
 

FINANSIELLT ÖVERFLÖD



Välkommen tillbaka till Futurebook Challenge. 

Vi hoppas verkligen att du nu börjar känna att den är helt transformerande. Vi är så glada att 
ha dig med oss idag också. I förra avsnittet började vi ju med kategorin Mitt finansiella liv och i 
dag ska vi fortsätta att utforska ämnet genom att fokusera på verkligt finansiellt överflöd. Och 
vi hoppas att du känner att de råd som vi kommer ge dig här idag kommer att vara värda så 
mycket mer än vad den här utmaningen har kostat dig. Om du tillämpar konceptet och gör 
övningarna som vi kommer att dela med dig idag, kommer du att kunna skapa en kvantifierbar 
ökning av ditt finansiella liv. Och vi kommer att ge dig något som är mer värdefullt än bara de 
traditionella finansiella råden, för det finns många finansiella strategier att tillgå. Du kan hitta dem 
överallt. Men, det är inte sagt att det är samma sak som att du faktiskt tagit tag i ett enda av 
dem … Som vanligt är det vi kommer att presentera för dig, i denna utmanande kategori, ett 
potpurri av internationella klokskaper, som vi implementerat i våra egna system och blandat upp 
med den kunskap vi redan tidigare erövrat. 
 
För att hjälpa andra att levla, behöver man vara oerhört ödmjuk och insiktsfull om att man själv 
måste levla i samma dignitet. Och när gammal och ny kunskap möts, skapas en fusion på hög 
nivå. Precis som det gör för dig, genom denna transformerande utmaning och precis som det 
ständig gör för oss, som har valt att göra levlandet till vår livsfilosofi. 

Det vi kommer att göra idag är att vi kommer att hjälpa dig att få en enorm dos av insikt i denna 
kategori genom att dela ett lite annorlunda och mycket kraftfullt perspektiv som kommer att ge 
dig en mycket djupare förståelse vilken roll som pengar spelar i ditt liv. Det kommer att ge dig 
oändligt mycket större kontroll över din finansiella värld. Och vi kommer att dela en bombsäker 
formel för att skapa finansiellt överflöd som kommer att fungera. Japp, det är ett stort löfte, vi 
vet, så det är bäst att vi sätter igång.

Den finansiella kategorin är unik på många vis och den kan, för de flesta, bli mycket känslo- 
laddad.  Det råder helt klart stor förvirring om det här ämnet över hela världen. Och det här är 
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den absolut mest populära kategorin som de flesta fokuserar på som har gjort vårt livshjul och 
andra tester världen över. Och utav de 14 kategorierna, har fler än 1 av 4 valt just den här kate-
gorin att förbättra. Pengar verkar vara det område som är top of mind i de flestas medvetande, 
så idag ska vi ta ned det på djupet. Vi kommer att utforska denna hard-core kategori utan su-
garcoating. Det blir inget klappa på huvudet eller mysfokus, utan nu är det dags att sätta på dig 
dina starkaste insikts, - och förändringsglasögon och hålla i hatten. Den här dagen kommer att 
bli något längre än de andra, därför att den förtjänar lite mer uppmärksamhet eftersom den kan 
få dig att levla på ett så övergripande viktigt plan. Det kanske till och med kan bli lite turbulent, 
så spänn fast säkerhetsbältet och ha det fastspänt så länge skylten är tänd och gör dig beredd 
på att tänka … 
 
Vi kommer att be dig att göra något som vi aldrig bett dig om tidigare i denna Challenge – 
snälla, läs eller lyssna igenom hela dagens text först när du verkligen ostört, kan ge den din fulla 
uppmärksamhet. Därför att vi hoppas att du kommer att uppleva ett seriöst mindshift i hur du 
ser på ditt finansiella liv. Den här kategorin är seriös och viktig, så ta den på fullaste allvar!
Du har säkert hört uttrycket “det finns alltid två sidor av myntet”, eller hur? Det är en metafor 
som du kommer att höra en hel del gånger i det här avsnittet, för det är ett perfekt uttryck för 
att beskriva denna kategori därför att den finansiella kategorin innehåller så många paradoxer. 
På ena sidan myntet, så är den finansiella kategorin en av de mest övergripande och spiritu-
ella kategorierna av dem alla. Därför att, när du verkligen förstår vad pengar är, att pengar är 
en symbol för mänsklig produktivitet och prestation och det representerar alla goda saker som 
människor kan skapa och erbjuda varandra. Och när du väl förstår hur rikedom skapas, vilket är 
genom att skapa värde till dina medmänniskor, kommer du i kontakt med några riktigt djupgå-
ende saker om vad som är den högsta form av bidrag du kan ge som människa.  Som kan leda 
dig till att upptäcka ditt syfte i livet. 

