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Jag

Genom livet stöter vi ibland på händelser som kommer att förändra hur
vi lever för alltid. För mig blev 2008 början på en ny resa som ännu inte
nått sitt slut. En resa som skulle komma att förändra mitt liv för alltid och
därmed ifrågasätta det jag dittills gjort och eftersträvat. Det låter som en
religiös upplevelse, och vissa skulle kanske kalla den det, men för mig
var snarare en insikt i att jag faktiskt hade möjlighet att nå alla mina
drömmar. 

Då fick jag nämligen för första gången visat för mig hur jag kunde få
mina pengar att växa genom investeringar som varken var komplicerade
eller svårtillgängliga för allmänheten. Kombinerat med en rad böcker
inom psykologi, ledarskap och personlig utveckling har jag sedan dess
byggt upp en stor kunskap om hur du och jag kan leva vårt allra bästa
liv. Kunskap som jag vill slösa och dela av mig med till dig och alla andra
som, precis som jag, vill uppnå sina drömmar. I min roll som chef och
ledare möter jag ofta människor som nöjer sig med det näst bästa. Jag
hoppas att du förstår att du är värd mer än så. 

Den här guiden är helt gratis av en anledning: jag vill inte att det ska
finnas några hinder för dig att skapa ett rikt liv. Nu kör vi! 
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Inledning
Det du nu läser kan vara starten på ett rikare liv. Målet med det här
häftet har varit att skapa en smart guide som inspirerar snarare än
instruerar.  Jag tror att när du väl har upptäckt vilka fantastiska
möjligheter du har att berika både ditt inre och yttre leverne så
kommer du att se en annan värld utanför fönstret. Eller åtminstone
en något mer rosaskimrande verklighet, fylld av mer möjligheter
till att göra skillnad.

Att leva rikare blev, åtminstone för mig, en typ av besatthet där resan plötsligt var
viktigare än målet och där känslan av att (äntligen) vara på väg var överväldigande. Jag
vill att alla människor ska få möjlighet att uppleva samma sak och det är delvis därför jag
valt att ge dig den här guiden helt gratis. Vill du fördjupa dig inom ditt område finns det
självklart böcker, bloggar, instruktionsvideor och liknande som inte heller kommer kosta
dig något annat än lite svett och en del engagemang. Men du kan också hitta resurser
genom föreläsningar, seminarier och kanske viktigast av allt: genom människor som
kommit längre än du och jag på resan. Det här är ingen heltäckande guide utan är tänkt
att inspirera snarare än instruera. Ändå har jag fått plats att på ett någorlunda utförligt sätt
berätta för dig som läser hur jag ser på rikedom och inom vilka områden i livet det går att
leva rikare med ganska små medel. I slutet av det här häftet har jag skrivit ner några
böcker som gett mig mycket genom åren. De böckerna tar också upp forskningen bakom
allt det som jag har skrivit här, vilket också gör att de fungerar som en typ av referenslista.
För mig har det blivit en passion i livet att visa människor de möjligheter vi i västvärlden
har, oavsett om vi både har skelett i garderoben och en lön som aldrig riktigt verkar räcka
till. Det är ett givande arbete jag aldrig kommer känna mig klar med. Det kommer alltid
finnas fler människor som nöjer sig med det näst bästa men samtidigt är varje person
som skriver till mig att de valt att leva sitt liv lite rikare en jublande seger. Det är nämligen
ett val. Jag tvingar mig inte på någon, jag tror inte att min sanning är den absoluta och jag
provar hela tiden nya vägar i livet. Många som skriver böcker och bloggar ger ofta ett
sken av att det ”bara är att bestämma sig” och sedan går allt mer eller mindre automatiskt.
Alla som kämpat för något vet att det sällan är så enkelt. Det kommer dagar när frestelsen
att ge upp är överhängande, det kommer veckor av tvivel och uppgivenhet. Människor
som ger upp säger ofta att de har dålig karaktär. Det är förstås en lögn, det finns ingen
som är helt karaktärslös inom alla områden i livet.  En förklaring är att de inte haft
tillräckligt attraktiva mål i livet, men det är förstås bara en del av sanningen. 
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I mina andra publikationer kommer du kunna läsa mer om varför människor väljer att
misslyckas.  Ja du läste rätt. Oftast väljer vi att misslyckas. Det är nämligen ett val.
I det här häftet reder vi ut begreppen rikedom och skillnaden mellan lycka och njutning.
Vi går också igenom några övningar som du kan börja med redan idag. Det här häftet är
unikt eftersom vi både fokuserar på det som sker inom oss och det som skapar rikedom i
ordets direkta bemärkelse.
Jag hoppas att du tar chansen att ge dig själv gåvan att läsa texten du har framför dig och
jag är övertygad om att det kommer ge dig något i slutändan, oavsett om du är Yogier,
Socialarbetare, förälder, Vd, ekonom eller gymnasieelev.
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Ibland brukar jag be människor jag möter berätta hur en ”rik” person är eller ser ut. De
allra flesta beskriver honom (jo tyvärr) som en mäktig person, med välsittande kostym
och ett ”viktigt” jobb. På senare tid har även ordet ”entreprenör” kommit upp och då blir
som tur är bilden något mer nyanserad. Entreprenörskapet är förmodligen vår tids version
av den amerikanska drömmen: alla kan lyckas, oavsett vilken bakgrund vi har så länge vi
har en unik idé inom valfritt område och är villiga att slita för framgången. Idag går det att
bli förmögen genom att tillverka datorer, dataspel med usel grafik eller till och med guider
i samma stil som den du läser nu. Sanningen är förstås att många också misslyckas på
vägen.  
Men det finns också en annan typ av rikedom som många sällan pratar om. Människor
som lever ett rikt liv och fyller sina dagar med saker som berikar dem på lång sikt är
också förmögna även om det inte alltid syns i deras plånböcker.  Ofta skiljer man på
ekonomisk rikedom och att känna sig rik själsligt vilket i sig är helt okej. Låt dock aldrig
någon lura i dig att det ena utesluter det andra.
Har du hört uttrycket: ”Pengar är inte allt, huvudsaken är att vi får vara friska”. Det finns
nog inte många som inte skulle hålla med om påståendet ovan, men de två sakerna har
generellt ingenting med varandra att göra. Självklart är det absolut viktigaste att vi få
behålla hälsan, det kan alla som varit eller är riktigt sjuka vittna om. Men rika människor
är inte mer sjuka än någon annan. Tvärtom har man upptäckt att människor med låg
utbildning (lägre lön?) är sjukare än genomsnittet. Det är möjligt att du under din uppväxt
fått höra att alla rika människor går över lik för att ta så mycket som möjligt själv, precis
som den stereotypa företagsledaren du kunde läsa om i början av det här kapitlet, men
för min skull ber jag dig: låt oss under de kommande sidorna anta att du kan bli både rik
och leva ett friskt, lyckligt och rikt liv med tid över för det du älskar. Allt detta utan att gå
över lik eller skada någon annan människa.
Om det här antagandet stämde skulle det nämligen betyda att du har ekonomisk
möjlighet att göra allt du tycker är roligt i livet och samtidigt må så bra i dig själv att du har
energi till annat. Hjälpa andra människor. Engagera dig i en sak och köra dyra sportbilar
på tyska motorvägar. Det är bara du som vet vad du skulle vilja göra om du hade ”allt” i
dess näst intill absoluta bemärkelse.  Men först några ord om olika sätt att vara rik:

4.

