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CURRY GLASSELL 

3 GONDOLKODÁSMÓD, AMI MEGÁLLÍTJA  

A GAZDAGODÁSODAT 

Minden ítéleted olyan helyet jelöl, amit nem tudsz befogadni. 

Minden sztori, amit megveszel arról, hogyan fogod teremteni az életedet. 

Hiány alapú gondolkodásban élsz? Úgy találod, hogy igaz, hogy a szegénység 

önmagát bizonyítja? 

Amikor egy nézőpontot valódinak ítélsz, bezárod azt a testedbe és a 

valóságodba. Semmi, ami nem passzol annak a nézőpontnak az energiájával, 

nem léphet az életedbe, ha nem vagy hajlandó fogadni azt. 

Az alábbiakban 3 GYAKORI GONDOLKODÁSMÓDRÓL OLVASHATSZ, AMI ELVÁLASZT A 

GAZDAGSÁG BEFOGADÁSÁTÓL: 

Mi van, ha kudarcot vallok? 

Találtál már olyan lehetőségeket a pénzzel, amiket szeretnél megvalósítani? 

Egy új karrier törekvés? Egy új üzleti ötlet? Valami, amibe szeretnél 

befektetni? 

De várjunk csak.. Mi van, ha elbuksz? 

Hirtelen az a könnyedség és kreativitás eltűnik a lefolyóban. Mi van, ha 

tényleg kudarcot vallasz? Tényleg annyira rossz lenne? 

Lehet, hogy nem élveznéd az új munkakörödet és otthagynád. Az üzleted 

talán nem virágozna úgy, ahogy remélted, és választhatnál valami mást.  

A befektetésed talán nem jól alakulna, és nem nyernél rajta pénzt.  

Aztán rengeteg éberséged lenne arról, hogy mi az, ami működik neked, és mi 

az, ami nem. Mindez tényleg annyira rossz lenne? 

Ha folyton a lehető legrosszabb dologra figyelsz, meghívod azt a valóságodba, 

mivel sok időt töltesz azzal az elképzeléssel. Mi lenne, ha kérdeznél, ahelyett, 

hogy belemész a kudarc hazugságába? 
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Kérdezheted azt, hogy “Milyen lenne az életem öt éve múlva, ha ezt 

választanám?” vagy “Milyen információra van szükségem, mielőtt ezt 

választom?” Vagy “Ez most aktuális vagy a jövőben lesz az?” 

Soha nem tenném meg ezt és ezt a pénzért! 

Mi az, amit nem vagy hajlandó megtenni a pénzért? Egy mód arra, hogy ezt 

kiderítsd, az, ha megvizsgálod, mi miatt ítélsz el másokat, amit megtesznek a 

pénzért? Gondolkodj el egy pillanatra azon, hogy mi az, amiért rossznak 

tartod, ha pénzt fogadsz el. Mennyi pénzed lenne, ha nem lenne ellenállásod 

azzal kapcsolatban, hogy valamilyen tevékenységet a pénzért rossznak vagy 

jónak ítélj? Ez nem azt jelenti, hogy ott kell hagynod a munkahelyedet és 

ezeket a dolgokat kell csinálnod helyette. 

Különbség van aközött, hogy valamit nem vagy hajlandó megtenni és aközött, 

hogy azt választod, hogy nem teszel meg valamit. Ha azt választod, hogy 

valamit nem teszel meg, azzal nem állsz ellen és nem ítélkezel.  

Nézőpontok nélkül mondod azt, hogy “Köszönöm, nem” egy választásnak, ami 

nem azt a valóságot teremtené, amit szeretnél magadnak. 

Önmagad mekkora részét állítod le, hogy bírálattal és ellenállással fogadj be? 

Minden alkalommal, amikor ítélkezel, leállítod egy világát a jövőbeni 

lehetőségeknek, amik megvalósulásra várnak. 

Akkor leszek boldog, ha ennyi pénzem lesz 

A pénz az örömöt követi. És nem fordítva. Az emberek azt gondolják, hogy 

akkor lesznek boldogok, ha lesz bizonyos mennyiségű pénzük, de ez nem 

igaz. A pénzen rengeteg szép dolgot lehet venni, de boldogságot nem. 

Mi lenne, ha csak úgy boldog lennél? Mi lenne, ha úgy lennél hálás a pénzügyi 

helyzetednek, ahogy az éppen van és folyamatosan azt kérdeznéd:  

Mi más is lehetséges? Te lényként nem tartasz igényt a pénzre, a tested igen 

– szóval igaz az, hogy akkor leszel boldog, ha több pénzed lesz?  

Vagy hazugság? 
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Még egy megfontolandó dolog: ha meghívást kapsz egy partira, szereted 

magad megbecsültnek érezni, akit szívesen látnak? Vagy azt szereted, ha az 

emberek arról panaszkodnak, hogy nem vagy elég? 

A pénz nem élvezi a károgós bulit. A pénz olyan emberek közelében szeret 

lenni, akik megbecsülik, örömteliek és időt akarnak vele tölteni. 

Ha elkezdesz hálát és nagyrabecsülést érezni mindazért a pénzért, ami eddig 

megjelent nálad, még akkor is, ha többet kértél, még, ha késett is egy kicsit, 

talán boldogabb lesz, és gyakrabban jelentkezik. 

Forrás: http://www.curryglassell.com/blog/3-mindsets-stopping-you-from-becoming-

wealthy  

Fordította: Szecskó Emese 
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