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I det här dokumentet så finner ni mer än 400 vanliga, negativa tankar och övertygelser kring pengar. Jag har 

frågat tidigare kursdeltagare om vilka negativa saker de hör, säger, tänker och läser kring pengar. Jag har 

tagit deras svar och skrivit de i kolumnen till vänster. I kolumnen till höger så har jag skrivit förslag på nya 

och positiva tankar/övertygelser som ni kan använda istället. Jag har även i kolumnen till höger förklarat 

varför vissa sanningar kring pengar inte stämmer och spräcker även en del myter där. 
 

Jag har delat in det i olika kategorier för att göra det enklare men kort och gott så kan man säga att i princip allt som ni hittar 

i den vänstra kolumnen stöter bort pengarna. Jag är övertygad om att du hittar en hel del tankar och övertygelser nedan som 

du själv använder. Vissa uttryck förekommer flera gånger och det beror på att de är så vanligt förekommande så det kändes 

viktigt att ni får se hur vanliga de är.  Det var rätt utmanande för mig att jobba med det här materialet och hela tiden läsa 

dessa negativa påståenden som borde raderas ur vår vokabulär. Det är min förhoppning och önskan att ni efter att ha tagit del 

av det här materialet kan se tydligare vilka ord och tankar som ni bör välja och vilka ni ska välja bort. Från och med nu så 

blir ju allt bara bättre, eller hur? Det är du som bestämmer så fatta nu beslutet att ditt liv i fortsättningen ska innefatta den 

ekonomi du önskar. Så scrolla nu ner och börja läsa för att se vilka tankar du ska välja i fortsättningen. 
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Jag har inte råd! 

1. Jag har inte råd 

2. Jag har inte råd 

3. Jag har inte råd 

4. Det var vi inte råd med 

5. Har inte råd 

6. Har inte råd 

7. Jag har inte råd 

8. Har inte råd 

9. Jag har inte råd 

10. Har inte råd 

11. Jag har inte råd 

12. Jag har inte råd 

13. Jag har inte råd 

14. Jag har inte råd 

15. Jag har inte råd 

16. Jag har inte råd 

17. Jag har inte råd 

Nej, och du kommer inte få råd heller! 

Jag har inte råd är nog en av de absolut vanligaste fraserna 

som används när man inte har pengar. Dagens samhälle är 

ju så utformat att vi nästan dagligen utsätts för situationer 

där vår ekonomi testas och vi konstaterar att det inte finns 

medel för det vi vill göra, oavsett om det är något 

nödvändigt eller onödigt som vi vill ha. Och det känns ju 

rätt självklart att uttrycka Jag har inte råd, för det är ju 

sanningen. Jag vill/behöver köpa en ny vinterjacka men det 

finns inte pengar på kontot så då har jag inte råd. Klart som 

korvspad. Jag kan ju inte gå och köpa en jacka utan pengar 

och att inte ha råd betyder ju att det inte finns pengar, eller 

hur? 

När du använder uttrycket ”Jag har inte råd” så skapar det 

en negativ känsla som matchar brist på pengar. Du talar om 

för Universum att du har inga pengar och det är detsamma 

som att du beställer mer brist på pengar. Så, hur ska du göra 

då? 
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18. Har inte råd 

19. Har inte råd 

20. Har inte råd 

21. Jag har inte råd 

22. Vi har inte råd 

23. Jag har inte råd 

24. Jag har inte råd 

25. Har inte råd 

26. Jag har inte råd 

27. Jag har inte råd 

28. Jag har inte råd 

29. Jag har inte råd 

30. Det där har jag inte råd med 

31. har inte råd 

32. Jag har inte råd 

33. Har inte råd 

34. Jag har inte råd 

35. Jag har inte råd 

Först och främst så är det faktiskt väldigt vanligt att 

människor med lite sämre ekonomi tröstshoppar och det 

leder till att de väldigt ofta hamnar i situationen av att inte 

ha råd då de oftare går i affärer än de som inte tröstshoppar. 

De har ofta ursäkter som att: ja men det var ju så billigt, det 

var ju seccondhand, jag har alltid velat ha en sådan, jag 

kunde inte låta bli etc.  

Här kommer några tips: 

1. Om du misstänker att du tröstshoppar så utsätt dig 

inte för frestelsen genom att helt enkelt minska tiden 

du är i affärer eller shoppingcenter.  

2. Bestäm dig för att du ska ta ansvar för din ekonomi. 

3. Bestäm dig för att ta kontroll över din ekonomi. 

4. Sätt dig ner och kolla in och utgifter. Har du skulder 

eller obetalda räkningar så gå igenom dem och räkna 

hur mycket det är. Det är att ta ansvar och du kommer 

känna att du tar kontrollen över ekonomin. 
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36. Jag har inte råd 

37. Jag har inte råd 

38. Har inte råd 

39. Har inte råd 

40. Jag har inte råd 

41. Föräldrarna sa ofta, att vi inte hade råd 

42. Det har jag inte råd med 

43. Jag har inte råd 

44. Har aldrig råd med något 

45. Jag har inte råd 

46. Jag/vi har inte råd  

47. Jag har inte råd 

48. Har inte råd 

49. Det får jag ta sen har inte råd nu 

50. Om jag ändå hade råd 

 

51. Jag har inte råd med julklappar till barnbarnen 

5. Sen konstaterar du bara att du har tagit ansvar för din 

ekonomi och att du nu vet hur läget är. Nu bjuder du 

in en lösning. 

6. För kassabok ett par månader där du skriver ner 

varenda sak du köper så kommer du inse att det går åt 

en hel del småsummor till onödiga saker. De 

småsummorna hade du kunnat lägga på ett sparande. 

Ett sparande höjer alltid självkänslan och känslan av 

värde. 

 

Nedan får du förslag på några tankar du kan tänka 

istället för jag har inte råd: 

• Just den här månaden prioriterar jag mitt sparande 

• Den här månaden prioriterar jag andra saker 

• Åh, en sådan vill jag ha så det ska jag spara till 

• Behöver jag verkligen det/den där just idag? 
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52. Jag har inte råd att handla kläder som jag verkligen 

gillar det blir second hand och rea eller låta bli 

53. Jag har inga pengar 

54. Har inga pengar 

55. Jag har inga pengar 

56. Jag har aldrig några pengar 

Om du fortsätter säga att du inte har råd så attraherar du in 

att inte ha råd, du kommer aldrig att få råd om du fortsätter 

med det. 

För dyrt 

57. Det är för dyrt 

58. Det är för dyrt 

59. Usch så dyrt 

60. Det är för dyrt 

61. Usch så dyrt 

62. Det är för dyrt 

63. Vá dyrt 

64. Det var dyrt 

65. Det är för dyrt 

66. Så dyrt det är 

67. Det är för dyrt 

Ja, alldeles för dyrt! 

