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NEM A PROBLÉMÁKRÓL? ~ GARY DOUGLAS

A legtöbben hajlamosak vagyunk a problémákat keresni a lehetőségek helyett,
legyen az akár pénz vagy bármi más. Van ez a berögződésünk, hogy “meg kell
oldanom ezt a problémát” De mi van akkor, ha az egész a lehetőségről szól és nem
a problémáról?

A pénzzel mindennek a lehetőségről kell szólnia, sohasem a problémáról, mert
amikor problémát keresel, mindig meg is teremted azt azért, hogy lehetőséget
teremts. Folyamatosan próbálod elkerülni, azt, ami működne, azért, hogy
bebizonyítsad, hogy az életed nem működik.
Ha szeretnéd ezt megváltoztatni és szeretnéd, hogy a pénz a lehetőségekről
szóljon és ne a problémáról, íme 7 kérdés, amit érdemes megfontolni.
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1. Van definíciód arról, ami meghatároz téged azon a pénz-szinten, ahol most
vagy?
Ez az oka annak, hogy problémád van a pénzköltéssel. Annak, hogy problémád
van azzal, hogy van pénzed. Azért van problémád egyáltalán a pénzzel, mert
eldöntötted, hogy hülye vagy a pénzhez. Nem érdekes, hogy szereted kihagyni az
életedből, hogy tulajdonképpen tetszik neked, hogy nincs pénzed?
2. Ha nem lenne pénzügyi gondod, mit teremtenél?
Ha meg kellene teremtened a valóságodat túl mindenkién, mi történne? Képzelj el
egy olyan helyet, ahol számtalan lehetőség közül választhatsz, ezzel megteremtve
egy olyan valóságot, ami számodra működőképes. Hajlandó lennél az ébersége
lenni ezeknek a lehetőségeknek?
3. Mi lehetek, vagy mit tehetek, hogy ezt aktualizáljam, teljes könnyedséggel?
Azt választod, hogy valamennyire éber vagy, ahelyett, hogy tényleg éber lennél,
folyton azt keresed, mi a szükségszerű, valami más, ami helyénvaló, vagy valami
másnak kell történnie. Nem az a lényeg, hogy „valami másnak kell történnie”,
hanem „Mi lehetek és mit tehetek, hogy ezt aktualizáljam?”
4. Vajon, ameddig a pénzt értékesebbnek tartod saját magadnál, addig
választhatod a tudatosságot?
Az univerzum segít téged, amikor megkéred, hogy elküldje, amire szükséged van.
Meg kell kérned, hogy hozzájárulás legyen. Kérted valaha az univerzum
tudatosságát, hogy hozzájárulás legyen számodra? Mindent kértél, csak épp a
tudatosságot nem, ami többet tud nálad, bármiről legyen is szó, hogy meghozza
azt, amit valóban kértél.
5. Mi történne, ha elfogadnád az univerzum tudatosságát hozzájárulásként?
A pénz egy olyan dolog, amit arra használsz, hogy megváltoztasd az emberek
valóságát. Mennyi pénzzel tudod megváltoztatni valakinek a valóságát? Minden
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pillanatban meg kell kérdezned: „hogy használhatom a pénzem, hogy egy másik
valóságot teremtsek valaki másnak, most?” Ezt kell keresned, mert a pénz célja
nem az, hogy minél több cuccod legyen, amit birtokolhatsz.
6. Milyen kérdés kell, hogy legyek egy másik valóság teremtéséhez, teljes
könnyedséggel?
Rá kell nézzél arra, hogyan akarod élni az életed, mert ahogy elkezded teremteni
az életed, az univerzum elkezd hozzájárulni. Amikor fiatal voltam és buta, és nem
volt pénzem, gyakran lógtam egy nagynénémnél, akinek sok pénze volt. Csodás
dolgai voltak, szőnyegek, porcelánok, kristályok és ezüst evőeszközök, amiket nap,
mint nap használt. Ez volt az ő valósága, és azt mondtam „Így akarok én is élni!”
7. Milyen kérdés kell, hogy legyek, hogy egy másik valóságot teremtsek, teljes
könnyedséggel?
Túl kell teremtened ezen a valóságon. A következtetések csak addig működnek,
ameddig nem vagy hajlandó kiterjeszteni az életed mások valóságán túl. Tegyük
fel, van 1 millió dollárod. Elég jó. Mi fog változni? 10 Millió többet változtatna?
Nem, ha ragaszkodsz hozzá. Egy másik nézőpont megváltoztatná a valóságot?

Ahhoz, hogy a pénz lehetőséggé váljon, probléma helyett, kérdezned kell.
Más oldalról kell ránézned.
Ahogy megváltoztatod a nézőpontod a pénzről és elkezdesz a „mi más
lehetséges?” térűrjéből teremteni, az életedben minden változni kezd.
By Gary Douglas
Fordította: http://vegtelenvalasztasok.hu/
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