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Na czym polega bogactwo?

„Innych nie s�dz�, sam te� lec� na pieni�dze”.
Jan Izydor Sztaudynger

Czym jest bogactwo?

Co to jest bogactwo? To jest dopiero trudne pytanie! Wi�kszo��
ludzi zgadza si� co do tego, �e bogactwo nie polega na posiadaniu
pieni�dzy, ale raczej na tym, �eby �y� pe	ni� �ycia i by� szcz��li-
wym. Je�li wzi�� pod uwag�, �e 199 osób na 200 nie zalicza si� do
bogatych (czyli do grupy — wed	ug naszej definicji — milionerów),
to nic dziwnego, �e wi�kszo�� „gardzi” bogactwem. Nic dziwnego
te�, �e popularne s� powiedzenia w rodzaju „pieni�dze szcz��cia
nie daj�”.

To wszystko s� bzdury! Oczywi�cie, �e prawdziwe bogactwo
polega na bogactwie duchowym, na osi�gni�ciach w s	u�bie Bogu/
Naturze i ludzko�ci, ale pogarda dla pieni�dzy jest bez sensu i z re-
gu	y jest ucieczk� przed przyznaniem si� do braku umiej�tno�ci go-
spodarowania pieni�dzmi.
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Oto typowa wypowied� osoby, która jest obecnie w tarapatach
finansowych.

Czy naprawd� s�dzisz, �e gdybym zna	a recept� na bycie
bogatym, to by	abym w takiej sytuacji jak obecnie, kiedy
niemal wszystkiego musz� (tak, musz�!) sobie odmawia�?
Niestety, nie znam takiej recepty. Mo�e jestem fatalistk�,
ale chyba do robienia pieni�dzy trzeba mie� wrodzony
talent, tak jak do �piewania czy malowania.

Inna rzecz, �e tak naprawd� nigdy a� tak bardzo nie zale-
�a	o mi na pieni�dzach. A mo�e w dzieci
stwie nauczono
mnie (nigdy nam si� nie przelewa	o), �e trzeba obej�� si�
tym, co si� ma? Mo�e recepta le�y gdzie� w przekona-
niach zaobserwowanych lub wpojonych w dzieci
stwie?
Za komuny raczej nale�a	o by� oczytanym, wykszta	co-
nym, a nie bogatym.

Zreszt�, czy bogactwo jest na pewno kluczem do szcz��cia?
Je�li nie ma si� mi	o�ci, pasji, zdrowia, to same pieni�dze
co najwy�ej u	atwiaj� �ycie.

Czym wi�c jest bogactwo? Na pewno mo�na mówi� o mi	o�ci
i innych pi�knych rzeczach, które stanowi� o bogatym �yciu. Ale
posiadane w maj�tku i w gotówce pieni�dze s� podstaw� bogactwa!

Czy warto by� bogatym?

Maj�tek, jaki zgromadzili�my (je�li by	 wypracowany uczciwymi
metodami), to miara naszego wk	adu pracy w dobrobyt na �wie-
cie. Tak, za co� te pieni�dze przecie� dostali�my! Kto� uzna	, �e
warto nam zap	aci�, wi�c nasze bogactwo to wyraz wdzi�czno�ci
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ludzi, którzy skorzystali z naszej pracy. Nasz maj�tek tak�e do-
daje si� do maj�tków innych ludzi, co razem stanowi ogólnoludzki
dobrobyt.

Milionerzy odnosz� si� z szacunkiem do pieni�dzy i do ma-
j�tków: swoich i innych ludzi. Upieranie si�, �e bogactwo nie jest
kluczem do szcz��cia, to ulubiony argument tych 199 na 200 osób,
które nie s� bogate. Je�li nie cenisz bogactwa, to po co czytasz t�
ksi��k�?

Oczywi�cie, �e bogactwo jest nam potrzebne do szcz��cia! I to
wielkie, jak najwi�ksze bogactwo. Z ca	ym dla niego szacunkiem.
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Radość życia

„Czy jeszcze pami�tasz, �e zosta�e� stworzony do rado�ci?”.
Phil Bosmans

Obowi�zek bycia szcz��liwym

Rado�� �ycia nie przychodzi razem z pieni�dzmi, ale odwrotnie.
Pieni�dze przychodz�, kiedy mamy w sobie rado��.