Ja, samma som att inte ha råd, det skapar en negativ känsla 

vilket sänker din vibration när du tjatar om att saker är för 

dyra. Men du behöver inte utsätta dig för de situationerna, 

faktiskt. Du har säkert ett hum om i vilka affärer det finns 

sådant som är i en perfekt prisklass för dig så då ska du 

handla i de affärerna. Vad som är ”för dyrt” är en 

definitionsfråga och egentligen helt ointressant. Det 

intressanta är ju det som du har råd att köpa så fokusera på 

de sakerna och uppskatta att du hade råd att köpa dem. När 

du uppskattar allt det som du har råd att lägga pengar på så 
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68. Men oj vad dyrt 

69. Det är för dyrt 

70. För dyrt 

71. Det är för dyrt 

72. Det är för dyrt 

73. Oj, vad dyrt 

74. Det är för dyrt 

75. Det är för dyrt 

76. Det var alldeles för dyrt 

77. Vad dyrt 

78. Allt är så dyrt 

79. Vad dyrt allt är 

80. Det kan jag inte köpa är för dyrt 

81. Tänk att det ska vara så dyrt att leva jämt 

82. Det är så dyrt att leva och allt kostar så mycket 

83. Allting blir bara dyrare och dyrare 

84. Allt kostar pengar 

85. Så dyrt, så mycket kan jag väl inte lägga på mig själv 

höjer du din pengavibration vilket leder till att du attraherar 

in en bättre ekonomi. 

Så när det gäller uttrycker att det är för dyrt, bara skippa det 

helt och fokusera på det som har bra priser. Och tänk efter, 

en produkt eller tjänst har en prislapp utifrån sitt värde helt 

enkelt. Det är så många olika faktorer som spelar in när 

saker får sitt pris och till syvende och sist så talar priset om 

vilket värde produkten eller tjänsten har. 

Så när du ser något som är ”för dyrt” säg istället följande: 

 

• Den där är värdefull 

• Det där är värdefullt 

 

De 2 uttrycken ger dig en betydligt högre vibration. 
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86. De där kostar för mycket 

87. Det kostar för mycket 

88. Det kostar för mkt 

 

Pengar växer inte på träd 

89. Pengar växer inte på träd 

90. Pengar växer inte på träd 

91. Pengar växer inte på träd 

92. Pengar växer inte på träd 

93. Pengar växer inte på träd 

94. Pengar växer inte på träd 

95. Pengar växer inte på träd 

96. Pengar växer inte på träd 

97. Pengar växer inte på träd 

98. Pengar växer inte på träd 

99. Pengar växer inte på träd 

100. Pengar växer inte på träd 

101. Pengar växer inte på träd 

Jo, det gör de visst! 

Ja, jag hävdar att åtminstone sedlar växer på trän för det 

görs av papper och pappersmassa kommer från träden. Så 

nästa gång du ser en skog så kan du tänka att där växer 

massor med pengar. 

Men, bortsett från det så är det ett väldigt vanligt uttryck 

precis som, Tror du jag är gjord av pengar, och en massa 

andra uttryck som de flesta fått höra som barn och även som 

vuxna. De här uttrycken är ganska nedlåtande och man kan 

känna sig ”dum” när man får höra dem. Sanningen är den 

att personen som säger dessa uttryck antagligen sitter i en 

pressad ekonomisk situation och inte vill bli påmind om det. 

Personen kanske skäms och mår dåligt för att inte kunna ge 

sina barn det de önskar etc. Så de här uttrycken speglar inga 
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102. Pengar växer inte på träd 

103. Pengar växer inte på träd 

104. Pengar växer inte på träd 

105. Pengar växer inte på träd 

106. Pengar växer inte på trän 

107. Jag är inte gjord av pengar 

108. Jag är inte gjord av pengar 

109. Vi är inte gjorda av pengar 

110. Jag är inte gjord av pengar 

111. Jag är inte gjord av pengar 

112. Jag är inte gjord av pengar 

113. Tror du jag har en pengapress i källaren? 

114. Tror du jag skiter pengar? 

115. Jag kan inte trolla med knäna 

116. Var tror du att pengarna kommer ifrån 

117. Man kan inte få allt 

118. Man kan ju inte få allt 

119. Man kan inte få allt 

sanningar utan är mer uttryck för känslor hos personen som 

använder dem. 

Ett av uttrycken är ju ”Man kan inte få allt” men det kan 

man faktiskt. Man kan få både pengar, kärlek och ett helt 

perfekt liv om man bara justerar sin vibration. Så tro inte på 

den falska sanningen. 
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120. Man kan inte få allt man vill 

121. Du kan inte få allt 

122. Du får inte allt du vill här i världen 

123. Man får ju prioritera, går ju inte att få allt 

 

 

 

 

 

 

 

Rika människor och pengar 

124. Det är giriga människor som blir rika 

125. Rika människor är bara ytliga 

126. Man blir bara girig och dryg om man har gott 

om pengar 

127. Det är bara de som redan har pengar som får 

mer pengar 

Källa på det? 

I sociala medier till exempel så ser man ofta att det 

efterfrågas Källa, när någon skriver en åsikt eller ett 

påstående. Och det är ju jättebra, man ska vara källkritisk 

och granska det man läser. Men varför är vi så urbota 

korkade så vi tror på massor med saker utan att ifrågasätta 

och be om källa? Vi bara sväljer massor med saker med hull 
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128. Det där är bara för dom som har mycket pengar 

129. Rikedom är få förunnat 

130. Rika människor är inte lyckliga 

131. Man måste vara fräck och köra över andra 

människor för att bli rik 

132. Det är krångligt att vara rik 

133. Rika människor är giriga utsugare 

134. De rika är inte lyckligare för det 

135. Den som har mycket vill ha mer 

136. Mycket vill ha mer 

137. Kärlek? Javisst men då fattig 

138. Rik, javisst men då olycklig. 

139. Sådana som jag/vi har aldrig råd med 

140. Pengar är inte till för oss 

141. Vad har du för intresse? Vill du att det ska 

fortsätta vara en hobby eller vill du "döda glädjen" 

genom att tjäna pengar på det? 

142. Inte född med silversked i munnen, 

och hår. Vi tänker inte ens till en extra gång och undrar om 

det är sant. Ja, det handlar om alla dessa fördomar, myter, 

lögner etc när det gäller pengar och när det gäller rika 

människor. Ni som har gått den här kursen vet ju bättre men 

jag ska ta och ge er en liten repetition i alla fall. 

Attraktionslagen säger att lika attraherar lika vilket betyder 

att vi attraherar in de saker som matchar den vibration vi 

sänder ut och det gäller alltid, för alla människor på hela 

jordklotet oavsett status. 

Det innebär alltså att de människor som har en vibration 

som matchar pengar attraherar in pengar. 

Attraktionslagen har endast en uppgift och det är att matcha 

vibrationer. Attraktionslagen struntar fullständigt i om 

personen i fråga förtjänar det, om personen är snäll, om 

personen är elak, om personen behöver det, om personen är 

girig, om personen inte behöver det etc. Attraktionslagen är 

inte din mamma som ger dig allt du saknar och behöver, 

Attraktionslagen är som Google, helt utan känslor och ger 
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143. Pengar gör ingen glad 

144. Pengar ställer bara till problem 

145. Mkt pengar skapar bara elände 

146. Pengar är av ondo 

147. Pengar har aldrig gjort någon lycklig 

148. Pengar = problem 

149. Pengar är roten till allt ont 

150. Pengar är orsaken till en massa elände 

151. Pengar för bara elände med sig 

152. Pengar är ett nödvändigt ont 

153. Pengar är av ondo 

154. Pengar ställer bara till en massa elände 

155. Pengar gör dig inte lyckligare 

156. Visa inte att du har pengar, då kan någon ta dem 

157. Du ska inte skryta om pengar 

158. Visa inte att du har pengar 

159. Man kan aldrig bli rik på att jobba mycket 

dig det du söker efter/fokuserar på. Du får helt enkelt det 

som matchar din vibration. Så rika människor har pengar för 

att de har en vibration som matchar mycket pengar. 