Skapandet av rikedom, framgång och välstånd kan eliminera mycket lidande. Det är vad som 
kan skapa möjligheten att eliminera fattigdom i världen. Det som gör att mänskligheten utveck-
las framåt. Det blir inte viktigare, mer utvecklande och kraftfullt än så, eller hur? Men, på andra 
sidan myntet, är denna kategori omgiven av så mycket stress, frustration, förvirring och galen-
skap så det är rent löjligt. Vi har blivit fostrade till att ha en typ av hat-kärlek till pengar, men… vi 
vill ju alla ändå ha pengar. Vi har fått lära oss att de flesta rika människor är snåla, själviska och 
dåliga. Att de utnyttjar andra – men vi vill ändå alla vara rika, eller hur? 

Vi har inte, - på riktigt, lärt oss något av djupare värde eller mening om pengar genom skolan 
och ändå undrar vi över varför så många har stora problem med pengar. Vi är belånade upp 
över öronen. Känner oss frustrerade och arga över det ständigt växande gapet mellan de rika 
och de fattiga. Finansiella problem är också en av den största orsaken till skilsmässa. Och fattig-
dom, eller dålig ekonomi, är största orsaken till kriminalitet.

Det här är en av de kategorier människor faktiskt är beredda att döda för. Vi menar, det är verk-
ligen intensivt motsatta sidor av samma mynt, eller hur? Och det är balansen, - precis som yin-
yang som vi kommer att prata om här i dag. Men innan vi ger oss in i denna turbulenta kategori, 
föreslår vi att vi tar ut kompassriktningen så att du kan känna var norr är. Den här kategorin är 
så förvirrande och komplicerad att vi måste ha ett beslutsfattande ramverk, en standard för att 
bedöma bra eller dåligt, rätt eller fel, sant eller falskt, eller så riskerar vi att bli helt bortkollrade i 
denna galet svåra kategori. 

© All rights reserved, Futurebook                     Page | 2



Så, vi skulle vilja börja med en viktig Futurebook princip. Vi kallar den Principen om att se den 
större bilden och det är en av våra favoriter. Den är verkligen otroligt viktig för oss. Det sägs att 
människor i slutändan bara vill vara lyckliga och allt annat de vill ha är ett medel för det ändamå-
let. Som du säkert kommer att upptäcka kan det vara det mest värdefulla koncept du kommer 
komma ihåg när vi utforskar den finansiella kategorin, för som Stephen Covey säger, som skrivit 
boken The 7 habits of highly effective people, - ”Det viktigaste är att hålla det viktigaste, vikti-
gast”. Så låt oss ha i minnet när vi fortsätter, att glädje och lycka är huvudsaken i livet. Om din 
intention verkligen är att skapa ett extraordinärt liv inom alla kategorier, inklusive ditt finansiella 
liv, är det helt klart att din livsvision måste ha glädje och lycka i fokus för att lyckas. Glädje och 
lycka är huvudfokus och allt annat i ditt liv antingen supportar din glädje och lycka eller tar bort 
den. Inklusive ditt finansiella liv. Och lycka är inte bara ett slutmål att nå, utan resan till lycka 
måste byggas av lycka för att ens komma dit, och det enda sättet du kan skapa ett extra- 
ordinärt liv, är att bygga det steg för steg.
 
Du kommer att spendera den mesta tiden på din resa mot ditt mål, långt mycket mer än du 
kommer att spendera den vid din ultimata slutdestination. Måluppfyllelse är enormt viktigt. Det 
är en stor, stor viktig del av ”glädjepusslet”, men är, - bokstavligt talat, som sagt bara den ena 
delen av arbetet. Så resan i sig själv måste generera stor glädje och lycka. Varje dag som du 
förflyttar dig mot din livsvision bör skapa en känsla av glädje för dig, en känsla av tillfredsställel-
se, välbefinnande och nöjdhet. Ett framgångsrikt liv innebär någonting mer än att varje sekund 
bara köra på mot målet för att uppnå ett slutresultat, som en urlakad trasa. För lika viktigt, vilket 
är den andra hälften av jobbet, är att livet är tänkt att levas, njutas och uppskattas. 
Eller som Eleanor Roosevelt så klokt uttryckte det; ”Lycka är inte ett mål. Det är ett resultat av 
ett liv levt väl.”  

