Kirsten Stendevad og Christine Eilvig

M i lli o n ø s e

M e to d e n
Spind guld på din passion
og få overskud både i hverdagen
og på kontoen

+ 8 kendte riges råd

Kapitel 1

Nye millionøser kan
begynde her

 Millionøseøvelse 
1.

Hvad tænker du selv om penge lige nu?  
Kan du genkende nogle af Lene, Halina, Lotte og Mari
annes overbevisninger?  

2.

Skriv det antal millioner, du har lyst til at
eje, ned på et stykke papir.
Læg nu mærke til, hvilke følelser og overbevisninger,
der bobler frem inden i dig ved synet af dette tal.

3.

Hvad er din intention med at læse denne bog?
Hvordan skal den være med til at forvandle dig?     

Kapitel 3

Vil du være
m illionøse?

 Millionøseøvelse 
1.

Beslut dig allerede nu for, hvordan din
fremtid skal se ud.  
Skal den være, som den er nu, eller vil du udleve dit
økonomiske potentiale?  

2.

Skriv ned, hvorfor du gerne vil begynde denne rejse, og hvorfor du er parat til at gøre
det, der skal til.
Om det så indebærer, at du må transformere alle om
råder af dit liv undervejs i processen.

3.

Anerkend dig selv for dit mod og dit lederskab.  
Du har nu besluttet dig for at blive rig på alle planer.
Tillykke!    

Millionøsetip
Du har valget mellem at blive i dit gamle pengemønster i
forsøget på at undgå smerte, hvilket er umuligt, eller at gå
efter millionerne for at få det bedre og vokse også på andre
områder af dit liv.

Kapitel 4

Hvordan skal
din egen penge
forvandling se ud?

 millionøseøvelse 
1.

Overvej, hvordan dit penge-cv ser ud nu.  

2.

Tag stilling til, hvordan du gerne vil have,
det skal se ud i fremtiden.

3.

Begynd at føre en magisk Millionøsedagbog,
og afslut med ordene:  
‘Jeg har dette eller noget endnu bedre i mit liv nu!’

Millionøsetip
Du er produkt af din opdragelse om penge, men du kan
heldigvis skrive din pengehistorie om. Vi giver dig alle red
skaberne i de følgende kapitler.

Kapitel 1

Hvad er penge?

 Millionøseøvelse 
1.

Hvad betyder penge for dig?

2.

Hvordan er dine følelser omkring penge?
Lever du i frygt, eller har du tillid til, at der er de pen
ge, du har brug for? Skriv ned, hvilke følelser, du har
om penge. Ofte danner der sig et bemærkelsesværdigt
mønster.

3.

Prøv et par dage at se, hvad der sker ved at
betragte penge som energi og intet andet.

Millionøsetip
Gør ikke forholdet til penge mere kompliceret, end det er.
Verden er fyldt med energi, som du kan formgive. Og du har
lige så meget adgang til denne energi, som alle andre. Jo
mere energi, du tager dig adgang til, jo mere kan du give.

Kapitel 2

Dit indre pengeliv
kan læses på din
ydre bundlinje

 Millionøseøvelse 
1.

Prøv at se lidt nærmere på dine egne overbevisninger:
Hvad tænker du om rige mennesker?
Hvad tænker du om rigdom?
Hvad tænker du om vejen til rigdom?
Skriv dine svar ned. Ellers vil din hjerne snyde dig til at
tro, at du har styr på det, og at du ikke kan lære noget
nyt her. På den måde risikerer du, at der er nogle ube
vidste overbevisninger, som du overser, og som vil
være med til at spærre for millionerne.

2.

Hvad tænker du om dig selv og penge.
Er Millionøsestatus en realistisk mulighed
for dig eller ej?  
Bare vær ærlig: Det er bedre at få det hele på papir end
at forblive i middelmådigheden, hvis du ønsker noget
andet.

3.