Om inte har de pengar du önskar och om du har negativa 

övertygelser om rika människor så har du ett motstånd där 

som hindrar dig från att attrahera in pengar. Om du till 

exempel anser att rika människor är snobbiga, giriga och 

tror att de är förmer än andra så kan du inte attrahera in mer 

pengar för du vill ju inte bli en snobbig och girig person, 

eller hur? 

Det är inte pengarna som avgör en människas egenskaper 

för i så fall så skulle ju alla människor med mindre pengar 

vara jättesnälla, ärliga och hjälpsamma. Och det stämmer ju 

inte. 

Så ”rika” människor är bara människor, precis som vem 

som helst. 

Sen har vi ju det här med pengar och alla konstiga 

övertygelser som finns kring det. Nej, pengar är inte roten 
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160. Menas att man aldrig kan uppnå en större 

summa eller få ihop till en förmögenhet genom att 

jobba 

161. Lycka går inte att köpa för pengar 

162. Pengar är inte allt, hälsan är viktigare 

163. Huvudsaken man har hälsan  

164. Bättre vara frisk och fattig än rik och sjuk 

165. Hälsa går inte att köpa för pengar 

166. Du kan inte köpa hälsa för pengarna 

167. Du blir inte lycklig av pengar 

168. Du blir inte lycklig utan pengar 

169. Du kan inte köpa lycka för pengarna 

170. Äsch pengar är inte allt utan annat i livet är 

viktigare 

171. Pengar och prylar är inte viktigt. Det viktigaste 

är att vi har varandra 

172. Pengar är inte allt 

till allt ont, det är helt omöjligt för pengar är döda ting. 

Pengar är bara papperslappar och metallbitar, inget annat, så 

de kan inte skada någon. Det är vi människor som lägger in 

alldeles för mycket vikt och värde i papperslapparna och 

metallbitarna. 

Och som ni ser i kolumnen till vänster så finns det väldigt 

många övertygelser om pengar som inte stämmer utan det är 

bara floskler som vi säger utan att fundera över om det 

stämmer. Väldigt många tjatar om att man inte blir lycklig 

av pengar men jag tror nog du håller med om att man är 

betydligt lyckligare när alla räkningar är betalda och det 

finns mat på bordet. 

Många menar också att hälsa är mycket viktigare än pengar 

och många av dessa personer blir ofta irriterade över att folk 

vill ha pengar. Men det ena behöver ju inte utesluta det 

andra. Det är ju inte som att du måste välja antingen hälsa 

eller pengar. Men grejen är ju den att oftast så vill de som är 

sjuka ha pengar för att kunna ha råd att bli friska. När de 
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173. Man måste ha pengar från början för att tjäna 

mycket pengar 

174. Jag tyckte inte om pengar eftersom hade stort 

ansvar omkring pengar 

175. Jag hatade pengar 

176. Man pratar inte om att vilja ha pengar 

177. Allmänt fult att vilja ha eller prata om 

178. Man ska ha pengar och ha hög månadslön för att 

då har man status 

179. Det är fint att vara rik och ha mycket pengar 

180. Man kan inte jobba sig rik 

181. Man blir inte rik i Sverige 

182. Skamligt att vilja ha mer 

183. Du lyckas inte utan pengar 

184. Du får vad du förtjänar (inget) 

185. Du kommer ingenstans utan pengar 

186. Vissa lever i överflöd (inte du) 

blir sjuka så får de in mindre pengar och samtidigt måste de 

besöka sjukvården och köpa mediciner. Vissa behöver 

kanske olika typer av behandlingar som de får bekosta 

själva för att bli friska. Så pengar är i en del fall en 

förutsättning för att bli frisk. 

Sen har vi ju myten om att man ”får” antingen pengar eller 

kärlek men det är inte heller sant. Du kan självklart ha både 

ock! Så, även här gäller att det ena behöver inte utesluta det 

andra. 

Självklart är inte pengar allt och att överhuvudtaget säga det 

är egentligen väldigt löjligt för den som tror att pengar är 

allt måste ju vara extremt korkad. Så varför säger man så 

då? Jo, de flesta som använder det uttrycket är sådana som 

inte har pengar och så ursäktar de sin brist på pengar med 

att pengar är inte allt men egentligen känner de sig 

misslyckade för att de inte kommit på hur de ska få tag på 

mer pengar. 
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187. Fult att vilja tjäna pengar på ngt annat än hårt 

eller bra arbete. 

188. Man ska aldrig blanda in pengar med relationer 

 

 

Så allt som står till vänster skapar motstånd mot pengar så 

där ser du precis vad du inte ska ägna dina tankar åt. 

Slösa inte 

189. Jag får inte slösa 

190. Det är att kasta pengarna i sjön 

191. Kasta pengarna i sjön 

192. Du bara slösar pengar 

193. Slösa inte 

194. Slösa inte 

195. Man ska inte slösa 

196. Slösa inte med pengarna 

197. Slösa inte med dina pengar 

198. Det är som kasta pengarna i sjön om du 

köper/gör xxx 

199. Slösa inte med pengarna 

Why not? 

Att slösa är egentligen en känsla för vad betyder slösa? Det 

är ju en definitionsfråga vad slösa exakt innebär men 

effekten av att ha slösat är för det mesta att det skapar en 

negativ känsla inombords. Man kan ju säga att slösa är att 

köpa något onödigt som man egentligen inte hade råd med. 

Så när du är på väg att slösa, fråga dig själv om du verkligen 

behöver saken och om det inte skulle kännas bättre att spara 

de pengarna. 

Att använda uttrycket slösa skapar en låg vibration och det 

händer att vi använder uttrycket rent slentrianmässigt även 

om vi inte slösar. Så se till att endast använda ordet när det 

verkligen är aktuellt.  
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200. Det är att kasta pengarna i sjön 

201. Köp inget onödigt 

202. Kan inte slösa bort pengarna 

203. Allt som inte var nödvändigt var att slösa 

Många gånger unnar vi oss saker och så kallar vi det ändå 

för att vi slösar och då blir det en sänkning av vibrationen. 

Spara 

204. Måste spara 

205. Man är duktig om man sparar 

206. Man måste spara 

207. Spara, spara, inte slösa 

208. Sparande är en dygd 

209. Att spara är en dygd 

210. Pengar ska man spara o snåla med o läggas på 

hög 

Jag har inte råd! 

Det var inte så mycket om att spara trots att det är en väldigt 

viktig sak. Inte direkt för att bara lägga pengar på hög utan 

mer för självkänslan, tilliten, tryggheten, friheten och 

välbefinnandet. Många ser spara som något negativt för de 

har fått höra att de inte kan spara men alla kan spara. Det är 

faktiskt inte svårt alls, man lägger pengar på ett ställe vid 

flera olika tillfällen och låter pengarna ligga kvar där, det är 

att spara.  

Sen är det många som tror att för att spara så måste man 

spara mycket pengar åt gången men det behöver man inte. 

Så även om du bara kan spara 10 kronor i månaden så har 

du ett sparande. 
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Tvivel på sig själv 

211. Är jag verkligen värd detta? 