Att uppnå våra drömmar är oerhört viktigt. Allt handlar om glädje och lycka och processen att 
uppnå våra drömmar och mål borde vara roligt och tillfredsställande. Det resonemanget får 
ytterligare kraft ur det perspektiv man får när man blandar in attraktionslagen. Eftersom man 
skapar mer av det man fokuserar på, är det inte så svårt att ta till sig principen att man har allt 
att vinna på att skapa en glädjefylld väg om destinationen är lycka. Det handlar inte bara att 
vara i bra form, det ska vara kul att komma i form. Du har allt att vinna på att njuta av proces-
sen. Det är inte bara att ha ett grymt bra äktenskap. Varenda dag det tagit att bygga ett grymt 
bra äktenskap borde ge dig en känsla av tacksamhet och glädje. Det handlar inte bara om att 
vara förmögen, den faktiska processen att tjäna pengar måste vara rolig och tillfredsställande. 
Om du inte gillar processen under tiden du skapar överflöd i alla områden av ditt liv, missar du 
poängen, för poängen är glädje och lycka. Dessutom befinner du dig på fel frekvens för att ens 
kunna nå ditt mål om du inte matchar målets kärna på vägen till målet. Glädje och lycka ÄR den 
absolut viktigaste saken i vårt liv. Det är vår ledstjärna. Vi har lärt oss av en stark, internationell 
influenser, att allt vi människor strävar efter, allt vi drömmer om, allt vi vill tillföra oss i livet, - är för 
att vi tror att vi kommer må lite bättre när vi nått det. Det är hela vår grundinställning till att ens 
ha drömmar och vilja sträva efter mer. Så låt oss ha kompassen inställd i rätt läge så vi håller 
kursen när vi nu slänger oss ut i ditt finansiella liv.

Låt oss gå tillbaka till tankesättet “två sidor av samma mynt”. På den ena sidan av myntet; om 
du inte spenderar tillräckligt med tid, fokus och tillräckligt med energi på den finansiella kategorin, 
om du inte har rätt mindset kommer du inte vara i närheten av den kvalité som du kan ha i 
ditt liv. Du kommer alltid leva i känslan av brist. Du kommer att uppleva stress och frustration 
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och ha en känsla av att vara bakbunden. Den brittiske författaren W. Somerset Maugham sa: 
”Pengar är som ett sjätte sinne vilket du behöver för att få någon användning av de andra fem” 
Om du inte har din finansiella situation på plats, missar du en stor del av vad livet faktiskt har 
att erbjuda. Det är den ena sidan av myntet. Här är den andra. Om du spenderar för mycket 
tid i den här kategorin, kommer det att förstöra din livskvalitet. Den här kategorien kan totalt ta 
över människors liv och kan bli det enda de tänker på. Människor förstör självklart inte medvetet 
sin kärleksrelation, men de kan både förstöra och förlora den i den ständiga jakten på pengar. 
Människor ger självklart inte medvetet upp tiden tillsammans med sina barn och missar deras 
uppväxt, för att spendera alldeles för mycket tid på att utveckla sin karriär, men de kommer att 
missa den i sin ständiga strävan efter framgång. Vi kan nästan lova att du inte kommer att se 
tillbaka på ditt liv och ångra att du spenderade för mycket tid till att utveckla dig själv, din spiri-
tualitet eller ditt intellekt, men om du lägger för mycket tid på att fokusera på att tjäna pengar, 
kommer du att ångra dig, för det kan kosta dig så mycket mer än det ger dig i slutändan. Om 
fördelningen går överstyr. Samma mynt, två sidor, - och det kräver ett enormt insiktsarbete.  

Alla vill ha mer pengar än de har. Alla vill ha mer pengar än de har. Vi båda känner många 
människor som inte är stadda i kassan, utan vill ha mer pengar än de har. Vi känner båda 
miljonärer som också har det som fokus, och faktum är, att alla vill ha mer pengar än de har, 
var på skalan de än befinner sig. Vi vill definitivt ha mer pengar än vi har just nu och ingen i våra 
bekantskapskretsar som vi kan komma på spontant, är helt nöjd med sitt finansiella liv. Ingen. 
Är du? Men, tittar man på vad det står för är det bara mänsklig natur. Det är faktiskt bara livets 
natur i allmänhet. Antingen växer organismer, eller så dör de. Antingen expanderar de eller så 
krymper de. Som människor är vi bokstavligen ihopsatta för att expandera. Vi vill ha mer, och 
inte bara i den finansiella kategorin, utan inom alla delar av livet vill vi ha mer och vara mer. Vi 
tänker såhär; Hela livet är ju evolutionärt, hela universum är det, så varför skulle inte även vi vara 
det? Hur tänker du?

