
DAG 20: 

MITT FINANSIELLA LIV



Varmt välkommen till Dag 20 i Futurebooks 30-days Challenge.

Lika härligt som vanligt att ha dig här och idag ska vi utforska en kategori som är väldigt viktigt för oss 
alla - mitt finansiella liv. Människan har alltid haft ett hat-kärleksförhållande till pengar, men ingen gång har 
det väl varit mer uppenbart än nu och här, när rikedom och möjligheter finns överallt runt omkring oss 
men samtidigt orsakar så mycket förvirring och emotionellt våld mot så många människor.  Vi lever i den 
rikaste tiden i historien. Vi har skapat mer rikedom under de senaste 200 åren än hela summan av den 
mänskliga historian före oss. Pengar finns överallt. Allt berörs av pengar. De genomtränger alla aspekter 
av våra liv, men exakt vad är pengar? Vad vet vi om pengar? Var kommer pengar ifrån? Varför behöver vi 
dem? Varför har vissa människor mycket, medan andra människor har väldigt lite? 

Varför är något som är så oerhört viktigt för vår övergripande livskvalitet, så förlamande och så obearbe-
tat? Vad har vi egentligen lärt oss om ämnet pengar? Från en mycket ung ålder lär sig de flesta av oss 
att pengar eller rättare sagt, kärleken till pengar är roten till allt ont. Det är en tro som genomtränger vårt 
samhälle djupt och ligger till grund för ett enormt känslomässigt hinder för många människor. Hävda att 
kärleken till någonting är grunden till ondska? Det är ju helt klart är ett väldigt skrämmande påstående, 
särskilt i ett barns öron. Men samhället lär oss, och vi har blivit ledda att dessutom acceptera sanningen, 
att vårt förhållande till pengar är lika med ondska, men ändå vill vi alla ha mer pengar. Är det inte märkligt? 
Att sträva efter att skaffa pengar i en eller annan form, är vad de flesta av oss använder den största delen 
av vårt liv till. Pengatjänandet tar så mycket av vår vakna tid att det bokstavligen karaktäriserar det som 
vad vi gör. Varför i hela världen vill vi satsa så mycket tid och energi på att jaga något som vi egentligen 
ser som ondska? Väldigt många människor förknippar rikedom med girighet och själviskhet. Tittar på rika 
människor med skepsis och till och med avsmak när de tänker på hur många de måste ha trampat på, 
på vägen till sin förmögenhet. Ett stort antal människor tror verkligen att det är det enda sättet att bli rik 
på. Att man måste utnyttja andra människor. Men ändå vill alla vara rika. Visst är det konstigt? Vill någon 
verkligen hellre vara fattig? Det är så otroligt motsägelsefullt, - att förakta rika människor men samtidigt 
vilja vara rik? Det är ju inte riktigt rimligt, eller hur? Det är som att säga; Jag hatar verkligen medlemmarna 
i den här klubben men jag skulle verkligen vilja gå med. Det känns definitivt både orimligt och konstigt. 

Våra motstridiga budskap, känslor och övertygelser om pengar gör oss förvirrade. Vi vet att vi behöver 
pengar för att kunna skapa en bra livskvalitet, men samtidigt lär vi oss att det är fult att tjäna pengar. Vi 
vill ha mer av något som samhället historiskt och fortfarande idag i visst mått definierar som djävulens 
påfund. Rika människor gör oss illa till mods, men vi vill ändå vara som dem. Vi tenderar att demonise-
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ra företag som skapar produkter och service som vi alla sen tycker om ...  På riktigt, är det inte ganska 
konstigt? Och vad som är ännu konstigare är, att det verkar mer okej att vinna mycket pengar än att tjäna 
mycket pengar.