212. Jag är arbetslös, förtjänar inget 

213. Jag får inga pengar för jag är inte tillräckligt bra 

214. Är du värd att köpa det där 

215. Jag är inte värd det 

216. Jag vill ha Men kan jag verkligen köpa något 

sådant till mig 

217. Jag kan inte hålla i pengar 

218. Jag är inte lika bra som människor med pengar 

219. Jag är inte värd att läggas pengar på 

220. Jag är rädd för att om jag attraherar pengar blir 

det genom ett arv och jag vill inte att någon ska dö 

221. Det var inte menat att jag skulle kunna köpa det 

222. Varför ska jag göra det när inte x kan 

Förtjänar/förtjänar inte 

Som jag skrev ovanför så dras inte pengar till människor 

som förtjänar dem, pengar dras till människor som har en 

vibration som matchar pengar. Så har du inte pengar så 

handlar det inte om att du är värdelös och inte förtjänar 

pengar utan det handlar om att din vibration inte matchar 

pengar. 

Alla människor är lika bra, lika värdefulla och lika suveränt 

fantastiska. Det som skiljer är att alla människor inte ser sitt 

eget värde. Så känner du dig värdelös och att du inte 

förtjänar saker så behöver du gå till optikern för självkänsla 

och köpa dig ett par nya glasögon med bättre skärpa så du 

höjer din självkänsla och kan se ditt värde. 

Är du orolig över att pengarna ska komma genom ett arv 

eller olycksförsäkring eller liknande så säg följande när du 

önskar: Jag önskar att (summan) kommer till mig på ett 

härligt och roligt sätt som får mig och alla inblandade att 

skratta/bli på bra humör/på ett glädjefyllt sätt. 
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Åsikter om andras pengar 

223. Vad får ni betala i hyra här då? 

224. När jag rökte hette det att jag eldade upp pengar 

225. Jaså pengarna bränner i fickan 

226. Hur ska du/ni försörja er? 

227. Hade du råd med det där? 

228. Ska du slösa pengar på det? Lägg pengarna på 

något vettigt istället 

229. Du bara slösar på pengar 

230. Inget att slösa pengar på 

231. Ska du verkligen köpa det? 

232. Du jobbar ju inte o får inga pengar 

233. Du förblir fattig 

234. Du kommer aldrig att lyckas 

235. Det där kommer inte ge dig någon bra inkomst 

236. Hur kan ni köpa så mycket? 

237. Kan du verkligen ha det där? 

Bry dig inte! 

Den här kolumnen handlar dels om att andra människor 

lägger sig i din ekonomi dels att du sticker näsan i andras 

plånbok för att snoka. Det här är ett så vanligt beteende att 

det spekuleras kring hur den och den har råd att göra ditten 

och datten och det är så totalt ointressant. Det är slöseri med 

tid och energi och leder absolut ingenstans. Frågan om hur 

den eller den har råd spelar ju ingen roll egentligen för om 

du fick veta svaret så skulle det inte påverka ditt liv 

nämnvärt. Så länge det inte är du som betalar. Så när 

människor köper något eller gör något som kostar pengar så 

är det inte din ensak utan deras. Det är deras ansvar att se 

till att de har råd och om de inte har det så får de ta 

konsekvenserna. 

Genom att sluta lägga dig i andras ekonomi så slipper du en 

del stress, du får mer tid över för annat, du slipper sänka din 

vibration och du kan lägga din energi och tid på sådant som 

höjer din vibration så att du kan attrahera in mer pengar. 
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238. Jobba mer då om du vill ha det, eller det, eller 

det 

239. Hur har du råd att träna på flera ställen? 

240. Köp nu bara vad du behöver 

241. Fy vad dyra vitaminer (blir dock bara 14kr/dag 

att investera i sin hälsa) 

242. Hur kan du köpa sådant onödigt? 

243. Hur har du råd med den kursen? 

244. Hur har du råd med det, du är så slösaktig. Tänk 

dig för nu pengarna skall räcka hela månaden. 

245. Hur har du råd att träna? 

246. Du kan inte leva och tro att du är miljonär 

247. Måste du rida det är dyrt 

248. Hur har ni råd att resa? 

249. Jag förstår inte vad ni lever av? 

250. Ni måste väl snart komma hem och börja jobba 

igen? 

Andras ekonomi är inte ditt ansvar överhuvudtaget. Lita på 

att de fixar det själva. Döm inte andra för deras handlingar 

för de gör sitt allra bästa utifrån de förutsättningar de har. 

De har inte samma förutsättningar som du har. 

När andra lägger sig i din ekonomi så har de inte med det att 

göra. Du har ingen skyldighet att redogöra för din ekonomi 

för vänner och släkt. Har du gemensam ekonomi med en 

partner så är det endast mellan er och ingen annan har med 

det att göra. Frågar någon om du har råd så svarar du bara 

Ja. Om någon ifrågasätter eller uttrycker oro så behöver du 

bara säga att du har läget under kontroll. Din 

pengarvibration blir inte bättre av att du sitter och beklagar 

dig om din ekonomi till andra för de hjälper dig endast att 

vara kvar i en låg vibration. Och att beklaga sig om sin 

ekonomi är inte att ta ansvar för den. Att ta ansvar för sin 

ekonomi handlar i första hand om att höja sin vibration. 

Så när andra har åsikter om dina pengar och din ekonomi så 

säg så lite som möjligt som svar och strumta helt enkelt i 
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251. Hur kan du tro att du ska vinna på trav el 

Postkodmiljonären? 

252. Fantisera om stor vinsten du men du lär få vänta 

253. Du lever i det blå som tror att du kan köpa hus 

utomlands och flytta utan att jobba där 

254. Hur mycket är er nya hyra?  

255. Var ska du få pengarna ifrån? 

256. Du jobbar ju inte och får inga pengar 

257. Tänk att dom har råd med det där 

258. Somliga är födda med guldsked i mun. 

259. Pengar är inget problem för honom (negativ 

underton med syfte på naivitet/barnslighet) 

260. Vart får de alla pengar ifrån 

261. Fast det är ju inga stora summor jag har, de 

flesta vi känner och är så gamla som vi har nog 

mycket mer?!  

262. Hur kan dom ha råd med så mycket? 

263. Hon har inte råd 

vad de säger. Och det bästa för att höja din vibration är att 

säga så lite som möjligt till andra om din ekonomi om den 

inte är bra förstås. Till vänster ser ni exempel på hur man 

lägger sig i andras ekonomi och hur andra lägger sig i din 

ekonomi. Mycket vibrationssänkande meningar där, eller 

hur? Du ser säkert en del saker som du efter det här kommer 

sluta säga och sluta tänka. 
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264. Hur har dom råd att åka på alla dessa resor? 

265. Hur har de råd? (ifrån min mamma)       

266. Hur har de råd med allt? 

267. För honom handlar allt om pengar 

268. Hur kan de (andra) ha råd? De har väl lånat 

pengar! 

269. Alla i min bekantskapskrets verkar tjäna mer än 

jag och ha råd med mer 

270. Dom där måste vara rika 

271. Jag vill inte prata om/visa att jag har pengar för 

det kan sticka i ögonen på andra 

272. Ett hett diskussionsämne på jobbet är att de som 

är nyanställda får lika mycket eller några 100-lappar  

273. mer än de som varit anställda flera år - det är 

väldigt laddat mycket negativa känslor 

274. Hur kan de ha råd med det där? 

275. Alla andra har råd, gott ställt osv 

276. Känner att många är aviga på andra 
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277. Fast vem vet hur de har det egentligen? 

278. Hur kan dom ha råd till den bilen 

279. Det går ju ann för dom för dom har ju så mycket 

pengar 

280. Hur kan andra ha råd 

281. Han pratar om vad allt kostat som han har - 

försöker han imponera eller dålig självkänsla?  