Vi skulle alla vilja vara lite rikare. Vi skulle alla vilja vara i lite bättre form, lite andligare, lite lyck-
ligare. Oavsett var vi befinner oss i något område i livet, tror vi att vi måste ha något att sträva 
efter. Att vara medveten och driven gynnar oss. Det är så målen blir ställda. Det är så saker blir 
gjorda. Det är hur rikedom skapas, hur ekonomier blir byggda, hur livskvalitet höjs. Det är så vi 
som människor gör framsteg. Som Futurebook medlemmar, fokuserar vi mycket på vad vi vill 
med våra liv och vill ha i våra liv som vi inte ännu har. Det kallas din livssyn och det kommer alltid 
att innebära tankar om något bättre än vad du har just nu, alltid. Oavsett hur länge du har arbe-
tat med dig själv och oavsett hur flitigt du kommer fortsätta arbeta med dig själv i framtiden, så 
kommer tanken om något bättre alltid mana på dig framåt.  Du skapar hela tiden en mental bild 
av hur framtiden kan se ut och det är alltid en bättre bild än hur det ser ut idag, alltid. Alla vill ha 
mer och det är okej. Det kan vara riktigt bra när det kommer till att utveckla dig själv, att uppnå 
din högsta potential, skapa en ljusare framtid och en högre livskvalitet än vad du har just nu. Det 
är bara bra grejer. Så det är en sida av myntet. 

Här är den andra sidan av myntet. Detta kontinuerliga stävande för mer, kan implementera en 
mental kodning av att inte ha nog, en känsla och ett förhållningssätt där oavsett hur mycket du 
har, så känner du en känsla av brist, eftersom du inte har nått ett av dig påhittat ideal i någon 
kategori av livet. Du är aldrig tillräckligt framgångsrik i din karriär. Du är aldrig smal nog. Aldrig 
tillräckligt med muskler. Du är aldrig riktigt tillräckligt bra förälder, vän eller partner. Inte tillräckligt 
andligt medveten. Aldrig tillräckligt mycket pengar. Du börjar fokusera på vad du inte har, eller 
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inte är och börjar känna helt tömd, värdelös och ledsen för att du är så misslyckad och inte lever 
upp till dessa påhittade ideal, som i din uppfattning är sanningen. Istället för att vara oerhört 
tacksam för vem du faktiskt är, där du är i livet just nu och vad du faktiskt har. 

Enkelt uttryckt, det finns en spänning mellan ambition, vad du vill, att sätta och uppnå mål, 
åstadkomma saker, skapa mer, - å ena sidan. Och å andra sidan, - känna tacksamhet, belåten-
het för vad du redan har och känna dig nöjd precis där du är, här och nu. 

Och detta är vad vi förstår är en av de största hemligheter som vi har upptäckt genom vårt eget 
kunskapssökande, i vår strävan efter att förstå hur saker och ting hänger ihop och påverkar 
varandra, som vi lärt oss från djupa studier av mästare i ämnet. Din lycka i någon kategori av ditt 
liv innebär att bejaka båda sidor av myntet. Ditt allra bästa liv innebär att sträva efter mer med 
en passion som driver dig framåt mot önskade bedrifter, samtidigt som du är oerhört tacksam 
för att du absolut har tillräckligt just här och nu. Lyckan, vår polstjärna, består av två delar. Till-
fredsställelsen som kommer från att gradvis nå dina mål, vilken springer ur att vilja att saker ska 
bli bättre än vad de är just nu, - Och totalt, komplett, absolut belåtenhet och tacksamhet för hur 
saker och ting är just nu. Om du kan behärska förhållandet mellan dessa två upplevelser, dessa 
två helt diametrala fokus, har du uppnått en av de mest djupgående saker som en människa 
någonsin kan sträva mot. Balans. Och om detta tillämpas på den finansiella kategorin, kan det 
till exempel se ut så här: Jag är oerhört tacksam för hur mitt finansiella liv ser ut idag. Jag har 
nog just nu. Jag är verkligen välsignad. Jag vill inte ha, - jag har. Jag behöver inte, - jag har. Jag 
är så otroligt tacksam för det som är och min avsikt är helt och fullt att expandera mitt finansiel-
la liv ännu mer härifrån. Jag ska varje dag sträva efter att skapa mer värde för andra och som 
ett resultat, mer rikedom och överflöd för mig själv och min familj. Och jag kommer att njuta av 
varenda minut av denna process. 
 
Det här är ett kraftfullt recept för finansiell lycka eftersom det håller lyckan som huvudfokus. Det 
innebär att sträva efter tillväxt och samtidigt njuta av nuet och processen som leder framåt och 
det är det som är den magiska formeln. Det håller det viktigaste viktigast och det leder till vad 
vi anser vara det största finansiella genombrott du någonsin kan få. Större än någon strategi för 
finansiellt överflöd som du någonsin kommer att lära dig och det är det som är Principen om att 
se den större bilden, i dagens utforskande av ditt finansiella överflöd. 