Vad är rikedom?



 Idag är det inget konstigt att ta hand om sin kropp på bästa sätt. Gymmen har fullkomligt
exploderat i antal och i bokhandeln ryms Rawfood lexikon med böckerna om hur du
förbättrar din löpstil eller blir en harmonisk yogier. Däremot är det än så länge inte lika
vanligt att kontinuerligt ta hand om och träna hjärnan. Psykologer får ofta agera
krishanterare när något dramatiskt händer eller när vårt förflutna bestämmer sig för att
flyta upp till ytan, men så fort vi mår bättre slutar vi helt enkelt med träningen. Det är synd,
för hjärnan kan tränas till framgång. En del av böckerna längst bak i det här häftet får du
tips på böcker som jag tycker att du ska läsa om du vill veta mer om hur träning för
hjärnan fungerar rent vetenskapligt.
En ”bootcamp” för hjärnan kan se ut på flera sätt och oftast är det mer eller mindre gratis.
Det kan handla om att lyssna på en spännande podcast på väg till jobbet, läsa en bok
eller helt enkelt låta hjärnan vila genom en promenad i skogen. Andra, mer uppenbara
sätt, är att gå en utbildning, prata med en beteendevetare, karriärcoach eller någon
annan som faktiskt är expert på att hantera människors drömmar.
Jag önskar att fler människor lade ner lika mycket tid på att ta hand om sin hjärna som de
gör med sin kropp. En bra början är att reda på vad vi mår bra av och skapa mening i
livet. Idag möter jag många gånger människor som säger att de inte har några drömmar
eller visioner, men det är oftast inte sant. De har massor av drömmar som snurrar i
bakhuvudet, men av någon anledning tycker de att de inte är värda tillräckligt mycket
eller att de har förmågan att nå dem. Inte sällan handlar det ofta om två saker: pengar och
rädsla. Nu kommer du få se några vanliga meningar jag ofta hör. Fundera på om de
stämmer in på dig.  
”Jag vågar inte säga upp mig, hur ska jag kunna betala räkningarna?”
”Jag skulle vilja resa mer, men det finns varken tid eller pengar”
”Så fort vi betalat av lånen ska vi…”
”Jag förlorar för mycket pengar på att gå i pension”
”Om jag bara… skulle jag…”
”Det är för stor risk”
”Jag har det ju så bra egentligen”
”Jag förstår inte varför jag känner mig tom, jag har ju allt…”
Känner du igen dig? Senare ska vi gå igenom vilka drömmar du har och vad du kan göra
för att nå dit. Jag lovar att det kommer berika ditt liv ända ner på djupet.
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Ekonomisk rikedom är märkligt och något av ett fenomen. Det har nog aldrig funnits en
fysisk produkt som skapat så mycket motsättningar som pengar. Många känner ett förakt
mot människor som har mycket av dem och en del skulle göra (nästan) vad som helst för
att få dem. Det är dessutom inte helt ovanligt att människor slits mellan de båda
ytterligheterna. Ordet ”kapitalist” kan både användas som en spottande förolämpning
eller en smekande beundran beroende på vem du frågar.
Av den anledningen vill jag vara helt tydlig med vad pengar innebär för mig: Pengar är
en produkt som varken är ond eller god. Pengar är ett medel som speglar människan
som har dem. Vi kan välja att göra gott med våra pengar och vi kan använda pengar för
att göra egoistiska eller rent avskyvärda saker. De allra flesta människor behöver pengar
i någon mån. Vi är inte mer eller mindre värda om vi har mycket respektive lite, däremot
skapar pengar frihet om du klarar av att hantera dem på rätt sätt. För att kunna vara både
själsligt rik och ekonomiskt fri kommer det krävas mer än ett stort bankkonto.
Precis som jag nämnde i början är nidbilden av en rik person en man i kostym, kanske lät
pompöst bakåtlutad och med en mage som njutit av för mycket vin och ostar genom åren.
Kanske har han en cigarr i handen och ett självbelåtet flin på sina läppar. Underförstått
har han blivit rik genom att trampa på högar av människor för att nå dit han är idag. Vem
skulle vilja vara den personen? Ytterst få är min gissning och kanske är det en av
anledningarna till att så få väljer att skapa sig ekonomisk rikedom. Vi vill inte få dryga
kommentarer från våra vänner, vi vill inte att våra släktingar ska be oss om pengar eller
prata bakom vår rygg. Ändå finns det så mycket fördelar för den godhjärtade, hjälpande
människan att skapa sig en förmögenhet. Hon kan äntligen få tid över till
frivillighetsarbete eller skänka en del av sin inkomst till den del av världen där de gör
mest nytta, fysiskt finnas till för sin familj eller bara kunna säga nej när något känns fel.
Dessutom tycker jag att fler borde ställa sig frågan: ”Är det verkligen så illa att skapa de
bästa förutsättningarna för mig och min familj?”. Glöm inte: det är stor skillnad på att vara
en godhjärtad och ödmjuk människa jämfört med en människa som är slav under
jantelagen.
En annan anledning till att så få skaffar sig ekonomisk frihet är att de tror att det inte går.
De menar att de har en helt vanlig lön som alltid är slut tre dagar innan nästa ramlar in på
kontot. För dem brukar det lätta när jag förklarar begreppet ränta på ränta, som för övrigt
Einstein lär ha beskrivit som världens åttonde underverk. Jag är beredd att hålla med och
på nästa sida  kommer en talande metafor varför:
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Låt oss säga att vi köper två möss i en djuraffär. Efter en tid upptäcker vi chockade att
två möss plötsligt blivit fyra (du fattar). Nu har vi två val. Antingen kan vi plocka bort
musungarna innan de blir könsmogna, eller så börjar vi föda upp möss. Då ser en
potentiell utvecklingskurva ut på följande sätt: 2, 4, 8, 16 möss osv. I början går det
förstås ganska långsamt, men redan 20 generationer efter den första har vi en miljon
stycken, detta under förutsättning att vi aldrig plockar ut någon från buren. Ett något
skämtsamt exempel förstås, men tänk om vi kunde göra samma sak med våra
pengar? Det skulle innebära att en person med tillräckligt mycket tid och tålamod
skulle kunna bli miljonär genom ett antal 100-lappar varje månad.  Men det är inte den
bästa biten. Pengarna skulle varje år ”yngla av sig” så att du alltid hade en inkomst du
inte behövde jobba för. Pengar som skulle komma till dig även om du låg på en strand
på Bahamas, gick ut med hundarna eller jobbade på ett fältsjukhus i Nigeria. Hur du
får din lön att vara din egen musuppfödning kommer jag snabbt att gå in på längre
fram i det här häftet.
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Musfarmen