Kan det kanske vara så att det beror på att ingen av oss någonsin har lärt sig något om pengar. Vi har lärt 
oss räkna, ja, men inte fått någon utbildning i, – pengar. Vad vi menar är, att vi inte undervisar våra barn i 
skolan om pengar och på ett meningsskapande sätt berättar vad pengar är, hur vi skapar pengar och hur 
vi hanterar dem. Det här är ett ämne som helt enkelt inte berörs i vår grundskola. Och det här är grund-
problemet som blir kontentan av detta; Vi går i skolan 15 eller 20 år och lär oss en massa saker inom 
dussintals ämnen, men inte om pengar. Sedan tar vi studenten och spenderar därefter de flesta av våra 
vakna timmar varje dag under resten av livet – till vad? Kämpar för att tjäna pengar. Ett ämne som vi inte 
har lärt oss ett dyft om i skolan. Ringer det en klocka? Vi har nämnt det innan. Vi vet så många intelli-
genta, begåvade, disciplinerade och hårt arbetande människor, som är helt ovetande när det kommer till 
ämnet pengar. Det borde inte komma som en överraskning direkt att vi har allvarliga pengaproblem,  
eftersom de flesta av oss har skulder upp över öronen. Vi blir allt mer förtvivlade och uppretade över 
gapet mellan de rika och de fattiga. Finansiella problem är bland de främsta orsakerna till skilsmässa. 
Fattigdom, vilket är brist på pengar, är en ledande orsak till kriminalitet och många undrar hur fattigdom 
på riktigt kan finnas i länder som är välbärgade. Vi precis som många länder med oss har allvarliga peng-
aproblem, men varför utbildas vi inte denna fråga, med start i skolan? Vad är det som ens tillåter oss att 
helt bortse från ett så otroligt viktigt ämne som pengar ur ett pedagogiskt perspektiv? Hur förväntar vi oss 
att människor ska lära sig något om pengar om vi inte lär dem? Vissa linjer på gymnasiet och högskolor 
approcherar självklart frågan och de som söker sig till sådana linjer, brukar det också gå bra för sett ur ett 
ekonomiskt perspektiv, men de är långt ifrån den stora massan, snarare en minoritet.  

Den bittra sanningen är denna; - när det gäller pengar, förväntas vi att helt själva räkna ut hur pengar 
fungerar. Punkt. Vi förväntas inte upptäcka fysikens principer där ute i den verkliga världen efter att vi tagit 
studenten, vi förväntas inte räkna ut geometri på egen hand, vi behöver inte slåss med att böja verb, lära 
oss multiplikation eller om vulkaner och cumulus moln alldeles själva, men vi förväntas på något konstigt 
sätt att upptäcka principen om pengar helt av oss själva och bara genom att titta på en stor del av värl-
den, kan vi konstatera att det uppenbarligen är en riktigt svår nöt att knäcka och att den strategi vi hittills 
haft om hur vi utbildas i ämnet pengar, seriöst bör ses över. Skyndsamt dessutom.
 
Alla har inte lyckan att fått en spontanutbildning om pengar genom att ha/haft föräldrar eller andra förebil-
der som har rönt framgång när det gäller att tänka finansiellt. Har man haft turen att växa upp i en familj 
där en eller båda föräldrarna är framgångsrika, positivt inställda till pengar, delar med sig av hur de tänker 
till sina barn gällande pengar och visar hur man kan skapa pengar, har man ju självklart en annan pro-
grammering implementerad redan som barn, än om man lever i en familj som kämpar med sin ekonomi, 
känner att de inte själva kan påverka sitt liv, sitt arbete, sin ekonomi eller situation och inte ser några möj-
ligheter att skapa något mer eller annorlunda än det som är. Har man en god förebild nära sig där man på 
nära håll kan följa processen, är det mer tillgängligt att kunna skapa samma sak.  