Verkligt finansiellt överflöd har ingenting att göra med hur mycket pengar du har. Vi tar en repeat 
på den; Verkligt finansiellt överflöd har ingenting att göra med hur mycket pengar du har. Verk-
ligt finansiellt överflöd är inget annat än ett sinnestillstånd. Det finns många miljonärer som lever i 
total avsaknad av känslan av finansiell framgång. De får sömnsvårigheter. Blir paranoida gällande 
sina relationer och plågar sig själv med tvivel som; - varför försöker den där personen egentli-
gen komma nära mig? Är det för mina pengar? De lever långt under sina medel. Rädda för att 
spendera sina pengar. Med den typen av fokus har man ingen som helst erfarenhet av känslan 
av överflöd i sitt liv, vilket gör att själva njutningen av att ha pengar lyser med sin frånvaro. Och 
vad skapar de för värde då? Att ha en massa pengar kan göra dig alltför rädd för att förlora dem 
om du inte har rätt tankesätt. Och vad tjänar det till att ha pengar om du fortfarande tvingar dig 
själv att göra alla de där sakerna som du inte vill göra, saker du faktiskt har råd att betala andra 
att göra för att frigöra tid att göra något annat av mer värde för dig? Pengar gör en stor tjänare, 
men en dålig Herre. Ett talesätt som är så otroligt sant. För människor som dessa, har pengarna 
ju blivit ett gissel, i stället för att vara ett verktyg till att nå slutmålet, som är lycka. Principen om 
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att se den större bilden, har totalt farit ut genom fönstret för de här människorna. De har förlorat 
siktet på det viktigaste och de har också förlorat förankringen gällande vad pengar är för i första 
hand, vad de kan göra, och hur otroligt lyckligt lottade de är att ha en del av det. Deras pengar 
har dessvärre inte gett dem frihet, utan har istället fängslat dem. Trots det faktum att de har fått 
eller skapat en massa pengar, så lever eller känner de inte ett finansiellt överflöd. De lever istället 
i ett tillstånd av evig finansiell brist. Så det är en sida av myntet. 

På andra sidan av myntet, känner vi människor med mycket lite pengar som är finansiellt lyck-
liga och tillfredsställda, och mycket nöjdare med sitt finansiella liv än de miljonärer vi beskrivit. 
Trots att de inte har en massa pengar, verkar de ändå ha allt i livet som de vill ha och behöver. 
Du kan säkert känna igen människor i din närhet som också har det fokuset. För de finns. 
Människor som lever på en blygsam inkomst, men ändå är harmoniska, lyckliga och nöjda. De 
har ingen erfarenhet av finansiell brist alls och det är oftast på grund av hur glada och tacksam-
ma de är för vad de har. 

En konsultkollega berättade för oss om Patrik som både är en vän tillika kund till hen. Små- 
företagare. Tjänar tillräckligt mycket pengar för att kunna bo i ett stort hus, att kunna betala sina 
räkningar, och ändå kunna spara lite pengar. Har möjligheten att ta semester då och då med 
familjen, även om han inte på något sätt har pengar i överflöd. För några år sedan arbetade 
vår konsultkollega med honom på hans affärsmodell, eftersom han äntligen knäckt koden i sin 
verksamhet och hade kommit fram till den punkten där han verkligen skulle kunna skala ut och 
expandera. Företaget hade all potential att expandera om han ville, så de utforskade möjlighe-
terna för det i ett par veckor. De tittade verkligen på djupet på hur och huruvida han skulle utöka 
sin verksamhet. Och efter att verkligen ha gett det en hel del eftertanke, sa han till vår konsult-
kollega, Vet du, - Jag har redan allt det jag behöver just nu. Jag vill inte missa något av mina 
barns innebandymatcher. Jag är faktiskt inte villig att offra min tid för mer pengar just nu. Patrik 
gjorde ett medvetet beslut att inte expandera, att inte att skala ut sin verksamhet, för att inte 
missa en stor del av sina barns uppväxt. Vår konsultkollega var klart förundrad över det beslutet 
och är fortfarande, men vi säger bara heja honom för det beslutet! Patrik gjorde ett medvetet, 
djupgående och intelligent val som förändrade livet för alla i hans familj. Och enligt vår kollega, 
är Patrik är en av de lyckligaste, mest nöjda personer hen någonsin träffat, förmodligen just för 
att han valde och fortfarande väljer ett överflödande tankesätt, framför att tjäna mer pengar. Den 
största finansiella gåva du någonsin kan ge dig själv är att inse vikten av detta. 

