ñến
mức cứ thường xuyên khẳng ñịnh những ñiều chưa có thực, có một tiếng nói cứ thì thầm
nhắc tôi trong ñầu: “ðiều ñó không thật, ñiều ñó là bịa”.
Mặt khác, một lời tuyên bố không nói ñiều gì không có thật, nó chỉ nói rằng chúng
ta có ý ñịnh làm một việc gì ñó hay là một ñiều gì ñó. ðó là vị trí mà tiếng nói thì thầm
trong ta có thể ủng hộ ta, bởi vì chúng ta không bắt ñầu làm ñiều ñó ngay bây giờ, mà ñó là
một dự ñịnh của ta cho tương lai.
Lời tuyên bố, theo ñịnh nghĩa, cũng là chính thức. ðó là một cam kết chính thức
của năng lượng gửi vào vũ trụ và thông suốt qua cơ thể bạn.
Một từ khác quan trọng trong ñịnh nghĩa trên là hành ñộng. Bạn phải thực hiện mọi
hành ñộng cần thiết ñể làm cho dự ñịnh của bạn thành hiện thực.
Tôi khuyên rằng bạn thực hiện lời tuyên bố một cách mạnh mẽ hàng ngày vào mỗi
buổi sáng và buối tối. Thực hiện tuyên bố khi nhìn vào gương sẽ làm cho việc này càng
hiệu quả hơn.
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Bây giờ tôi phải thú thực rằng khi lần ñầu nghe ñược những ñiều trên tôi ñã nói:
“Không ñời nào! Cái kiểu tuyên bố này với tôi thật là ngớ ngẩn”. Nhưng bởi vì tôi là kẻ tay
trắng khi ñó, nên tôi ñã quyết, “Cũng chẳng sao cả, nó không có thể hại gì”, và ñã bắt ñầu
thực hiện chúng. Bây giờ tôi ñã giàu có, và không có gì là bất ngờ nữa khi tôi tin rằng
những lời tuyên bố ñã rất hiệu quả.
Nói cách khác, tôi thà rằng mình là kẻ rất ngớ ngẩn và rất giàu có hơn là người rất
tỉnh táo và không có gì cả. Còn bạn thì sao?
Lời tuyên bố:
“Thế giới nội tâm của tôi tạo ra thế giới bên ngoài của tôi.”
Rồi ñưa tay chạm lên ñầu và nói:
“Tôi có Tư Duy Triệu Phú”.
Như một món quà ñặc biệt, nếu bạn vào trang web www.millionairemindbook.com
và nhấn vào “FREE BOOK BONUSES”, chúng tôi sẽ tặng bạn miễn phí danh sách tất cả
các lời tuyên bố trong cuốn sách này ñược trình bày sẵn ñể in ra và ñóng khung lên.
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Kế hoạch thịnh vượng trong tâm
thức bạn là gì và kế hoạch ñó ñã
hình thành như thế nào?
Khi xuất hiện trên ñài phát thanh hay truyền hình, tôi nổi tiếng vì thường ñưa ra lời
khẳng ñịnh sau: “Hãy cho tôi năm phút, tôi có thể tiên ñoán tương lai tài chính cho cả cuộc
ñời còn lại của bạn”.

Qui tắc Thịnh vượng số 4:
Hãy cho tôi năm phút, tôi có thể tiên ñoán tương lai tài chính cho cả
cuộc ñời còn lại của bạn.
Bằng cách nào? Qua một cuộc trò chuyện ngắn, tôi có thể xác ñịnh ñược cái gọi là
“kế hoạch tài chính và thành công trong tâm thức” của bạn. Mỗi chúng ta ñều có kế hoạch
tài chính và thành công ñược cài sẵn trong tiềm thức. Và bản kế hoạch ñó, hơn mọi thứ
khác và hơn tất cả những thứ khác kết hợp lại sẽ quyết ñịnh cái ñích tài chính của cuộc ñời
bạn.
Kế hoạch tài chính và thành công trong tâm thức là gì? Tương tự như ñối với một
ngôi nhà, bản thiết kế của ngôi nhà chính là kế hoạch thành công của ngôi nhà ñó. Cũng
theo cách ñó, kế hoạch tài chính trong tâm thức bạn ñơn giản là chương trình ñược cài ñặt
trước về cách sống liên quan ñến tiền bạc của bạn.
Tôi muốn giới thiệu với bạn một công thức tối quan trọng. Công thức này quyết
ñịnh cách bạn sẽ tạo ra cuộc sống và thành công của mình. Nhiều vị giáo sư ñáng kính
trong lĩnh vực nghiên cứu tiềm năng con người ñã và ñang sử dụng công thức này làm nền
tảng cho những bài giảng của họ. ðược gọi là Quá trình Hiển hiện, công thức ñó có dạng
như sau:

T => F => A = R
Suy nghĩ  Cảm xúc  Hành ñộng = > Kết quả
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Qui tắc Thịnh vượng số 5:
Suy nghĩ sinh ra Cảm xúc, Cảm xúc ñưa ñến Hành ñộng,
Hành ñộng tạo ra Kết quả.

Kế hoạch tài chính trong tâm thức bao gồm một sự kết hợp những suy nghĩ, những
cảm xúc, và những hành ñộng của bạn trong lĩnh vực tiền bạc.
Vậy Kế hoạch tài chính trong tâm thức của bạn hình thành như thế nào? Câu trả lời
rất ñơn giản. Kế hoạch tài chính trong tâm thức của bạn bao gồm chủ yếu là những thông
tin và lập trình bạn nhận ñược trong quá khứ, và ñặc biệt trong tuổi thơ của bạn.
Những ai ñã là cơ sở cơ bản của sự lập trình hay ra ñiều kiện ñó? ðối với phần lớn
chúng ta, danh sách ñó bao gồm cha mẹ, anh chị em, bạn bè, những nhân vật có uy tín, thầy
cô giáo, phương tiện thông tin ñại chúng, lãnh ñạo tôn giáo, văn hóa của bạn, và ñó chỉ là
một vài tên trong danh sách.
Hãy bàn một chút về khía cạnh văn hóa. Có phải mỗi nền văn hóa có một cách suy
nghĩ và xử lý các vấn ñề tiền bạc, trong khi nền văn hóa khác có cách tiếp cận vấn ñề hoàn
toàn khác? Bạn có nghĩ một ñứa trẻ vừa sinh ra ñã có sẵn thái ñộ, cảm nhận về tiền bạc,
hay bạn tin rằng ñứa trẻ ñược dạy cách xử lý tiền bạc? Chắc chắn là như vậy rồi. Mọi ñứa
trẻ ñều ñược dạy cách tư duy và hành ñộng liên quan ñến tiền bạc.
Những sự ràng buộc ñó là có thật với bạn, với tôi, với tất cả. Ngay từ khi còn nhỏ,
chúng ta ñã ñược dạy cách suy nghĩ và hành ñộng những vấn ñề liên quan ñến tiền. Những
lời chỉ dạy ñó dần trở thành phản xạ vô ñiều kiện và ñiều khiển bạn suốt cả cuộc ñời. Tất
nhiên, trừ khi bạn chủ ñộng can thiệp và ñiều chỉnh các “hồ sơ tài chính” trong trí óc mình.
ðây chính là những gì mà chúng ta sẽ thực hiện trong cuốn sách này, cái chúng tôi làm với
hàng nghìn người hàng năm, với cấp ñộ sâu hơn và mức ñộ bền vững hơn tại các khóa học
Suy nghĩ Làm giàu.
Như ñã ñề cập ở trên rằng suy nghĩ quyết ñịnh cảm giác, cảm giác ñưa ñến hành
ñộng và hành ñộng tạo ra kết quả. Thế nên ở ñây nảy ra một câu hỏi khá thú vị: Suy nghĩ
của bạn xuất phát từ ñâu? Tại sao bạn lại suy nghĩ khác người ngồi ngay bên cạnh mình?
Suy nghĩ của bạn bắt nguồn từ “hồ sơ thông tin” bạn có trong những ngăn lưu trữ
của trí não bạn. Vậy những thông tin này ñến từ ñâu? Thông tin này xuất phát từ những lập
trình của bạn ñã ñược ñịnh hình trong quá khứ. ðúng thế, những khuôn mẫu quá khứ quyết
ñịnh từng suy nghĩ lóe lên trong trí óc bạn. Do ñó, nó thường ñược nhắc ñến như là những
suy nghĩ có ñiều kiện.
ðể thể hiện ñiều này, chúng ta có thể bổ sung “Quá trình Hiển hiện” trên như sau:

P => T => F => A => R
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Quá khứ
 Suy nghĩ
 Cảm xúc
 Hành ñộng => Kết quả
Lập trình quá khứ của bạn tạo ra các suy nghĩ của bạn, suy nghĩ tạo ra những cảm
xúc của bạn, cảm xúc tạo nên những hành ñộng của bạn, và hành ñộng tạo nên những kết
quả của bạn.
Vì vậy, giống như ta có thể làm với máy tính cá nhân, bằng cách sửa ñổi việc lập
trình bạn ñã ñi một bước tiến quan trọng ñể thay ñổi kết quả của mình.
Thế giới quan của chúng ta ñược áp ñặt như thế nào? Cách thức tư duy của chúng ta
về mọi lĩnh vực trong cuộc sống, kể cả về tiền bạc, ñược ñịnh hình một cách áp ñặt trong
quá khứ theo ba cách chính sau ñây:
Thông qua lời nói: Bạn ñã nghe ñược gì khi còn nhỏ?
Làm theo khuôn mẫu: Bạn ñã nhìn thấy gì khi còn nhỏ?
Sự kiện cá nhân cụ thể: Bạn ñã trải nghiệm những gì khi còn nhỏ?
Hiểu rõ ba yếu tố khuôn mẫu ñịnh hình cách tư duy trên là ñiều vô cùng quan trọng,
vì thế bạn hãy dành thời gian ñể suy nghĩ và nghiên cứu chúng thật tỉ mỉ, chi tiết. Trong
Phần I của cuốn sách này, bạn sẽ tìm hiểu cách ñịnh hình cách tư duy của mình ñể vươn
ñến sự giàu có và thành công.

Yếu tố ñịnh hình suy nghĩ thứ
nhất: Qua lời nói
Trước tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quá trình ñịnh hình cách suy nghĩ thông
qua những ñiều nghe thấy. Từ nhỏ ñến khi trưởng thành bạn ñã nghe thấy những gì về tiền
bạc, thành công và người giàu?
Có phải bạn ñã từng nghe những câu như:
•

Tiền bạc là nguồn gốc của mọi tội lỗi;

•

Hãy dành dụm phòng khi túng thiếu;

•

Người giàu rất tham lam;

•

Người giàu hay phạm pháp;
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•

Giàu là tội lỗi;

•

Phải làm việc nặng nhọc mới có tiền;

•

Tiền không phải từ trên trời rơi xuống;

•

Bạn không thể vừa giàu vừa có lý tưởng;

•

Tiền không thể mua ñược hạnh phúc;

•

Người có tiền nói gì cũng ñược;

•

Tiền của không bao giờ ñược xem là ñủ;

•

Người giàu sẽ càng giàu và người nghèo ngày càng nghèo;

•

Cái ñó không phải cho chúng ta;

•

Không phải ai cũng giàu ñược;

•

Giàu không bao giờ là ñủ;

•

Và nổi tiếng nhất là: Chúng ta không thể mua ñược cái ñó!

