
Az Adók Öröme 

Ha kíváncsi vagy, mit keres az öröm és az adó egy mondatban, olvass tovább!  

Az „adó” szó ritkán ébreszti fel az örömérzetet. Legtöbbször inkább a rettegést.  

De mi lenne, ha ennek nem kellene így lennie? Mi lenne, ha lenne mód arra, hogy 

könnyedséget és örömet élj meg az adókkal, sőt, hálát mindenért, amit az életedben 

teremtesz, ami az adófizetéshez vezet? 

Az én nézőpontomból az adók célja, hogy a lehető legkevesebbet fizesd, miközben 

valamennyit fizetsz, és a kormány így azt hiszi, hogy támogatod. 

Amikor nem fizetsz adót, mert rossznak gondolod, mit teremtesz?  

Több pénzt, vagy kevesebbet? Több könnyedséget, vagy kevesebbet?  

Több örömet, vagy kevesebbet?   

A nézőpontod teremti a valóságodat. 

Ha szeretnél egy másik lehetőséget 

a pénzzel és az adókkal, meg kell 

változtatnod a nézőpontodat.  

Az egyik módja ennek, hogy azt 

mondod: „érdekes nézőpont, van 

egy ilyen nézőpontom” minden 

alkalommal, amikor észreveszel egy 

nézőpontot az adókkal kapcsolatban 

(vagy bármi mással is egyébként). Ilyenkor az történik, hogy kioldasz mindent, amiről 

eldöntötted, hogy valós és igaz a nézőpontoddal kapcsolatban, hogy legyen 

választásod. 

MILYEN KÉRDÉSEKET TEHETNÉL FEL AHELYETT, HOGY ELINTÉZNÉD AZZAL, HOGY NEM AKARSZ 

ADÓT FIZETNI? 

Amikor nem akarsz adót fizetni, olyan jövőt teremtesz, amelyben nem generálsz 

elegendő pénzt ahhoz, hogy adót fizethess. Lehet, hogy nem ez a legjobb választás. 

Úgyhogy ahelyett, hogy ragaszkodnál a következtetésedhez, tegyél fel kérdéseket. 

Kérdezd meg, „Mi egyéb lehetséges?” vagy „Hogy lehet ettől is jobb?” 

Itt van néhány kérdés, amit feltehetsz: 

  



1. AZT, HOGY HOGYAN ÉLED AZ ÉLETEDET? 

Mit döntöttél el, honnan jön a pénz? Munkából kell jönnie, a családodtól, vagy 

nyerned kell a lottón? Mi lenne, ha annyi bevételi forrásod lenne, ami pénzt generál 

neked, hogy az adófizetésnek nem lenne semmilyen jelentősége? 

Kezdd el kérdezni: „Mit adhatok az életemhez, ami most rögtön pénzt teremt 

nekem?” 

Mennyi bevételi forrást szeretnél hozzáadni az életedhez? Mennyi pénzt szeretnél 

valójában teremteni? Kérj az Univerzumtól, követeld meg magadtól, és nézd meg, mi 

bukkan fel. 

2. MI KELLENE AHHOZ, HOGY HAJLANDÓ LEGYÉL TÚLZOTT MENNYISÉGŰ ADÓT FIZETNI? 

(AMI AZT JELENTI, HOGY RENGETEG PÉNZT GENERÁLSZ) 

Hajlandó lennél túlzott mennyiségű adót fizetni? Ha nem vagy hajlandó, hogy jöhetne 

hozzád túlzott mennyiségű pénz? 

Mi lenne, ha 100%-ig elköteleződnél az életedhez? Mi lenne, ha annyi buli lenne 

benne, és annyi pénzt keresnél, hogy amikor kifizetnéd az adódat, öröm töltene el, 

és hála mindezért? 

Kérdezz folyamatosan. Válaszd a hálát. Kérj többet. Milyen energia, térűr, tudatosság 

lehetsz te és a tested, hogy teljes könnyedséggel legyen több pénzed, mint 

Istennek? 

Gary Douglas és Dr. Dain Heer telecall - Az adók öröme 2016. november 28-án 

kezdődik. 

Jelentkezés a hívásra: http://www.accessconsciousness.com/class_details.asp?cid=78462  

A cikk eredetiben: http://garymdouglas.com/the-joy-of-taxes  

Fordította: Liptay Krisztina 
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