Prøv at spore en sammenhæng mellem dine
overbevisninger og din bankkonto.
Kan du se den?

Millionøsetip
Når du oplever en blokering på den ydre pengefront, så prøv
at spole tilbage: Hvilken handling, følelse eller tanke kom
mer denne blokering af? Hvad kunne du tænke – og dermed
føle og gøre – i stedet for?

Kapitel 3

Dine pengerødder
bestemmer din
bundlinje

 Millionøseøvelse 
1.

Genkald dig din barndoms rollemodeller og
deres måde at håndtere penge på.  
Kan du se, hvordan du har arvet nogle af deres møn
stre? Og kan du se, hvordan det har betydning for dit liv
i dag?

2.

Prøv i den næste uge at se lidt nærmere på
det tårn, du har fået bygget op omkring rigdom.
Læg mærke til, hvad du fortæller dig selv, og hvilke
tanker du gør dig om penge og rigdom. Stil dig selv det
spørgsmål, vi stiller vores kursister: Hvad er det vær
ste, der kunne ske, hvis du var i en position, hvor alle
dine økonomiske drømme var gået i opfyldelse?
Svaret på dette spørgsmål er ofte nøglen til nogle af de
dybeste grundholdninger, som er med til at blokere for
din rigdom. Så de skal skiftes ud med nogle rige over
bevisninger, der giver dig en høj pengetermostat, for at
et liv med økonomisk uafhængighed kan blive en reali
tet.

3.

Prøv at få en fornemmelse af, hvordan din
pengetermostat er indstillet.  
Hvor mange nuller kan du forestille dig, uden at det
forekommer dig helt urealistisk?

Millionøsetip
Hvis din pengetermostat er lavt indstillet, kan det være en
af årsagerne til, at du skynder dig at bruge penge, så snart
du har dem. Hvis der er knyttet vrede, sorg, skyld eller
skam til dine pengerødder, så vil flere penge ikke gøre dig
lykkeligere, snarere tværtimod. Derfor: Bliv bevidst om dine
pengerødder, og lug ud i dem, der ikke tjener dig eller din
millionøsedrøm.

Kapitel 4

Fra rotteræs
til ø konomisk 
frihed

 Millionøseøvelse 
1.

Overvej, om du selv er fanget i rotteræset.  
SKAL du op til en bestemt tid hver dag? Og har du NUL
indtægter, hvis du ikke arbejder? Første skridt til at
komme ud af rotteræset er at forstå, hvordan du sidder
fast i det, hvilket hovedparten af jordens befolkning gør.

2.

Tænk et øjeblik over, hvordan dit liv ville
være uden rotteræs.
Hvad ville du lave, hvis du ikke SKULLE noget hver dag?

3.

Kender du nogen, der er stået af rotte
ræset?
Hvis du ikke kender nogen i din omgangskreds, så prøv
at holde udkig efter dem i medierne. Overvej, hvordan
du kan gøre dem kunsten efter, eller hvad du kan lære
af dem.

Millionøsetip
Arbejd ikke for at overleve fra måned til måned. Arbejd for
at komme ud af rotteræset, og læg det meste af din energi i
at skabe en passiv indkomst.

Kapitel 5

Millionøsens
t ænkemåde:
en ny vej frem

 Millionøseøvelse 
1.

Hvad er din forklaring på, at du endnu ikke er
millionøse?   
Prøv at se på dine grunde en efter en. Er det nu også
sandt, at du ikke KAN tjene flere penge? Eller er det
mere et spørgsmål om, at du ikke VIL? Der er meget
mere power i at sige: ‘Jeg vil ikke’ end ‘Jeg kan ikke’.
’Vil’ indebærer den frie vilje.

2.

Se på din forklaring, og glæd dig.
Det er kun en ‘historie’, altså overbevisninger, der af
holder dig fra millionerne. Se for eksempel på Line,
hvor kreativ man bliver uden alle disse historier.

3.

