
ถอดบทสัมภาษณ์ Janet Attwood – The Queen of Passion 
 

กิตต ิ:  (แนะน ำ) Janet Attwood – เจ้ำของ New York Time Bestseller  

The Passion Test, The Hidden Rich, Breakthrough, From Sad To Glad  

และ Janet ยงัเป็น Expert ในกำรใช้ชีวิตแบบ Passionate Life 

 

Janet ได้เป็นผู้บรรยำยในงำนสมัมนำร่วมกบั  

Dalai Lama, Sir Richard Branson, Jack Canfield ฯลฯ 

 

Janet เป็นเจ้ำของหลกัสตูร The Passion Test ท่ีมีผู้สอนเป็นพนัๆ คนทัว่โลก  

และยงัได้สร้ำงหลกัสตูร Passion Test for Business, Passion Test for Kid & Teen 

Passion Test for Coach และบคุคลไร้บ้ำน 

 

และ Janet ยงัเป็นครูท่ีมีจิตใจอำสำ  

เคยได้รับรำงวลัอำสำสมคัรยอดเย่ียมจำกประธำนำธิบดีสหรัฐอีกด้วย 

ผมเช่ือวำ่คณุจะรักเธอ เหมือนกนักบัผมแนน่อน!!  

 

ผมขอแนะน ำ Janet Bray Attwood 

 

เจเนท : กิตต ิไมว่ำ่คณุพดูอะไรก็ตำมเม่ือสกัครู่นี.้.. มนันำนมำกกกกกก  ^___^ มนัตลกจริง 

 

กิตต ิ:  555 เพรำะผมมีหลำยสิ่งท่ีจะคยุ และผมเช่ือวำ่เขำจะรักคณุ เหมือนผมแนน่อน  

ขอบคณุมำกๆ ท่ีให้เวลำส ำหรับกำรสมัภำษณ์ครัง้นี ้เพ่ือให้ได้รับสิ่งดีๆ  

 

เจเนท : พวกเรำทกุคนใน Passion Test Family รักคณุนะกิตติ  

และพวกเรำต้องกำรท่ีจะเดนิทำงไปประเทศไทยมำกๆ 

 ประเทศไทย คือ Home of The Heart และวนันีฉ้นัก็ใสห่วัใจชิน้พิเศษของฉนัมำด้วย 

 

 



กิตต ิ:  โอเคเรำมำเร่ิมกนัเลย, คณุคือ Queen of The Passion  

และเป็น Expert เร่ืองกำรใช้ชีวิตท่ีเป่ียมไปด้วย Passion 

 

คณุชว่ยบอกหนอ่ยได้ไหมวำ่ท ำไม Passion มนัถึงส ำคญักบักำรประสบควำมส ำเร็จ? 

 

เจเนท : ฉนัคดิวำ่ทกุๆ คน นำ่จะรู้ค ำตอบอยู่แล้วนะ 

 

ฉนัหมำยถึงวำ่... ถ้ำคณุมีบริษัท คณุจะจ้ำงคนท่ี ดซูงักะตำย ไร้พลงั และวิญญำณไหม?  

หรือคณุจะจ้ำงคนท่ี ดมีูพลงั ต่ืนเต้น และพดูว่ำ เขำสนกุท่ีจะท ำงำน  

ต่ืนเต้นท่ีจะได้เร่ิมท ำสิ่งใหม่ๆ และฉนัรักในสิ่งท่ีฉันท ำ 

 

คณุจะจ้ำงใครละ่? 

 

มนัมีหนงัสือเลม่หนึง่ท่ีพดูถึงในหนงัสือ The Passion Test ท่ีช่ือวำ่ Success Build To Last  

(หนงัสือเลม่นี ้แปลไทยเม่ือปี 2549 ในช่ือวำ่ “สร้ำงควำมส ำเร็จยิ่งยง) น่ีเป็นหนงัสือท่ีส ำเร็จมำกๆ 

 

ผู้ เขียนหนงัสือเลม่นี ้เขำได้สมัภำษณ์คนท่ีประสบควำมส ำเร็จมำกๆ หลำยคน  

และไมใ่ชแ่คค่นท่ีประสบควำมส ำเร็จแค ่5 ปี หรือ 7 ปี เท่ำนัน้ 

แตเ่ขำสมัภำษณ์คนท่ีประสบควำมส ำเร็จถึง 20 ปี 30 ปี 40 ปี หรือ 50 ปีเลยทีเดียว 

 

คนแบบ ไมเคลิ เดล จำก Dell Computer,  

ประธำนำธิบดีจิมม่ี คำร์เตอร์ และคนอ่ืนๆ อีกกวำ่ 200 คน 

และในกำรสมัภำษณ์นัน้ เขำพบวำ่ทกุๆ คนท่ีเขำสมัภำษณ์นัน้ พวกเขำล้วน “สร้ำงนิสยั” 

 

น่ีคือค ำท่ีส ำคญัมำกๆ  

 

นัน้หมำยควำมว่ำ พวกเขำไมไ่ด้เกิดมำแล้วส ำเร็จเลย  

พวกเขำไมไ่ด้คำบช้อนเงินช้อนทองมำ 

พวกเขำไมไ่ด้เกิดมำแล้วมีชีวิตแบบด๊ีดี ง๊ำยง่ำยเลย 



 

แตส่ิ่งท่ีพวกเขำทกุคนมีเหมือนๆ กนัก็คือ พวกเขำล้วน “สร้ำงนิสยั” 

นิสยัท่ีจะเลือก และตดัสินใจ จำกสิ่งท่ีส ำคญั มีคณุคำ่ และมีควำมหมำยตอ่พวกเขำ 

 

เขำตดัสินใจ และเลือกสิ่งเหลำ่นัน้ เป็นประจ ำ 

พวกเขำไมเ่สียเวลำให้กบัสิ่งท่ีไมส่ ำคญัเลย 

 

สิ่งแรกเลยก็คือ พวกเขำล้วนมีควำมชดัเจน!  

พวกเขำชดัเจนวำ่เขำต้องกำรอะไร 

เหมือนกบัท่ี Passion Test ท ำ 

 

The Passion Test คือ ระบบท่ีชว่ยให้ผู้คน ชดัเจนแจม่แจ้ง 

มนัชดัเจนมำจำกภำยใน เหมือนกบัวำ่ถ้ำเขำหลบัตำ  

และเห็นภำพโลกท่ีพวกเขำเลือกจะเป็น จำกภำยในเลย 

 

เม่ือคณุออกแบบโลกท่ีคณุเลือก โลกท่ีสวยงำมจำกภำยใน 

มนัก็จะแสดงออกมำผ่ำนโลกภำยนอก 

 

และผู้คนเหลำ่นี ้ล้วนรู้ในสิ่งนี ้ 

รู้วำ่ควำมชดัเจน มนัส ำคญัมำกๆ 

 

เหมือนท่ีเพ่ือนท่ีดี และผู้น ำกำรเปล่ียนแปลงท่ียอดเย่ียมของฉนั  

T Harv Eker ได้กลำ่วไว้วำ่.. “Clarity is Power: ควำมชดัเจนคือพลงั” 

 

สิ่งท่ีผู้คนเหลำ่นีท้ ำก็คือ พวกเขำใช้ชีวิต โดยกำรเลือกแตส่ิ่งท่ีใช่ 

และพวกเขำท ำมนั..... ต ล อ ด เ ว ล ำ!!! 