Om du låter detta koncept sjunka in och verkligen låta det genomsyra din själ och varje mole-
kyl av din kropp, kommer endast detta, att kunna förändra ditt liv eftersom du kommer att vara 
redo att ta dig an denna kategori på det mest kraftfulla sätt möjligt. Men vi måste varna dig, du 
kan inte låtsas. Det måste vara på riktigt. Kännas som riktigt. Det måste vara djupt och auten-
tiskt för att skapa det sanna paradigmskiftet i dig, så här kommer några strategier som du kan 
använda för att hjälpa dig själv att komma dit. Om du inte känner att du har tillräckligt just nu, 
om du har svårt att uppbringa känslor av tacksamhet och belåtenhet för din nuvarande ekono-
miska situation, som känns sanna, - försök att tänka på det på ett lite annorlunda sätt och ställ 
där du är just nu, mot andra förekommande verkligheter... Som till exempel i Kongo, där den 
genomsnittliga inkomsten per capita är mindre än 7 kronor om dagen. Kan du föreställa dig att 
leva på 70 kronor i 10 dagar? Det bor mer än 60 000 000 människor i Kongo och den genom-
snittliga inkomsten för dessa 60 000 000 människor, genomsnittet, är ca 180 kronor i månaden. 
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Så kommer du till Kongo med knappt 1000 kronor på kontot, har du drygt fem månaders 
försörjning. I ett land som Kongo, där går barnen i en gammal sliten skola, en 13-tums tjock TV 
med en aluminiumfolie antenn är den största skatt som en hel by kan ha, runt vilken hela byn 
samlas varje kväll för att titta på några dammiga svartvita repriser av Loveboat eller något annat 
program på ett språk som ingen ens förstår, men som ändå ger dem så mycket glädje. Hur 
många platta TV-skärmar har du hemma?  Hur många datorer och telefoner har ni i familjen?
Vi tänker inte bli långrandiga om vilka utmaningar det finns i resten av världen, men kan nog 
konstatera att vi i den moderna världen verkligen har ingen aning om vad sann fattigdom är och 
vilket djupt lidande och elände det ger. När du ser din egen situation ur det perspektivet och tar 
dig en titt på vad du har just nu, så kommer du nog förstå att du egentligen är välsignad och 
faktiskt ganska lyckligt lottad. Att du har nog, kanske till och med mer än nog. Det finns gott om 
överflöd generellt och den mest kraftfulla finansiella inriktning som du kan jacka in i som ett sätt 
att leva, är att skapa överflöd i ditt sätt att tänka. När vi förändrar tanken om något på insidan, 
förändras resultatet av det på utsidan. För du kan inte leva i en känsla av brist och samtidigt 
skapa överflöd. Det är en ekvation som inte går ihop, när man tittar på det ur ett energiper-
spektiv. Lika – attraherar – lika och det finns ingenting som liknar varandra i känslan av brist och 
känslan av överflöd.

Finansiellt överflöd handlar inte bara om kronor och ören, utan är även, faktiskt framförallt, ett 
sätt att tänka som bara väntar på att du ska göra anspråk på det. Om du väljer att implemen-
tera ett överflöds-mindset, händer något mycket intressant och kraftfullt. När du blir medveten 
om förhållandet mellan pengar och lycka, hjälper det dig att förändra synen på dina finansiella 
hinder. Vilket betyder att du kanske kommer se lite annorlunda på frågan, - hur mycket finansiell 
rikedom vill jag verkligen sträva efter?  Eftersom de två sidorna av myntet som är på spel här är, 
Om du sätter ditt finansiella mål för lågt matar du inte din prestationssida. Utan du kommer att 
gå miste om tillfredsställelsen som kommer utav att verkligen utmana dig själv. Kom ihåg att din 
lycka delvis kommer från känslan av att förverkliga dina mål. Så du bör inte ställa det finansiella 
målet för lågt. Det är alltför många som inte ens har ett finansiellt mål, utan skaffar ett arbete där 
de tjänar x antal pengar i månaden. Punkt. Och funderar inte ens på att de har ett val att levla, 
eller så vill de levla utan att göra en motprestation. De flesta vill väl tjäna så mycket pengar så 
att de kan göra det de vill. Ha friheten att resa till de platser som de vill se och att ha fantastiska 
upplevelser. Skapa ett trivsamt hem, kunna bidra till andra eller engagera sig i välgörenhetsorga-
nisationer eller vad de vill göra som fungerar för dem. Vi tänker att du förmodligen inte skiljer dig 
så mycket från det tankesättet. 