Vi båda som står bakom Futurebook har hela tiden en strävan framåt. En strävan att förstå något nytt, 
förstå hur saker, - som de flesta inte ens skulle tänka på att de har något som helst med varandra att 
göra, - faktiskt hänger ihop. Vi studerar hela tiden aktivt det ämne som vi så hett brinner för, - människans 
och tankens utveckling, och det leder oss hela tiden till spännande tänkare över hela världen. Att gifta 
ihop all den här kunskapen och skapa en ny bild av verkligheten, är så otroligt spännande. Att hjälpa oss 
själva och andra, att levla på nya sätt, genom att gifta ihop oväntade kombinationer, lateralt tänk och nya 
perspektiv som skapar nya insikter, är en lisa för själen. Vi vill dela med oss av några av de insikter vi fått 
på vägen och som handlar om vår tro på pengar. Det är ju långt ifrån majoriteten av alla de som skapat 
sig ekonomiska fördelar eller till och med stora rikedomar som börjat sitt liv i rikedom, - tvärt om. Det finns 
en stor del av världens miljonärer som faktiskt startat i utmanande ekonomiska situationer eller till och 
med i svår fattigdom. Men under resan från fattigdom till ekonomiskt överflöd kan man utveckla en djup 
förståelse för vad pengar är, varifrån de kommer, vad de betyder och vad de kan göra, vilket skapar en 
medvetenhet som faktiskt kan försätta berg. Och skapa enorma framgångar.
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För att ta bort okunskapen, kaoset och förvirringen kring pengar, är det bästa sättet att börja med att  
svara på frågan, vad är pengar? Och det finns ju faktiskt ett objektivt svar; - Pengar är helt enkelt ett verktyg 
för handel. De är ett bytesgods. Varken mer eller mindre. Pengar är en uppfinning som gör det möjligt 
för oss att enklare handla med de varor vi skapar och den service vi erbjuder. Det är en av de viktigaste 
uppfinningarna i vår mänskliga historia. Utan pengar hade förmodligen civilisationen inte ens varit möjlig. 
Pengar har två primära syften: att standardisera ett värde så att människor enklare kan byta saker, och att 
samla värde så att människor kan spara det och byta vid ett senare tillfälle, och dessa två syften är grun-
den för den civiliserade världen. Pengar hjälpte oss från början att skapa ett standardiseringsvärde. För att 
du ska kunna följa med i resonemanget kommer här ett exempel på vad standardiseringsvärde betyder 
och hur det kom att förenkla för oss. 

Tänk att du var en vetebonde för några tusen år sedan innan pengar uppfanns som ville ha några ägg.  
Då behövde du göra ett byte. Du behövde hitta en person med kycklingar och försöka få denne att vilja 
byta sina ägg mot ditt vete. Men om nu kycklingägaren inte ville ha vete utan hellre ville ha nötkött, då 
behövde du hitta någon med kor. Och om du hittade personen med kor, men som inte heller ville ha ditt 
vete, för han ville ha tre lerkrukor istället, var du nu tvungen att hitta en keramiker. YES! Du hittade din ke-
ramiker. Äntligen var du i mål, - just denna gång, för att keramikern var villig att byta sina tre krukor för ditt 
vete, så du kunde handla med/byta krukorna mot nötköttet och nötköttet mot äggen. Det var en extremt 
omständlig handelsprocess men det var så som folk från början brukade göra för att handla med sina 
varor och tjänster. De var tvungna att byta sina produkter/tjänster, kanske i flera led, vilket verkligen blev 
ett jobbigt sätt att handla på. 

Pengar blev således en bra lösning på det problemet. Det tillät dig då att byta ditt vete mot silvermynt 
och dessa mynt blev erkända som ett värderingsvärde för alla. Du kunde handla ägg, biff eller tre krukor 
för dem eller presenter till familjen, allt du ville ha i ett steg. Det blev ett mer effektivt sätt att handla på. Så 
pengar blev således och är fortfarande ett medel för utbyte. 
 