T.Harv Eker

Khi còn ở nhà, mỗi khi tôi hỏi cha ñể xin ông tiền, tôi sẽ nghe thấy ông hét toáng:
“Thân tao làm bằng tiền chắc?” Tôi ñùa lại: “Con ước là như vậy. Con sẽ lấy một cánh tay,
một bàn tay thôi, thậm chí là một ngón tay thôi.” Những lúc như vậy, ông không bao giờ
cười lấy một lần.
Khúc mắc chính là ở chỗ này. Tất cả những câu nói liên quan ñến tiền bạc mà bạn
nghe từ khi còn nhỏ vẫn ñọng lại trong tiềm thức của bạn, là một phần của kế hoạch tài
chính trong tâm thức và chính là cái ñang ñiều khiển cuộc sống tài chính bạn.
Những khuôn mẫu ñịnh hình cách suy nghĩ qua lời nói có sức mạnh cực kỳ lớn. Ví
dụ, khi con trai tôi, Jesse, lên ba, nó chạy ñến gặp tôi và hồ hởi nói: “Cha, chúng ta hãy ñi
xem phim Ninza Rùa. Nó ñang ñược diễn gần nhà ta.” Suốt ñời, tôi không thể tưởng tượng
ñược con rùa ñó lại có thể ñi vạn dặm như vậy. Vài giờ sau tôi có câu trả lời từ một quảng
cáo trên TV có ñoạn kết: ”Hiện ñang diễn tại nhà hát gần nhà bạn”.
Một ví dụ khác về sức mạnh của việc ñịnh hình suy nghĩ thông qua lời nói là vấn ñề
chi tiêu của Stephen, một trong những người tham dự khóa học của tôi. Stephen không có
khó khăn trong việc kiếm tiền, nhưng luôn khó khăn trong việc giữ tiền.
Vào thời ñiểm tham dự khóa học, mỗi năm Stephen kiếm ñược hơn 800.000 ñô la
và ñã có thu nhập như thế chín năm liền. Thế nhưng anh cứ phung phí, cho mượn hoặc mất,
hoặc ñầu tư sai lầm hết. Dù là lý do nào thì kết quả là tài sản của anh ta dành dụm ñược rất
ít, chính xác là zero!
Stephen nhớ lại lúc anh còn nhỏ, lúc nào mẹ anh cũng bảo: “Những người giàu rất
tham lam. Người giàu luôn kiếm tiền trên mồ hôi nước mắt của người nghèo. Con chỉ nên
kiếm ñủ tiền thôi, chứ nếu nhiều tiền hơn thì con cũng sẽ trở thành con heo như họ thôi.”
Không cần phải là nhà thông thái ñể nhận ra chuyện gì ñã xảy ra trong tiềm thức
của Stephen. Không ngạc nhiên rằng anh ta ñã phá sản. Anh ta ñã ñược ñịnh hình suy nghĩ
thông qua niềm tin của bà mẹ rằng người giàu rất tham lam. Vì thế, trí óc anh ta ñã kết nối
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người giàu với sự tham lam, tức là với cái xấu. Vì không muốn là người xấu, anh ta trong
tiềm thức ñã không thể là người giàu.
Stephen rất yêu mẹ và không muốn làm bà thất vọng. Thông thường, dựa trên
những niềm tin của bà, nếu anh ta trở nên giàu có, bà sẽ không tán thành. Vì vậy, việc duy
nhất anh có thể làm là tống khứ ñi thật nhanh bất kì khoản tiền nào vượt mức “vừa ñủ xài”
ñể khỏi trở thành một “con heo”!
Vâng, bạn có thể cho rằng, việc chọn lựa giữa trở nên giàu có hay ñược mẹ hay bất
kỳ ai chấp nhận, phần lớn chúng ta sẽ chọn việc trở nên giàu có. Nhưng không, không hề
có khả năng ñó! Trí óc chúng ta ñơn giản là không hoạt ñộng theo cách ñó. Chắc chắn là sự
giàu có mới là sự lựa chọn logic, hợp lý. Nhưng khi tiềm thức bạn phải lựa chọn giữa một
bên là những cảm xúc ñã bám rễ sâu xa và một bên là tính hợp lý, thì cảm xúc hầu như bao
giờ cũng thắng.

Qui tắc Thịnh vượng số 6:
Khi tiềm thức phải lựa chọn giữa một bên là những cảm xúc
ñã bám rễ sâu xa và một bên là tính hợp lý thì hầu như cảm
xúc bao giờ cũng thắng.