 

มนัอำจไมไ่ด้ง่ำยนกั แตพ่วกเขำท ำมนัตลอดเวลำ 

น่ีคือสิ่งท่ีพวกเขำ “สร้ำงนิสยั” ขึน้มำ 



 

และส ำหรับทกุๆ คน ท่ีก ำลงัฟังอยู่ 

1 ในควำมลบัท่ีจะใช้ชีวิตท่ีเป่ียมไปด้วย Passion 

นัน้ก็คือ “กำรมีควำมชดัเจน” 

 

มนัหมำยควำมวำ่อะไร? 

หมำยควำมวำ่ จงมีควำมชดัเจนวำ่สิ่งท่ีมีควำมหมำยกบัคณุคืออะไร 

 

ตอนนี ้The Passion Test คือ เคร่ืองมืออนัดบั 1 ท่ีถกูใช้ทัว่โลก 

เพ่ือชว่ยให้ผู้คนมีควำมชดัเจนวำ่ Passion คืออะไร น่ีคือระบบท่ีดีมำกๆ 

 

คณุได้พดูถึง Jack Canfield ตอนท่ีแนะน ำฉนัใชไ่หม กิตติ 

 

Jack Canfield คือชำยท่ีเดนิทำงไปมำแล้วทัว่โลก  

และเขียนหนงัสือในซีรีย์ The Chicken Soup for The Soul 

 

วนันงึ Jack Canfield มำหำฉนั และพดูวำ่.. 

(Jack เป็น 1 ใน Passion Test Facilitator ดว้ย) 

  

“คณุรู้ไหม Janet มนัมีเคร่ืองมือมำกมำยบนโลกนี ้

แตร่ะบบ (SYSTEM) ท่ีคณุได้สร้ำงขึน้มำ 

คือระบบท่ีไมมี่วนัผิดพลำด!” 

(SYSTEM = Save Yourself Time, Energy and Money) 

 

ซึง่หมำยควำมวำ่ ตรำบใดท่ีเขำท ำตำมระบบ 

เขำจะประสบควำมส ำเร็จ 

 

มนัยอดเย่ียมมำกใชไ่หมละ่ 

 



คณุไมต้่องกงัวล... แคเ่ดนิตำมระบบ  

แล้วมองดผูลลพัธ์ท่ีวิเศษสดุๆ ในชีวิต 

 

กิตต ิ:  ใชเ่ลย Passion มนัส ำคญัจริงๆ ตอ่ควำมส ำเร็จ 

 

เจเนท : รู้อะไรไหมกิตติ! ผู้คนท่ีรักในสิ่งท่ีเขำท ำ 

เรำจะอยำกอยู่ใกล้เขำ พวกเขำเป็นเหมือนแมเ่หล็ก 

 

เพรำะเวลำท่ีเรำมี Passion เรำจะมีควำมสขุ 

คณุจะเตบิโต คณุจะมีคล่ืนพลงังำนบวกๆ  

 

และใครจะไมอ่ยำกอยู่ใกล้คนแบบนัน้ละ่? 

 

เม่ือคณุมี Passion คณุรักในสิ่งท่ีคณุก ำลงัท ำ 

คณุจะมีไอเดียมำกมำย และสนกุกบัมนั 

 

The Passion Test คือกำรพดูถึง 

ควำมชดัเจนวำ่อะไรคือสิ่งท่ีคณุรัก 

ไมไ่ด้พดูถึงสิ่งท่ีคนอ่ืน หวงัให้คณุเป็น 

 

แตเ่ป็นสิ่งท่ีคณุแคร์มำกท่ีสดุ 

 

“คณุ คือ คณุ” ท่ีเรำพดูแบบนี ้

เพรำะเรำทกุคน มีบทบำทเป็นของตวัเอง 

เรำทกุคนมีบทชีวิตท่ีเป็นของตวัเอง 

 

เม่ือเรำชดัเจนวำ่ สิ่งท่ีเรำรักคืออะไร 

และเรำเดนิตำม Passion นัน้ 

นัน้คือเส้นทำงของกำร “ท ำน้อย แตไ่ด้มำก” 



นัน่คือเส้นทำงท่ีมีแรงต้ำนน้อยมำกๆ 

 

บนเส้นทำงนัน้ จกัรวำลจะสนบัสนนุคณุ 

และชีวิตของคณุจะ FLOW 

 

ท ำน้อย แตไ่ด้มำก นัน่คือสิ่งท่ี Passion Test พดูถึง 

และใครบ้ำงละ่... ท่ีจะไมอ่ยำกได้ผลลพัธ์แบบนัน้ 

 

กิตต ิ:  ฟังดแูล้วยิ่งชดัเจนว่ำ Passion ส ำคญัตอ่ควำมส ำเร็จมำกๆ  

 แตท่ ำไมคนสว่นใหญ่ ถึงได้สญูเสีย Passion ของตวัเองไป 

ท ำไมคนสว่นมำก ถึงไมรู้่วำ่ Passion ของตวัเองคืออะไร? 

 

เจเนท : มนัมีงำนส ำรวจท่ีเผยว่ำ 4 ใน 5 ของคน  

ไมไ่ด้ใช้ชีวิตตำม PASSION ของตนเอง 

ฉนัคดิวำ่ตอนนีผ้ลส ำรวจน่ำจะเป็น 3 ใน 5 แล้ว 

 

แตม่นัก็ยงัเป็นสถิตท่ีิแย่อยูจ่ริงไหม 

 

สงัเกตไหม เวลำท่ีคณุอ่ำนข่ำวตำ่งๆ 

ขำ่วดีๆ มนัไมไ่ด้มีอยูม่ำกสกัเทำ่ไหร่ 

 

สำเหตท่ีุ Passion มนัส ำคญัมำกๆ  

ก็เพรำะวำ่ “พวกเรำทกุคนล้วนมีผลกระทบตอ่กนัและกนั” 

 

เม่ือเรำต่ืนมำแล้วไมมี่ควำมสขุ  

มนัก็จะสง่ผลกระทบตอ่คนรอบๆ ตวัเรำด้วย 

 

แล้วเรำสญุเสีย Passion ได้ยงัไง?  