Å andra sidan, på andra sida av myntet, om du sätter ribban för högt, kommer du bara stressa 
dig själv. Du kommer att sabba för dig själv gällande din lycka, för att inte tala om de andra 13 
kategorierna. Eftersom det faktiskt är så att beslutet att bli rik, inte endast handlar om ekonomi 
och finanser, utan det omfattar hela vårt liv som består av både räkmackor och smockor. Om du 
inte är medveten om att du faktiskt behöver göra medvetna beslut gällande ditt förhållningssätt 
till ditt förhållningssätt, vilket de flesta människor inte är, är det lätt att hamna i ekorrhjulet. Fast i 
en situation som mer går ut på att hantera det som du får slängt i ditt knä, snarare än att skapa 
den situation du vill leva i, som de flesta människor dessvärre gör. När man hamnat i en ekono-
miskt utsatt situation, eller bara fastnat i den så kallade ”sockerfällan”, där mycket vill ha mer, då 
är det lätt att hamna i en kamp där du, utan att kanske ens reflektera över varför, försöker tjäna 
mer och mer pengar utan att ens tänka på vad detta skapar för resultat i alla andra kategorier. 
Att ställa dig frågan, hur mycket är tillräckligt? Och, vad kostar det mig att försöka tjäna alla 
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dessa pengar? Och dessutom ställa dig frågan, - vilket slags liv vill jag egentligen leva, kan få 
dig att se andra saker som du missat innan? Det är lätt att glömma att vårt yttersta mål här i  
livet, är att känna lycka, när man jagar efter sin försörjning eller bygger vidare på de finanser 
man redan skaffat sig. Tänk på att när du äntligen har så mycket pengar som du vill, som du 
aldrig kommer komma till om du hela tiden strävar efter mer, och ditt liv blir så mycket bättre, 
vilket det inte kommer bli eftersom du fastnat i känslan av brist. Att hela tiden sträva och kämpa 
framåt, med känslan av brist som främsta resenär på resan, kommer inte att göra dig lycklig 
längs vägen. Det kommer att bränna ut dig, du kommer att slösa bort en stor del av ditt liv. Och 
även om du lyckas med den mirakulösa bedriften att bli finansiellt rik under dessa omständig-
heter, kommer det ändå inte landa i den stora lycka du hoppats på, om sättet du tagit dig dit på 
har varit en kamp på många parallella plan. För framgång kan ibland kosta på tok för mycket. Den 
kan ha kostat dig dina relationer och din hälsa. Och tiden du egentligen har behövt för träning, 
reflektion och kontemplation, har förmodligen inte ens funnits med på agendan...  Det är bara 
inte det mest optimala sättet att komma dit. Känner du igen dig i det vi beskrivit, tänk igenom en 
stund, om som du hittills gjort, verkligen är det rätta sättet att nå dina mål – för dig?

Ett överflöds-mindset är som en vaccination som leder dig bort från ekorrhjulet. Det grundläggs 
när du bestämmer dig för vart du vill sätta din finansiella ribba. Eftersom du sätter an ett mindset 
som utgår härifrån, - ”Jag har nog där jag är redan nu och jag är så entusiastisk över att ex-
pandera härifrån, men jag tänker inte förhandla bort min lycka. Jag kommer aldrig att förhandla 
bort min lycka för pengar” Det är en enormt kraftfull finansiell inriktning och det hela börjar med 
att förstå förhållandet mellan lycka och pengar, vilket de flesta människor aldrig ens tänkt på 
att det är ett förhållande som vi har allt att vinna på att bli medvetna om. Att medvetet utveckla 
ett överflöds-mindset. Det är därför vår konsultkollegas kund är så framgångsrik. Eftersom han 
förstått vikten av att ha koll på detta förhållande och därför planerat sitt liv så han kan tillbringa 
sina dagar som han vill. Han driver ju ett eget företag så självklart jobbar han. Men han jobbar 
smartare snarare än mer. Han tjänar bra med pengar vilket naturligtvis skänker glädje och frihet, 
men sin lycka mäter han i de stunder av ren glädje för den kvalitetstid han har med familjen, 
vilken han skapat utrymme för genom sitt sätt att tänka. Patrik har tack vare sitt val, ett liv i 
överflöd. Nu, kanske din bild av lycka, när det gäller ditt finansiella liv, ser annorlunda ut än hans, 
Men, - vi är ganska övertygade att även du vill tillbringa timmarna som skapar dina dagar, precis 
som du vill spendera dem du också. Och självklart lever vi stundom i situationer som inte alltid 
det finns så mycket handlingsfrihet i, men om vi inte vill vara kvar där, finns det alltid en möjlighet 
att förflytta sig till något annat, - men sällan genom att inte göra något annat än det som har 
ställt oss i den position vi önskar att komma från ... 