Trở lại câu chuyện của chúng ta. Trong chưa tới mười phút áp dụng các kỹ thuật
thực hành cực kỳ hiệu quả, kế hoạch tài chính trong tâm thức của Stephen ñã hoàn toàn
thay ñổi. Chỉ hai năm sau, anh ta trở thành triệu phú.
Tại khóa học, Stephen bắt ñầu hiểu ra rằng những niềm tin tai hại kia là của mẹ anh,
hình thành từ những lập trình quá khứ của bà, chứ không phải của anh. Thế là chúng tôi ñi
xa hơn nữa, giúp anh xây dựng một chiến thuật cá nhân sao cho anh không mất sự tán
thành của mẹ nếu anh ta giàu có. ðiều ñó khá ñơn giản.
Biết mẹ rất thích Hawaii, Stephen liền mua một căn nhà ngay bên bờ biển Maui và
ñưa mẹ tới ñó nghỉ suốt mùa ñông. Bà như ñược ở trên thiên ñường, nên anh cũng thế. ðầu
tiên, bà thật sự vui mừng khi anh trở nên giàu có và bà tự hào khoe với mọi người về sự
hiếu thảo và giàu có của anh. Tiếp theo, anh không còn phải lo cho bà suốt sáu tháng mỗi
năm. Thật tuyệt!
Trong cuộc ñời mình, sau sự khởi ñầu chậm chạp, tôi cũng ñã bắt ñầu kinh doanh
khá hơn, nhưng không bao giờ kiếm ñược tiền từ chứng khoán. Khi ñã biết về kế hoạch tài
chính trong tâm thức, tôi nhớ ra khi tôi còn bé hàng ngày sau giờ làm việc cha tôi thường
ngồi bên bàn ăn với tờ báo kiểm tra những trang chứng khoán, cha tôi hay ñấm nắm tay lên
bàn và kêu: ‘Những cổ phiếu chết tiệt!” Rồi ông dành nửa giờ sau ñó phàn nàn về những hệ
thống ngu xuẩn của thị trường chứng khoán, và rằng ông có cơ hội kiếm tiền dễ hơn trong
các sòng bạc ở Las Vegas.
Bây giờ, khi bạn hiểu sức mạnh của sự ñịnh hình cách suy nghĩ qua lời nói, bạn có
thấy không ngạc nhiên khi tôi không kiếm ñược xu nào từ chứng khoán? Tôi ñã ñược lập
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trình ñể thất bại, ñược lập trình một cách vô thức ñể chọn sai cổ phiếu, với giá sai và vào
sai thời ñiểm. Tại sao ư? Vì trong vô thức khi ñánh giá cổ phiếu, kế hoạch trong tiềm thức
của tôi ñã chọn: những cổ phiếu chết tiệt!
Tất cả những gì tôi có thể nói là, bằng cách ñào xới hết lên khu vườn tài chính trong
tâm thức mình, tôi bắt ñầu nhận ñược nhiều những hoa trái không ngờ! Ngay sau ngày tôi
ñiều chỉnh tâm thức bản thân, những cổ phiếu tôi chọn bắt ñầu vọt lên, và tôi tiếp tục thành
công trong chứng khoán cho ñến hôm nay. ðiều ñó có vẻ rất lạ, nhưng khi bạn thực sự hiểu
bản kế hoạch tài chính trong tâm thức hoạt ñộng thế nào, ñiều ñó hoàn toàn có lý.
Tiềm thức chi phối suy nghĩ của bạn. Suy nghĩ của bạn chi phối những quyết ñịnh
của bạn, và những quyết ñịnh chi phối những hành ñộng của bạn, và cuối cùng hành ñộng
chi phối thành quả của bạn.
Có bốn yếu tố chính tạo ra sự thay ñổi, trong ñó bất kỳ yếu tố nào cũng ñều rất thiết
yếu cho việc lập trình lại kế hoạch tài chính trong tâm thức của bạn. Những yếu tố này rất
ñơn giản nhưng hiệu quả vô cùng lớn lao.
•
Yếu tố ñầu tiên là sự Nhận thức: Bạn chỉ có thể thay ñổi thứ mà bạn biết
chắc nó ñang tồn tại.
•
Yếu tố thứ hai là sự Hiểu biết: Khi hiểu ñược “cách suy nghĩ của mình” bắt
ñầu từ ñâu, bạn sẽ nhận ra rằng nó ñược ñịnh hình từ những yếu tố bên ngoài.
•
Yếu tố thứ ba là Sự tách biệt: Một khi nhận ra “cách suy nghĩ” này không
phải của mình, bạn có thể tách bản thân ra khỏi chúng trong thực tại và lựa chọn xem có
nên giữ lại chúng hay bỏ chúng ñi - dựa vào việc bạn là ai hôm nay, và bạn ñang ở ñâu, và
bạn muốn ở ñâu ngày mai. Bạn có thể quan sát cách suy nhĩ ñó và xem xét nó theo thực
chất của nó. Chính cái “hồ sơ” thông tin ñược lưu trữ trong tâm trí bạn từ rất lâu rồi có thể
không còn phù hợp hay không còn giá trị ñối với bạn nữa?
•
Yếu tố thứ tư ñể thay ñổi là ðịnh hình lại suy nghĩ: Chúng ta sẽ ñề cập ñến
quá trình này trong Phần II của cuốn sách, nơi tôi sẽ giới thiệu những “hồ sơ trong tâm trí”
tạo nên sự giàu có và thành công.
Có thể bạn muốn ñi xa hơn nữa, tôi mời bạn tham dự khóa học Millionaire Mind
Intensive, ở ñó bạn sẽ ñược hướng dẫn thực hiện hàng loạt những kỹ năng thực tế rất hiệu
quả ñể cài ñặt lại bền vững kế hoạch tài chính trong tiềm thức của bạn lên cấp ñộ cho phép
trí óc bạn luôn hỗ trợ và xây dựng thành công của bạn.
Các yếu tố của sự hỗ trợ liên tục và ñều ñặn cũng rất quan trọng ñể cho phép sự
thay ñổi xảy ra, nên chúng tôi có món quà nhỏ khác ñể giúp bạn. Nếu bạn vào trang
www.millionairemindbook.com và nhấn vào “FREE BOOK BONUSES”, bạn có thể ñăng
ký “The Millionaire Mind Thought of the week”. Cứ bảy ngày bạn sẽ nhận ñược một bài
học giá trị có thể hỗ trợ bạn ñi ñến thành công.
Hiện giờ, chúng ta hãy trở về cuộc thảo luận về sự ñịnh hình cách suy nghĩ thông
qua lời nói và các bước mà bạn có thể làm ngay ñể bắt ñầu ñiều chỉnh lại kế hoạch tài chính
trong tâm thức của mình.
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Các bước tạo ra sự thay ñổi thông
qua việc ñịnh hình suy nghĩ bằng
lời nói
Nhận thức: Viết ra tất cả các câu nói có liên quan ñến tiền bạc hay sự sung túc,
giàu có và người giàu mà bạn từng nghe ñược từ khi còn nhỏ.
Hiểu biết: Viết ra mức ñộ tin tưởng của bạn vào những câu nói này và ñánh giá
xem chúng ñã tác ñộng như thế nào ñến ñời sống tài chính của bạn hiện nay.
Tách biệt: Bạn có thể nhận ra rằng những cách suy nghĩ ñó chỉ là biểu hiện của
những ñiều bên ngoài mà bạn ñã học ñược và chúng không phải là quan ñiểm của bạn,
không phải là chính con người bạn? Bạn có thể thấy rằng ngay lúc này ñây bạn hoàn toàn
có cơ hội lựa chọn ñể thay ñổi?
Tuyên bố: Hãy ñặt tay lên ngực trái và nói to:
“Những ñiều người khác nói với tôi về vấn ñề tiền bạc không nhất thiết ñúng. Tôi sẽ
chọn cho mình những cách suy nghĩ mới có thể giúp tôi có ñược hạnh phúc và thành
công.”
Hãy ñặt tay lên trán bạn và nói:
“Tôi có Tư duy Thành công!”
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Yếu tố ñịnh hình suy nghĩ thứ hai:
Làm theo khuôn mẫu
Cách thứ hai ñể suy nghĩ của chúng ta ñược ñịnh hình là làm theo khuôn mẫu, hay
bắt chước. Cha mẹ và những người có ảnh hưởng lên bạn yêu thích hay căm ghét gì trong
lĩnh vực liên quan ñến tiền bạc trong khoảng thời gian bạn ñang lớn? Ai trong cha mẹ bạn
hay cả hai ñều quản lý tốt tiền bạc hoặc họ không biết quản lý tiền bạc? Họ là những người
tiết kiệm hay có thói quen chi tiêu nhiều? Họ là những nhà ñầu tư khôn ngoan hay không
hề quan tâm ñến lĩnh vực này? Họ là những người chấp nhận mạo hiểm hay những người
bảo thủ? Tiền bạc luôn có sẵn trong nhà bạn hay thất thường? Tiền bạc có dễ ñến trong nhà
bạn hay nó ñến rất khó khăn? Tiền bạc có là nguồn vui trong nhà bạn hay là nguyên nhân
của những tranh cãi cay ñắng?
Tại sao những thông tin này lại quan trọng như vậy? Có lẽ bạn ñã nghe câu này:
“Bắt chước như khỉ”. Vâng, con người cũng không khác là bao. Khi còn là những ñứa trẻ,
chúng ta ñã học hỏi hầu như mọi thứ từ thế giới xung quanh bằng cách bắt chước.
Mặc dù phần lớn chúng ta không thích công nhận ñiều này, nhưng ñó hoàn toàn là
sự thật trần trụi trong câu châm ngôn cổ: “Quả táo không rơi quá xa gốc cây táo”.
Tôi nhớ câu chuyện về một phụ nữ rán thịt chuẩn bị cho bữa tối luôn bằng cách cắt
bớt một chút ở hai ñầu miếng thịt. Trông thấy vậy, người chống tỏ ra ngạc nhiên và hỏi
nguyên nhân tại sao cô lại làm như thế. Cô ñáp: “ðó là cách mẹ em vẫn thường làm”. Tình
cờ hôm ấy mẹ cô ñến ăn tối, và họ hỏi bà tại sao bà cắt ñi hai ñầu của miếng thịt trước khi
cho vào chảo rán. Bà mẹ ñáp: “Bà ngoại các con vẫn làm như vậy”. Thế là họ quyết ñịnh
gọi ñiện cho bà ngoại ñể hỏi tại sao. Trả lời của bà ngoại? “Bởi vì cái chảo của bà quá
nhỏ!”
ðiểm ñáng lưu ý ở ñây là nói chung, chúng ta hay có xu hướng trở nên giống hệt
cha hoặc mẹ mình, hoặc là sự kết hợp của cả hai trong lĩnh vực tiền bạc.
Ví dụ, cha tôi là một doanh nhân. Ông làm trong lĩnh vực xây dựng. Ông tham gia
thực hiện những công trình xây dựng cỡ khoảng từ một tá ñến khoảng một trăm ngôi nhà
cho một dự án. Mỗi công trình ngốn một khoản ñầu tư khổng lồ. Cha tôi thường phải dồn
hết mọi thứ ông có và còn phải vay nặng lãi thêm từ ngân hàng cho ñến khi những ngôi nhà
ñược bán hết và tiền mặt chảy về suôn sẻ. Vì vậy, trong khoảng thời gian bắt ñầu mỗi công
trình, chúng tôi thường không có tiền và thường ngập “ñến cổ” trong nợ nần.
Bạn có thể hình dung, trong những thời gian ñó cha tôi thường không trong tâm
trạng vui vẻ lắm, cũng như không giữ thái ñộ hào phóng như bình thường ông vốn thế nữa.
Nếu tôi hỏi xin tiền ông ñể mua bất cứ thứ gì dù chỉ vài xu, câu trả lời thông thường của
ông là: “Tôi là gì hả, người tôi làm bằng tiền chắc?” hoặc “Con có ñiên không ñấy?”. Tất
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nhiên, tôi không ñược xu nào, nhưng cái mà tôi cảm nhận ñược là ánh mắt “ðừng bao giờ
nghĩ ñến việc xin tiền nữa”. Tôi chắc là các bạn cũng biết ñiều ñó.
Kịch bản ñó thường kéo dài một hoặc hai năm cho ñến khi những căn nhà cuối cùng
cũng ñược bán hết. Khi ñó, chúng tôi quay cuồng trong vui sướng. Hoàn toàn nhanh ñến
bất ngờ, cha tôi trở nên khác hẳn. Ông thật hạnh phúc, dễ thương, và cực kỳ hào phóng.
Ông có thể ñến và hỏi xem tôi có cần tiền không. Tôi chỉ muốn “trả” ông ánh mắt nọ,
nhưng tôi ñã không dại dột ñến vậy nên chỉ nói, “Vâng, cảm ơn cha”, và sáng mắt lên.
Cuộc sống thật tuyệt vời… cho ñến khi ngày ñó ñến, khi cha tôi trở về nhà và thông
báo, “Tôi tìm thấy miếng ñất tốt. Chúng ta sẽ lại xây nhà.” Tôi trả lời theo phản xạ tự
nhiên: “Tuyệt, thưa cha, chúc may mắn”, nhưng tim tôi chìm xuống, biết rằng những ngày
gian khó lại bắt ñầu.
Công thức ñó kéo dài từ khi tôi có thể nhớ, khi tôi lên khoảng 6 tuổi, cho ñến khi tôi
hai mươi mốt, thời ñiểm tôi dời ñi hẳn khỏi nhà cha mẹ. Và nó dừng lại như thế, hay ít ra là
tôi nghĩ thế.
Ở tuổi hai mốt, tôi nghỉ học và trở thành, bạn ñoán ñúng ñấy, nhà xây dựng. Tôi
bước vào vài việc kinh doanh khác nhau theo dạng dự án. Không hiểu do ñâu, tôi kiếm
ñược một tài sản nho nhỏ, nhưng rất nhanh sau ñó, tôi mất sạch. Tôi lại lao vào công việc
khác và tin là mình ñã ở trên ñỉnh cao của thế giới lần nữa, ñể rồi lại ñụng ñáy một năm sau
ñó.
Cái công thức thu nhập lên-và-xuống lặp ñi lặp lại gần mười năm trước khi tôi nhận
ra có thể ñó không phải do loại hình công việc tôi ñã chọn, không phải do ñối tác tôi ñã làm
chung, không phải do tình trạng của nền kinh tế hay do tôi ñã quyết ñịnh rút ra sớm quá khi
mọi thứ ñang tiến triển tốt. Cuối cùng tôi cũng nhận thấy có thể, chỉ có thể thôi, tôi ñã sống
một cách vô thức theo công thức thu nhập lên-và-xuống của cha tôi.
Tất cả những gì tôi có thể nói là, nhờ tôi học ñược những ñiều các bạn sẽ học trong
sách này tôi ñã có thể ñiều chỉnh lại bản thân, vượt ra khỏi các khuôn mẫu thu nhập “lênxuống” ñó ñể có nguồn thu nhập bền vững và luôn tăng trưởng.
Hôm nay, mong muốn thay ñổi của tôi vẫn còn thôi thúc, mặc dù mọi thứ ñang rất
tốt ñẹp. Nhưng hiện giờ trong ñầu tôi là những bộ hồ sơ tâm thức hoàn toàn khác ñang theo
dõi cảm xúc của tôi và nói: “Cảm ơn ñã chia sẻ. Giờ chúng ta hãy tập trung vào công việc.”
Một ví dụ khác từ một trong những cuộc hội thảo của tôi tổ chức ở Orlando,
Florida. Như thường lệ, mọi người lần lượt ñứng lên các bậc thềm ñể chụp ảnh và nói lời
thăm hỏi hay tạm biệt nhau. Tôi sẽ không thể quên một người ñàn ông tuổi cao vì ông ta
bước lên mà vẫn run bần bật. Ông ta thở một cách nặng nhọc và liên tục lau nước mắt bằng
cái khăn mùi-xoa của ông. Tôi hỏi xem liệu có thể giúp gì cho ông không. Ông tâm sự:
“Tôi năm nay ñã 63 tuổi rồi. Tôi thường xuyên ñọc sách và tham dự các buổi hội thảo từ
khi chúng ñược nghĩ ra. Tôi ñã gặp nhiều diễn giả và cố gắng áp dụng mọi ñiều họ ñã dạy.
Tôi ñã thử mua cổ phiếu, ñầu tư vào bất ñộng sản, tham gia hàng tá lĩnh vực kinh doanh
khác nhau. Tôi thậm chí còn quay lại trường ñại học và lấy ñược tấm bằng thạc sĩ quản trị
kinh doanh. Tôi có nhiều kiến thức hơn mười người bình thường cộng lại, vậy mà tôi chưa
bao giờ làm ñược như vậy trong kết quả tài chính. Tôi thường có sự khởi ñầu luôn rất thuận
lợi nhưng sau ñó lại kết thúc với hai bàn tay trắng. Suốt những năm ñó tôi không hiểu tại
sao vậy. Tôi nghĩ tôi thật vô dụng, tôi là lão già ngu ngốc…cho ñến tận hôm nay.”
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“Cuối cùng, sau khi nghe những phân tích của anh, và làm theo các bước của quá
trình, tôi chợt hiểu ra mội ñiều. Tôi ñã không làm gì sai cả. Chỉ vì kế hoạch tài chính trong
tâm thức của cha tôi ñã ăn sâu vào ñầu tôi và trở thành trở ngại của tôi. Cha tôi ñã trải qua
thời kỳ khó khăn nhất của cuộc ñại suy thoái. Mỗi ngày ông ñều phải cố tìm việc làm hoặc
bán hàng gì ñó, nhưng ông vẫn thường trở về tay không. Tôi ước tôi hiểu về quá trình ñịnh
hình suy nghĩ qua khuôn mẫu từ 40 năm trước. Thật là phí thời gian biết bao, phí bao nhiêu
công sức học hành và bao kiến thức gom nhặt ñược”. Rồi ông bắt ñầu khóc thành tiếng.
Tôi nói: “Kiến thức ông học ñược sẽ không phí, nó chỉ ñược giữ lại và chờ cơ hội
ñể phát huy hiệu quả. Bây giờ, khi ông ñã lập lại một kế hoạch thành công trong tâm thức
mới cho mình, mọi thứ mà ông từng học sẽ trở nên hữu ích và ông sẽ tiến rất nhanh ñến
thành công”.
Với phần lớn chúng ta, khi nghe một ñiều chúng ta hiểu rõ, chúng ta biết nó là lời
nói thật. Nhẹ lòng vì ñược chia sẻ, ông thở sâu hơn. Rồi một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên
gương mặt của ông. Ông ôm rất chặt vai tôi và nói: “Cảm ơn, cảm ơn anh rất nhiều”.
Lần cuối tôi biết tin từ ông là tất cả ñều bùng nổ: ông ñã dành dụm ñược nhiều tài
sản trong vòng mười tám tháng gần ñây hơn cả mười tám năm trước ñó cộng lại. Tôi rất vui
mừng!
Như vậy, bạn có thể có mọi kiến thức và kỹ năng của thể giới này, nhưng nếu “kế
hoạch trong tâm thức” của bạn không ñược cài ñặt ñể thành công, thì chắc chắn bạn sẽ gặp
phải thất bại thảm hại.
Chúng tôi thường có những học viên tham dự các khóa Seminar mà cha mẹ họ trải
qua chiến tranh Thế giới II hoặc sống trong thời ký ðại suy thoái kinh tế. Những người ñó
thường bị sốc khi họ hiểu ra những kinh nghiệm của cha mẹ ñã tác ñộng và tạo nên niềm
tin và thói quen của họ về tiền bạc ñến thế nào. Một số thì chi tiêu như ñiên bởi vì “bạn có
thể dễ dàng mất hết tiền bạc, vậy hãy tận hưởng nó khi bạn còn có thể”. Một số khác thì ñi
theo hướng ngược lại: họ giữ khư khư những ñồng tiền của mình và “tiết kiệm cho những
lúc khó khăn”.
Một lời tỉnh táo: Tiết kiệm cho những ngày khó khăn có thể là một ý tưởng tốt,
nhưng nó có thể gây nên nhiều vấn ñề lớn. Một trong những nguyên tắc chúng tôi dạy trong
một khóa học khác là Sức mạnh của Ý ñịnh. Nếu bạn tiết kiệm tiền bạc cho những ngày
khó khăn, bạn sẽ nhận ñược gì? Những ngày khó khăn! Thay vì tiết kiệm cho những ngày
khó khăn, hãy tập trung vào việc tiết kiệm cho những ngày hạnh phúc hoặc cho ngày bạn
giành ñược tự do tài chính. Khi ñó, theo tinh thần của Luật Sức mạinh của Ý ñịnh, bạn sẽ
nhận ñược chính xác những ngày như thế.
Phần trên chúng ta ñã nói rằng phần lớn mọi người ñều chịu ảnh hưởng của cha
hoặc mẹ hoặc cả hai trong những vấn ñề tiền bạc, nhưng vẫn có trường hợp ngược lại. Một
số trong chúng ta lại trở nên hoàn toàn ñối lập với một người hoặc cả hai cha mẹ mình. Tại
sao ñiều ñó xảy ra? Có thể từ “sự giận dữ” và “sự nổi loạn” ñã nói lên ñiều gì ñó? Nói tóm
lại, tất cả ñều phụ thuộc vào việc bạn gần gũi và noi theo hay muốn tách ra khỏi họ ñến
mức nào.
Rất tiếc, khi là con cái, chúng ta không thể nói với cha mẹ mình: “Cha và Mẹ, con
mời ngồi. Con có việc muốn nói với cha mẹ. Con không thích cách cha mẹ quản lý tiền bạc
của mình, hoặc cuộc sống của mình, và vì vậy, khi con lớn, con sẽ làm những ñiều ñó khác
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hẳn. Con hy vọng cha mẹ sẽ hiểu. Bây giờ thì chúc cha mẹ ngủ ngon và có những giấc mơ
ñẹp”.
Không, không, không thể làm như thế ñược. Thay vào ñó, khi “cái nút” của chúng
ta ñược nhấn, nói chung chúng ta sẽ bùng nổ và những gì phát ra sẽ ñại loại như: “Con căm
ghét cha mẹ! Con sẽ không bao giờ giống cha mẹ. Khi lớn lên, con sẽ giàu có. Và con sẽ có
bất cứ thứ gì con muốn dù cha mẹ có thích ñiều ñó hay không”. Và chúng ta chạy về phòng
riêng của mình, ñóng sầm cửa lại, rồi làm nhàu nát chăn gối hay ñập phá bất cứ cái gì, chỉ
ñể giải tỏa sự ức chế, bấn loạn của mình.
Nhiều người xuất thân từ những gia ñình nghèo khó ñã tỏ ra oán giận và nổi loạn vì
ñiều ñó. Thường thì họ bỏ nhà ñi ñể làm mọi cách ñể trở nên giàu có hay ít nhất là họ có lý
do ñể làm vậy. Nhưng có một gút mắc nhỏ, cái hóa ra lại là vấn ñề lớn. Dù những người
này ñã thật sự giàu có hay họ vẫn ñang làm việc hết sức mình ñể trở nên giàu có thì họ
cũng không thực sự hạnh phúc. Tại sao? Nguyên nhân là bởi ñộng lực kiếm tiền của họ
xuất phát từ sự oán giận và sự phản ứng. Vì thế, trong tâm trí họ, tiền bạc gắn với sự giận
giữ, và khi những người này càng kiếm ñược nhiều tiền thì sự giận dữ trong họ lại càng
lớn.
Cuối cùng, họ tự nói với mình: “Tôi ñã quá mệt mỏi vì giận dữ và căng thẳng. Tôi
chỉ muốn bình yên và hạnh phúc”. Họ hỏi tâm trí của họ - “chủ thể” tạo ra sự liên kết tiền
bạc với nỗi giận, “Phải xử lý tình huống này như thế nào?” Tâm trí của họ trả lời: “Nếu
muốn rũ bỏ sự tức giận ñó, bạn sẽ phải rũ bỏ mớ tiền bạc kia”. Và họ làm thế. Từ trong
tiềm thức của mình, họ ñã quyết ñịnh sẽ vứt bỏ tiền bạc.
Họ chi tiêu thật lớn hay ñầu tư sai lầm, hay ly dị, hoặc hủy hoại thành công của
mình bằng cách khác. Không quan trọng, bởi vì lúc ñó những kẻ ngốc này thấy mình hạnh
phúc. Có thật thế không? Không phải! Thật ra là giờ ñây cuộc sống của họ càng trở nên tồi
tệ hơn trước, bởi vì họ không chỉ giận giữ mà còn vừa giận giữ vừa túng quẫn. Họ ñã từ bỏ
không ñúng thứ cần phải từ bỏ!
Họ ñã rũ bỏ tiền bạc thay vì sự giận dữ, từ bỏ phần hoa trái thay vì thay ñổi phần
gốc rễ. Trong khi ñó, vấn ñề thật sự là, và luôn luôn là, nỗi giận dữ giữa họ với cha mẹ
mình. Và khi nào nỗi giận ñó còn chưa ñược giải tỏa thì họ vẫn sẽ không bao giờ thật sự
hạnh phúc hay bình yên, bất kể họ giàu hay nghèo.
Lý do hay ñộng cơ bạn kiếm tiền hay tạo ra thành công rất quan trọng. Nếu ñộng cơ
kiếm tiền hay thành công của bạn xuất phát từ những nguyên nhân không tích cực như sợ
hãi, giận dữ, hay nhu cầu chứng tỏ bản thân thì tiền bạc sẽ không bao giờ mang lại cho bạn
cảm giác hạnh phúc.
Tại sao vậy? Bởi vì bạn không thể giải quyết những vấn ñề trên bằng tiền bạc. Lấy
nỗi sợ hãi làm ví dụ. Trong giờ giảng của mình, tôi thường hỏi cả khán thính phòng, “Bao
nhiêu người trong các bạn có thể nêu nỗi sợ hãi là ñộng lực chính cho thành công?”