เรำหลดุออกจำกทำงเดนิของเรำเองได้ยงัไง? 



 

ตอนท่ีเรำเป็นเดก็ เรำมีควำมฝัน 

 

ฉนัจ ำได้ตอนท่ีฉนัเป็นเดก็ 

ตอนท่ีแมฉ่นัหลบัไปแล้ว 

ฉนัจะออกไปท่ีถนน และเต้นใต้แสงไฟ 

 

ท ำเหมือนว่ำฉนัเป็นนกัแสดงท่ียิ่งใหญ่ 

และฉนัเร่ิมพดูถึงเร่ืองรำวของฉนั 

นัน้คือสิ่งท่ีฉนัท ำตอนเป็นเด็ก 

 

พวกเรำสว่นใหญ่รู้วำ่เรำรักอะไรในตอนท่ีเรำเป็นเดก็ 

แตห่ลงัจำกนัน้ อะไรเกิดขึน้ล่ะ!!! 

 

คนบำงคนเร่ิมเข้ำมำ  

อำจเป็นพ่อแม ่พ่ีน้อง 

ลงุปำ้ น้ำอำ คณุครู 

บอกเรำวำ่...  

 

“คณุคิดวำ่คณุเป็นใครกนั? 

คณุยงัเก่งไมพ่อ ยงัดีไมพ่อ ฉลำดไมพ่อ 

ยงัเรียนไมพ่อ มีเงินไมพ่อ คณุใช้สีผิด คณุ... ฯลฯ” 

 

และสิ่งท่ีเกิดขึน้ก็คืออะไร? 

 

สิ่งท่ีเกิดขึน้ก็คือ... 

เรำคิดวำ่พวกเขำคือคนท่ีนำ่เช่ือถือ 

และเรำก็เลือกท่ีจะเช่ือวำ่ “พวกเขำถกูต้อง” 

“ทกุสิ่งท่ีเขำพดูมำมนัถกูต้องแล้ว” 



 

เพ่ือนของฉนั Mark Victor Hanson  

ผู้ เป็นเพ่ือนของ Jack Canfield บอกว่ำ 

สิ่งท่ีพวกเรำควรท ำคือ JOB 

Just Over Broke!! (แคดี่กว่ำถงัแตกนิดนงึ!) 

 

เรำควรท ำเพ่ือควำมมัน่คง ควำมปลอดภยั 

เรำไมค่วรท่ีจะท ำในสิ่งท่ีเรำรัก 

 

ผู้คนมำกมำยต่ืนขึน้มำในอำย ุ30 ... 40... 50 

แล้วพดูวำ่ “โอ้พระเจ้ำ!!! ชีวิตฉนัอยูท่ี่ตรงไหนเนีย้!” 

 

ส ำหรับคนท่ีก ำลงัฟังอยูต่อนนี ้

ถ้ำคณุก ำลงัรู้สกึว่ำ มนัยำกเหลือเกินท่ีจะลกุขึน้จำกเตียงนอน 

หรือรู้สกึวำ่ ชีวิตมนัไมไ่ด้มีควำมหมำยอะไร  

ไมมี่จดุมุง่หมำย และชีวิตมนัยำกเหลือเกิน 

ทกุสิ่งมนัดไูมร่ำบร่ืนเอำเสียเลย 

 

อยำ่งท่ีได้พดูไปแล้ว The Passion Test 

จะชว่ยให้ชีวิตของคณุอยูใ่นสภำวะท่ีรำบร่ืน (FLOW) 

 

ควำมรำบร่ืนหมำยถึง เม่ือคณุเร่ิมท่ีจะเลือกสิ่งตำ่งๆ 

จำกสิ่งท่ีคณุรู้สึกแคร์มำกท่ีสดุกบัคณุ 

และคณุจะเป็นคนเปิดรับ เปิดรับสิ่งดีๆ เข้ำมำในชีวิต 

ใจของคณุเปิดกว้ำงออกมำ เพ่ือรอรับมนั 

 

และเม่ือใจคณุเปิด คณุก็จะมองเห็น ของขวญัล ำ้คำ่ในตวัคณุ 

 

น่ีคือควำมลบั!! 



 

เรำทกุคนล้วนมีของขวญัล ำ้คำ่อยูใ่นตวั 

ของขวญัจำกจกัรวำล ท่ีสง่มำหำเรำทกุๆ วินำที 

 

เป็นเหมือนสญัญำณน ำทำงให้เรำ 

เพ่ือท่ีจะเตมิเตม็ชีวิตท่ีสวยงำมของเรำเอง 

 

แตเ่ม่ือคณุรู้สกึเศร้ำ รู้สกึแย่ รู้สกึทกุข์ 

คณุก็แค ่“รู้ตวั” แค ่“รู้ตวัเท่ำนัน้” 

 

ในตอนนัน้คณุจะรู้สกึ “ปิด” 

(ร่างกายของคณุจะดูห่อๆ และหดหู่) 

เม่ือคณุปิด นัน่มนัตรงกนัข้ำมกบักำรเปิด 

และคณุก็จะมองไมเ่ห็นของขวญัล ำ้คำ่ในตวัเอง 

 

ของขวญัท่ีมนัอยูใ่นตวัคณุตลอดเวลำ! 

 

สิ่งท่ีเรำพดูเสมอใน The Passion Test ก็คือ 

Passion เป็นเหมือนเศษขนมปัง  

ท่ีจะน ำพำคณุไปสูชี่วิตท่ีใชข่องคณุ 

 

เหมือนกำรท่ีคณุเดนิตำมเศษขนมปังทีละก้ำว 

เม่ือคณุเลือกตดัสินใจเลือกจำก Passion ในครัง้แรก 

ประตก็ูจะเปิดออก และประตบูำนอ่ืนก็จะปิดลง 

 

และเม่ือคณุเดนิไปตำมเส้นทำงสำยนี ้

คณุก็จะเจอกบัประต ูท่ีเผยให้คณุได้เห็น  

“วตัถปุระสงค์ในกำรมีชีวิตของคณุ” 

 



ท ำไมฉนัถึงอยูท่ี่น่ี? ท ำไมฉนัถึงมีชีวิตแบบนี?้ 

 

ฉนัมีสิ่งหนึง่ท่ีต้องกำรจะบอกคณุ  

 

เม่ือเรำเตม็เป่ียมไปด้วยควำมรักเพ่ือผู้คน 

และสิ่งสดุท้ำยท่ีพวกเรำทกุคนล้วนต้องกำรก็คือ 

 

กำรสง่มอบของขวญัของเรำให้ผู้ อ่ืน 

และนัน่คือสิ่งท่ีท ำให้เรำมีชีวิต.. เพ่ือท่ีจะสง่มอบของขวญัของเรำ 

 

ของขวญัของเรำหมำยถึง.. 