282. Och när han nämner alla belopp så kommer 

tankar; 

a. Så mycket pengar har inte jag 

b. Jag vill också ha råd 

283. Vi var fattiga, storbönderna i byn var rika. 
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Självuppfyllande profetior/övertygelser/ 

bristbeteende 

 

284. Pengarna räcker inte fram till nästa lön 

285. Dålig lön 

286. Jag får så lite i lön 

287. Hur mycket övertid jag än får ut så är lönen 

alltid slut i slutet av månaden. 

288. Lönen är så dålig 

289. Jag har aldrig pengar kvar på kontot till nästa 

lön 

290. Lönen - det lilla bidraget 

291. Lönen gick direkt till alla utgifter 

292. Jag är låginkomsttagare 

293. Lönen är dålig 

294. För dålig lön 

295. Jag får så lite i lön 

Så blir det! 

När vi iakttar sådant i vår vardag som är oönskat så skapar 

vi det igen och igen och igen. I kolumnen till vänster ser du 

vad jag kallar för självuppfyllande profetior. Att intala sig 

dessa saker som är en sanning idag betyder att du skapar 

samma sanning för din morgondag.  

”Din order är min lag” säger Attraktionslagen så säger och 

tänker du att du har dålig lön så är det en sanning som du 

skapar. Det spelar ingen roll om du byter jobb, du kommer 

alltid ha dålig lön. 

Om du hela tiden pratar om att pengarna aldrig räcker till så 

skapar du den sanningen och dina pengar kommer aldrig 

räcka till. 

Ja, men det är ju sant ju, invänder du säkert. Ja, det var sant 

igår och det är sant just nu men vill du att det ska vara sant 

om en månad? Vi fokuserar ju på en sak i taget och du har 

många sanningar i ditt liv som du kan fokusera på så istället 

för att välja ut en sanning som sänker din vibration så kan 
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296. Mina pengar räcker aldrig hela månaden ut 

297. Hur ska man kunna spara när pengarna aldrig 

räcker månaden ut 

298. Pengarna räcker inte 

299. Pengarna räcker inte 

300. Hur ska vi klara oss, pengarna räcker inte 

301. Mina pengar räcker inte 

302. Det är jobbigt att pengarna inte räcker 

303. Tänk om det inte räcker? 

304. Pengarna tar slut 

305. Har ju aldrig pengar över 

306. Pengar är inte för sådana som oss 

307. Jag kommer aldrig att få tillräckligt 

308. Du måste ha en hög tjänst för att tjäna mkt 

pengar 

309. Har du mkt pengar blir du utnyttjad 

310. Skulle vilja resa men har inte ekonomi för det 

311. Jag blir alltid lurad på mina pengar 

du välja en sanning som höjer din vibration när du fokuserar 

på den. Du har alltid ett val. Att ta ansvar för din ekonomi 

betyder att du väljer att fokusera på de sanningar i ditt liv 

som höjer din vibration. Och det behöver inte vara 

sanningar som har med pengar att göra utan det kan vara 

vad som helst i ditt liv som gör dig glad.  

När jag läser i kolumnen till vänster så finns det ju vissa 

saker som inte ens är sanna. 

Nedan kommer jag kommentera några meningar jag valt ut 

från vänstra kolumnen och det är för att ni ska se lite hur ni 

kan tänka istället och för att det ger de flesta av er en 

fingervisning om vilket verklighet ni skapar med era 

övertygelser. 

 

”Pengar är inte för sådana som oss”, det stämmer inte, 

pengar är för alla. Pengar kommer till den som har en 

vibration som matchar pengar, that´s it. Det är ingen 

speciell sorts människa som får pengar.  
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312. Som ensamstående med två barn går det inte att 

köpa en lägenhet i Stockholm 

313. Jag kan inte hitta någon väg att tjäna mer pengar 

314. Jag gör bara fel ekonomiska beslut 

315. Måste ha pengar för att tjäna pengar 

316. Vanliga arbetare har inte möjlighet att spara 

pengar 

317. Kommer det extra pengar så går dom åt till nåt 

som händer Varje gång jag börjar få in lite extra 

pengar, så blir det ett bakslag 

318. Nu MÅSTE jag köpa det där också (suck och 

pust över att behöva betala ngt) 

319. Direkt det kommer in extra pengar så händer det 

nå så dom går åt 

320. När det äntligen kommer in pengar går bilen 

sönder 

Det där är något man antog förr i tiden när det var 

herrskapsfolk och tjänstefolk. 

”Du måste ha en hög tjänst för att tjäna mycket pengar”, 

nej det stämmer inte. Det finns massor med människor som 

tjänar enorma pengar utan att ha höga tjänster. Artister, 

författare, musiker, skådespelare, YouTubers, influencers, 

företagare, modeller etc. Det finns många exempel på 

människor som tjänar grymma pengar trots att de inte har 

någon utbildning eller titel. De har haft en idé som de har 

genomfört. 

 

”Jag blir alltid lurad på mina pengar”, ja, det är klart att du 

blir med den övertygelsen. Det hände en gång och så blev 

du rädd för att det skulle hända igen och så inkluderade du 

det i din vibration och så hände det igen. Släpp den 

övertygelsen och se hur många fantastiska människor du har 

omkring dig som inte lurar dig. Se på alla människor som 

du kan lita på. 
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321. Ofta när man får en större slant så kommer det 

massa andra grejer som man måste betala med de 

pengarna. Tur på ett sätt visserligen. 

322. Om det går skitbra, så händer något som sabbar 

allt...sjuk, olycka, you name it! 

323. Så fort det kommer extra pengar så är det extra 

utgift. 

324. Ekonomi är tråkigt 

325. Jag får aldrig ihop några större summor på 

sparkontot 

326. Jag kommer aldrig på grön kvist 

327. Där kan ju inte vi bo, alldeles för dyrt 

328. Jag måste alltid ge bort mina pengar 

329. Jag är inte fri utan pengar 

330. Inte meningen jag ska få njuta av ekonomiskt 

oberoende 

331. Är man född fattig kommer man dö fattig  

332. Jag är född fattig jag kommer dö fattig 

 

”Som ensamstående med två barn går det inte att köpa en 

lägenhet i Stockholm”, källa på det? Självklart kan en 

ensamstående med två barn köpa en lägenhet i Stockholm. 

För det finns väl ingen lag som förbjuder det? Allt handlar 

om din vibration och med den övertygelsen så kommer du 

aldrig få möjlighet att köpa en lägenhet. Så ändra 

övertygelse så köper du snart en lägenhet i Stockholm. 

 

”Jag kan inte hitta någon väg att tjäna mer pengar”, hm, 

var har du letat? Vi letar endast efter saker som är borta, 

eller hur? Och så länge vi letar så sänder vi ut en vibration 

som säger att det vi letar efter inte finns här. Så istället för 

att leta ska du släppa taget och bara ha tillit till att det löser 

sig. Be om klarhet istället. ”Det ska bli så spännande att se 

hur jag kommer tjäna massor med pengar!!!” Ett enkelt 

skifte i tanken ger en helt annan vibration.  
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333. Fattig som en kyrkråtta 

334. Inte bli som fattig som en kyrkråtta 

335. Fattig som en kyrkråtta 

336. Fattig som en kyrkråtta 

337. Jag är en kyrkråtta 

338. Är fattig 

339. Jag är fattig 

340. Känner mig ständigt fattig 

341. Fattigjanuari 

342. Fattig i januari 

343. Jag är pank 

344. Om alla skulle attrahera pengar skulle det inte 

räcka till alla 

345. Pengarna räcker aldrig till.  

346. Vi måste dra i handbromsen 

347. Man får vända på varenda krona 

348. Pengarna bara rullar iväg 

349. Det finns inga pengar 

”Vanliga arbetare har inte möjlighet att spara pengar”. 