Không nhiều người giơ tay.
Tuy nhiên, tôi hỏi tiếp: “Bao nhiêu người trong các bạn coi sự an toàn là ñộng lực
chính cho thành công?” Hầu như tất cả mọi người giơ tay. Nhưng bạn ñoán xem, sự an
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toàn và nỗi sợ hãi ñều có xuất phát ñiểm từ cùng một ñiều. Tìm kiếm sự an toàn là do có sự
không an toàn, và nỗi sợ cũng do sự không an toàn.
Vậy thì, liệu có nhiều tiền hơn có thể xua ñi nỗi sợ hãi? Bạn mong thế! Nhưng câu
trả lời là hoàn toàn không. Tại sao? Bởi vì tiền bạc không phải gốc rễ của vấn ñề, mà là nỗi
sợ hãi. Tình hình còn tồi tệ hơn khi sự sợ hãi không chỉ là vấn ñề mà là một thói quen. Khi
ñó, việc kiếm ñược nhiều tiền hơn sẽ chỉ làm thay ñổi loại nỗi sợ của chúng ta mà thôi. Khi
túng quẫn ña số chúng ta ñều lo sợ rằng mình không bao giờ kiếm ra tiền nữa. Tuy nhiên
khi ñã kiếm ra tiền rồi thì nỗi sợ hãi của chúng ta lại biến thành: “ðiều gì sẽ sảy ra nếu tôi
ñánh mất những thứ tôi ñã làm ra?”, hoặc “mọi người ñều muốn thứ tôi ñang có”, hoặc “tôi
là con bò mộng cho sở thuế họ làm thịt ñây”. Tóm lại, chừng nào chúng ta chưa ñộng ñến
gốc rễ của vấn ñề và giải quyết nỗi sợ hãi, không có số tiền nào có thể giúp bạn.
Tất nhiên, nếu ñược lựa chọn, phần lớn chúng ta sẽ chọn thà có tiền và lo lắng mất
tiền hơn là hoàn toàn không có tiền, nhưng không có lựa chọn nào là cách sống sáng suốt
cả.
Với những người bị nỗi sợ hãi chi phối, nhiều người bị thôi thúc phải thành công về
mặt tài chính chỉ ñể chứng tỏ với xã hội là mình “giỏi giang ñến ñộ”. Chúng ta sẽ bàn chi
tiết về ñiều này trong Phần II của cuốn sách, nhưng bây giờ bạn chỉ cần nhận thức rằng
không có khoản tiền nào có thể khiến bạn cảm thấy “mình giỏi” cả. Tiền bạc không thể làm
bạn trở thành con người bạn vốn ñang là ñược.
Một lần nữa, do xuất phát từ sự sợ hãi, ñộng cơ “luôn phải chứng tỏ mình” ñã trở
thành một thói quen, cách sống quen thuộc. Thậm chí bạn không hề nhận ra rằng nó ñang
ñiều khiển bạn. Bạn tự gọi mình là người có mục ñích, có quyết tâm, quyết ñoán và tất cả
những ñặc ñiểm này ñều tốt cả. Chỉ có một câu hỏi: Tại sao? Cái gì là ñộng cơ sâu xa ñiều
khiển tất cả?
ðối với những người bị ám ảnh “phải chứng tỏ mình là người giỏi giang” thì không
có khoản tiền nào có thể làm giảm nỗi ñau mà vết thương bên trong ñã gây ra làm cho tất
cả mọi thứ và tất cả mọi người trong ñời họ ñều không “ñến ñộ”. Mọi của cải ñều là không
ñủ ñối với những người nghĩ rằng bản thân họ chưa ñủ xứng ñáng.
Tất cả là trong bản thân bạn. Hãy nhớ, thế giới bên ngoài phản chiếu “thế giới bên
trong” của bạn. Nếu bạn tin là mình không ñầy ñủ, bạn sẽ xác nhận niềm tin ñó và tạo ra
thực tế rằng bạn sẽ không ñược ñầy ñủ. Mặt khác, nếu bạn tin bạn luôn thừa thãi, giàu có
thì bạn sẽ xác nhận niềm tin ñó và tạo ra sự sung mãn. Tai sao? Bởi vì “sự giàu có” là
nguồn gốc của bạn, nó sẽ trở thành cách sống tự nhiên, là bản chất của bạn.
Bằng cách tách rời ñộng cơ tài chính ra khỏi sự giận dữ, sợ hãi, và cả nhu cầu
chứng tỏ bản thân, bạn hoàn toàn có thể thiết lập những mối quan hệ mới ñể trở nên giàu có
thông qua mục ñích, sự ñóng góp và niềm vui. Theo cách ấy, bạn sẽ không bao giờ từ bỏ
tiền bạc của mình ñể mong ñổi lấy hạnh phúc.
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Qui tắc Thịnh vượng số 7:
Nếu ñộng cơ kiếm tiền hay thành công của bạn xuất phát từ những
nguyên nhân không tích cực như sợ hãi, giận dữ, hay nhu cầu chứng
tỏ bản thân thì tiền bạc sẽ không bao giờ mang lại cho bạn cảm giác
hạnh phúc.
Làm kẻ nổi loạn hay ñối lập với cha mẹ mình không phải bao giờ cũng là vấn ñề.
Ngược lại, nếu bạn là kẻ nổi loạn (thường là trường hợp của người con thứ trong nhà) và
cha mẹ bạn không có thói quen tiền bạc tốt, rất có thể làm ngược với họ lại là ñiều tốt. Mặt
khác, nếu cha mẹ bạn là những người thành công và bạn nổi loạn chống lại họ, bạn sẽ gặp
những rắc rối tài chính lớn.
Cách nào cũng vậy, ñiều quan trọng là phải nhận ra cách sống của bạn là thế nào so
với cách sống của cha mẹ bạn trong lĩnh vực tiền bạc.
Các bước tạo ra sự thay ñổi thông qua ñịnh hình suy nghĩ bằng cách làm theo khuôn
mẫu
Nhận thức: Quan sát cách cư xử, thói quen của cha mẹ hay những người thân có
ảnh hưởng ñến bạn trong quá khứ về vấn ñề tiền bạc và sự giàu có. Hãy viết ra mức ñộ
tương ñồng hay ñối lập giữa bạn và họ.
Hiểu biết: Liệt kê những ảnh hưởng của hành ñộng làm theo những khuôn mẫu ñó
(bắt chước người khác) ñối với ñời sống tài chính của bạn.
Tách biệt: Bạn nhận ra rằng cách cư xử ñó là do bạn bị ảnh hưởng và học ñược bị
ñộng từ những yếu tố, khuôn mẫu bên ngoài, chứ không thuộc về bản chất của bạn. Ngay
từ lúc này ñây, bạn có thể lựa chọn ñể trở nên khác biệt.
Tuyên bố: Hãy nói to
“Về những quan ñiểm về tài chính, trước giờ tôi chỉ làm theo người khác. Ngay từ
bây giờ tôi sẽ làm theo cách của tôi.”
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Yếu tố ñịnh hình suy nghĩ thứ ba:
Những sự kiện cá nhân
Chúng ta bị tác ñộng rất mạnh từ những sự kiện cá nhân cụ thể mà ta ñã trải qua và
ñây chính là yếu tố cơ bản thứ ba góp phần ñịnh hình suy nghĩ của mỗi người. Khi còn nhỏ
bạn ñã có những trải nghiệm gì liên quan vấn ñề tiền bạc, sự giàu có, và cả liên quan ñến
những người giàu có? Những ấn tượng này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi vì chúng sẽ
bồi ñắp và củng cố niềm tin của bạn – hay ñúng ra là tạo ra ảo tưởng của bạn, những cái mà
hiện nay bạn ñang vô thức tuân theo.
Tôi xin ñưa ra một ví dụ. Josey, một học viên của tôi, là y tá phòng mổ. Thu nhập
của cô rất khá, nhưng cô luôn tiêu hết số tiền kiếm ñược. Khi tìm hiểu thêm, Josey nhớ lại,
năm lên 11 tuổi, Josey ñã cùng chị gái và cha mẹ ñang ở một nhà hàng Trung hoa, thì cô
phải chứng kiến cảnh ba mẹ cô lớn tiếng cãi nhau về vấn ñề tiền bạc. Lúc ñó cha cô ñứng
dậy, ñập nắm ñấm lên bàn, quát rất to. Cô nhớ gương mặt ông ñỏ bừng rồi chuyển sang tái
mét và ông ngã vật xuống sàn nhà vì lên cơn ñau tim. Trước ñó, cô mới ñược ñào tạo sơ
cấp cứu ở trường nên ñã cố áp dụng ñể cấp cứu cha mình, nhưng không tác dụng. Cha cô
ñã qua ñời trên tay cô.
Thế là kể từ ngày ấy, trong tâm trí của Josey, tiền luôn gắn liền với nỗi ñau. Không
có gì lạ rằng khi trưởng thành cô luôn vô thức rũ bỏ hết tiền bạc của mình ñể thoát khỏi nỗi
ñau. Một chi tiết thú vị là cô ñã trở thành y tá. Tại sao? Có thể tại vì cô vẫn còn ñang cố
gắng cứu cha mình?
Tại khóa học, chúng tôi ñã giúp Josey xác ñịnh những niềm tin về tiền bạc cũ của
cô và ñiều chỉnh lại giúp cô kế hoạch tài chính trong tâm thức. Giờ ñây cô ñã trên ñường
ñến tự do tài chính. Cô ñã không làm y tá nữa, không phải vì cô không yêu nghề, mà vì cô
ñã vào nghề vì lý do nhầm lẫn. Hiện cô ñang làm công việc hoạch ñịnh tài chính, vẫn là
giúp ñỡ mọi người, nhưng một ñối một, ñể tìm hiểu thế giới quan trong quá khứ của họ ñã
chi phối mọi mặt trong ñời sống tài chính của họ như thế nào.
Một ví dụ khác về các sự kiện cá nhân cụ thể, là chuyện gia ñình tôi. Năm vợ tôi lên
tám tuổi, có lần khi nghe tiếng chuông lanh lảnh của xe kem bên ñường, cô ấy hỏi xin mẹ
25 xu. Mẹ cô ñáp: “Xin lỗi, con gái. Con hỏi xin ba ấy. Ba quản lý tiền mà”. Thế là vợ tôi
ñi hỏi xin cha. Ông ñưa cô 25 xu. Cô chạy ñi mua kem và vui vẻ trông thấy.
Hết tuần này ñến tuần khác, sự việc cứ thế lặp ñi lặp lại nhiều lần nữa. Vậy vợ tôi
ñã học ñược gì về chuyện tiền bạc?
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Trước hết, ñàn ông là người quản lý chuyện tiền nong trong gia ñình. Thế nên, sau
khi chúng tôi kết hôn, theo bạn cô ấy sẽ trông chờ gì ở tôi? ðúng rồi: tiền. Và tôi phải nói
với bạn rằng cô ấy không còn chỉ hỏi xin 25 xu nữa! Bằng cách nào ñó cô ấy ñã ñược ñào
tạo lên.
Thứ hai, cô ấy học ñược rằng phụ nữ không cần có tiền. Nếu mẹ cô ấy không có
tiền thì tất nhiên ñó cũng là cách sống của cô ấy. ðể củng cố cách sống ñó, từ trong tiềm
thức, cô ấy luôn vứt bỏ tiền bạc của mình. Và cô ấy khá chính xác trong việc ñó. Nếu bạn
ñưa 100 ñôla thì cô ấy tiêu hết 100 ñôla, nếu bạn ñưa 1000 ñôla thì cô ấy sẽ tiêu hết 1000
ñôla. Rồi cô ấy tham gia một lớp học của tôi và học ñược kỹ thuật dùng ñòn bẩy kinh tế.
Tôi ñưa cô 2000 ñôla, cô tiêu hết 10,000 ñôla! Tôi cố gắng giải thích, “Không, em yêu,
dùng ñòn bẩy kinh tế nghĩa là chúng ta phải là người nhận ñược số tiền 10.000 ñôla, không
phải là người tiêu ñi.” Nhưng có vẻ ñiều ñó không hiệu quả.