Hvem i din omgangskreds eller fra medierne
har du lyst til at lære noget af?   
Tip os gerne via www.millionøseklubben.dk, så skal vi
gøre, hvad vi kan for at finde frem til dem, du gerne vil
møde, og stille de spørgsmål, du har til dem.    

Millionøsetip
Det er blevet muligt at tjene penge med helheden og balan
cen  i behold. I dette nye pengeparadigme misunder vi ikke
de rige. Vi ser dem som rollemodeller, der viser os noget,
som er muligt for alle.

Kapitel 1

Millionøse,
kend dit hvorfor

 Millionøseøvelse 
1.

Hvorfor skal du bruge millioner?   
Skriv en liste: Hvad drømmer du om? Hvad er det
egentlig, du gerne vil?

2.

Hvorfor fortjener du at være rig?
Skriv en liste, om du så skal digte. Det handler ikke om
at være falsk beskeden og love übergudinden, at du vil
forære alting væk. Det handler om at overbevise DIG
SELV om, at du er VÆRDIG til at modtage denne over
flod.

3.

Hvad vil det give dig at være rig?  

Millionøsetip
Mind dig selv om det HVORFOR hver eneste dag. Lav nogle
overskrifter eller en billedcollage, og hæng det op på væg
gen. Så du husker din underbevidsthed på, hvor det er, du
gerne vil hen.

Kapitel 2

Tag ansvar for
(at fremskaffe)
dine millioner

 Millionøseøvelse 
1.

Boykot brok – gerne fra nu af og resten af
livet.   
Eller prøv i hvert fald dette lille eksperiment: at lade
være med at brokke dig i en hel uge. Hvis du griber dig
selv i at brokke dig, så begynd forfra. Øvelsen virker
måske nem, men du vil højst sandsynligt blive overra
sket over, hvor stor en del af vores kultur brokkeri er
blevet. For de mange, der er vant til at hyggebrokke og
give andre skylden, vil denne øvelse gøre en stor for
skel.

2.

Hvilke forklaringer bruger du, når du fortæller, hvorfor du endnu ikke er rig?
Betragt dem alle som historier, du kan vælge at skrive
om. Se på, hvad du har lært af din unikke vej, og kon
centrer dig om din vision som millionøse i stedet.

3.

Tag ansvar for din økonomiske situation.  
Du kan jo passende begynde med nogle af rådene i
denne bog.

Millionøsetip
Når du føler dig som offer – hvilket de fleste ærlig talt gør
flere gange om dagen – så spørg: Hvordan kan jeg tage
ansvar for at vende denne situation eller min oplevelse
af den? Hvilken anden fortolkning af situationen kan jeg
vælge, og hvad kan jeg lære?

Kapitel 3

Vær villig til
at f orlade
din tryghedszone

 Millionøseøvelse 
1.

Hvad ville være gul pengezone for dig?    
Skriv en liste. Måske skal du rydde op i dit regnskab,
foretage et salgsopkald, sætte dine priser op eller i det
hele taget tage betaling for det, du kan?

2.

Eksperimenter med at træde ud af tryghedszonen ofte.  
Du og din pengepung vil vokse, i takt med at du bliver
fortrolig med at eksperimentere, tænke stort og turde
satse. Husk, at det er i gul zone, at du skruer din pen
getermostat op.

3.

Prøv at gå ud af tryghedszonen på andre områder af dit liv, og se, hvad der kommer ud af
det.  
Det er vigtigere end nogensinde at være fleksibel, fordi
samfundet forandrer sig så hurtigt. Undersøg derfor,
hvor du holder dig til det velkendte – på arbejdet, der
hjemme, blandt venner, i dine spisevaner og så videre.
Alle områder af dit liv har glæde af hyppig fornyelse.

Millionøsetip
Øv dig i at gøre noget, du ikke plejer. Noget, der skræm
mer dig lidt, fordi det er uvant. Det kan være alt lige fra at få
overblik over din formue til at bruge penge på rengørings
hjælp eller andet velgørende, du ikke plejer at unde dig selv.