Den här meningen visar hur det i samhället finns en bild av 

”oss vanliga arbetare” och så ”de där som har pengar”. Vi 

har ”sanningar” i vårt samhälle som inte ifrågasätts och det 

här är en sådan. Vi nedvärderar oss själva utan att vara 

medvetna om det för undermeningen i ”vanliga arbetare” är 

att de är sämre än några andra, (vet inte riktigt vilka dock). I 

begreppet ”Vanliga arbetare” ligger samtidigt en slags 

självklarhet att en arbetare aldrig har pengar. Det finns 

många arbetare som sparar pengar varje månad. Att kunna 

spara pengar handlar inte bara om vad man tjänar utan det 

handlar också om vilka utgifter man har och när man tittar 

på utgifterna så brukar man alltid hitta småsaker som 

kanske inte är helt nödvändiga och som kan bli till ett 

sparkapital. MEN, har du övertygelsen om att ”vanliga 

arbetare” inte har möjlighet att spara pengar så kommer du 

aldrig kunna spara pengar. Ge dig själv utmaningen att börja 

spara pengar varje månad. Om du struntar i att köpa något 
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350. Pengar stressar mig 

351. Pengar stressar mig 

352. Kontot är snart på noll igen 

353. Pengarna bara försvinner 

354. Pengarna bara försvinner 

355. Pengarna tar ju slut på en dag 

356. För mycket månad kvar när kontot är tomt 

357. Pengarna är alltid slut i slutet på månaden 

358. Pengarna bara försvinner 

359. Vi borde ha pengar över. 

360. Var försiktig med dina pengar 

361. Måste hålla i pengarna 

362. Måste hålla i pengarna denna betalar jag nu 

denna skjuter jag på nästa månad finns det nog 

pengar.  

363. Håll i pengarna 

364. Vart tog pengarna vägen?  

365. Vart tar pengarna vägen egentligen? 

onödigt för 15 kronor så kan du spara de pengarna istället 

och efter ett tag så kommer du se att du har ett sparkapital. 

 

”Där kan ju inte vi bo, alldeles för dyrt”, här har du 2 val. 

Antingen siktar du in dig på ett boende i din prisklass eller 

så ser du till att dra in mer pengar. Plättlätt. Finns ingen 

anledning att fokusera på något som inte matchar din 

nuvarande ekonomi för det sänker bara vibrationen kring 

pengar. 

 

”Om alla skulle attrahera pengar skulle det inte räcka till 

alla”, så därför tänkte du att du skulle avstå från pengar? 

Om du får pengar så tas de ju inte från grannen eller din 

faster till exempel. Det finns hur mycket som helst i världen 

om vi bara är villiga att ta emot det. Sannolikheten att alla 

skulle attrahera in pengar är minimal så det är inget vi ens 

behöver tänka på. Den här tanken är ett tydligt exempel på 
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366. Pengarna bara försvinner 

367. Vad har jag köpt egentligen? 

368. Var har pengarna tagit vägen? 

369. Och vart ska vi få pengar till det då menar du?  

370. Fattar inte vart pengarna tar vägen varje månad, 

371. Är ju precis så det går runt 

372. Aldrig ett extra öre över  

373. Jag måste hålla hårt i pengarna. 

374. Det gäller att hålla hårt i pengarna 

375. Håll hårt i pengarna 

376. Jag tror på det när jag ser det 

377. Jag vinner aldrig på en lott 

378. Jag vinner aldrig 

379. Igen idé att köpa lott för jag vinner ändå inte 

380. Är väl ingen idé att jag tippar eller skrapar triss. 

Vinner ju ändå aldrig. 

381. När vi vinner då ska vi köpa ..... 

en bristtanke helt enkelt. Fokusera istället på det som höjer 

vibrationen. 

 

”Kan aldrig unna mig något själv”, de här raderna är 

väldigt vanliga. De skapar en negativ känsla av att tycka 

synd om sig själv, tycka det är orättvist och en känsla av 

hopplöshet etc. Sänker garanterat din vibration och du 

kommer aldrig kunna unna dig något. Sluta var ledsen för 

att inte kunna unna dig något och bestäm dig för att nu är 

den här snyfthistorien slut, nu vet du hur det är att ha lite 

pengar så nu är det dags att testa hur det är att ha mer 

pengar. Och, kom ihåg, när man har en tajt ekonomi så är 

det viktigare att kunna spara lite än att kunna unna sig 

något. För i det läget brukar spara höja vibrationen medan 

unna sig brukar sänka vibrationen. 
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382. Köper den soffan även om den är fulare, 

billigare 

383. Det kan jag köpa när jag får lön 

384. Man kan ju alltid önska men det finns ju inte 

pengar till det 

385. Tråkigt att man ständigt ska vända på varenda 

krona 

386. Man får inte unna sig något onödigt 

387. Vågar jag unna mig detta 

388. Jag måste välja det jag ska köpa 

389. Man kan inte alltid köpa det man vill ha 

390. Måste ha pengarna till mat 

391. Jag måste hålla igen för att pengarna ska räcka 

392. Jag vill inte betala mer än nödvändigt för att äta 

ute. Jag väljer givetvis mat som jag vill ha men kollar  

a. priset och tar den billigaste. Bara för att. Har 

de inte det jag vill ha billigt så betalar jag för 

det jag vill ha 

”Bara man har så man klarar sig” ”Jag begär inte så 

mycket”, de här två uttrycken attraherar inte in pengar. De 

signalerar också brist på självkänsla och egenvärde. Det är 

inte fult att vilja ha pengar så man kan betala sina räkningar, 

äta sig mätt, köpa kläder och laga bilen om den pajar. Det 

här är två typiska exempel på hur vi sänker våra önskningar 

till en nivå som vi tror är realistisk. Vi vill egentligen ha 

något annat men tror inte vi kan få det så vi sänker våra 

krav. Gör inte det! Höj istället vibrationen! 

 

” Jag är född fattig jag kommer dö fattig”, ja, helt sant att 

vi föds fattiga. Jag har aldrig någonsin hört talas om en 

bebis som fötts med en fet plånbok i handen. Fast när jag 

tänker efter kanske det finns barn som föds med bankkonton 

som skapats åt dem redan när de låg i mammas mage. I alla 

fall så har man massor med år på sig att bygga upp en 

förmögenhet från det man föds till det man dör.  
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393. Det gäller att hålla i slantarna 

394. Det jag vill ha tex en märkes väska på tradera så 

titta Ja på utgångspriset, sen lägga 1 pris jag vet att 

jag kan betala. Hoppas jag vinner budgivningen 

395. Har för lite kvar 

396. Kan inte köpa det 

397. Kan aldrig unna mig något själv 

398. Jag vill ju kunna köpa det och det men det går ju 

inte 

399. Idag finns den tanken kvar, har jag pengar så att 

det räcker  

400. Här finns inget billigt att köpa 

401. Jag tar något billigare 

402. Jämför priser i mataffären 

403. Handlar oftast kläder på rea för annars har jag 

inte råd, tänker jag 

404. Jag väntar till den är på rea 

405. Rädsla att det tar slut 

Det finns ingen forskning som stödjer att de som föds 

fattiga dör fattiga. Men, väljer du att ha det som din sanning 

så kommer det bli så.  