Câu chuyện thành công của Deborah Chamitoff
Từ: Deborah Chamitof
Gửi: T.Harv Eker
V/v: Tự do tài chính!
Harv,
Hôm nay tôi ñã có 18 nguồn thu nhập thụ ñộng và tôi không cần VIỆC LÀM
nữa. Vâng, tôi ñã giàu có, nhưng quan trọng hơn, cuộc sống của tôi thật phong phú,
vui vẻ, ñầy hạnh phúc! Nhưng trước ñó nó ñã không ñược như vậy.
Tiền bạc của tôi thường là rất lộn xộn. Tôi tin vào những kẻ xa lạ ñể cho họ
quản lý tiền bạc của mình chỉ ñể tôi khỏi phải ñộng ñến chúng. Tôi ñã mất tất cả trong
vụ ñổ vỡ gần ñây nhất trên thị trường chứng khoán, và tôi thậm chí không nhận ra ñiều
ñó trước khi ñã quá muộn.
Tệ hơn nữa, tôi ñánh mất sự tôn trọng ñối với bản thân. Bị tê liệt bởi nỗi sợ hãi,
sự xấu hổ, và sự thất vọng, tôi trốn chạy khỏi tất cả mọi người và tât cả mọi thứ xung
quanh. Tôi tiếp tục trừng phạt bản thân cho ñến khi tôi ñược lôi ñến khóa học
Millionaire Mind.
Trong mấy ngày cuối tuần biến ñộng ñó tôi ñã giành lại năng lượng của mình
và quyết ñịnh sẽ tự kiểm soát tương lai tài chính của mình. Tôi thực hiện lời tuyên bố
về sự thịnh vượng và tha thứ cho bản thân vì những sai lầm trong quá khứ, thực sự tin
tưởng rằng tôi sẽ xứng ñáng ñược giàu có.
Và bây giờ, tôi thực sự vui thích với việc quản lý tiền bạc của mình! Tôi ñã hoàn
toàn tự do tài chính và tôi biết tôi luôn luôn như thế bởi vì tôi ñã có tư duy Triệu phú!
Cảm ơn anh, Harv.
Cảm ơn.

ðề tài duy nhất khiến chúng tôi thường xuyên cãi nhau là tiền bạc. Có lúc nó suýt
làm cho cuộc hôn nhân của chúng tôi ñổ vỡ. Lúc ñó chúng tôi chưa biết rằng nguyên nhân
là do mỗi người nhìn nhận vấn ñề tài chính theo một cách khác nhau. ðối với vợ tôi, tiền có
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nghĩa là niềm vui thích tức thời (như việc ăn kem hồi nhỏ vậy). Còn tôi, hoàn toàn ngược
lại, tôi lớn lên với niềm tin rằng tiền bạc phải ñược tích lũy ñể làm phương tiện tạo ra tự do.
Trong quan niệm của tôi, mỗi khi vợ tôi tiêu tiền thì ñó không phải là cô ñã tiêu pha
ñơn thuần, mà là cô ấy ñang tiêu tán chính sự tự do trong tương lai của chúng tôi. Còn ñối
với vợ tôi thì sao? Mỗi khi tôi ngăn không cho cô ấy tiêu tiền thì cô ấy lại cho rằng tôi ñang
tước ñi niềm vui thích trong cuộc ñời của cô ấy.
May mà chúng tôi ñã học ñược cách thay ñổi kế hoạch tài chính trong tâm thức của
mình, và quan trọng hơn là ñã tạo ra một kế hoạch tài chính chung ñặc biệt và phù hợp cho
mối quan hệ gia ñình.
Chúng có hiệu quả không? ðể tôi nói thế này: Tôi ñã chứng kiến ba sự kiện kỳ diệu
trong ñời:
1.

Sự ra ñời của con gái tôi;

2.

Sự ra ñời của con trai tôi;

3.

Sự kiện vợ tôi và tôi không cãi nhau vì tiền bạc nữa!