Kapitel 4

Ryd op i dine
p engerødder

 Millionøseøvelse 
1.

Sæt dig godt til rette med papir og pen.
Tænd gerne et stearinlys, og sæt noget afslappende
musik på, så du har de bedste betingelser for at dykke
ned i underbevidstheden og besøge din barndom. Stil
nu dig selv følgende spørgsmål, og skriv svarene ned:
1. Hvad hørte du i din barndom om penge? Hvad fik det
dig til at konkludere?
2. Hvad så du i din barndom om penge? Hvad fik det dig
til at konkludere?
3. Hvad er din første erindring om selv at have penge i
hænderne? Hvad konkluderede du?

2.

Husk dig selv på, at de konklusioner, du besluttede dig for dengang, ikke nødvendigvis
gælder i dag.  
Du valgte at tænke sådan som barn, fordi det gav me
ning for dig på det tidspunkt. Men du kan frit vælge at
tro på noget andet i dag og dermed stile efter en helt
anden pengekurs. Hvad vil du skabe i dag som voksen?
Hvad vil du vælge at tro på?

3.

Læg mærke til, hvordan dine pengerødder
fra barndommen går igen i din økonomiske
tankegang og adfærd i dag.  
Afslør dig selv i at tænke ‘Det har vi ikke råd til’ lige
som din far eller ‘Den tager vi på kassekreditten’ lige
som din mor. Læg også mærke til, hvordan du taler om
penge med dem omkring dig. Hvordan er snakken med
veninderne eller kollegaerne? Hvordan opdrager du
dine egne børn rent økonomisk? Hvad hører du dig selv
sige til dem? Benyt dig af din nye bevidsthed til at VÆL
GE, hvad du vil tænke og videregive omkring penge i
dag. Ellers ender du med at installere de pengerødder i
dine børn, som ikke engang tjener dig selv.

Millionøsetip
Afslør, hvordan du opererer, når du har med penge at gøre:
Er det dit bevidste valg at spare, investere, bruge løs eller
lege struds – eller kopierer du bevidstløst din far eller mor?
Og hvad har dit voksne jeg egentlig mest lyst til, uanset
hvad du er opdraget til?  

Kapitel 5

Lær af gode og
 årlige r ollemodeller
d

 Millionøseøvelse 
1.

Skriv en liste:  
Hvem beundrer du pengemæssigt?
Og hvorfor? List tre af deres gode egenskaber.
Hvem afskyr du pengemæssigt?
Og hvorfor? List tre af de egenskaber, du ikke synes
om.
Hvad er gaven i disse egenskaber? Både dem, du godt
kan lide, og dem, du ikke bryder dig om. Og hvordan
kan du få de egenskaber i spil nu?
Hvilke egenskaber vil DU gerne være rollemodel for?

2.

Lad dig inspirere af andres succes i stedet
for at bruge den til at nedgøre dig selv eller
andre:  
Når du for eksempel læser blade eller ser fjernsyn, så
prøv noget nyt: I stedet for at lede efter fejl hos de per
soner, der er portrætteret, så læg mærke til, hvad I har
til fælles. Hvordan kan du bringe de egenskaber i spil,
som du godt kan lide hos de personer?

3.

Interview dine omgivelser om, hvad de synes,
du er god til, og hvordan du kan blive bedre.   
Du kan tjene kassen på begge dele.

Millionøsetip
Se på dem, du beundrer rent pengemæssigt. Læg mærke
til, hvad det er, du tænder på. Og husk så på, at andre blot
spejler egenskaber, du selv har. Find nu disse egenskaber
frem, dyrk og styrk dem.

Kapitel 6

Begynd at føle dig
rig allerede nu

 Millionøseøvelse 
1.