Steg 1:

Sätt dina drömmar på print

Det här avsnittet kommer antingen vara våldsamt lätt eller en riktig utmaning, men
oavsett vilket, ta din tid och återkom gärna till det du nu kommer läsa ett par gånger
varje vecka. Hur lätt du tycker det är beror på om du är en drömmare som jag eller om
du bistert kallar dig ”realist” när någon frågar vad du tänker på. Jag är dock övertygad
om att alla människor har visioner för sig själva och din uppgift innan vi skiljs åt är att
ta reda på vilka dina är.  Men innan jag sätter dig i arbete vill jag dela med mig av en
historia jag hörde en gång:



Den här historien kan du läsa i sin helhet i min kommande e-bok ”Handbok i
vuxenlivet – eller allt du inte fick veta i skolan”, en bok som är riktad till ungdomar men
som även ger värdefulla tips för dig som vill skaffa fördjupad kunskap om hur du
investerar både dina pengar och i dig själv. Den förkortade historien är dock även den
ganska talande för hur många människor lever idag. De har full fokus på det som är
”viktigt” vilket de gör att de tappar bort många andra, viktigare områden. Antingen blir
det en kalldusch när det där som vi tar för givet försvinner. Eller så går de ständigt runt
med en känsla av obehag trots att de på pappret borde vara överlyckliga. 
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En man arbetade hårt för att försörja sin fru och två barn. Varje dag slet
han från morgon till kväll för att dra in mer pengar så att familjen
skulle ha det bra ekonomiskt. Det var viktigt för honom, han hade växt
upp med en ensamstående mamma och hade som liten ofta sett henne
gråta med ansiktet i händerna över pengar de inte hade när hon trodde
att han inte såg. När andra barn åkte med sina föräldrar på hockey och
ridning flera gånger i veckan fick han nöja sig med att ta med sin
trasiga fotboll på gräsmattan bakom hyreshuset och när klassen skulle
åka på skolresa kunde han inte åka med. Därför lovade han sig själv att
hans egna barn aldrig skulle behöva växa upp som han gjorde och att
han aldrig skulle förneka dem vare sig upplevelser eller prylar. Det
löftet hade han hållit. Det var klart att det hade frestat på, ofta hade
han lämnat sin fru ensam med barnen, hans höga lön och karriären
krävde att han hela tiden var på resande fot, och när han inte var det
passade han på att jobba över för att klättra i företaget. Han hade fått
allt han drömt om: en vacker villa, två dyra bilar, två underbara barn
som tränade idrott på elitnivå. Varje vinter kunde de resa till fem-
stjärniga hotell, belägna på de mest avlägsna platserna på jorden. Ändå
var relationen med frun alltmer ansträngd, barnen pratade knappt
med honom längre och presenterna han köpte mottogs med svalt
intresse. En dag berättade frun att hon ville skiljas. Hon orkade inte
mer. Han förstod ingenting.



I den första övningen kommer vi att gå igenom fem olika områden i livet. Se till att du
skriver något på alla. Om det är svårt, tänk i meningar som: ”Om det inte fanns några
hinder skulle jag…” eller ”Om jag hade obegränsat med pengar/tid/resurser skulle
jag…” Ett annat sätt att tänka är: ”Om jag fick vara den vilken person jag ville för en
dag skulle jag…”. Nu, öppna ett dokument på datorn eller ta fram ett block. Den här
övningen är meningslös om du inte antecknar.

Om fem år är mitt mål…
… med min familj/vänner:
… med min fritid:
… med mina pengar:
… med mitt arbete:
… med min hälsa
… med mitt bidrag till andra

Gör nu samma sak igen, men ändra tidsspannet till tio eller tjugo år.

Den sista punkten handlar som du redan märkt om bidrag till samhället. En del tycker
att den här punkten är självklar, andra tycker den är meningslös, men att bidra till
något större har visat sig vara en värdehöjare i människors liv. Vad det är kan bara du
veta, men att bidra kan handla om att utveckla människor som ledare, uppfinna någon
vansinnigt användbar produkt, arbeta med barn eller skänka pengar till en
välgörenhetsorganisation. Kanske driva ett företag som entreprenör med produkter
som gynnar människor runt om i världen. Skriv ned vad du kan göra (eller redan gör)
som hjälper andra människor, djur eller natur på något sätt. Vad skulle du vilja göra
mer? Skriv ned det också. Just den punkten verkar vara viktig för döende människor
som tänker tillbaka på sitt liv. Det kan tyckas som en lång tid till dess, men det gör den
inte mindre angelägen. Nu när du har bestämt dig för vad du vill göra i livet och
dessutom har skrivit ner allt på ett papper, måste jag få be att gratulera. Du tillhör
nämligen en unik skara människor som har gjort den här övningen i Sverige. Att du
skrivit ner dina mål kommer göra att du har ett mycket stort statistiskt övertag
beträffande att nå dit du vill. Känns bra eller hur? Men vi är inte klara än.

Med dessa ord hoppas jag verkligen att du inte hoppade över den första övningen, för
utan den är resten av häftet inte speciellt användbart. Jag vill vara helt tydlig med en
sak: du kommer att misslyckas om inte dina drömmar är ett ”måste” i ditt liv. Världen är
full av frestelser som vill att du ska misslyckas och företagens absoluta mål är att du
ska spendera tid och pengar på de korta kickarna i livet. Mer om det senare.
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 Nästa steg är att ta reda på vad dina drömmar kostar. Här fungerar förstås inte ”One
size fits all” utan varje dröm kräver sin egen skattkista med pengar. Att kunna gå ner i
tid för att ha mer tid att spela tv-spel kostar förstås mindre än att pensionera sig på en
egen ö i Bahamas. Andra drömmar kanske bara handlar om prioritera om saker du
redan har. Generellt brukar man prata om två typer av inkomster. Antingen kan vi
spara oss upp till en miljon kronor (eller mer) och sedan leva upp pengarna så att de
är på noll den dagen vi drar vårt sista andetag. För en 65-åring som lever i ytterligare
20 år är det drygt 4000 kronor varje månad extra. Problemet ligger ofta i att vi inte
riktigt vet hur länge vi lever. Drömmen hade förstås varit att skaffa ett arbete till våra
pengar så att vi kunde gå i pension och lita på att de försörjde oss oavsett om vi lever i
40 år till eller bara fem. Det vanligaste och lättaste sättet för gemene man är att köpa
aktier. Då krävs det dock lite större summor för att kunna luta sig tillbaka, men lugn, du
vet ju hur ränta-på-ränta fungerar nu. 
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Steg 2:

Sätt en prislapp på dina mål
 Hur mycket kostar din dröm varje år? Gör en uppskattning, det behöver inte vara på
kronan när. Är det pengar före eller efter skatt? Dividera summan med 0,04 (4 %
avkastning varje år)* för att få fram en uppskattning av vad dina pengar kommer tjäna
innan skatt. Exempelvis:

Stina behöver 50 000 varje år för att kunna bo två månader i Spanien. Om pengarna

hon sparar ger henne 5% i "lön" behöver hon ha 1 miljon kronor investerade på

aktiemarknaden för att nå sitt mål (50 000/0,05) och därmed kunna åka till Spanien

gratis varje år under återstoden av hela sitt liv. Med en ränta på ränta-kalkylator

(sök på internet) går det lätt att räkna ut hur mycket hon måste investera för att nå

sitt mål. Vi räknar med den avkastning som ligger nära den historiska avkastningen

på svenska aktier, nämligen 8 %. I framtiden kommer Stinas pengar kunna öka i

värde i samma takt som inflationen (2-3%), samtidigt som hon kan ta ut pengarnas

lön på 5 %.

             • Med ett sparande på 5900: - varje månad får Stina  en  gratis                    

               semesterresa livet ut om 10 år.

             • Med ett sparande på 1950: - varje månad kommer Stina nå sitt mål om 20  

                år. 



10 år kan tyckas vara en lång tid, och 5900: - är absolut en utmanande siffra. Har du
ett jobb och en partner är det dock långt ifrån omöjligt att spara den här summan varje
månad. I kommande avsnitt visar jag hur. Innan vi går vidare till nästa övning vill jag
att du skriver ner hur mycket du kan börja investera redan idag och hur mycket du
”borde” investera. Innan du går och lägger dig vill jag sedan att du ger din hjärna en
uppgift: berätta för den vad du vill (och måste) ha och be om en lösning. Det kanske
låter otroligt flummigt och jag kan erkänna att jag var mer än skeptisk när jag först fick
det här tipset, men jag kan ärligt säga att min hjärna oftast brukar presentera briljanta
lösningar för mig när jag vaknar på morgonen. Smidigt eller hur? Boken ”The Secret”
samt filmen med samma namn handlar just om det här märkliga sättet att skapa
lösningar inifrån. 

11.

Steg 3:

Lägg dina pengar på långsiktig lycka

Nu vet du vad du vill och du vet vad du behöver. Nu gäller det att hitta ett sätt att nå dit.
På pappret är det enkelt: antingen ökar vi våra inkomster eller så sänker vi våra
kostnader, även om en kombination självklart är att föredra. I verkligheten kan det
däremot verka omöjligt att ens spara 500: - varje månad och dessutom anser jag att
det är det ett tråkigt sätt att tänka. Istället för att börja prata om vad du kan ta bort i ditt
liv vill jag att du listar saker som berikar ditt liv. Jag har tagit fram en trappa som kan
hjälpa dig att värdesätta sakerna du lägger dina pengar på. 



Märkligt nog rör sig de allra flesta människor i den nedre delen av skalan utan att ens
reflektera över det. Allra mest förvånande är det hur människor väljer att spendera sin
hårt intjänade lön på saker som ger dem 0 värde, både nu och sedan. Det kan vara
strumpor från en dörrförsäljare, en lunch ”för att du måste få i dig något” eller en påse
chips du egentligen inte behövde. Mest pengar lägger de allra flesta på
nästkommande trappsteg två och tre. Här kommer alla snabb-fixar för humöret in: en
kaffe på Starbucks för att vi är värda det. En lunch med hungriga barn på McDonalds.
Den där tröjan som känns gammal och tråkig redan efter en vecka. En ny mobiltelefon
som redan är gammal när du tar den ur förpackningen. Allt det där är visserligen kul
när det händer, men det skapar inte den typ av rikedom i livet som jag skriver om i det
här häftet.
Den indirekta konsumtionen kan i sig innebära ett värde om vi använder den på rätt
sätt. Det kan handla om att ha en bil för att komma hem snabbare efter jobbet, en
diskmaskin som ger oss mer tid med familjen för att nämna några exempel. Här är det
dock viktigt att skilja på konsumtion som ligger under trappsteg två och tre. Med andra
ord: en bil som tar oss från A till B måste behöver sannolikt inte vara en sprillans ny
SUV med den bästa motorn. Då är det en annan typ av konsumtion.
Först under punkt fyra börjar vi komma in på de sakerna som berikar vårt liv på riktigt.
För mig hamnar resor med min familj där. Jag älskar planeringen, genomförandet och
alla minnen och intryck jag kan plocka fram åratal efter att vi har kommit hem. Jag
minns fortfarande de allra första resorna jag gjorde med min familj, men vad jag fick i
födelsedagspresent när jag fyllde 20 har jag glömt. Under de sista trappstegen
kommer de där sakerna som är svåra att mäta. Att kunna skratta med någon eller gå
en kurs eller utbildning som gör att du utvecklas. Punkt nummer sju ett kan vara att
skaffa barn, gifta sig eller att våga hoppa på tåget till en annan framtid. Saker som vi
minns på vår dödsbädd. Det sista trappsteget är svårt att aktivt söka, men oftast blir det
ett resultat av trappsteg fem och sex.
Lista dina inköp varje månad. Ta hjälp av korthistoriken från ditt betalkort. Hur stor del
av din lön går till saker som inte berikar dig på lång sikt? Ta även med räkningar, TV-
avgift och liknande. Har du några utgifter under punkt ett? Ta bort dem på en gång!
Behöver du alla tv-kanaler? Blir du lyckligare om en månad av kläderna eller
heminredningsprylarna? Kan du förhandla räntan på bolånet? Vad finns under punkt
5-7? Vad borde finnas där? Lägg alla pengar du kan spara i en pott, gärna 20% av din
nettoinkomst. Det är dina drömpengar. Låt hälften gå till att berika ditt liv redan idag
och hälften till att investera i din framtid. Inte nog med att du kommer få ett rikare liv, du
kommer sova gott på natten också.
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Vi har redan gått igenom hur det kommer sig att en person med vanlig inkomst kan bli
miljonär på sikt genom exemplet med musfarmen. Allt du behöver är lite tid, uthållighet
och en gnutta mod. Jag ska inte ljuga för dig. Investeringar innebär alltid en risk, på
samma sätt som många andra saker vi investerar i också kan såra eller skada oss.
Många människor pratar risk när det kommer till pengar, men personligen har jag som
person levt betydligt mer våghalsigt än mina pengar någonsin gjort. Varje gång jag
har bytt jobb har jag tagit en professionell risk att bli uppsagd eller inte klara av jobbet.
Jag tog risken att lägga min tillit och mina känslor i min mans händer när vi började
träffas, för att inte tala om min dotter som har gjort att mitt hjärta nuförtiden alltid verkar
befinna sig i halsgropen.
Så fort vi ger någon våra känslor så är vi också i en position där vi kan bli rejält
sårade. Ändå tycker de flesta att det är självklart.  Vad vill jag säga med det här? De
flesta goda saker innebär ett visst mått av risk, men vi kan riskminimera vår vardag
genom att lära våra barn trafikvett, att inte springa efter de farliga killarna och tjejerna
eller investera klokt och genom att sprida våra risker och bara satsa i det som vi tror
kommer gå bra i framtiden.
När jag pratar och skriver om investeringar så kommer jag ofta referera till
aktiemarknaden. Det finns förstås många andra sätt att ge sina pengar arbete, som att
äga hyresfastigheter, blogga eller att driva ett företag där någon annan sköter
raljansen. Jag rekommenderar framförallt författare som Brendon Burchard, Robert
Kioysaki och Tim Ferris om du vill läsa mer om andra typer av passiva inkomster.
Aktiemarknaden har dock flera fördelar som slår andra investeringar med hästlängder:
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Steg 4:

Investera en del av din inkomst

- Du behöver bara en 100-lapp för att vara igång
- För den som är långsiktig finns det inte samma typ av konkurrens som inom andra                
  branscher, det är inte en marknad av ”den enes död är den andres bröd”
- Du behöver ingen lång utbildning eller expertis för att klara dig fint.
- Det är enkelt och lättåtkomligt att följa sina pengars arbete



För de allra flesta är någon typ av gratis indexfonder det allra bästa alternativet. Du får
en bra spridning av risk och dina pengar hamnar i landets största bolag. Tråkigt
javisst, därför är det tur att du har så spännande drömmar! Dessutom går det att
månadsspara på ett smidigt sätt, oavsett om du lägger undan 500:- eller 5000:-. Just
att de är gratis eller kostar väldigt lite är avgörande för din framtida avkastning:
Två personer investerar 2000:- varje månad. En får en avkastning på 7 %, den andra
en avkastning på 7,6 %. Det är 0,6 % i skillnad, inte en helt ovanlig avgift för många
fonder. Efter 30 år har den andra personen hela 133 000 kronor mer i plånboken än
den första. Motargumentet till exemplet ovan är förstås att avgiften du betalar finns där
för att en expert får betalt för att investera dem i de allra bästa bolagen. Tyvärr är det
sällan sant. I boken ”Money, master the game” hävdar författaren Tony Robbins att så
många som 94 % av alla fonder inte slår index (genomsnittsaktien) över tid. Ett
exempel på att dyrare inte alltid innebär bättre.Idag har nätbankerna Avanza och
Nordnet gratis indexfonder och det är också gratis att vara kund hos dem båda. Jämför
och använd den plattform som passar dig bäst.
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Undvik Flashback-fenomenet

När jag började investera mina pengar så fanns det tre typer
av reaktioner. De som tyckte jag var galen (de hade oftast

ägt Ericson-aktier under finanskrisen vid millennieskiftet), de
som gav mig kloka råd för långsiktiga vinster och sedan

fanns det en hel del som genast tog tillfället i akt och
berättade om nästa ”raketaktie”. Det var oftast oljefält i Asien,
diamanter i Afrika eller andra typer av investeringar där det

inte går att veta hur framtiden ser ut. Variablerna är helt
enkelt för stora och svängningarna är varje surfares våta

dröm.  De pratade om enorma uppsidor men mer sällan om
riskerna. Tipsen hade de fått av en ”välinitierad [anonym]
källa på Flashback forum” eller liknande. När jag uttryckte

min tvekan fick jag höra hur mycket aktien gått upp bara den
senaste veckan eller så gav de exempel på andra raketaktier
som man borde ha ägt genom åren. Tycker du om spel kan

du absolut lägga en slant i de här bolagen, men kalla det inte
investering, de innebär oftast en mycket stor risk.



Jag var på väg hem från city för några veckor sedan. Klockan hade hunnit bli tre innan
jag kommit iväg från mitt möte och eftersom det dragit ut på tiden hade jag inte fått i
mig någon lunch. Magen knorrade uppgivet och när jag gick förbi min lokala hemköp-
butik så kände jag doften av varma vaniljmunkar. De sålde förstås sallader,
böngroddar och keso där inne också, men min hjärna hade redan sagt sitt. Jag kunde
praktiskt taget känna den smuliga, mjuka känslan av friterad smet mellan tänderna,
den ljumma, lena smaken av vanilj mot tungan och små kristaller av socker mot mina
läppar. Fem minuter senare var jag inte särskilt mycket mättare, inte märkbart
lyckligare men ett antal kalorier rikare. Det här är förstås ett klassiskt exempel på
trappsteg nummer två som du kunde läsa om under punkt fyra för att leva rikare, men
jag skulle helt snabbt vilja att vi pratar mer om fenomenen lycka och njutning. Det är
nämligen få människor som skiljer på dem båda i vardagen. Dalai Lama pratar om
fenomenet lycka i boken med samma namn. Att bli lyckliga är förmodligen den enskilt
vanligaste önskan vi människor har, oavsett kultur, kön eller religiös tillhörighet.
Samtidigt är det få människor som påstår sig ha hittat receptet till verklig lycka. Du kan
prova själv: värdera snabbt hur lycklig du anser dig vara på en skala från 1 till 10
innan du läser vidare.
Vilket tal gav du dig själv? Låt mig gissa. Om du inte nyligen har varit med om en djup
tragedi eller särskilt lycklig upplevelse gissar jag att du hamnade på en sexa eller
sjua. Det är nämligen det tal flest människor ger sig själva, oavsett om de bor i en
lerhydda eller på en herrgård, om de kämpar för att skaffa mat på bordet eller kämpar
för att skapa den perfekta middagsbjudningen. Dalai Lama menar att vi oftast söker
njutning och att de saker som orsakar lycka ofta hamnar i periferin. De som är
lyckligast gör framförallt två saker som skiljer dem från andra människor:
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1. De njuter av resan och inte målet
2. De söker lycka och skär ner på njutning

Munken jag åt i affektion i exemplet ovan var förstås omedelbar njutning. Det behöver inte
vara fel om vi gör det någon gång ibland, problemet är när det blir en vana. När jag växte
upp var Mc Donalds besök ett mycket sällsynt inslag i vår familjs vardag. 