Pengar standardiserar eller utjämnar alltså ett värde. Det gör allt värt X mängd av dessa saker. Pengar fick 
från början även människor att inse värdet av att spara sina pengar. Tillbaka till den del av historien där 
du var en vetebonde; - Som vetebonde jobbade du hela året på dina fält, men eftersom skörden endast 
skedde en gång om året, behöver du vara snabb på att sälja ditt vete, annars hade det börjat mögla och 
allt ditt hårda arbete hade gått förlorat. Alltså var du tvungen att sälja det på kortast möjliga tid. Från bör-
jan hade det ju sett ut som följer; Om du hade velat byta ditt vete mot en häst, men du inte hittade någon 
som hade en häst, hade det ju varit dåligt för dig, för då hade du ju inte kunnat använda värdet av vetet. 
Även om det hade funnits någon som hade haft en häst i samband med nästa årsskörd, hade det ju inte 
hjälpt dig här och nu. Men med pengar så förändrades allt. Med pengar kunde du omvandla ditt vete till 
mynt och så kunde du handla med dessa mynt inte bara vad du ville, utan även när du ville. Du kunde 
vänta en månad, ett år, du kunde till och med skicka pengar till behövande. Pengar gjorde det möjligt för 
människor att spara.

Och vad är det vi sparar? Vad är det som finns där inne i kärnan? Vad är det vi sparar byggt av? Bland 
annat vår produktivitet och vårt hårda arbete. Man kanske kan säga att pengar är lagrad energi. Ditt arbe-
te, din svett, ditt tänkande och dina talanger finns därinne. Du handlar med det du har lagt in i ditt värde 
med ett annat värde. Idag använder vi papperspengar. I Sverige kallar vi det kronor. Kronor är pappers-
lappar tryckta av regeringen. I själva verket är de faktiskt helt värdelösa. Du kan inte äta dem, du kan inte 
dricka dem, du kan inte leva i dem eller skydda din kropp med dem, du kan inte göra någonting med dem 
annat än vad de uppfanns för, att handla produkter och tjänster. Det är inte kronan i sig själv som har ett 
värde, utan bara vad kronan representerar. Varför är det här så viktigt att förstå? Ändra ditt fokus och sluta 
jaga dessa pappersbitar och fokusera istället på vad de representerar – så kommer du få en klarare bild.

Pengar utgör det allra bästa som vi människor kan erbjuda varandra, det vill säga de varor och tjäns-
ter som vi som människor producerar. Med pengar kan du som människa enkelt byta ditt arbete, dina 
talanger, dina färdigheter, det allra bästa som du har inuti dig själv, mot det bästa som någon annan har 
inom sig. Pengar är bokstavligen en symbol för mänsklig produktivitet och prestation. Det representerar 
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alla de goda saker som vi skapar. Idag byter vi vårt arbete mot pengar, som vi sedan använder för handel 
för andra människors arbete. Steven Spielberg, hans arbete är att göra filmer. Själva går vi till jobbet och 
vi byter våra olika färdigheter vi har mot pengar och då väljer vi kanske att byta en liten del av det vi har 
tjänat till Steven Spielbergs företag så att vi kan njuta av en kvällsunderhållning.

Värdet Bill Gates har skapat är en programvara som förändrat människors sätt att leva. Som gjort honom rik 
eftersom han på ett positivt och banbrytande sätt, har påverkat livet för bokstavligen miljarder människor 
på ett djupare sätt. En läkare, en lärare, en advokat, en vaktmästare, en spärrvakt ger alla värdefulla 
tjänster till andra människor. Du byter ditt arbete mot pengar och ju bättre du är på det du gör, desto mer 
värdefull blir du och ju högre värde kan du kräva för ditt arbete. Pengar är en symbol för det bästa som 
människor har att erbjuda varandra. Älskar vi på Futurebook pengar? Om du menar ifall vi älskar små  
papperslappar med bilder av döda människor på, så är svaret nja, inte riktigt. Men om du menar om vi äls-
kar vad pengar kan representera och vad de kan göra och möjliggöra, - så är svaret absolut ja. Den som har 
gjort det till sin viktigaste strävan i livet att samla de små pappersbitarna kanske borde fundera ett varv till … 
Om du vill berika ditt liv, blir effekten större och mer positiv, om du slutar att koncentrera dig på pappers- 
bitarna och istället börjar koncentrera dig på det värde du kan bidra med till människorna runt dig. 
 