คณุ คือ คณุ เจเนท คือ เจเนท 

และทกุคนท่ีก ำลงัฟังอยู ่คณุ คือ คณุ 

 

เม่ือเรำอยูใ่นพืน้ท่ีนัน้ ชีวิตเรำก็จะรำบร่ืน 

มีชีวิตท่ีอดุมสมบรูณ์ มีควำมอดุมสมบรูณ์ 

และพืน้ท่ีนัน้จะเกิดขึน้ เม่ือเรำส่งมอบของขวญัของเรำ 

 

และในเส้นทำงของ Passion คือเส้นทำงของ ควำมสขุ 

คณุต้องกำรจะมีควำมสขุไหม? 

 

กิตต ิ:  ว๊ำว! มนัโดนใจผมมำกเลย!!  

บำงครัง้เรำก็มีข้อจ ำกดัทำงควำมคิด 

ท่ีมำฉดุรัง้ชีวิตเอำไว้ ไมใ่ห้เร่ิมใช้ชีวิตตำม Passion 

 

เป็นควำมเข้ำใจท่ีดีมำกๆ  

 

และ.. 

 



เจเนท : กิตต ิฉนัขอแบง่ปัน อะไรอีกสกัอยำ่ง โอเคไหม? 

 

กิตต ิ:   ได้เลย 

 

เจเนท : โอ้!! คณุยงัไมรู้่เร่ืองนี ้

 

 ฉนัพึง่จะเขียน eBook เลม่ใหมเ่สร็จ 

มนัช่ือวำ่ The Miracle of Self-Love 

“มหศัจรรย์ของกำรรักตวัเอง” 

 

จำกควำมลบัท่ีน่ำมหศัจรรย์ 

สูก่ำรมีชีวิตท่ีคณุใฝ่ฝัน 

 

ซึง่มนัก ำลงัจะเปิดตวัท่ีญ่ีปุ่ น ใน 2 สปัดำห์นี ้

 

และส ำหรับคนท่ีจะมำเจอฉันท่ีประเทศไทย 

ในงำนสมัมนำ 2 วนั ท่ีฉนัและกิตตจิะจดัร่วมกนั  

 

ท่ีมีช่ือวำ่ Create Your Fabulous Life 

“ออกแบบชีวิตท่ีใช ่ท ำก ำไรจำกสิ่งท่ีรัก” 

ในวนัท่ี 25 – 26 มิถนุำยน 2559 

 

และเม่ือฉนัไปถึง สิ่งท่ีฉนัต้องกำรให้ทกุคน 

ท่ีเข้ำร่วมโปรแกรมนีไ้ด้รับก็คือ eBook เลม่นี ้

 

และนีคื้อ ของขวญัพิเศษจำกฉนั! 

หนงัสือเลม่ใหมล่ำ่สดุ!! 

 

กิตต ิ:  เย่ียมไปเลย  



 

เจเนท : ท ำไมฉนัถึงพดูถึงมนัในตอนนี!้ 

  

เพรำะวำ่มนัชว่ยเตือนให้ฉนันกึถึง 

ตอนแรกฉนัสร้ำง The Passion Test 

ฉนัพดูเสมอวำ่ ฉนัเปิดรับมนัเข้ำมำ 

 

และมนัคือของขวญั 

ท่ีผู้จดักำรของจกัรวำล สง่มำให้ฉนั 

 

ทัง้ๆ ท่ีในตอนแรก ท่ีฉนัคิดถึง 

กำรใช้ชีวิตตำม Passion ฉนัยงัไมรู้่จกัมนัเลย 

 

ฉนัได้ตระหนกัวำ่... 

 

เม่ือใครก็ตำม พดูวำ่ “ได้”  

กบัสิ่งท่ีพวกเขำรัก อยูเ่ป็นประจ ำ 

สิ่งนัน้มนัจะเตบิโตมำกขึน้เร่ือยๆ  

และพวกเขำก็จะรักตวัเองมำกย่ิงขึน้ไปด้วยเชน่กนั 

 

เพรำะมนัต้องใช้ควำมกล้ำมำกๆ  

ท่ีจะพดูวำ่ “ได้” กบัสิ่งท่ีคณุรักมนัจริงๆ 

 

และส ำหรับทกุคนท่ีก ำลงัฟังอยู่ 

บอ่ยครัง้แคไ่หนท่ีคณุพดูวำ่ “ได้” กบัค ำขอของคนอ่ืน 

ทัง้ๆ ท่ีภำยในใจของคณุก ำลงับอกว่ำ..... “ไม”่  

 

นัน่เพรำะวำ่คณุ “กลวั” 

กลวัวำ่คณุจะท ำให้เขำไมพ่อใจ 



คณุคิดวำ่เขำอำจจะไมช่อบคณุ 

 

และคณุก็พดูวำ่ “ได้” กบัเขำ 

ทัง้ท่ีมนัคือ “ไม”่ ส ำหรับตวัเอง 

 

และน่ีคือสิ่งท่ียอดเย่ียม 

ท่ีคณุจะชดัเจนวำ่ Passion ของคณุคืออะไร 

 

นัน้คือสิ่งท่ีพวกเรำจะท ำด้วยกนั 

แบบลงลกึเลยทีเดียว!! 

 

และฉนัรู้วำ่ กิตต ิก ำลงัพดูเร่ือง  

The Passion Test ในประเทศไทยแล้ว 

 

แตฉ่นัจะพำคณุลงลกึไปย่ิงกวำ่นัน้ 

และใช้กระบวนกำรเจง๋ๆ อ่ืนๆ ให้คณุลงลกึลงไปอีก 

 

คณุจะได้ท ำกิจกรรมมำกมำย 

มีกำรร่วมสนกุกนั มนัจะสนกุ 

และมนัจะตรงเข้ำไปในใจของคณุ 

เพ่ือให้ทกุๆ คน ได้รู้วำ่อะไร 

คือสิ่งท่ีคณุต้องกำรให้เกิดขึน้ในชีวิตกนัแน่ 

 

มนัจะเป็น GPS ท่ียอดเย่ียมให้คณุ 

เป็นแผนท่ี ท่ีสดุยอดสดุๆ  

เพ่ือจะค้นพบ ของขวญัล ำ้คำ่ ในตวัคณุ 

 

เม่ือคณุรู้แล้ววำ่ สิ่งท่ีส ำคญัท่ีสดุคืออะไร 

และคณุจะมีควำมกล้ำท่ีจะเลือกท ำในสิ่งนัน้ 



เทำ่กบัว่ำคณุก ำลงัท ำให้ควำมรักตวัเอง  

เตบิโตมำกยิ่งขึน้เร่ือยๆ 

 

มนัส ำคญัมำกๆ ท่ีคณุจะรักตวัเอง 

ท่ีจะรักตวัเองในแบบท่ีคณุเป็น 

และเคำรพในควำมตวัของตวัเอง 

 

และคณุมีควำมกล้ำท่ีจะเดนิตำม Passion ของคณุ 

ชีวิตจะสอนคณุเองว่ำคณุควรจะต้องท ำมนัอยำ่งไร 

 

ฉนัต่ืนเต้นมำกๆ ท่ีจะได้มำเมืองไทย 

 

ฉนัขอบอกอีกครัง้วำ่ 

The Passion Test มนัไมใ่ชแ่คก่ระบวนกำร 

แตม่นัคือกำรเปล่ียนรูปแบบชีวิต!! 