Các con số thống kê ñã chỉ ra rằng nguyên nhân ñổ vỡ số 1 của phần lớn các mối
quan hệ chính là tiền bạc. Nhưng lý do ñằng sau những cuộc chiến về tiền bạc của mọi
người không phải là bản thân ñồng tiền, mà vì kế hoạch tài chính trong tâm thức của các
bên không trùng khớp với nhau. Vấn ñề không nằm ở chỗ bạn có hay không có bao nhiêu
tiền. Nếu kế hoạch tài chính trong tâm thức của bạn không khớp với của ñối tác của bạn
trong từng mối quan hệ nhất ñịnh thì bạn sẽ gặp rắc rối lớn ñấy. “ðịnh lý” này ñúng với
những cặp vợ chồng ñã cưới nhau, những cặp ñang hẹn hò, với các quan hệ gia ñình và
thậm chí và nhất là với ñối tác làm ăn.
Chìa khóa ở ñây là bạn phải hiểu rõ rằng bạn cần quan tâm xử lý các kế hoạch tài
chính trong tâm thức, chứ không phải tiền bạc. Khi ñã hiểu ñược kế hoạch tài chính trong
tâm thức của một người nào ñó, bạn hoàn toàn có thể hợp tác với ñối tác ñó theo cách có
lợi cho cả hai phía.
Bạn có thể bắt ñầu bằng nhận thức rằng kế hoạch tài chính trong tâm thức của ñối
tác của bạn có thể không hoàn toàn như của bạn. Thay cho việc buồn rầu, hãy chọn phương
cách tìm hiểu họ. Hãy làm tất cả có thể ñể làm rõ cái gì là quan trọng ñối với ñối tác của
bạn trong lĩnh vực tiền bạc rồi xác ñịnh ñộng cơ hành ñộng của họ. Bằng cách ñó, bạn sẽ
xử lý gốc rễ vấn ñề thay vì chỉ hoa trái, rồi hãy làm cho sự hợp tác có hiệu quả. Nếu không
thế thì, không ñược ñâu, Joe ơi!
Một trong những ñiều quan trọng nhất bạn sẽ học ñược, nếu bạn quyết ñịnh tham
gia khóa học Millionaire Mind Intensive, là làm sao nhận ra kế hoạch tài chính trong tâm
thức của mình và ñối tác của bạn cũng như làm sao tạo ra kế hoạch mới chung cho cả hai
ñể giúp cho sự hợp tác thực sự ñược như các bên mong muốn. ðó thực sự là giải thoát nếu
có thể làm ñược như vậy, vì nó loại trừ một trong những lý do lớn nhất gây nên ñau ñớn
cho phần lớn mọi người.
Các bước tạo ra sự thay ñổi thông qua ñịnh hình suy nghĩ bằng những sự kiện cá nhân
cụ thể
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ðây là bài tập bạn có thể thực hiện cùng với ñối tác của mình. Hãy cùng thảo luận
những câu chuyện liên quan ñến tiền bạc mà mỗi người tích luỹ ñược - những ñiều bạn
nghe ñược từ bé, những khuôn mẫu tài chính trong gia ñình mà bạn ñã noi theo, và những
sự kiện ñầy cảm xúc ñã xẩy ra với bạn. Và cũng cần tìm hiểu xem tiền có ý nghĩa như thế
nào với ñối tác của bạn. ðó là sự vui thích, sự tự do, hay sự an toàn, hay ñịa vị? ðiều ñó sẽ
giúp bạn xác ñịnh kế hoạch tài chính trong tâm thức hiện tại của cả ñôi bên, và có thể giúp
bạn khám phá nguyên nhân khiến cho mọi người có thể bất ñồng quan ñiểm trong lĩnh vực
này.
Tiếp theo, hãy thảo luận những ñiều bạn muốn hôm nay không phải với tư cách một
cá nhân ñơn lẻ mà trong tư cách một sự hợp tác của hai bên. Hãy quyết ñịnh và thống nhất
các mục ñích chính của các bạn cũng như thái ñộ chung ñối với tiền bạc và thành công. Rồi
hãy lập danh sách những thái ñộ và hành ñộng mà cả hai cùng ñồng ý và hãy viết chúng ra.
Dán chúng lên tường, rồi khi nào có vấn ñề liên quan, hãy thật tế nhị nhắc lại cho nhau
những gì hai bên ñã cùng quyết ñịnh ñồng ý khi cả hai ñã suy nghĩ khách quan, tự nguyện
và không bị cảm xúc nào chi phối hoặc bị ảnh hưởng của các quan ñiểm cũ trong tiềm thức.
Nhận thức: Phân tích một sự việc cụ thể gây nhiều cảm xúc mà bạn ñã trải qua
xoay quanh vấn ñề tiền bạc khi còn nhỏ.
Hiểu biết: Viết ra những tác ñộng mà sự việc này có thể ñã gây ra ñối với ñời sống
tài chính hiện nay của bạn.
Tách biệt: Bạn có thể nhận ra rằng cách sử xự này của bạn chỉ là kết quả của việc
tiếp thu một cách thụ ñộng chứ không phải là bạn? Bạn có thấy hiện tại bạn có quyền lựa
chọn cách hành xử khác, trở nên khác?
Tuyên bố: Hãy ñể tay lên trán bạn và nói to:
“Tôi ñã loại bỏ những ảnh hưởng không tích cực từ những trải nghiệm liên quan
ñến tiền từ quá khứ. Kể từ bây giờ, tôi sẽ tạo ra tương lai mới của mình, giầu có và thành
công.”
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Vai trò của Kế hoạch tài chính
trong tâm thức
Bây giờ, ñã ñến lúc trả lời “câu hỏi triệu ñôla”. Kế hoạch tài chính và thành công
trong tâm thức của bạn là gì, và nó ñã một cách vô thức ñưa bạn ñến những kết quả thế
nào? Bạn ñã ñược cài ñặt ñể thành công, ñể có cuộc sống tầm thường hay ñể thất bại về tài
chính? Bạn ñược lập trình ñể vật lộn khó khăn với tiền bạc hay ñể có tiền bạc dễ dàng? Bạn
ñược cài ñặt ñể lao ñộng nặng nhọc vì tiền bạc hay ñể làm việc hài hòa?
Bạn ñược thiết kế ñể có thu nhập ổn ñịnh hay không ổn ñịnh? Hẳn bạn ñã nghe câu
nói là: “ðầu tiên bạn ñã có, rồi bạn lại không có, sau ñó bạn lại có, rồi lại không có”.
Chuyện ñó thường xuyên xảy ra và dường như căn nguyên của sự biến ñộng trái ngược này
xuất phát từ thế giới bên ngoài. Ví dụ: “Tôi có một công việc ñược trả lương khá hậu,
nhưng sau ñó công ty giảm biên. Thế là tôi lập doanh nghiệp của riêng mình và mọi thứ có
vẻ ñều tốt ñẹp, nhưng rồi thị trường chững lại. Công việc kinh doanh tiếp theo của tôi rất
khấm khá, nhưng sau ñó ñối tác của tôi bỏ ñi, vân vân và v.v…” Thôi, ñừng tự lừa dối
mình nữa, ñó chính là do kế hoạch tài chính trong tâm thức của bạn ñã hoạt ñộng ñấy!
Bạn ñược cài ñặt ñể có thu nhập cao hay trung bình hay thấp? Bạn có biết phần lớn
chúng ta ñã ñươc lập trình cho những thu nhập theo số tiền nhất ñịnh từ trước? Bạn ñược
cài ñặt ñể kiếm ñược mỗi năm 20,000 ñến 30,000 ñôla? 40,000 ñến 60,000 ñôla? 70,000
ñến 100,000 ñôla? 150,000 ñến 200,000 ñôla? 250,000 ñôla mỗi năm trở lên?
Cách ñây vài năm có một quý ông ăn mặc chỉn chu ñến tham dự buổi hội thảo kéo
dài hai giờ của tôi. Cuối buổi hôm ñó, ông tới gặp tôi và hỏi xem tôi có nghĩ rằng khóa học
ba ngày về phương pháp tư duy triệu phú có thể giúp ích gì ñược cho ông không, khi xét về
thực tế ông ñang kiếm ñược 500.000 ñô la mỗi năm. Tôi hỏi ông ñã kiếm ñược mức tiền ñó
bao lâu rồi. Ông ta trả lời: “ðều ñặn suốt bảy năm nay”.
ðó là tất cả những gì tôi muốn nghe. Tôi hỏi ông ta, tại sao ông ñã không làm ra
ñược 2 triệu ñôla mỗi năm. Tôi bảo ông ta rằng chương trình ñào tạo tôi tổ chức là dành
cho những người muốn ñạt ñến tiềm lực tài chính cao nhất của mình và tôi hỏi ông ñã bao
giờ cân nhắc việc tại sao ông bị “kẹt” ở mức thu nhập nửa triệu ñôla. Ông ta ñã quyết ñịnh
tham gia chương trình.
Một năm sau, tôi nhận ñược email của ông với nội dung như sau: “Chương trình
ñào tạo ñã hiệu quả không thể tin nổi, chỉ có ñiều tôi ñã mắc một sai lầm. Tôi ñã chỉ hoạch
ñịnh lại kế hoạch tài chính trong tâm thức của mình ñể kiếm ñược 2 triệu ñô la một năm
như chúng ta ñã nói chuyện khi ñó. Kết quả là tôi ñã ñạt ñược con số này. Tôi dự ñịnh sẽ
tham gia khóa học lần nữa ñể hoạch ñịnh lại kế hoạch tài chính lên mức thu nhập 10 triệu
ñôla một năm”.
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Tôi muốn nhấn mạnh rằng, số tiền ở ñây không phải là vấn ñề thật sự quan trọng.
ðiều quan trọng là bạn có chạm tới tiềm lực tài chính cao nhất của mình hay không. Tôi
biết nhiều bạn sẽ hỏi, tại sao trên ñời này có người lại cần nhiều tiền thế? ðầu tiên, câu hỏi
như thế nói chung không có tính xây dựng và hỗ trợ cho sức khỏe tài chính của bạn và vì
thế nó là dấu hiệu rằng bạn sẽ không thể cài ñặt lại kế hoạch tài chính trong tâm thức mình
ñược. Thứ hai, lý do chính mà người ñàn ông này muốn kiếm ñược nhiều tiền như vậy là
ñể tài trợ cho những hoạt ñộng từ thiện giúp nạn nhân AIDS ở Châu Phi của ông. Bấy
nhiêu ñó là dành cho những người có niềm tin rằng người giàu là tham lam.
Vậy ta hãy tiếp tục. Bạn ñã ñược lập trình ñể tiết kiệm tiền hay ñể tiêu tiền? Bạn ñã
ñược lập trình ñể quản lý tốt tiền bạc hay không quản lý ñược tiền bạc?
Bạn ñã ñược cài ñặt ñể chọn ra những vụ ñầu tư thắng lợi hay thất bại? Bạn có thể
ngạc nhiên, “Tại sao việc tôi có thể kiếm tiềm ñược từ chứng khoán hoặc bất ñộng sản hay
không lại là một phần của cái gọi là kế hoạch tài chính trong tâm thức? ðơn giản. Ai chọn
mua chứng khoán hoặc bất ñộng sản? Bạn quyết. Ai chọn khi bạn quyết bán? Bạn chọn. Ại
chọn khi bạn quyết mua? Bạn chọn. Tôi ñoán bạn phải có cái gì ñó làm cơ sở ñể ñánh giá
và quyết ñịnh.
Tôi có một người quen ở San Diego tên là Larry. Larry là một thỏi nam châm nếu
nói về việc kiếm tiền: anh ta chắc chắn có kế hoạch tài chính ñược cài ñặt cho thu nhập
cao. Nhưng anh ta có cái hôn tử thần trong vấn ñề ñầu tư tiền bạc của mình. Bất cứ thứ gì
anh ta mua ñều rớt giá như ñá rơi. Bạn có tin rằng cha anh ta cũng có chính xác vấn ñề như
vậy? Hú! Tôi có quan hệ gần gũi với Larry nên tôi có thể hỏi anh lời khuyên về ñầu tư. Và
chúng bao giờ cũng hoàn hảo… hoàn hảo sai! Bất cứ những gì Larry khuyên, tôi ñều làm
ngược lại. Tôi rất khoái Larry!
Mặt khác, có thể ñể ý thấy một số người khác dường như có cái ta gọi là bàn tay
Midas. Tất cả những gì họ tham gia vào ñều biến thành vàng. Tất cả những biểu hiện của
“bàn tay Midas” và “cái hôn tử thần” không là gì khác hơn sự trình diễn của các kế hoạch
tài chính trong tâm thức.
Nói chung, kế hoạch tài chính trong tâm thức sẽ quyết ñịnh vận mệnh tài chính của
bạn, và thậm chí là chính cuộc sống riêng của bạn. Nếu bạn là một phụ nữ có kế hoạch tài
chính ñược thiết lập ở mức thấp, thì chắc chắn bạn cũng sẽ hấp dẫn một người ñàn ông
cũng có kế hoạch tài chính ở mức thấp tương ñương sao cho bạn sẽ cảm thấy mình ñược ở
trong “vùng thoải mái” tài chính và xác nhận tính hợp lý của kế hoạch trong tâm thức bạn.
Nếu bạn là người ñàn ông có kế hoạch tài chính ñược cài ñặt thấp, rất có khả năng bạn sẽ
thu hút một người phụ nữ hay tiêu xài và trước sau gì cũng tống khứ hết tiền của bạn ñi ñể
bạn có thể ở trong “vùng thoải mái tài chính” và xác nhận tính hợp lý của kế hoạch tài
chính của mình.
ða số mọi người tin rằng thành công trong kinh doanh của họ chủ yếu phụ thuộc
vào kiến thức và các kỹ năng kinh doanh của họ, hay ít nhất là phụ thuộc vào thời ñiểm và
ñịa ñiểm kinh doanh của họ trên thương trường. Tôi không muốn phủ nhận niềm tin ấy của
bạn, nhưng quả là ñiều ñó không lấy gì làm chắc chắn, và nói cách khác là: không hề!
Công việc kinh doanh tiến triển tốt như thế nào ñều là kết quả của kế hoạch tài
chính trong tâm thức của bạn. Bạn luôn có xu hướng muốn chứng minh rằng kế hoạch tài
chính trong tâm thức của mình là ñúng. Nếu bạn có một kế hoạch tài chính trong tâm thức
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ñược xây dựng ñể kiếm ñược 100.000 ñô la mỗi năm, ñó cũng ñúng là mức lợi nhuận mà
công việc kinh doanh của bạn sẽ mang lại, nghĩa là bạn sẽ kiếm ra 100.000 ñô la mỗi năm.
Nếu bạn là một người bán hàng và kế hoạch tài chính trong tâm thức của bạn ñược
xây dựng ñể kiếm ñược 50.000 ñôla mỗi năm và bằng cách nào ñó bạn sắp có ñược một
thương vụ khổng lồ mang lại cho bạn 90.000 ñô la vào năm ñó, thì sẽ có hai khả năng: hoặc
là vụ buôn bán này sẽ không thành công, hoặc là thật sự nếu bạn làm ra 90.000 ñôla, bạn
hãy sẵn sàng ñón nhận một năm thất bại sẽ ñến ngay sau ñó ñể ñưa thu nhập của bạn về
ñúng mức của kế hoạch tài chính trong tâm thức của bạn.
Mặt khác, nếu bạn ñược cài ñặt ñể kiếm 50.000 ñôla và bạn ñang ở trong giai ñoạn
khủng hoảng kéo dài tới vài năm thì bạn cũng ñừng quá lo lắng, bởi vì nhất ñịnh bạn sẽ lấy
lại ñược số tiền ấy. Bạn phải kiếm ñược nó, ñó là quy luật tiềm thức của trí óc và tiền bạc.
Ai ñó trong hoàn cảnh như vậy có thể sẽ ñi qua ñường bị xe ñâm và kết thúc với việc nhận
chính xác 50,000 ñôla bảo hiểm một năm. Thật ñơn giản: bằng cách này hay cách khác, nếu
bạn ñược cài ñặt cho 50,000 ñôla mỗi năm, bạn sẽ nhận ñược ñúng như thế.
Vậy làm sao ñể bạn có thể xác ñịnh ñược kế hoạch tài chính trong tâm thức của
mình ñược cài ñặt ở mức nào? Một trong những cách thông thường nhất là hãy xem các
thành quả mà bạn ñạt ñược. Hãy xem tài khoản ngân hàng của bạn, thu nhập của bạn, tổng
giá trị tài sản bạn ñang có. Hãy xem xét hiệu quả kinh doanh của bạn. Hãy tự ñánh giá xem
bạn là người tiết kiệm hay thích tiêu pha, bạn có biết quản lý tiền không. Hãy xem bạn là
người kiên ñịnh kiếm tiền hay không. Hãy xem bạn có phải làm việc nặng nhọc vì ñồng
tiền của mình hay không. Hãy xem xét những mối quan hệ có liên quan ñến tiền bạc của
bạn.
Tiền bạc ñến với bạn dễ dàng hay khó khăn? Bạn có sở hữu doanh nghiệp nào hay
có việc làm? Bạn gắn với một công việc kinh doanh, một việc làm hay bạn hay thay ñổi
thường xuyên?
Kế hoạch tài chính của bạn như bộ nhiệt kế tự ñộng của máy ñiều hòa trong phòng
bạn vậy. Nếu nhiệt ñộ trong phòng là hai bảy ñộ C, khả năng chắc là nhiệt kế ñược cài ở
hai bảy ñộ C. Bây giờ mới là ñiều thú vị. Có thể vì cửa sổ bị mở và bên ngoài trời lạnh,
nhiệt ñộ trong phòng giảm xuống hai mươi ñộ C? Tất nhiên, nhưng ñiều gì sẽ xảy ra? Nhiệt
kế tự ñộng sẽ kích hoạt máy ñiều hòa ñể nâng cao nhiệt ñộ trong phòng lên hai bảy ñộ C.
Có thể cửa sổ mở và trời nóng, nhiệt trong phòng có thể lên ñến ba mươi ba ñộ C? Có thể,
nhưng chuyện gì sẽ xảy ra? Nhiệt kế tự ñộng sẽ khởi ñộng ñiều hòa và ñưa nhiệt ñộ trở lại
hai mươi bảy ñộ C.
Cách duy nhất ñể thay ñổi một cách ổn ñịnh nhiệt ñộ trong phòng là cài ñặt lại nhiệt
kế tự ñộng của máy ñiều hòa. Cũng thế, cách duy nhất ñể thay ñổi mức ñộ thành công tài
chính của bạn một cách bền vững là cài ñặt lại nhiệt kế tài chính tự ñộng của bạn.