Skriv lidt om, hvad velstand er for dig.    
Og husk, at det ikke nødvendigvis handler om penge,
men måske også om tid, kærlighed, helbred og så vi
dere.

2.

Hvad kunne få dig til at FØLE dig rig allerede
i dag?  
Lav en liste. Og lad den være laaaang.

3.

Brug hver dag en masse fiktive penge.    
Dermed vænner underbevidstheden sig til at tænke og
føle rigt, og du får mulighed for at øve dig på bevidst at
skabe din fremtid. Brug for eksempel 100.000 kroner
hver dag i din fantasi bare for at vænne din underbe
vidsthed til, at der er penge nok.
Dette er samtidig din bestillingsseddel til, hvad du ger
ne vil tiltrække. Øvelsen er super, fordi du finder ud af,
hvad du har LYST til, og måske ender du med at få et
helt andet forhold til sekscifrede beløb. Når den slags
beløb føles som peanuts, så er du ifølge loven om til
trækning kommet MEGET tættere på rigdommen, fordi
du sender tanker og følelser ud om, at millioner er et
dyk i lommen.

Millionøsetip
Øv dig i at skabe i det små. Sæt dig for eksempel for, at i
dag vil du tiltrække en gave. Vær åben for, i hvilken form
gaven ankommer. Det kan være et brev, at du falder over en
artikel, som inspirerer dig, eller det kan være en konkret
gave. Husk at opdage, når ønsket går i opfyldelse, og fejr
det. Når du lægger mærke til de små succeser, så baner du
vejen for de store.

Kapitel 7

Vær taknemmelig

 Millionøseøvelse 
1.

Begynd at føre en taknemmelighedsdagbog,
eller indfør et aftenritual, hvor du genkalder alt det, du er taknemmelig for.     
Hver aften kan du skrive fem ting, du er taknemmelig
for, og overveje, hvordan du selv har skabt dem, og
hvad du kan gøre for at få mere af samme kvalitet.

2.

Værdsæt dig selv.   
Skriv et brev til dig selv om, hvor meget du respekterer
og værdsætter den, du er. Fortæl, hvorfor du fortjener
den vildeste lønforhøjelse. Send brevet til dig selv, og
lad dig bevæge af din egen storhed, når brevet ankom
mer. Du får mere af det, du vælger at give energi.

3.

Værdsæt nogle mennesker i dit liv.     
Hvem kan du sende et kompliment eller en anerken
delse i dag? Når vi løfter andre, løfter vi os selv. Og det
kan føre til nye eventyr.

Millionøsetip
Et fokus på taknemmelighed vil udstyre dig med en følelse
af glæde, som vil gøre dig til en slags positiv magnet: Der
er allerede meget i dit liv, som fungerer, og når du aner
kender det, så er der mere på vej.

Kapitel 8

Lad millionøsen
b estemme

 Millionøseøvelse 
1.

Når du skal tage økonomiske beslutninger de
næste par dage, små som store, så læg mærke til, hvem der får lov til at bestemme:      
Er det den begrænsede del af dig eller millionøsen?
Prøv at eksperimentere med, hvad der sker, når du la
der henholdsvis den ene og den anden bestemme. Lad
millionøsen bestemme i en hel uge, og opdag, hvilken
effekt det har på dig, dit humør og din økonomi.

2.

Hvilken luksus ville få din indre Millionøses
hjerte til at synge?    
Læg mærke til, at det ikke behøver at være noget, der
koster hele din (manglende) pensionsopsparing. Det
kunne for eksempel være at vælge den største is i ste
det for den billigste. Det kunne være at købe en økolo
gisk creme frem for den billige fyldt med kemi. Eller
det kunne være at unde dig selv friske, afskårne blom
ster i stedet for at tænke fornuftigt og købe en kaktus,
bare fordi den kan holde de næste 15 år.

3.