 

ส ำหรับทกุๆ คนท่ีมำ 

คณุจะได้ใช้เคร่ืองมือท่ีวิเศษสดุๆ 

ท่ีจะสำมำรถเปล่ียนแปลงชีวิตคณุ 

จำกภำยในสูภ่ำยนอก!! 

 

และฉนัสญัญำเลยวำ่…. 

ชีวิตของคณุ จะไมมี่วนัเหมือนเดมิอีกตอ่ไป 

และคณุก็จะได้เรียนรู้กำรสร้ำงรำยได้จำกมนั 

ซึง่จะท ำให้คณุมัง่คัง่มำกยิ่งขึน้ 

มีสขุภำพท่ีดีขึน้ สมัพนัธ์ภำพก็จะดีขึน้ 

 

เร่ืองดีๆ มำกมำยจะเกิดขึน้กบัคณุ 

 



กิตต ิ:   ว๊ำว! โดนใจมำกๆ อีกแล้ว  

 ผมต่ืนเต้นแทนคนไทยจริงๆ  

 

เจเนท : ฉนัก็ต่ืนเต้นเหมือนกนั 

 ฉนัไมเ่คยไปท่ีประเทศไทยมำก่อน 

 

ฉนัเดนิทำงมำมำกมำยทกุมมุโลก 

ฉนัมีบ้ำนอยู ่3 หลงั และรู้อะไรไหม 

 

ฉนัเดนิทำงไปทัว่ทกุมมุโลก 

เพ่ือแบง่ปันบนเวทีใหญ่ๆ มำกมำย 

เก่ียวกบักำรใช้ชีวิตตำม Passion 

 

กำรไปประเทศไทยครัง้นีท้ ำให้ฉนัต่ืนเต้นมำกๆ  

เพรำะฉนัรัก “ควำมรัก” ท่ีมีอยูใ่นประเทศไทย 

 

คณุจะได้ใกล้ชิดกบัฉนั 

และฉนัต้องกำรท่ีจะสร้ำงสงัคม 

ท่ีเป่ียมไปด้วยควำมรักในประเทศไทย 

 

กิตต ิ:  ฟังดนูำ่สนกุ และยอดเย่ียมมำกๆ เลย 

 และผมยงัมีค ำถำมอีกเล็กน้อย... 

 

 เม่ือคนได้ค้นพบ Passion ของตวัเองแล้ว 

 และได้รู้วำ่สิ่งท่ีส ำคญัในชีวิตของเขำคืออะไร 

 

แล้วกำรใช้ชีวิตตำม Passion เนีย้ มนัจะง่ำยไหม? 

  

เจเนท : รู้อะไรไหม? มนัจะง่ำย เม่ือคณุมี “ระบบ” 



มนัจะง่ำย เพรำะคณุจะได้เคร่ืองมือหลำยอยำ่ง 

จำก Passion Test Program 

 

และสิ่งท่ีทกุคนจะได้รับกลบัไป 

หลงัจำกผำ่นงำนสมัมนำ 2 วนันีแ้ล้ว 

(25 – 26 มิถนุำยน 2559) 

 

คณุจะได้ออกแบบ ชีวิตในฝันท่ีชดัเจน 

ได้แผนท่ีท่ีชดัเจน วำ่คณุต้องกำรจะไปท่ีไหน 

รู้วิธีกำรท่ีคณุจะท ำให้มนัเป็นจริง 

และรู้วำ่ตวัตนท่ีแท้จริงของคณุคือใคร 

 

และคณุจะได้เข้ำร่วมในกลุม่ 

ท่ีคณุจะได้รู้จกัเพ่ือนคนอ่ืนๆ 

 

เพรำะบำงครัง้คณุอำจจะลืมใช้ชีวิตตำม Passion 

คณุอำจจะมีข้ออ้ำง หรือคิดถึงข้อจ ำกดับ้ำงอยำ่ง 

หรือคิดว่ำน่ีไมใ่ชเ่วลำของฉนั 

 

เรำจะชว่ยให้คณุไมก่ลบัไปเป็นแบบนัน้ 

ด้วยกำรสร้ำงกลุม่ท่ีช่ือวำ่ Mastermind 

 

ในกลุม่ Passion Mastermind ท่ีสวยงำม 

เป็นโอกำสท่ีคณุจะได้ร่วมกิจกรรมกนัเป็นทีม 

 

ซึง่ค ำวำ่ TEAM ใน Passion Test เรำจะหมำยถึง 

Together Everyone Achieve Miracle 

(เม่ือร่วมมือกนั ทกุๆ คนจะบรรลเุปำ้หมำยอย่ำงมหศัจรรย์) 

 



ซึง่ทกุคนจะได้ร่วมในสงัคมท่ีเป่ียมไปด้วยควำมรัก 

Inspiring Transformation Through Love 

(แรงบนัดำลใจสูก่ำรเปล่ียนแปลงด้วยควำมรัก) 

 

แตค่ณุยงัจะได้อยู่ร่วมกนัในกลุม่เล็กๆ 

ท่ีทกุๆ คนจะชว่ยเหลือกนั เพ่ือไปสูชี่วิตในฝัน 

 

กิตต ิ:  เย่ียมเลยครับ นัน่หมำยควำมวำ่ 

 คณุจะมีกลุม่ท่ีให้ทกุคนสนบัสนนุกนัและกนั 

 เพ่ือให้ทกุคนเติบโต และมีชีวิตท่ีใชไ่ปด้วยกนั 

 

ผมยงัมีค ำถำมอีกอยำ่ง 

เพรำะวำ่คนสว่นใหญ่มกัจะถำมผมวำ่.. 

“ฉนัไมเ่คยรู้เลยว่ำ Passion คืออะไร?” 