Qui tắc Thịnh vượng số 8:
Cách duy nhất ñể thay ñổi một cách ổn ñịnh nhiệt ñộ trong phòng là
cài ñặt lại nhiệt kế tự ñộng của máy ñiều hòa. Cũng thế, cách duy nhất
ñể thay ñổi mức ñộ thành công tài chính của bạn một cách bền vững là
cài ñặt lại nhiệt kế tài chính tự ñộng của bạn.
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Bạn có thể thử bất cứ thứ gì và tất cả mọi thứ bạn muốn. Bạn có thể phát triển kiến
thức của mình, trong kinh doanh, trong tiếp thị, trong bán hàng, trong ñàm phán, và trong
quản lý. Bạn có thể trở thành chuyên gia trong bất ñộng sản hay thị trường chứng khoán.
Tất cả những thứ trên là các dụng cụ cực kỳ quan trọng. Nhưng cuối cùng, nếu bạn không
có cái “hộp dụng cụ” bên trong ñủ lớn và mạnh ñể tạo ra và chứa ñựng ñược những khoản
tiền lớn, tất cả công cụ tài chính trên trế giới với bạn ñều trở nên vô ích.
Một lần nữa, ñó là phép tính ñơn giản: “Thu nhập của bạn chỉ có thể tăng ñến mức
ñộ bạn có thể làm ra.
May mắn thay hoặc không may mắn thay, kế hoạch tài chính và thành công của cá
nhân bạn sẽ ñi theo bạn ñến suốt cuộc ñời, trừ khi bạn xác ñịnh và chọn thay ñổi nó.
Và ñó chính xác là những gì chúng tôi sẽ tiếp tục trong Phần II cuốn sách này, và
chúng tôi sẽ ñi xa hơn nữa cùng bạn trong các khóa học Tư duy Triệu phú nâng cao.
Hãy nhớ rằng yếu tố ñầu tiên của mọi thay ñổi chính là nhận thức. Hãy quan sát bản
thân, hãy tỉnh táo, hãy quan sát những suy nghĩ của bạn, những nỗi sợ, niềm tin, thói quen,
hành ñộng và bất ñộng của bạn. Hãy ñặt mình dưới kính hiển vi. Hãy nghiên cứu bản thân.
Phần lớn chúng ta tin rằng chúng ta sống dựa trên sự lựa chọn. Không hẳn thế!
Thậm chí khi chúng ta hoàn toàn ý thức, trung bình mỗi ngày chúng ta chỉ thực hiện vài lựa
chọn phản ánh nhận thức của minh trong thực tại. Trong phần lớn trường hợp còn lại,
chúng ta hành xử như những người máy, phản xạ một cách tự ñộng và bị ñiều khiển bởi
tiềm thức quá khứ và những thói quen cũ. ðó là những khi nhận thức cần lên tiếng. Nhận
thức quan sát ý nghĩ và hành ñộng của bạn sao cho bạn có thể thực sự sống trong lựa chọn
của bạn trong thời khắc hiện tại thay vì bị ñiều khiển bởi sự lập trình trong quá khứ.

Qui tắc Thịnh vượng số 9:
Nhận thức quan sát ý nghĩ và hành ñộng của bạn sao cho bạn có thể
thực sự sống trong lựa chọn của bạn trong thời khắc hiện tại thay vì bị
ñiều khiển bởi sự lập trình trong quá khứ.
Nhờ biết nhận thức mà chúng ta biết sống với con người chúng ta hôm nay chứ
không phải với con người chúng ta của ngày hôm qua. Bằng cách ñó, chúng ta có thể phản
ứng tình huống một cách thích hợp, tận dụng hết phạm vi và tiềm năng của kỹ năng và tài
năng của mình hôm nay thay vì hành xử không phù hợp với các sự kiện, bị ñiều khiển bởi
những nỗi sợ hãi và lo không an toàn của quá khứ.
Khi bạn có nhận thức, bạn sẽ thấy lập trình của bạn ñúng như nó vốn là: một sự sao
chép ñơn giản những thông tin bạn nhận ñược và tin vào trong quá khứ, khi bạn còn quá
nhỏ ñể biết rõ thực chất hơn. Bạn có thể thấy rằng bạn không phải là “cuộn băng” từ chứa
những thông tin ñược ghi lại, mà bạn là chính chiếc máy ghi thông tin ấy. Bạn không phải
là “nước trong cốc” mà là chính “chiếc cốc” ñựng nước. Bạn không phải là “phần mềm”
mà bạn là “phần cứng”.
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Ở ñây yếu tố di truyền có thể ñóng vai trò quan trọng, cũng như các khía cạnh tinh
thần vẫn luôn giữ một vai trò nhất ñịnh, song phần lớn những gì ñịnh hình nên con người
bạn lại xuất phát từ thông tin và những niềm tin của người khác. Niềm tin không nhất thiết
phải ñúng hoặc sai, thật hoặc giả, và dù giá trị của nó là gì ñi nữa thì niềm tin vẫn là những
ý kiến ñược lặp ñi lặp lại và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác rồi ñến với bạn. Biết
ñược ñiều ñó, bạn hãy tỉnh táo lựa chọn ñể từ bỏ tất cả niềm tin hay cách sống nào không
phục vụ cho sự thành công của bạn, và thay chúng bằng một niềm tin hay cách sống khác
thích hợp hơn.
Trong các khóa học chúng tôi dạy rằng “Không có suy nghĩ nào ở trong ñầu bạn
miễn phí”. Mỗi ý nghĩ bạn có sẽ là hoặc một sự ñầu tư hoặc là một khoản chi phí. Nó sẽ
hoặc là ñẩy bạn ñến gần hoặc là kéo bạn xa khỏi thành công của bạn. Nó sẽ hoặc làm tăng
cường sức mạnh của bạn hoặc làm suy yếu bạn. Vì thế, bạn cần lựa chọn thật tỉnh táo
những suy nghĩ và niềm tin của mình.
Hãy nhận thức rõ rằng những ý nghĩ và niềm tin của bạn không phải là bạn, chúng
không nhất thiết phải gắn liền với bạn. Chúng chỉ quí giá nếu bạn tin chúng là thế, chúng
không có tầm quan trọng và ý nghĩa hơn là những gì bạn gắn cho chúng. Chúng không gì
có ý nghĩa gì ngoại trừ ý nghĩa bạn gắn cho chúng.
Hãy nhớ lại trong phần ñầu sách tôi ñề nghị bạn ñừng tin lời nào tôi nói? Vâng, nếu
bạn thật sự muốn cất cánh trong ñời mình, hãy ñừng tin lời nào bạn nói. Và nếu bạn muốn
một lời khuyên thông minh ngay lập tức, ñừng tin một ý nghĩ nào bạn nghĩ.
Nếu bạn giống phần lớn mọi người, bạn sẽ tin ñiều gì ñó, vậy bạn cũng có thể chấp
nhận những niềm tin hỗ trợ bạn, những niềm tin giàu có.
Hãy nhớ: tư duy sinh ra cảm xúc, cảm xúc ñưa ñến hành ñộng, và hành ñộng ñem
lại kết quả. Bạn có thể lựa chọn cách suy nghĩ và hành ñộng như những người giàu có, và
nhờ vậy bạn có thể tự mình tạo ra những kết quả như những người giàu có ñã tạo ra.
Câu hỏi ñặt ra là: “Người giàu suy nghĩ và hành ñộng như thế nào?” ðó chính là
những gì bạn sẽ khám phá trong Phần II của cuốn sách này.
Nếu bạn muốn thay ñổi cuộc sống tài chính của mình mãi mãi, hãy ñọc tiếp!
Lời tuyên bố: Hãy ñặt tay lên trán bạn và nói:
“ Tôi quan sát những ý nghĩ của mình và chỉ làm theo những gì tăng cường cho tôi
thêm sức mạnh.”
Hãy ñưa tay lên trán mình và nói:
“Tôi có Tư Duy Triệu Phú!”
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Câu chuyện thành công của Rhonda & Bob Baines
Từ: Rhonda & Bob Raines
To: T.Harv Eker
Subject: Chúng tôi cảm thấy tự do!
Chúng tôi tham gia lớp học Tư duy Giàu có không hề biết mình sẽ thu ñược gì.
Chúng tôi ñã rất ấn tượng vì những kết quả ñạt ñược.Trước khi tham dự khóa học,
chúng tôi có rất nhiều vấn ñề về tiền bạc. Chúng tôi dường như không tiến lên. Chúng tôi
liên tục sống trong nợ nần mà không hiểu tại sao. Chúng tôi thường trả hết thể tín dụng
(thường là bằng những khoản tiền thưởng lớn) chỉ ñể lại dấn sâu vào nợ nần trong sáu
tháng sau ñó, dù có kiếm ñược bao nhiêu tiên cũng vậy. Chúng tôi rất lo lắng và hay cãi
cọ nhau.
Thế rôi chúng tôi tham gia khóa học Millionaire Mind. Khi nghe Havr nói, chồng tôi
và tôi cứ liếc nhau, ñá chân nhau, nhìn nhau và cười nhau. Chúng tôi nghe ñược rất
nhiều thông tin làm chúng tôi phải thốt lên: “Ôi, ra là vậy!”, “Hèn chi”, “ Mọi ñiều vậy là rõ
rồi”. Chúng tôi rất phấn chấn.
Chúng tôi ñã học và hiểu ñược anh ấy và tôi suy nhĩ khác nhau thế nào về tiền
bạc. Rằng anh ấy là người tiêu hoang còn tôi là người chạy trốn như thế nào.Thật là một
sự kết hợp khủng khiếp! Sau khi hiểu vấn ñề, chúng tôi không trách oán nhau nữa, và
bắt ñầu hiểu nhau và nhất là bắt ñầu tôn trọng và yêu nhau hơn.
Suốt một năm sau ñó chúng tôi hầu như không cãi cọ vì tiền bạc, chúng tôi chỉ
nói chuyện về những gì ñã học ñược. Chúng tôi không còn nợ nần nữa. Thật ra, chúng
tôi ñã có tiền tiết kiệm, lần ñầu tiên sau 16 năm chung sống! Hiện nay chúng tôi không
chỉ có tiền cho tương lai, mà còn có ñủ tiền cho chi tiêu hàng ngày, giải chí, ñào tạo, tiết
kiệm mua nhà, và chúng tôi thậm chí có tiền ñể chia sẻ và cho ñi. Cảm giác thật tuyệt vời
khi biết rằng mình có thể dùng tiền cho những lĩnh vực ñó và không thấy tội lỗi bởi vì
chúng tôi ñã dành riêng những khoản tiền cho các mục ñích ñó.
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Vậy tôi phải làm gì bây giờ?
Vậy giờ sẽ là gì nữa? Bạn thấy thế nào? Bạn sẽ bắt ñầu từ ñâu?
Tôi ñã nói, và tôi sẽ còn nói nhiều lần nữa: “Nói thì dễ”. Tôi hy vọng bạn ñã thích
thú, quan tâm khi ñọc sách này, nhưng quan trọng hơn, tôi hy vọng bạn sẽ sử dụng những
qui tắc của nó ñể thay ñổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của
tôi, chỉ có ñọc không sẽ không tạo nên sự thay ñổi bạn mong chờ ñược. ðọc chỉ là sự khởi
ñầu, nhưng nếu bạn muốn thành công trong cuộc sống thực thì hành ñộng của bạn mới là
ñiều quyết ñịnh.
Trong Phần I cuốn sách, tôi ñã giới thiệu khái niệm về kế hoạch tài chính trong tâm
thức của bạn. Nó rất ñơn giản: kế hoạch tài chính trong tâm thức của bạn sẽ quyết ñịnh ñích
ñến tài chính của bạn. Hãy ñảm bảo rằng bạn sẽ thực hiện từng bài tập tôi ñề nghị trong
những lĩnh vực ñịnh hình tâm thức qua lời nói, theo khuôn mẫu và qua những sự kiện cụ thể
ñể bạn bắt ñầu thay ñổi kế hoạch tài chính trong tâm thức của bạn sang những cái hỗ trợ
thành công tài chính. Tôi cũng ñộng viên bạn thực hiện những lời tuyên bố tôi ñề nghị mỗi
ngày và phải mỗi ngày.