Hver gang du afslører dig selv i at holde dig
tilbage rent økonomisk fra noget, du har
LYST til, så husk:     
Du har selv skabt ideen om, at du ikke er millionøse, og
at du ikke har råd til det, du gerne vil have. Og du har
faktisk været så dygtig i dit skaberværk, at du selv tror
helt på det. Så nu kan du bare bruge de samme evner
til at skabe noget andet, som tjener dig bedre.

Millionøsetip
Oplær dig selv i at være millionøse ved jævnligt at spørge:
Hvad ville millionøsen vælge? Du bliver som sagt det, du
tænker og føler.

Kapitel 9

Tænk nyt

 Millionøseøvelse 
1.

Læg mærke til, om du har negative tanker om
salg og markedsføring.       
Lad dem boble op til overfladen og ud af dit system,
hver eneste gang du afslører en.  

2.

Læg mærke til, hvor ofte du tænker i enteneller, og øv dig i at tænke i både-og.    

3.

Øv dig i at tænke stort.      
Hver gang du får en ide til indtjening, så brainstorm
omkring, hvordan den kan blive større.

Millionøsetip
Begræns aldrig din indkomst til et bestemt beløb. Der er
altid mere at høste og mere at bidrage med. Hvornår er
man måske færdig med at udleve sit potentiale?

Kapitel 10

Giv ikke op

 Millionøseøvelse 
1.

Opregn alle de kvaliteter, du allerede besidder, som skal til for at blive Millionøse.        
Skriv dine begrænsende tanker ned på en seddel, og
brænd den.   

2.

Hvad er du bange for at gøre i relation til
penge?   
Find ud af, hvor du lader din frygt holde dig tilbage. Og
så gør det, du er bange for. Husk: Tilløbet er det værste.

3.

Tænk over, hvad du kunne have brug for, så du
bliver i stand til at holde dig på Milllionøse
sporet.      
Giv os meget gerne et praj på www.millionøseklubben.dk.

Millionøsetip
Du kan tænke dig rig. Middelmådige tanker holder dig tilbage
i husholdningsøkonomien, hvor det hele kun lige løber rundt.
Millionøsetanker fører til millionøsefølelser og millionøse
handlinger, som i sidste ende vil give dig et liv som millionøse.

Kapitel 1

Skab flere
indtægtskilder

 Millionøseøvelse 
1.

Hvor kunne du tjene penge allerede i dag
udelukkende ved at gennemgå din økonomi og
alt det, du betaler til?         

2.

Hvordan kunne du være lidt smartere omkring pengeanbringelser, end du er nu?   
Prøv at shoppe lidt rundt i bankerne og se, hvad der er
muligt. Vi skal nok holde dig opdateret med vores egne
erkendelser og anbefalinger på millionøseklubben.dk.

3.

Brainstorm ideer til passiv indkomst, gerne
sammen med andre.      

Millionøsetip
Læg ikke alle dine æg i en kurv såsom et job. Hav gang i
flere indtægtskilder ad gangen og helst nogle passive.

Kapitel 2

Sæt dine penge
til at avle

 Millionøseøvelse 
1.

Hvordan kunne du fordele dine penge, så der
er nok til det hele, inklusive at spare op og
give tiende?         
Hvis du føler, du mangler penge til denne øvelse, så
kan det være en god ide at genlæse kapitlet om, hvor
dan du kan få nogle flere penge.   

2.

Lav allerede nu en automatisk bankoverførsel med det beløb, du vil spare op hver måned.    
Efter kort tid vil det gå på samme måde, som hver
gang du har fået lønforhøjelse: Du vil overhovedet ikke
lægge mærke til det.

3.

Beslut dig for, hvem du vil støtte med din velgørenhed.       
Vi giver for eksempel en del af vores millionøseover
skud som iværksætterstøtte til tredjeverdenskvinder,
og vi har flere sponsorbørn. Du kan også give noget af
din tid væk eller det tøj og de ting, du har ryddet op i,
men gør det ikke, fordi du mener, at du ikke har råd til
at give kontanter. Giv i tillid til, at du er med til at skabe
overskud for alle.