ไมเ่คยรู้เลยวำ่รักอะไร และไมเ่คยคิดถึง Passion มำก่อน 

 

ถ้ำฉนัมำเข้ำร่วมสมัมนำนี ้ฉันจะเจอ Passion ของฉนัไหม 

 

เจเนท : โอ้!! ฉนัรู้เลยว่ำมนัรู้สกึยงัไง เพรำะฉนัก็เคยเป็นแบบนัน้มำก่อน 

  

มนัมีชว่งหนึง่ของชีวิต ท่ีฉนัไมมี่ไอเดียเลย วำ่ Passion คืออะไร 

 

เพรำะฉนัเคยเป็นแบบนัน้ และผำ่นมนัมำแล้ว  

ฉนัเดนิทำงไปทัว่โลก และได้เป็นแรงบนัดำลใจ 

ให้คนเป็นแสนๆ ทัว่โลก ให้ใช้ชีวิตตำม Passion 

 

ดงันัน้ฉนัอยำกจะบอกทกุคนท่ีก ำลงัคิดวำ่…. 

“โอ้มำยก๊อด ฉนัไมเ่คยรู้เลยว่ำ Passion ของฉนัคืออะไร?” 

 



วำ่... “ใช”่... “คณุจะได้พบ Passion ของคณุ” 

 

และฉนัสญัญำ วำ่จะท ำให้คณุค้นพบมนัจริงๆ 

เพรำะฉนัเคยเป็นมำแล้ว และรู้วำ่มนัรู้สกึยงัไง 

 

และบำงครัง้คณุอำจจะไมส่ำมำรถคิดได้ว่ำ  

อะไรกนันะท่ีจะท ำให้โลกของฉนัมนัมีสีสนั 

แตค่ณุรู้อะไรไหม จริงๆ แล้วมนัเรียบง่ำยมำกๆ 

ไมใ่ชอ่ะไรท่ีซบัซ้อนเลยแม้แตน่ิดเดียว 

แตด้่วยระบบของ The Passion Test 

 

จะชว่ยให้คนทกุคน ค้นพบว่ำ  

ของขวญัล ำ้คำ่ในชีวิตของเขำคืออะไร 

 

อะไรคือสิ่งท่ีถ้ำพวกเขำได้ท ำแล้ว 

และเขำจะรักมนัมำกกวำ่สิ่งอ่ืนใด 

 

โดยกำรมองไปในทกุๆ มิตขิองชีวิต 

ด้ำนสขุภำพ หน้ำท่ีกำรงำน ด้ำนจิตใจ 

ควำมสนกุสนำน เร่ืองสมัพนัธภำพ 

และในด้ำนอ่ืนๆ ของชีวิต เช่น กำรศกึษำ 

 

และท ำให้ชดัเจนด้วยกำร “ถำมค ำถำม” 

 

ด้วยค ำถำมท่ีจะท ำให้คณุ “ค้นลกึลงไปในจิตใจ” 

มนัทรงพลงัมำกๆ แตเ่รียบง่ำย 

 

และฉนัจะพำ Expert จำกญ่ีปุ่ น มำในงำนนีด้้วย 

ซึง่จะชว่ยให้คณุได้ผลลพัธ์ท่ียอดเย่ียม 



เรำจะไกด์ให้คณุ เดินทำงตำม Passion ของตวัคณุเอง 

 

แคเ่พียงจ ำเอำไว้วำ่... มนัคือระบบ 

และอีกครัง้ค ำว่ำ SYSTEM หมำยถึง 

Save Yourself Time, Energy and Money 

 

แล้วท ำไมระบบถึงท ำแบบนัน้ได้? 

นัน่ก็เพรำะมนัไมใ่ชแ่คเ่หตผุลทำงอำรมณ์ 

แตม่นัคือกำรท ำเป็นระบบ และขัน้ตอน 

 

เม่ือคณุท ำตำมระบบ 

ชีวติของคณุจะถกูเปิดเผย โดยอตัโนมตัิ 

 

น่ีคือเร่ืองควำมชดัเจนในชีวิต... น่ีคือสิ่งท่ีฉันสญัญำกบัทกุคน 

 

กิตต ิ:  ขอบคณุมำกๆ เลย... ผมยงัมีอีก 2 ค ำถำม 

 

ข้อแรก คณุสำมำรถแบง่ปันควำมลบั 

ในกำรใช้ชีวิตตำม Passion ให้กบัทกุคน 

ก่อนท่ีพวกเขำจะมำร่วมสมัมนำนีไ้ด้ไหม? 

 

เจเนท : ได้เลย ฉนัรักท่ีจะแบง่ปันมนัอยูแ่ล้ว 

 

และส ำหรับทกุคนท่ีก ำลงัฟังอยู่ 

สมมตุวิำ่คณุไมไ่ด้ยินอะไรเลย 

ถ้ำคณุไมไ่ด้เข้ำใจสิ่งท่ีพดูมำก่อนหน้ำนีเ้ลย 

 

แตค่ณุกลบัไปพร้อมกบัสิ่งนี ้

“ควำมลบัของกำรใช้ชีวิตแบบ Passionate Life” 



 

นัน่เทำ่กบัวำ่ คณุมีทกุอย่ำงท่ีคณุต้องกำร 

เพ่ือท่ีจะมีชีวิตท่ีสวยงำม และยอดเย่ียมในแบบท่ีฝัน 

 

และควำมลบัในกำรใช้ชีวิตแบบ Passionate Life  

ซึง่ฉนัจะพดูมนั 2 ครัง้ คณุสำมำรถจดเอำไว้ได้... 

 

“เม่ือคณุต้องเผชิญหน้ำกบัทำงเลือก กำรตดัสินใจ 

หรือโอกำสตำ่งๆ จงเลือกมนัด้วย Passion ของคณุ” 

 

“เม่ือคณุต้องเผชิญหน้ำกบัทำงเลือก กำรตดัสินใจ 

หรือโอกำสตำ่งๆ จงเลือกมนัด้วย Passion ของคณุ” 

 

เอำละตอนนี!้ สิ่งท่ีคณุจะต้องมีเป็นอนัดบัแรกก็คือ 

คณุต้องรู้วำ่ Passion ของคณุคอือะไร? 

 

และท ำตำมสตูรนี ้

Intention – Attention – No-Tension 

(ตัง้ใจ – ใสใ่จ – ไมต่งึเครียด) 

 

น่ีคือสตูรในกำรใช้ชีวิตแบบ Passionate Life 

 

ส ำหรับ Intention (ตัง้ใจ) ฉนัอยำกให้คณุมำเข้ำร่วมสมัมนำนี ้

 

ท ำไมนะ่เหรอ?  