Qui tắc Thịnh vượng số 46:
Dấu hiệu của sự Thịnh vượng ñích thực ñược xác ñịnh bởi việc người
ñó có thể cho ñi bao nhiêu. - T.Harv Eker
Trong phần II cuốn sách bạn ñã học mười bảy cách cụ thể mà người giàu suy nghĩ
khác so với người nghèo và giới trung lưu. Tôi khuyến cáo bạn cam kết học thuộc từng “Hồ
sơ Thịnh vượng” ñó bằng cách lặp lại những lời tuyên bố hàng ngày. ðiều ñó sẽ giúp những
nguyên tắc ñó bám rễ trong trí óc bạn. Cuối cùng, bạn sẽ nhận ra mình nhìn cuộc sống và
nhất là nhìn tiền bạc rất khác trước. Từ ñó, bạn sẽ có những lựa chọn và quyết ñịnh mới và
tạo ra những kết quả mới. ðể làm nhanh quá trình này, hãy ñảm bảo rằng bạn hành ñộng
luyện tập như ñã cho trong phần cuối mỗi Suy nghĩ Thịnh vượng.
Những bài tập hành ñộng ñó rất cần thiết. ðể cho những thay ñổi ñược bền vững, nó
phải ñược xảy ra tại các tế bào cơ bản – tức là việc “chạy dây” của bộ óc của bạn phải ñược
làm lại. ðiều ñó có nghĩa là bạn phải ñem những tài liệu ñó vào thực tập - hành ñộng thực
tế. Không chỉ ñọc về chúng, không chỉ nói về chúng, và không chỉ nghĩ về chúng, mà phải
thực hiện chúng.
Hãy ñể ý khi giọng nói thì thầm trong ñầu bạn nói gì ñó như: “Tập luyện ư, tôi
không cần và không có thời gian cho luyện tập.” ðể ý xem ai ñang nói ở ñây? ðó là tiềm
thức của bạn, chính là cái ñó! Hãy nhớ, việc của nó là giữ bạn ở ñúng chỗ cũ, nơi bạn ñang
ñứng, trong vùng thoải mái của bạn. ðừng nghe nó. Hãy thực hiện các bài tập hành ñộng,
thực hiện những lời tuyên bố của bạn, và hãy xem cuộc sống của bạn sẽ vút lên!
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Tôi cũng ñề nghị bạn ñọc cuốn sách này từ ñầu ñến cuối ít nhất một lần một tháng
trong ba năm tiếp theo. “Gì cơ?” giọng nói thì thầm của bạn có thể hét lên. “Tôi ñã ñọc sách
này, tại sao tôi phải ñọc nó lại lần nữa rồi lần nữa?” Một câu hỏi tốt, và câu trả lời rất ñơn
giản: ôn tập là mẹ của học tập. Vì thế, bạn càng nghiên cứu kỹ sách này, những khái niệm
trong sách càng sớm trở nên tự nhiên và tự ñộng hoàn toàn ñối với bạn.
Hãy chắc chắn là bạn vào trang web www.millionairemindbook.com và nhấn vào
“FREE BOOK BONUSES” ñể nhận ñược vài món quà tặng có giá trị như :
•

Danh sách những lời tuyên bố ñể in ra , ñóng khung, treo lên tường;

•

Ý tưởng trong tuần của Millionaire Mind;

•

Lời nhắc nhở hành ñộng của Millionaire Mind;

•

“Cam kết Thịnh vượng” ñể in ra và ñóng khung, treo lên tường;

Như tôi ñã nói ở trên, tôi ñã học ñược cách của tôi ñể ñi ñến thành công, vậy bây giờ
ñến lượt tôi hỗ trợ người khác. Sứ mệnh của tôi là ñào tạo và khích lệ mọi người sống theo
khả năng cao nhất của họ dựa trên lòng dũng cảm, mục ñích và niềm vui thay vì nỗi sợ, sự
cần thiết và trách nhiệm.
Tôi thực sự ñược ban phúc ñể có những khóa ñào tạo, buổi thảo luận, hội thảo và
những buối cắm trại làm biến ñổi cuộc sống của mọi người nhanh chóng và bền vững. Tôi
rất vui mừng khi ñã có thể giúp trên 250,000 người trở nên giaù có hơn và hạnh phúc hơn.
Từ tim tôi tới trái tim bạn, tôi xin mời bạn tham dự khóa học ba ngày MMI. Sự kiện này sẽ
ñưa bạn ñến một mức ñộ thành công mới. Khóa học là nơi chúng tôi sẽ thay ñổi kế hoạch tài
chính trong tâm thức của bạn ngay tại chỗ.
Trong một kỳ nghỉ cuối tuần ñáng kinh ngạc bạn sẽ hiểu ra bất kỳ ñiều gì ñang kéo
giữ bạn lại phía sau, ra xa khỏi việc ñạt ñược khả năng tài chính cao nhất của bạn. Bạn sẽ
thoải mái vượt qua khóa học với một cái nhìn mới lên cuộc sống, tiền bạc, quan hệ và chính
bản thân mình. Nhiều người tham dự ñã coi khóa MMI như một rong những kinh nghiệm
quan trọng nhất trong cuộc ñời họ. Nó rất vui vẻ, phấn chấn, và ñược lồng vào một kiến
thức sâu sắc và những kỹ năng tài chính quí báu. Bạn sẽ gặp hàng trăm người có cùng cách
nghĩ ñến từ khắp nơi trên thế giới, nhiều người trong số họ có thể trở thành ñối tác kinh
doanh và bạn lâu năm với nhau. Khóa học ñó quá cốt yếu ñối với bạn ñể tham gia, nên trong
một khoảng thời gian, người xuất bản cuốn sách và tôi quyết ñịnh cung cấp học bổng cho
bạn và một thành viên gia ñình tham gia học miễn phí, như khách mời của chúng tôi. Vâng
ñúng thế, cả hai bạn ñến dự miễn phí!”
Hãy xem những trang tiếp theo về những chi tiết của học bổng ñó cho bạn.
Tạm thời ñến ñây là vậy. Cảm ơn ñã dành thời gian quí báu của bạn ñể ñọc cuốn
sách này. Tôi chúc bạn thành công to lớn và hạnh phúc thực sự, và tôi mong sẽ ñược gặp
bạn trong thời gian sớm nhất.
Vì tự do của bạn.
T.Harv Eker.
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Trong khóa học Nghi Giau Lam Giau - NGLG bạn sẽ ñược mở rộng tầm nhìn về
những vấn ñề nêu trong sách này bằng cách học những ñiều sau:
•

Làm sao thay ñổi bền vững kế hoạch tài chính của bạn thành kế hoạch tự
nhiên và tự ñộng ñể thành công;

•

Qui trình từng bước ñể chiến thắng trong cuộc chơi tiền bạc sao cho bạn
không bao giờ phải làm việc nữa, trừ khi bạn chọn làm thế;

•

Kế hoạch ñộc ñáo và hiệu quả ñể tạo ra thu nhập cao và sự giàu có;

•

Làm sao tăng tốc ñộ ñến tự do tài chính lên gấp bốn lần;

•

Phương pháp quản lý tiền ñơn giản và hiệu quả nhất thế giới;

•

Những thói quen của người giàu thực sự;

•

Xác ñịnh những lý do ẩn dấu bên dưới của hầu hết các vấn ñề về tiền bạc;

•

Mười hai phương cách ñể có thu nhập thụ ñộng sao cho bạn có the kiếm
ñược tiền khi bạn ngủ;

•

Làm sao ñể giải phóng những khối cảm xúc ñã chìm lắng trong bạn ñã và
ñang cản trở bạn ñến với thành công, thịnh vượng;

•

Làm sao ñể nhận ra “tính cách tiền bạc” của cá nhân bạn sao cho bạn có thể
xây dựng trên những ñiểm mạnh và khắc phục các ñiểm yếu.

Cuối khóa học, bạn sẽ có năng lực bên trong ñể tạo ra sự giàu có và, quan trọng nhất,
ñể giữ ñược sự giàu có của bạn và phát triển nó. ðiều tốt nhất là, chính chiến lược và năng
lực bên trong ñể làm việc và tạo ra thành công về tiền bạc của bạn sẽ ñến cùng với sự thanh
thản bên trong và hạnh phúc của bạn nữa.
Bất kể bạn ñã là triệu phú, là trung lưu hay ñang phá sản, nếu bạn không 100 phần
trăm hài lòng với thu nhập của mình, với tổng tài sản của mình hay với mức ñộ hạnh phúc
của mình, với mức ñộ thành công của mình và bạn biết bạn còn có nhiều tiềm năng hơn
những kết quả ñã nhận ñược, thì hãy ñăng ký tham dự NGLG hôm nay.
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