Steg 5:

Skilj mellan lycka och njutning



De få gånger om året mina föräldrar tog med mig för en mjuk, saftig hamburgare var
det något av en fest. Idag har barn inte riktigt samma syn på Mc Donalds besök. Visst,
det är fortfarande gott, men knappast höjdpunkten på året. Det här berättar en viktig
sak: så fort någonting blir en vana, en konstant i livet så minskar också lyckokänslan
när vi utsätter oss för det. När vi reser utomlands kan vi fascineras av naturen,
landskapet och arkitekturen i det land vi kommer till, men vi glömmer oftast hur vacker
naturen är utanför vår egen husknut. 
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Ernst-fenomenet
Säga vad man vill om kvinnotjusaren Ernst Kirchsteiger. Han som spritter
av okomplicerad glädje och lycka och som verkar irritera lika många som
han har hängivna fans. Jag känner inte Ernst, men om han nu är så lycklig
som han verkar så tror jag att han är något på spåren. Han springer runt i
naturen lika barfota som han en gång föddes och kan bli lyrisk över en
kotte eller en vacker solnedgång. Han drar handen över texturen på ett
bord samtidigt som han upphetsat pratar om de rena smakerna hos en
jordgubbe. Ernst beter sig som ett lycksaligt barn. Media-smart eller
naturlig? Ingen aning, men jag kan tycka att många skulle må bra av att
fascineras av det lilla ibland: gå barfota i gräset, njuta av ett plommon
direkt från kvisten eller hisna under tusentals stjärnor en vinterkväll.

Genom att medvetet tänka på alla de saker du uppskattar så kommer du också att
kunna känna större lycka. Det bästa är att om du väljer att uppskatta det som du
upplever varje dag eller unnar dig lite lyx mer sällan så sker en positiv bieffekt: du
kommer spara pengar. Njutning är inte farligt eller negativt i lagom mängd. Problemet
överviktiga människor har är inte att äta för mycket en dag under året, det är att äta för
mycket varje dag. Att äta en lunch ute någon gång ibland kan vara både trevligt och
bidra till närmare relationer till andra människor, men det kan vara ett hinder för dina
drömmar om det sker fem dagar i veckan och är ett ”måste” i livet. Varje gång du
ställs inför ett beslut är det lätt att fråga sig själv: ”Är det här lycka eller njutning?”
Träna dig själv att stegvis dra ner på de snabba belöningarna.
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En övning i att hantera impulsiva
handlingar

När jag pratar om sparande och privatekonomi så får många intrycket
att jag är en tråkig jäkel som aldrig köper nya kläder, lunch ute eller en
smarrig hämt-kaffe. Många verkar känna att de måste förklara sig när
jag ”kommer på dem” med att handla en ny tv eller en ny bil. Då har
man missförstått vem jag är som person. Kommer du ihåg vad jag
berättade i inledningen? Jag vill inspirera istället för att instruera.
Dessutom råkar jag vara allt annat än felfri på fler än ett plan i livet.
Jag köper saker med samma impulsivitet som andra människor även
om det kanske inte sker i samma utsträckning. Jag har också en
historia av alla pengar in = alla pengar ut varje månad.  Jag lockas av
annonser, klädkataloger eller snygga hemsidor som visar perfekta
hem, precis som de flesta andra. Något som har hjälpt mig att bli mer
medveten om vad som gör mig glad på riktigt är att vänta. Om jag ser
en fantastisk vas som skulle göra sig perfekt på vårt vardagsrumsbord
så lägger jag den på minnet och går hem. Är det något ännu dyrare
letar jag oftast upp en bild på det och sätter in det i min drömbok.
Därefter väntar jag minst en månad (för billigare saker) men oftast ett
år. Vill jag fortfarande lika gärna ha det så slår jag till.

För de allra flesta människor avtar vår utvecklingskurva drastiskt när vi slutar i skolan
och jag har redan varit inne på att vi måste träna hjärnan på samma sätt som vi
släpar oss till gymmet. Visst händer det att vi läser en bok om personlig utveckling då
och då eller hänger med på någon rolig kickoff där man får nya kunskaper, men ska
jag vara helt ärlig så har de allra flesta människor en ganska flat utvecklingskurva
efter det att de slutat skolan. 

Steg 6:

Se till att utvecklas
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Vi tar på oss samma kläder, varierar middagen mellan 15 rätter, pussar vår partner
på exakt samma sätt varje kväll och gör nästan exakt samma saker som vi alltid gör
när vi är lediga eller har semester. Det enda som förändras är gatuadressen på all-
inclusivehotellen. Hotell som vi väljer för att… just det. Vi vet vad vi får.  
En gång fick jag frågan om jag ansåg mig vara förändringsbenägen. ”Jo” svarade jag
tvekande (jag förstod att det måste vara någon typ av kuggfråga) och fick då frågan:
”Hur ofta byter ni plats runt matbordet hemma?” Den kvällen när jag kom hem satte
jag mig demonstrativt på min mans plats när vi skulle äta. Du kan säkert gissa vad
som hände.
Hur gör du själv? Fråga dig följande:

- På vilken fot sätter jag på strumpan först? Vilken sko?
- Vilka variationer i morgonrutiner har jag?
- Hur säger jag hej/hejdå när jag pratar med familj/grannar/kollegor? Vilka gester      
 använder jag?
- Hur lägger jag på ingredienserna i mitt tacoskal?
- På tal om tacos, har du någonsin fredagsmys en helt vanlig onsdag?

Med de här enkla frågorna så insåg jag snabbt att mitt liv var ganska likformigt. Just
exemplen ovan gjorde mig inte så mycket, men jag insåg att jag tyckte om att
utvecklas och lära mig nya saker. Det gav mig en mening och en känsla av att vara
på väg framåt i livet. I egenskap av chef och ledare hade jag också sett effekten då
företag inte utvecklas. Oavsett hur framgångsrika de än var så hamnade de förr eller
senare på efterkälken eftersom resten av världen hela tiden rörde framåt. Ett företag
som tillverkade vägg-telefoner på 70-talet var kanske herre på täppan, men 30 år
senare är situationen förstås en helt annan. Minns du fotobutikerna som förr fanns i
varje köpcentrum? De gick i graven den dagen då digitalfotograferingen tog världen
med storm. Varje dag går tidigare framgångsrika organisationer i graven för att de
blir omsprungna av innovativa konkurrenter. Det är inte heller orimligt att samma sak
gäller för oss människor: framtiden tillhör dem som utvecklas och inte fastnar i gamla
hjulspår. Om förändringen betyder fredagsmys en helt vanlig tisdag eller att du lär
dig spela golf vet du bäst själv. Använd din bok och skriv ner vad du vill lära dig och
förändra redan imorgon. Inte bara på jobbet utan privat. Vad vill du lära dig som du
inte redan vet? Vilka små saker kan du göra för att vidga dina vyer? Vilken aktivitet
vill du prova i helgen som du aldrig gjort förr?