ก็เพรำะวำ่เม่ือพวกเรำร่วมมือกนั  

เรำจะส ำเร็จอย่ำงนำ่มหศัจรรย์ 

 

เร่ือง Intention ฉนัสำมำรถท่ีจะท ำให้ 



คณุมีควำมชดัเจนในชีวิต  

แบบท่ีคณุไมเ่คยชดัเท่ำนีม้ำก่อน 

 

จ ำได้ไหมวำ่คนส ำเร็จท่ีพดูถึง 

จำกหนงัสือ Success Build To Last 

ควำมส ำเร็จของพวกเขำมำจำกพืน้ฐำนของ “ควำมชดัเจน” 

 

ควำมชดัเจนวำ่พวกเขำต้องกำรสร้ำงอะไรขึน้ในชีวิต 

 

ในวินำทีท่ีคณุชดัเจน 

คือวินำทีท่ีคณุสร้ำงสรรค์ชีวิตท่ีสวยงำมขึน้มำจำกภำยใน 

และมนัจะถกูท ำให้เกิดขึน้ บนโลกภำยนอก 

 

เม่ือคณุอยูต่รงจดุนัน้ สิ่งของ ผู้คน  

และเคร่ืองมือตำ่งๆ จะปรำกฏตอ่หน้ำคณุ 

 

Intention คือขัน้ตอนแรก! จงชดัเจน 

 

ในวนัแรก เรำจะใช้เวลำไปกบัเร่ืองนี ้

ด้วยกิจกรรมท่ีแตกตำ่งกนั 

 

Attention (ใสใ่จ) เม่ือคณุรู้ว่ำ Passion คืออะไร 

ขัน้ตอนท่ี 2 ของ สตูรในกำรใช้ชีวิตแบบ Passionate Life 

 

มนัคือกำรลงมือท ำแบบเตม็ท่ี  

ในทิศทำงเดียวกบั Passion ของคณุ 

 

ขัน้แรกคณุต้องรู้ว่ำ Passion คืออะไร 

หลงัจำกนัน้คณุต้องใส่ควำมคดิลงไปใน Passion นัน้ 



หลงัจำกนัน้ คณุก็ลงมือท ำให้เตม็ท่ี 

 

และเม่ือคณุท ำสิ่งนัน้แล้ว 

ขัน้ตอนสดูท้ำยของสตูรนี ้

 

ก็คือ No-Tension (ไมต่งึเครียด) 

ปลอ่ยมนัไป ปล่อยวำงมนัซะ 

 

ใน 2 วนัท่ีเรำจะได้อยู่ร่วมกนันี ้ 

วนัท่ี 25 – 26 มิถนุำยน 2559 

 

ฉนัจะจบัมือคณุทกุคน 

เพ่ือท่ีจะมัน่ใจวำ่พวกคณุทกุคน 

อยูท่ี่นัน่ และเข้ำใจสตูรนีอ้ย่ำงแท้จริง 

 

เพ่ือท่ีคณุจะสำมำรถดงึดดู 

โลกท่ีคณุต้องกำรให้เกิดขึน้จริง 

 

ฉนัเห็นมนัเกิดขึน้มำแล้วจำกทัว่ทกุมมุโลก 

 

และแม้วำ่มนัจะถกูใช้มำเป็นเวลำนำนแล้ว 

แตท่กุวนันี ้The Passion Test ก็ยงัคงเป็น 

เคร่ืองมืออนัดบั 1 ของโลก ในกำรค้นหำ Passion 

 

ในวนันัน้ ฉันจะแบง่ปันทกุสิ่ง 

ท่ีมนัได้ผลกบัผู้คนเป็นแสนๆ ทัว่ทกุมมุโลก 

เพ่ือให้มัน่ใจวำ่พวกคณุทกุคนจะกลบัไป 

ด้วยควำมรู้สึกวำ่... 

 



“เจเนท คณุให้ฉันมำกกวำ่ท่ีได้สญัญำเอำไว้ซะอีก!!” 

 

และฉนัก็จะแบง่ปัน  

วิธีสร้ำง Enlightened Alliances  

(กำรสร้ำงพนัธมิตรท่ีใช่ ของคณุ) 

 

มนัหมำยถึงอะไร? 

 

เม่ือคน 2 คน ร่วมมือกนัแบบเตม็ท่ี 

พวกเขำทัง้คูจ่ะได้ผลลพัธ์ท่ีโคตรเจง๋ 

 

ในชีวิต ทกุๆ สิ่งคือกำรสร้ำงพนัธมิตร 

ทกุๆ สิ่งเลยนะ 

 

และฉนัถกูรู้จกัทัว่โลก 

ไมใ่ชเ่ฉพำะกำรเป็น Queen of Passion 

แตย่งัเป็นท่ีรู้จกัในเร่ืองกำรสร้ำงพนัธมิตรอีกด้วย 

 

กิตต ิฉนัไมรู้่วำ่คณุเคยรู้ไหม 

แตฉ่นั และ Chris Attwood Partner ของฉนั 

ซึง่คณุได้พดูถึงในประวตัขิองฉนัแล้ว 

 

พวกเรำแนะน ำ 70% ของเหลำ่กรูู 

ท่ีปรำกฏอยูใ่น The Secret ให้ รอนด้ำ เบร์ิน 

เพ่ือท่ีเธอจะได้สร้ำง The Secret ให้ส ำเร็จ 

 

เรำท ำแบบนัน้ได้ เพรำะเรำท ำงำน 

กบับคุคลเหลำ่นี ้ไปทัว่โลก นำนกวำ่ 25 ปี 

 



และพวกเรำเรียนรู้วิธีกำร 

ท่ีจะสร้ำงพนัธมิตรท่ีเจง๋โคตรๆ  

มนัเป็นประสบกำรณ์ท่ีวิเศษมำกๆ 

 

ผู้คนเหลำ่นีคื้อคนท่ีเรำเลน่ด้วย 

นดัเจอกนัท่ีสระวำ่ยน ำ้ และท ำข้อตกลงกนั 

 

มนัเป็นวิธีกำรท่ียอดเย่ียมมำกๆ 

คณุจะได้เรียนรู้วิธีกำรท่ีจะท ำมนับ้ำง กบัตวัคณุ 

 

มนัไมใ่ชแ่คค่ณุจะได้เรียนรู้ 

สิ่งท่ีเก่ียวข้องกบั Passion 

 

แตค่ณุจะได้เรียนรู้วิธีกำร 

สร้ำงสมัพนัธภำพท่ีดีอีกด้วย 

 

และนัน้จะท ำให้คณุสำมำรถ 

สร้ำงรำยได้จำก Passion ของคณุ 

ได้แบบท่ีคณุคำดไมถ่ึงเลยทีเดียว 

 

น่ีคือสิ่งส ำคญัอนัดบั 1 ท่ีผู้คนต้องกำรจะเรียนรู้ 

“ฉนัจะสร้ำงรำยได้จำก Passion ของฉนัได้ยงัไง?” 