 

Läs kolumnen till vänster så vet du vad du inte ska ha i dina 

tankar om du vill attrahera in brist. Sätt ett stort kryss över 

alla meningar till vänster och skapa nya som höjer 

vibrationen. 
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406. Man kan ju inte ha en massa lån 

407. Jag vill inte att banken ska äga mitt hus 

408. Finns viktigare saker som pengarna ska gå till, 

räcka till 

409. Jag måste spara i fall en oförutsedd utgift 

kommer 

410. Pengar är ett nödvändigt ont 

411. Shit! Nu har mina fonder gått ner 10% på bara 

en vecka! 

412. Den här resan till våra barn och barnbarn har 

blivit dyr, men det är den värd.  

413. Bara man har så man klarar sig 

414. Jag begär inte så mycket        

415. Jag önskar att jag kunde lära mig att vara mer 

nöjd och tacksam 

416. -Är ingen idé att samla på pengar, man ska ändå 

dö en dag (har släktingar jämt pratat om) 

417. Tänker att pengarna ska räcka till annat också 
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418. Det där är onödigt 

419. Det är onödigt/behöver inte egentligen 

420. Det är inte dina pengar förrän du har dem i 

näven 

421. Hur kunde jag vara så dum att köpa det där 

422. Det är onödigt att köpa 

423. Jag skulle vilja ha mer pengar 

424. Tid är pengar 

425. Allt kostar pengar 

426. Jag har skulder 

427. Jag har skulder 

428. Vi sparar pengar pga corona, eftersom vi lagar 

mat hos er i stället för gå på krogen!  

429. Man ska inte ha skulder 

430. Måste ha pengar till julklappar. 

431. Om jag hade pengar skulle jag... 

432. Men jag är tacksam och känner mig glad med 

hög vibration 
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433. Visualisera och manifestera in pengar som jag 

inte kommit 

434. Har sagt ramsan. Till universum om pengar från 

oväntat håll inom 24 timmar. Har jag inte lyckats 

med Manifestera 

435. Tid är pengar, slösa inte på andras tid. 

436. Jag orkar inte tänka på pengar. 

437. Oj nu har jag handlat över mina tillgångar måste 

bli bättre nästa månad 

438. Jag måste snåla 

439. Jag måste snåla 

 

Pension 

440. När vi är pensionärer får vi käka kattmat 

441. Jag kommer inte klara mig själv på min pension 

442. Pensionerna blir sämre 

443. Om drygt 1 år jag går i pension. Pengarna räcker 

inte 

Aldrig för sent! 

Det är aldrig för sent för att leva! Det är aldrig för sent för 

att dra in pengar. Aldrig! Det skrivs och sägs så mycket 

negativt om pension i Sverige och om vi väljer att läsa och 

lyssna till det så blir det en sanning som inte gynnar 

plånboken. De historier vi får läsa är ju inte de positiva utan 
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444. Vi kommer aldrig att ha råd att gå i pension 

445. Är jag en fattigpensionär? 

446. Jag behöver jobba tills jag är minst 70 för att 

min pension är för låg att leva på 

447. Mina skulder måste avbetalas innan jag går i 

pension, hur då? 

448. Hur ska det gå med pensionen? 

449. När man jobbat och slitit i hela sitt liv så får 

man som pensionär panta burkar 

450. Oj, vart tog pensionen vägen denna månad? 

451. Fattigpensionär 

452. Extra utgifter, b.la bilen blev dyr att 

laga.m.m.3v. kvar till pension, gäller att hålla igen i 3 

v 

de negativa och trots att de negativa är färre så är det utifrån 

dem som vi skapar vår övertygelse. Tyvärr. Precis som i 

kolumnerna till vänster ovan så är kolumnen här till vänster 

självuppfyllande profetior. Vill du äta kattmat, panta burkar 

och leva fattigt eller inte? Du har ett val. Jag vet att det 

känns svårt och det beror på att du inte ser möjligheterna 

men det spelar ingen roll för du ska inte lösa HUR, det är 

Attraktionslagens uppgift. Nej, din pension kommer 

troligtvis inte att höjas men det betyder ju inte att du inte 

kan få in pengar från annat håll. Du har din pension så du 

har redan en del pengar som garanterat kommer in varje 

månad men det är lite knapert. Men det är inte en hel 

månadslön du behöver få in utan kanske några extra 

tusenlappar. Du har ett arbetsliv bakom dig så du har 

massor med erfarenhet och kunskap. Du har gjort massor 

med saker i ditt liv som har gett dig massor med kunskap.  
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Så, du kanske skriver en bok, du kanske skapar en 

onlinekurs, du kanske hittar något litet extraknäck baserat 

på en hobby du har, du kanske börjar måla och säljer dina 

alster, du kanske ger lektioner i språk eller sång online, du 

kanske kan vara expertkonsult på ett företag några timmar i 

veckan, du kanske startar en onlinebusiness, du kanske 

startar ett familjeföretag med barn och deras respektive etc. 

så istället för att sitta stirra på kontot och gnälla över en 

liten pension som aldrig räcker medans du sticker ner 

gaffeln i burken med kattmat så kan du lyfta blicken, höja 

vibrationen och känna tillit till att det löser sig och att du är 

öppen för nya idéer. 
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Kämpa 

453. Man får jobba hårt för sina pengar/lönen 

454. Man måste kämpa för att klara sig (ekonomiskt) 

455. Pengar får man slita för 

456. Måste jag slita 

457. Man sliter för ingenting 

458. Vill du ha pengar får du slita för dom 

459. Du måste jobba hårt för att få pengar 

460. Du måste kämpa för att få dina pengar 

461. Du måste jobba hårt för dina pengar 

462. Jag har slitit hårt för pengarna 

463. Pengar är inget magiskt, utan man måste jobba 

för att dem ska komma in 

464. Du måste jobba hårt för att lyckas 

465. Du får inget gratis 

466. Du får inget om du inte jobbar för det 

 

Ta i ordentligt! 

Dagligen så skriver underbara människor till mig och 

berättar att de kämpar med ekonomin och mitt svar är alltid 

detsamma: SLÄPP TAGET OM KAMPEN! Många blir 

provocerade när jag säger det för de menar att de kan ju inte 

sluta bry sig och att det vore ansvarslöst att sluta kämpa för 

att få mat på bordet och kunna betala räkningarna. Det vore 

ansvarslöst att inte kämpa för att få in pengar. Och då säger 

jag bara: 

TVÄRTOM! 

Tvärtom? Ja, det är ansvarslöst av dig att kämpa för när du 

kämpar så stoppar du in kamp i din vibration och då 

attraherar du bara in mer kamp i ditt liv. Det fascinerande är 

också att oftast så kämpar vi mot det vi TROR att vi inte 

kan förändra. Det går att förändra men inte genom kamp. 

Om du kämpar för att få in pengar så kommer du bara 

attrahera in mer brist på pengar så att du får fortsätta kämpa. 

Men hur kan det vara så? Varför blir jag inte belönad när 
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jag kämpar och sliter som jag gör? Det enkla svaret är helt 

enkelt att lika attraherar lika vilket betyder att den vibration 

du sänder ut styr det som du attrahera in. Det är så 

Attraktionslagen fungerar helt enkelt. Så om du kämpar, 

attraherar du in mer kamp. 