När var senaste gången du gjorde något för allra första gången?
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Den här uppmaningen kan ju tyckas löjlig, men i stort sett alla jag möter som säger
att de känner sig vilsna berättar till slut samma sak: de lever sitt liv för någon annan.
De har ett jobb som deras föräldrar är stolta över, de umgås med människor som
samhället värdesätter högt. De tittar alltid på filmer som deras partner har valt. Men
poängen är att du inte behöver känna dig vilsen för att bli styrd av samhället runt
omkring, antingen i det stora eller i det lilla. För att leva ett rikt liv är det viktigt att du
analyserar om den du är och det du gör sker för ditt eget välbefinnandes skull eller
för någon annans. Din primära uppgift är att se till att du mår bra. Egoistiskt?
Knappast, martyrer gör sig bäst på film. Gör det du älskar så kommer du ha energi
över till att vara en bättre människa. Svårare är det faktiskt inte.
Att göra sina föräldrar besvikna genom att till exempel byta till ett ”sämre” yrke kan
vara en tuff utmaning, det ska jag inte sticka under stol med, men samtidigt finns det
ingen människa som kommer bry sig om dina drömmar och visioner mer än du. Jag
är helt säker på att våra föräldrar, vår partner och även våra barn önskar en enda sak
för oss. Minns du? De vill att vi ska bli lyckliga. Men alla människor har sin version
av vad lycka innebär. Deras råd till dig är bara deras syn på verkligheten. Med deras
råd kommer också deras rädslor, tillkortakommanden och önskningar. Det betyder
inte att de är applicerbara på din verklighet eller din personlighet, men inte heller att
råden är fel. De kanske bara inte passar dig. Sedan jag började tänka på råden från
mina medmänniskor i ett mer objektivt perspektiv blev det betydligt lättare att:
1. Värdera dem utifrån mina egna drömmar och mina förutsättningar
2. Ta till mig råden som välmenande kärlekshandlingar istället för oförstående
pekpinnar.
Ge människor en chans att vänja sig vid ditt nya jag, de har trots allt inte läst det här
häftet. 

Steg 7:

Lev DITT liv

"En vältränad hjärna kanske inte gör sig så bra i en bikini,
men den ser fantastisk ut iklädd framgång"

Angelicaalm.se

http://angelicaalm.se/
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 En del av min släkt levde under ganska fattiga förhållanden
under 50- och 60-talet. De växte upp och fostrade sina barn
under efterkrigstiden, där livet ofta handlade om att
överleva snarare än att leva. Vardagen bestod av att ta
tillvara på allt och överflöd var inget någon kunde ägna sig
åt. Skillnaden mellan fattiga och rika var uppenbart tydlig
och klassklyftorna var stora. Personliga önskningar och
drömmar fick inte utrymme när vardagen handlade om de
mest basala sakerna som värme och mat på bordet. Till slut
 blev tiderna bättre, men att köpa mer än man behövde blev
något fult, ett tecken på allt det som de förmögna
representerade. Det är inte konstigt att många äldre tittar
på dagens levnadsstandard med fasa och att det är svårt att
”skola om dem” till vår syn på livet, fyllt av möjligheter och
utrymme för att förverkliga våra drömmar. Samtidigt
besitter de mycket visdom. Av den generationen har jag lärt
mig att lycka ofta ligger i de små sakerna som jag redan
varit inne på, som en tur i skogen eller en enkel middag med
vänner. Jag hoppas att jag har gett dem min syn på livet i
gengäld: pengar berättar inte vem du är, det är vad du gör
med ditt liv som definierar dig.
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Steg 8:

Använd dina resurser

Det finns ett talesätt som påstår att vi föds med allt vi behöver för att leva vårt allra
bästa liv. Enligt den principen har alla de egenskaper och förmågor de behövde för att
nå sina drömmar. Det var en uppmuntrande men tvivelaktig tanke. Ju mer jag tänkte
på det, desto rimligare lät det dock. Jag hade exempelvis förmågan att lära mig läsa
när jag gick i skolan vilket ledde mig till all den litteratur som har varit grunden för det
här häftet. Jag använde min naturliga nyfikenhet för att fråga människor om råd och
försöka förstå hur de tänkte och resonerade, vilket gjorde mig till en bättre ledare.
Under de här åren har ingen människa någonsin tillfört någonting till min kropp, inga
hemliga drycker eller sprutor har gjort mig smartare, snabbare eller mer förstående.
Ibland är vi bättre på att titta på hur duktiga och kompetenta andra är trots att vi besitter
samma förmågor själva. Vi tror att andra har bättre förutsättningar, tålamod, karaktär
och högre IQ. Jag tror att det är omöjligt att bli framgångsrik om man inte inser vilka
oerhörda möjligheter vi har att göra det vi vill. Rätt använda kan våra egenskaper göra
att vi har hela världen för våra fötter. Men vi måste förstås skaffa hjälp på vägen.
Att jag använder just ordet ”skaffa” är någonstans nyckeln till att lyckas. Vi kan inte
vänta på hjälp från andra, vi kan inte tro att människor automatiskt kommer att finnas
där om vi inte frågar (och ibland kräver) att de ska göra det. Visst, ibland får vi ett nej,
men det betyder ju inte att resten av världen är likadan eller att vi inte kan få samma
hjälp någon annanstans. Jag försöker att aldrig låta mig själv tänka att ”det inte går”,
men min man tror nog inte riktigt på det påståendet. Jag vet inte hur många gånger
han hört mig skrika att något inte går, att jag är för dum, korkad, långsam eller
inkompetent för att komma vidare. När jag blir sådan brukar han mest vara tyst, för han
vet att inom en timme sitter jag muttrande och försöker på ett annat sätt. Vilka resurser
har du och hur kan de hjälpa dig att nå drömmarna som du skrev ner i början av
häftet? På nästa sida får du några tips på vägen.
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Använd dem på alla tänkbara sätt, oavsett om det handlar om att göra en egen
hemsida eller att skaffa ett jobb utomlands. 

Vanliga resurser:

- Du själv

- Familj och vänner

- Nätverk (t.ex. bekantas bekanta, affärskontakter, studiekamrater etc.)