Joe Vitale w wywiadzie zamieszczonym 20 pa�dziernika
2008 w serwisie YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=
HSyhCh1CSyk) mówi, jak z biedaka sta	 si� bogaty i s	awny. Mia-
nowicie zawsze szed	 za g	osem powo	ania, robi	 to, co go pasjo-
nowa	o. Warto i�� za swoim powo	aniem i �y� z rado�ci�.

Koniecznie trzeba — to jest wr�cz nasz obowi�zek w �yciu
— by� szcz��liwym TERAZ. Je�li my sami nie zadbamy o swoje
szcz��cie i rado�� w �yciu, to nikt za nas tego nie zrobi.

Je�li nie jeste� szcz��liwy w �yciu, nie masz w sobie rado�ci
i ogromnej wdzi�czno�ci do Boga/Natury za to, �e �yjesz, �e jest
Ci dane do�wiadcza� �ycia ka�dego dnia, �e mo�esz z pasj� robi�
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to, co kochasz, to radz� Ci najpierw rozwi�za� swój podstawowy
problem: problem braku rado�ci w �yciu (który najcz��ciej powi�-
zany jest z brakiem samouznania).

Rado�ci mo�na si� nauczy�

Umiej�tno�� cieszenia si� nie jest wrodzona, a wychowanie w ne-
gatywnym �rodowisku mo�e bardzo szybko spowodowa� wej�cie
w stan niecieszenia si�, zrezygnowania i poczucia beznadziejno�ci.
Polecam kursy na ten temat, dzi�ki którym mo�na si� do�� szybko
przeprogramowa�. Oczywi�cie przede wszystkim polecam moje
kursy, ale jest na pewno tak�e wiele innych dobrych kursów, po
których mo�na si� zupe	nie inaczej poczu�.

Wa�ne jest, �eby na starcie „wycieczki do bogactwa” mie�
odpowiednio pozytywne nastawienie. Nie znaczy to, �e jak ju� si�
jest „pozytywnym”, nie trzeba si� niczym martwi� ani rozpacza�
(sam czasem lubi� sobie porozpacza�), ale chodzi o to, �eby mie�
poczucie, �e zawsze jest jakie� rozwi�zanie problemu, i przeko-
nanie, �e zamiast si� martwi�, lepiej jest poszuka� najlepszego
rozwi�zania w danej sytuacji. Takie nastawienie nie tylko auto-
matycznie podnosi zadowolenie z �ycia, ale kieruje nas na drog�
osi�gania sukcesów, a co za tym idzie: nagród finansowych.

Tak, w tym na pewno jest sporo propagandy. Ale wiadomo,
�e propaganda dzia	a! Chodzi o to, �eby to by	a NASZA w	asna
propaganda, która prowadzi nas do lepszego i m�drzejszego �ycia
i pomaga realizowa� nasze cele.
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Nawyk rado�ci

Sam jestem sow�, lubi� si� wysypia� rano, a pó�nym wieczorem mam
najwi�cej energii. Moja �ona jest raczej typem skowronka. Nie wiem,
jak ona to robi, ale od samego rana jest radosna, u�miechni�ta i cie-
szy si� z jakich� nawet ca	kiem drobnych spraw. To jest fantastyczna
sprawa: patrze� na ni� od rana i zara�a� si� jej rado�ci�. Je�li jeszcze
dodam, �e codziennie rano przynosi mi do 	ó�ka sok pomara
czowy,
siada przy mnie i... rozmawiamy, to chyba stanie si� jasne, dlaczego
(ku zazdro�ci osób nie�yczliwych) cz�sto ciesz� si� �yciem jak
szczypiorek na wiosn�.

B�d� szcz��liwy i zadowolony z �ycia, nie przejmuj si� tym,
�e otoczenie mo�e si� zacz�� dziwi� i pyta�, co Ci dolega. Oczywi�cie
problemy nie rozwi��� si� same, ale o wiele 	atwiej jest podejmowa�
wyzwania �yciowe z pozytywnym nastawieniem i rado�ci� ni�
z ponur� min�, negatywnymi oczekiwaniami i narzekaniem.

Niech rado�� stanie si� Twoim nawykiem.
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