När det kommer till oss som är grundarna till Futurebook, har vi beslutat, var och en för sig, att 
vi vill leva i rikedom. Inom alla de 14 kategorier vi går igenom under denna Challenge. Det är det 
liv som vi båda strävar efter att skapa och leva. Vi älskar pengar, vi älskar möjligheterna som 
kommer genom pengar och vi älskar att skapa välstånd. Vi tror på det. Det är en viktig del av 
bådas våra liv, så det är ett stort fokus för oss. Vi arbetar hårt för att skapa mer värde till andra 
och mer finansiellt överflöd i princip varje dag. Vi förstår konceptet att finansiell rikedom är en 
produkt av att göra, parallellt med vikten av att känna en tacksamhet för det som är, även när 
det befinner sig långt ifrån mål, och eftersom vi båda valt att arbeta med att inspirera andra att 
skapa sitt bästa liv, verkligen slagit knut på oss själva för att bidra på ett transformerande och 
värdeskapande sätt, så ser vi det som en av de starkaste, vackraste och mest andliga sakerna 
i vårt liv. Men vi förstår också att det har en kostnad. Det krävs mycket arbete. Det tar mycket 

© All rights reserved, Futurebook                     Page | 8



energi. Det tar mycket av vårt fokus. Vi vet, att det inte finns inga genvägar. Men vi förtjänar vår 
framgång. Vi förtjänar vår expertis som kommit av många år av studier och självstudier. Vi förtjä-
nar även vår självrespekt. Ingen har gett oss dessa saker som ligger till grund för det vi skapar, 
de har verkligen inte ramlat ned i huvudet på oss. Tvärt om, - Det är och var varit ett hårt, med-
vetet arbete och det är definitivt ett stort ansvar att skapa både framgång och finansiell rikedom. 
Så vi försöker arbeta med denna kategori så medvetet som vi kan. 

Vi tar ansvar för våra finansiella ambitioner. Så eftersom vi har beslutat att tjäna en massa 
pengar i livet, vet vi att vi måste förvänta oss att leva med en hälsosam dos av stress i vårt liv. 
Det viktigaste i den meningen var orden hälsosam stress, för gud ska veta att det är svårt att 
hitta balansen mellan hårt arbete och själv-omhuldande. Men om man som vi, gjort ett medvetet 
beslut att skapa något stort i livet, svåra saker, saker som tänjer på våra gränser för vad vi kan 
åstadkomma för att frigöra åtminstone en del av vår potential i denna värld, då är motivationen 
hög. Vi är helt eniga i tanken, att även om vi skulle bli rika nog att vi kunde fatta beslutet att 
aldrig arbeta en annan dag till i vårt liv, skulle vi ändå fortsätta göra det vi gör, för vi är så dedi-
kerade vår sak. Men under resan till den finansiella rikedom som vi båda strävar efter, kommer 
vi aldrig någonsin att låta oss glömma det faktum att oavsett hur det ser ut, - har vi mer än nog 
redan här, just nu. Vi övar tacksamhet varje dag, för att kunna göra smarta finansiella beslut 
utifrån den energin. Vi jobbar hårt, vi älskar att tjäna pengar, men vi tänker inte förhandla bort vår 
lycka för det någonsin. Eftersom vår lycka, inte pengarna, -är vårt huvudfokus. Och med detta i 
åtanke, låt oss gå vidare till vår finansiella övning för dagen. 

Nästa avsnitt kommer att bli mycket spännande då vi fokuserar på att aktivera din finansiella 
strategi. Vår nästa kategori är det som gör allt möjligt i ditt finansiella liv, nämligen din karriär. Vi 
kommer att på djupet, - titta på de tre pelare som en framgångsrik och tillfredsställande karriär 
vilar på. En karriär som skapar ekonomiskt överflöd för dig, som skapar ett inre värde för dig 
och som även bidrar till värde för världen och gör den till en bättre plats. Den här kategorin kan 
verkligen bli livsförändrande. Det har som vanligt, varit ett privilegium att spendera den här tiden 
med dig. Ta dig tid att göra din finansiella övning. I nästa avsnitt utforskar vi din karriär.

SUMMERING 
1. Principen om att se den större bilden: I slutänden vill folk bara vara lyckliga. Allt annat de vill 
ha är ett medel (resursmål) för det ändamålet. 
2. Lycka består av två delar: Tillfredsställelsen av att sträva efter tillväxt och samtidigt vara abso-
lut nöjd och tacksam för hur saker är just nu. 
3. Verkligt finansiellt överflöd har inget att göra med hur mycket pengar du har. Det är ett mindset.

Michelle Dandenell & Lili Öst
Team Futurebook
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