 

ฉนัรู้ดีวำ่น่ีคือสิ่งท่ีฉนัจ ำเป็นจะต้องบอกคณุ 

ฉนัจะมอบควำมลบัท่ีจะท ำให้คณุได้สิ่งนัน้ 

 

และพำคณุไปสูก่ระบวนกำรท่ีเรียกวำ่ 

Attracting Perfect Customer 

“วิธีกำรดงึดดูลกูค้ำท่ีใช่” 



 

คณุจะได้ชดัเจนวำ่  

“ใคร” คือคนท่ีคณุต้องกำร 

และวิธีกำรท่ีคณุจะดงึดดูพวกเขำ 

ซึง่จะท ำให้คณุประสบควำมส ำเร็จในชีวิต 

 

น่ีคืออีก 1 กระบวนกำรท่ีสดุยอดไมแ่พ้กนั 

ซึง่ฉนัมีประสบกำรณ์ในกำรสอนเร่ืองนีม้ำนำนมำกๆ 

 

และ 1 ในค ำถำมท่ีคณุได้ถำมมำก่อนหน้ำนี ้

วำ่ท ำไมผู้คนถึงหลงลืม Passion ของตวัเอง? 

 

คณุรู้อะไรไหม? 

 

เหตผุลนัน้ ก็คือ พวกเขำมีควำมเช่ือผิดๆ 

มีไอเดียแย่ๆ และมีคอนเซ็ปท่ีหว่ยแตก 

 

เขำไมรู้่วำ่ ตวัเองเป็นใคร เขำไมเ่ช่ือในตวัเอง 

พวกเขำมีปัญหำเร่ืองควำมภูมิใจในตวัเอง 

 

และฉนัจะใช้เวลำในวนัท่ี 2  

เพ่ือชว่ยให้ผู้คน ปลดล็อคข้อจ ำกดัท่ีพวกเขำมี 

 

แม้วำ่คณุจะรู้แล้ววำ่คณุมี Passion เร่ืองอะไร 

แม้วำ่คณุจะชดัเจนแบบโคตรๆ เลยก็ตำม 

 

แตถ้่ำคณุยงัมีควำมเช่ือเหล่ำนี ้

“ฉนัยงัดีไมพ่อ” “ฉนัยงัฉลำดไมพ่อ” 

“ฉนัยงัรวยไมพ่อ” บลำๆๆๆๆ 



 

ควำมเช่ือเหลำ่นี ้เหมือนเป็นก ำแพงอิฐ 

ท่ีขวำงกัน้คณุเอำไว้ จำกกำรใช้ชีวิตตำม Passion 

 

ซึง่ฉนัจะลงลกึในเร่ืองนี ้และใช้เวลำอย่ำงมำก 

กบัเพ่ือนๆ ครอบครัวชำวไทยของคณุ 

เพ่ือให้ค้นพบวำ่ควำมเช่ือไหนกนั 

ท่ีมนัฉดุรัง้ชีวิตเขำเอำไว้จำกชีวิตท่ีใช ่ 

มำอยำ่งยำวนำน หลำยตอ่หลำยปี 

 

และมนัท ำให้คณุไมส่ำมำรถ 

ประสบควำมส ำเร็จได้  

ทัง้ๆ ท่ีคณุคูค่วรกบัมนั 

 

และให้ฉนับอกคณุนะวำ่ 

 

เม่ือคณุเร่ิมต้นจำกควำมชดัเจน 

วำ่ควำมเช่ือท่ีจ ำกดัคณุคืออะไร 

โลกทัง้ใบของคณุจะเปล่ียนไป!! 

 

กิตต ิ:  เย่ียมไปเลย! และคณุก็ได้ตอบค ำถำมท่ี 2  

ท่ีฉนัยงัไมไ่ด้ถำมไปเรียบร้อยแล้ว 

 

มนัเย่ียมไปเลย ขอบคณุมำกๆ  

 

เจเนท : 5555 ฉนัไมรู้่วำ่มนัคืออะไร แตฉ่นัดีใจท่ีฉนัได้ตอบมนัไปแล้ว 

 

กิตต ิ:  เอำละ่ครับ วนันีเ้วลำคอ่นข้ำงท่ีจะจ ำกดั 

 ผมรู้สกึดีใจมำกๆ ท่ีคณุได้มำร่วมพดูคยุในวนันี ้



  

ขอบคณุส ำหรับควำมรู้ และกำรแบง่ปัน 

เก่ียวกบักำรใช้ชีวิตแบบ Passionate Life  

และสิ่งท่ีคณุก ำลงัจะสง่มอบให้กบัคนไทย 

 

มนัยอดเย่ียมไปเลย 

ผมรอท่ีจะพบคณุอีกครัง้ท่ีประเทศไทย 

 

และขอบคณุอีกครัง้ส ำหรับวนันี ้

ขอบคณุส ำหรับเวลำของคณุ  

ผมรักคณุมำกๆ เลย 

 

เจเนท : ขอบคณุมำก ฉนัก็รักคณุเชน่กนั 

  

แล้วพบกนัในงำนสมัมนำท่ีประเทศไทย 

และคงจะได้เจอทกุๆ คนท่ีนัน่ด้วยนะ 

  

กิตต ิ:  สดุท้ำยนี ้คณุมีอะไรท่ีจะพดูถึงคนไทยทกุคนอีกไหมครับ? 

 

เจเนท : มีสิ!! ฉนัจะบอกวำ่ 

 

มนัถึงเวลำท่ีคณุจะดงึพลงัของคณุกลบัมำแล้ว 

ถ้ำคณุเคยคดิวำ่ชีวิตคณุมนัแย ่

ชีวิตมนัไมง่่ำยเลย มนัไร้ควำมสนกุสนำน 

และฉนัก็ไมไ่ด้ท ำในสิ่งท่ีฉนัอยำกจะท ำจริงๆ 

 

ส ำหรับเรำทกุคน สิ่งท่ีส ำคญัท่ีสดุ 

ท่ีเรำสำมำรถท ำได้ นัน้ก็คือ 

 



กำรท ำควำมเข้ำใจวำ่ “เรำคือใคร” 

และรู้วิธีกำรท่ีจะปลดปลอ่ยมนัออกมำ 

จงเข้ำใจตนเองให้มำกๆ  

 

ด้วยกำรเข้ำใจวำ่ อะไรคือสิ่งท่ีส ำคญัในชีวิต 

และน่ีคือวิธีกำรท่ีจะดงึพลงัในตวัคณุกลบัมำ 

 

ท ำให้คณุเป็นคนใหมท่ี่ยิ่งใหญ่กวำ่เดมิ 

ด้วยกำรท่ีคณุรู้วำ่ “คณุคือใคร” จำกภำยใน 

และท ำให้มนัพุง่ทะยำนออกมำสูภ่ำยนอก 

 

แล้วเรำมำเจอกนัในงำนสมัมนำท่ีประเทศไทยนะ 

 

กิตต ิ:   ขอบคณุมำกๆ ครับ เจอกนัท่ีประเทศไทย 

 

รายละเอียดงานสัมมนา Create Your Fabulous Life  
ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.PassionLifeThailand.com 

 

 

http://www.passionlifethailand.com/