- Okända människor (t.ex. experter på området)

- Internet

- Böcker/ljudböcker

- Podcasts

- Tv/film

Steg 9:

Fira dina motgångar 

När jag föreläser brukar jag berätta om hur jag blev chef över fem anställda när jag
fortfarande bara var tonåring och hur katastrofalt dålig jag var som ledare. Jag var
maktgalen, pekade med hela handen och kunde inte förstå varför mina kollegor bara
verkade jobba när jag såg på. Ett par år senare hade jag lyckligtvis valt att göra en rad
förändringar i mitt ledarskap vilket till slut ledde till en hel del framgångar för både mig
och för teamen jag jobbade tillsammans med. Så här i skrift verkar den resan både enkel,
lätt och självklar, men det är förstås inte sant. Under de 13 åren har jag åkt på så många
personliga nitar att jag inte skulle kunna räkna upp dem om jag så försökte. Helt
sanningsenligt har jag nog till och med förträngt en del saker som hänt under åren.
Historiskt kan man tro att min utvecklingskurva varit linjär, men många gånger har resan
snarare verkat bestå av en serie av ”ett steg fram och tre steg bak”.  Det fanns gott om
tillfällen då jag ville ge upp, då jag var vilsen och då jag kände mig helt ensam.
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Tidigare har jag nämnt att det alltid kommer svackor på den ekonomiska marknaden
vilket rimmar väl även med privatlivet. Vi får inte glömma att många av världens
största ledare och entreprenörer har utsatts för fler motgångar än de flesta andra
människor, men gemensamt för dem alla är att de har gjort något bra av dem. Ja, du
läste rätt.  De har inte bara överlevt utan använt sina motgångar till framgångar. Att ta
sig ur (och skapa möjligheter från) stora svårigheter är den gemensamma nämnaren
för människor som Nelson Mandela, Bill Gates, Oprah Winfrey och Albert Einstein för
att bara nämna några.  
Nästa gång det går riktigt åt skogen i livet ber jag dig därför komma ihåg de här fyra
råden:

- Inget varar för evigt
- De största framgångarna kommer oftast ur misslyckanden
- Alla råkar ut för motgångar i livet, vinnarna är de som lär sig något av dem.
- Allt blir till slut suddigare i backspegeln.

Med andra ord: se till att fira nästa gång det går riktigt åt helvete. Du har fått en
ovärderlig chans att utvecklas! 

Steg 10:

Skapa rutiner
Vi människor har en mängd vanor som vi inte tänker på varje dag. Under steg sex
pratade vi om alla saker du gör varje vecka, som att ta på dig strumpan på höger fot
först varje morgon eller mer uppenbara beteenden som att äta OLW-chips varje fredag.
Många kan vittna om hur de kört till jobbet men när de kommer fram minns de inte
resan. De har kört på automatik. Utan den här förmågan skulle det vara oerhört svårt för
oss att fungera i vardagen. Tänk själv vilken energi som skulle krävas vid varje rörelse
om du inte använde hjärnans ”automatlåda”. Bara att hålla i en gaffel skulle vara ett
avancerat projekt. Problemet blir när vi har dåliga vanor, för då är risken att vi redan
står med handen i chipspåsen innan vi hunnit fundera på vad som egentligen hänt. Nu
har jag goda och dåliga nyheter till dig som du förmodligen inte vet om (vi börjar med
de dåliga): Dåliga vanor kan aldrig raderas ur vår hjärna. De finns alltid kvar. 
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Det betyder att om du varit överviktig under en stor del av ditt liv och sedan går ner ett
antal kilo i vikt, så kommer din hjärna trots det alltid att reagera annorlunda än en
person som aldrig ätit för mycket. Din hjärna kommer alltid reagera med plötslig
glädje när den ser en chokladkaka på ICA.
Men de goda nyheterna då? Vi kan alltid skriva över gamla vanor med nya. Vi kan
berätta för kroppen att istället för choklad så kommer du nu få en trevlig promenad i
skogen när sötsuget sätter in. I början kommer det vara svårt, kanske nästintill
omöjligt, men om vi gör det tillräckligt länge så blir det istället promenad-sug istället
för söt-sug som sätter in. Vill du förändra ett negativt beteende är det därför störst
chans att lyckas om du ersätter beteendet med ett annat. Gör det sedan varje dag i 90
dagar så att hjärnan hunnit skapa nya kopplingar. Börja med en vana och motstå
frestelsen att göra allt på samma gång. I möjligaste mån, se också till att du gör dem
på samma sätt varje dag. Ska du skapa en rutin som heter ”träning” är det bäst att
göra den samma tid varje dag och kanske till och med använda samma sorts kläder
varje gång du sticker iväg. Till slut kommer det kännas ”tomt” om du inte kommer iväg
som du brukar. Det är fantastiskt att ha mål och drömmar, men det är vanorna som
kommer se till att du når dem. 

Vilken vana kommer att ersätta dina gamla?



Angelica Alm

Nu har jag gett dig mina allra bästa råd för att leva rikare. Det finns självfallet
många fler punkter och områden som kan bidra till genombrott i livet, men de
mest framgångsrika människorna jag känner har alla behärskat alla de här tio
stegen. De lever ett rikt liv, inte bara materiellt utan också i hjärtat. De
inspirerar mig för att de lever med ytterligheter varje dag. De är framgångsrika
men ödmjuka. De är tävlingsinriktade men hjälpande. De är generösa men
sparsamma. De är mäktiga men jordnära. Vi människor behöver inte längre
leva ett antingen-eller-liv som våra förfäder. Vi har större möjligheter att
lyckas, men också ett större krav på att ta ansvar för och förvalta våra val.
Personligen njuter jag av min resa mot att leva rikare varje dag. Jag är stolt
över den person jag har blivit trots att jag har en lång väg kvar till personen
jag vill vara.
Ta hand om dig. Ingen bryr sig om din framgång mer än du själv. Använd
boklistan på nästa sida som ett första steg.

Till slut...

www.AngelicaAlm.se

 © Alla rättigheter tillhör Villnia, inget material får delas eller spridas utan författarens godkännande

http://angelicaalm.se/
https://www.youtube.com/channel/UCT4ZiCzHi8dWNQAUAsnnurg
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Vägen till ekonomisk frihet: första miljonen om sju år, Schäfer, Bodo

Så här kan alla svenskar bli miljonärer, Börjesson, Per H.

Rich Dad, Poor Dad Kiyosaki, Robert T.

Väck jätten inom dig, Robbins, Anthony

De hemlige breven från munken som sålde sin Ferrari, Sharma Robin

The Charge: Activating the 10 Human Drives That Make You Feel Alive,
 Burchard Brendon

Thinking, Fast and Slow, Kahneman, Daniel

Mindset: The New Psychology of Success, Dweck, Carol S
.
The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business
Duhigg, Charles
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