Millionøsetip
Ægte millionøser er hverken ligeglade med deres penge
eller uden anelse om, hvor mange de har. De administrerer
deres penge og betaler sig selv først. Og så støtter de flere
forskellige gode sager.

Kapitel 3

Lad passionen
råde

 Millionøseøvelse 
1.

Hvad brænder du for?          
Lever du i dag af det, du brænder for? Hvis ikke, så gør
en indsats for at finde ud af, hvad det kunne være. Op
søg også inspiration. Spørg for eksempel dine venner,
hvad de mener, du er fantastisk til.  

2.

Kan du blive mere specifik omkring det, du
brænder for?    
Selvom du har fundet din passion, så kan det betale sig
at lave denne øvelse mindst hvert andet år for at tjek
ke, om du stadig er på sporet af det, du elsker. Alt for
andrer sig, både samfundet og os mennesker, så det,
du brændte for i går, er måske ikke helt det, du bræn
der for i dag. Heldigvis. Det er sådan, du følger med ti
den.

3.

Hvordan kunne du få mere passion ind i din
hverdag, så din arbejdsdag og dit liv generelt bliver lystfyldt og sjovt?       

Millionøsetip
Gå efter guldet, men tag den rute, der hedder passion. Det
bliver nemmere og sjovere, og de fleste oplever, at det er
på denne vej, de hurtigst finder alle skatteposterne til deres
mange millioner.

Kapitel 4

Bliv rig ved at
berige andre

 Millionøseøvelse 
1.

Læg mærke til, hvilke nye ideer der kommer
til dig, når du skifter fokus fra ‘Hvordan kan
jeg tjene penge?’ til ‘Hvordan kan jeg tjene
verden?’  

2.

Hvilke problemer, store som små, ser du i
verden?    
Hvilke uopfyldte behov kan du få øje på? Hvilke af disse
behov kunne du tænke dig at være løsningen på?

3.

Hvem, hvad og hvor kan du berige allerede
nu? Øv dig i det små.      

Millionøsetip
Den lykkeligste måde at blive millionøse på er ved at løfte
og berige andre. Det er i øvrigt også den hurtigste vej ud af
depression.

Kapitel 5

Abejd ud fra
i nspiration, ikke
i ntention

 Millionøseøvelse 
1.

Prøv at stoppe op en gang om dagen, og bed om
et godt råd fra dig selv.   
Lad intuitionen svare. Jo oftere du spørger, jo flere svar
får du.

2.

Mærk efter.    
Hvad føler du dig inspireret til lige nu?

3.

Øv dig i at give slip på, at tingene skal gøres
lige på din måde.      
Vær åben for, at der er mange måder at nå sine mål på.

Millionøsetip
Fremsæt dit ønske for at give din energi retning. Og giv så
slip i tillid til, at der kommer det, du har ønsket dig, eller
noget endnu bedre. Brug en stille stund hver dag på at
‘lande’ ideer til dit næste skridt.

Kapitel 1

Derfor skal du
være millionøse

 Millionøseøvelse 
1.

Prøv at sidde helt stille et øjeblik.    
Mærk dine fødder og din vejrtrækning. Mærk, at hvert
eneste åndedrag er ren rigdom.

2.

Læg mærke til, hvordan du kan finde på at
stresse i sindet over økonomi.     

3.

Bemærk, at det ikke er pengene eller mangel
på samme, der giver dig smerte, men de tanker
du gør dig om din pengesituation.       

Millionøsetip
Hver eneste gang du oplever frygt for din økonomiske situ
ation, så mind dig selv om, at det kun er en tanke, som du
kan vælge at skifte ud med en anden, for eksempel tanken
om, at alle har adgang til uendelig rigdom hvert eneste
øjeblik. Træk vejret helt ned i maven som en tilfreds baby.      
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