Vad tror du skulle hända om du redan från början av livet lärde dig att pengar är en symbol för mänsklig 
produktivitet och prestation, som står för alla de goda saker som människor skapar och absolut är värda 
din respekt och din beundran? Vad tror du skulle hända om du lärt dig att kärleken till pengar är samma 
sak som kärleken till det mänskliga sinnet, till skapandet, utvecklingen, framgången och friheten, - vilket 
faktiskt är kärleken för hela mänskligheten? Vad tror du skulle hända om du lärt dig att rikedom, framgång 
och välstånd är det som undanröjer fattigdom och mänskligt lidande? Att tjäna pengar inte är lika med 
något dåligt ur en andlig aspekt, utan definitivt är den högsta formen av bidrag till andra. Om du hade 
uppmuntrats av alla runt dig att utveckla och tillämpa dina unika talanger i strävan och skapande av rike-
dom. Skulle ditt liv vara annorlunda än det är, tror du? Hur skulle ditt liv kunna vara annorlunda än det är 
just nu? Om dina barn växte upp med samma övertygelse, skulle deras liv bli annorlunda?  

Dina övertygelser och din inställning till pengar och rikedom kan ha en enorm inverkan på hur det kommer 
att påverka dina handlingar och det är därför det är så otroligt viktigt att välja rätt övertygelse. Välj dem 
medvetet. Låt inte några begränsande negativa uppfattningar och tankar kontrollera ditt liv, särskilt inte 
någon annans negativa tro och felfokuserade tankar. Bestäm själv vad du vill att dina övertygelser ska 
handla om gällande pengar.

Här vill vi för en stund dra dig till minnes om att Attraktionslagen fungerar lika – attraherar – lika. Och  
interagerar med vår känsla. Om du hela tiden går omkring med en negativ känsla i magen gällande pengar, 
fundera på vilken typ av magnet du blir och vad det är som du aktiverar i din verklighet. Våra ärvda, inlär-
da paradigm, kan verkligen ställa till det för oss och duktigt ligga oss i fatet och eftersom många av oss, 
både på en samhällsnivå såväl som personlig, blivit inpräntade att pengar är av ondo och att det bara är 
människor som trampar på andra som är rika, kan du ju fundera på hur det påverkar vårt inre system. Ditt 
inre system. 

Det är lätt att hamna i en typ av ekvation som blir väldigt skev. Det är bara människor som inte bryr sig 
om andra som är rika + Pengar är roten till allt ont = Det är en dålig sak att tjäna mycket pengar och gör 
man det bryr man sig inte om andra. 

Är detta någon du vill vara? Självklart inte, men ser du, att om man har den grundvärderingen imple-
menterad i sitt inre – utan att ens veta om det, gör man konsekvent handlingar som säkerställer att man 
inte blir en ”sån”. Vi vill ju vara goda, omtänksamma människor, och det paradigmet rimmar illa med den 
önskan. Dessa handlingar som då å ena sidan säkerställer att du inte blir en ”sån” ger dig en god känsla, 
men frustrationen över att du gör saker som hindrar dig själv, är en mycket starkare magnet och kommer 
således påverka dig i en negativ riktning. 

© Allright reserved, Futurebook - 30-days Challenge                   Page | 4



I morgon kommer vi att borra ännu djupare i den här unika och fascinerande livskategorin i ditt liv och du 
kommer att få göra en riktigt kraftfull övning som kommer att bli en gamechanger. Till dess, ha en fantas-
tisk dag, njut av dina övningar, av livet och dina ständigt växande insikter, så ses vi imorgon när vi fortsät-
ter utforska ditt finansiella liv. 

SAMMANFATTNING 
1. Många av oss har negativa övertygelser om pengar som vi fångat upp från vår familj, sociala tillhörighet  
    eller samhälle där vi bor i.
2. Pengar är helt enkelt ett verktyg för handel, en möjlighet till handelsutbyte.

Nu är det dags att ta fram din workbook och göra dagens övning! 

Lycka till nu så hörs vi i morgon!
#lovepeaceandhappiness

Michelle Dandenell & Lili Öst
The Futurebook
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