Det finns också en hälsoaspekt i det hela. När du kämpar så 

spänner du hela tiden små, små muskler i kroppen och det 

uppfattar din hjärna som att du är i ett stressläge hela tiden 

och det gör dig så småningom sjuk. Du kör slut på dig själv 

och din energi så till slut orkar du inte kämpa längre. Till 

vilken nytta är du då? Vem orkar du hjälpa då? Vem kan du 

finnas för då? 

När du kämpar så har du fokus på det oönskade som du 

kämpar för att slippa och då attrahera du bara in mer av det 

du önskar slippa.  

Så vad är nyckeln? Vad ska du göra?  
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Fokusera på det du önskar. Fokusera på det som ger dig 

glädje. Ja, men, jag kan ju inte fokusera på roliga saker när 

jag inte har några pengar, det vore ju ansvarslöst av mig!!! 

Jaha, du är tillbaka i det spåret igen. Okej, låt mig säga det 

så här, ju mer du fokuserar på det som skapar positiva 

känslor inom dig desto snabbare attraherar du in pengarna 

och det kommer ske helt utan ansträngning.  

Du kommer ställa frågan: Kan det verkligen vara så enkelt? 

när allt har löst sig. Och mitt svar är att JA, det inte bara 

Kan vara så enkelt utan det ÄR så enkelt. Det är så 

Attraktionslagen är funtad, att det ska vara enkelt. Du ska 

vara glad i förskott så kommer dina önskningar till dig 

enkelt och lätt. Tyvärr så lär vi oss redan som barn att man 

blir glad när man fått det man vill ha och Attraktionslagen 

fungerar precis tvärtom. Lycka är vägen till dina 

önskningar. Så det handlar inte om att vara ansvarslös utan 

det handlar om att släppa taget om kampen inte att du slutar 

bry dig. 
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Företagande 

467. Jag vill starta eget men jag har inte råd 

468. Många företag går dåligt i år och har gått i 

konkurs 

469. Tänk om jag typ kunde något specifikt så jag 

kunde ha ett företag 

470. Skäms att ta betalt för ett jobb, jag gjorde ju 

bara….. 

471. Svårt att ta rätt betalt för mitt arbete 

472. Man får kämpa när man är egenföretagare och 

har väldigt lite i lön de första åren 

473. Osäkert med pengar för man vet inte när stora 

fakturor kommer in 

 

Släpp det så går det bra! 

Det finns så måna föreställningar om företagande som bara 

skapar en massa strul och negativa manifestationer. I 

kolumnen till vänster ser vi de vanligaste. Vi läser och hör 

saker om företagande och tar för givet att det är sant. Ja, det 

kanske stämmer för vissa men absolut inte för alla. Du 

bestämmer om det ska gälla för dig eller inte. Att starta 

företag kostar runt 1 100:- så det är inte alls dyrt att starta. 

Däremot är det en bra ursäkt när man inte vågar. Att företag 

har gått dåligt på grund av Coronan kan vara sant men det 

kan också vara en sanning med modifikation. De kanske 

gick dåligt för att de fokuserade på det negativa istället för 

att hitta andra vägar genom att tänka utanför boxen. Många 

företag har gått bättre under coronan för de har tänkt ett steg 

längre och utvecklat sina företag så de har kunnat hitta sina 

kunder på andra sätt. Allt handlar ju om vibrationer så vad 

väljer du att fokusera på? Oj, det där företaget gick i 

konkurs, då måste jag också göra det, eller?  
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Det är också väldigt många som har startat företag online i 

dessa tider för det är något som går väldigt bra. 

Jag vet att många funderar på att starta företag men vet inte 

vad de ska starta. Be om klarhet i frågan, be om en affärsidé 

och fokusera sedan på vad du tycker är kul att göra. Vad 

brinner du för? Vad har du för hobbies? Vad får dig att 

känna inspiration? Vad får dig att känna riktig glädje? Ser 

du någon röd tråd bland dina svar så börjar du närma dig 

vad du kan starta för företag. 

När det gäller att man som företagare måste kämpa så kan 

jag säga att när jag slutade kämpa så började pengarna trilla 

in. det ökade successivt ju mer jag släppte kampen. 
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Hur/tvivel 

474. Hur ska jag klara mig med lite pengar 

475. Vad ska man få alla pengar i från? 

476. Jaha, var ska de pengarna komma ifrån...? 

477. Skulder bara växer hur ska jag klara mig? 

478. Jag hoppas fonderna stiger lika mycket igen 

(106%)  

479. Tänk om jag kunde vinna några miljoner på 

postkodlotteriet! 

480. Törs jag öppna kontot för att lägga in en ny 

räkning, eller är kontot på minus?  

481. Olust känslan, ont i magen, att öppna 

bankkontot och se att kontot ligger på minus         

482. Våga öppna internetbanken utan att må dåligt 

483. Hyran för hög men inte lätt att få något annat 

484. Om jag hade så mycket pengar, men det har jag 

inte 

Det är inte din uppgift! 

Nu sticker du näsan i blöt igen! Hur din önskan ska komma 

till dig är Attraktionslagens uppgift att räkna ut och 

Attraktionslagen har oändligt med möjligheter för att 

leverera. Du känner inte ens till en bråkdel av de sätt som 

Attraktionslagen kan leverera på. 

Din uppgift är att ta hand om din vibration så se till att 

fokusera på det som ger dig glädje och därmed höjer din 

vibration för då kommer Attraktionslagen att leverera dina 

pengar till dig. 
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485. Hur ska jag få ihop det? 

486. Tänk om man måste till tex tandläkaren, om 

bilen går sönder osv, det kan bli dyrt. Fast vi inte är 

där så kan rädslan kidnappa tankarna 

487. Jag har svårt att se hur pengar ska komma in 

utan att man jobbar för dem. Jag har levt på timlön, så 

jag är van vid att så mycket/lite som jag jobbar är den 

summan jag kan förvänta mig...       

488. Även om man inte kan/ska styra HUR, är det 

ändå oftast där jag hamnar - Hur kan jag tjäna mer 

pengar? 

489. Tänk om pengarna inte räcker 

490. Hur ska jag försörja mig när mitt vik tar slut i 

December? 

491. Hur ska jag finansiera mina fortsatta studier? 

492. Usch, det där skulle jag inte ha köpt 

493. Hur ska jag få pengarna att räcka? 
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Blandat 

494. Har man en flådig bil har man råd att parkera 

överallt 

495. Hur kan dom ta så mycket för en hundvalp 

496. Pengar hittar inte till mig 

497. Kanske finns billigare i nästa affär 

498. Ja man har ju inte hur mycket pengar som helst, 

det finns ingen sjö att ösa ur 

499. Vi har inga sjöar att ösa ur! 

500. Köpte du två hundar? Fick du mängdrabatt då? 

501. Man är inte vuxen om man inte har koll på sin 

ekonomi 

502. Pengar bra att ha 

503. Prata inte så länge i telefon, det blir så dyrt / ring 

efter kl 18 det är billigare då (så här var det förr för er 

som är yngre) 

Mixat! 

Ja, så har vi då en sista kolumn som innehåller meningar 

som jag inte riktigt tyckte passade in någon annanstans. 

Men det här är ännu ett gäng meningar som skapar brist så 

de är viktiga att läsa för att ni ska se vad ni ska undvika helt 

enkelt. 
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