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Indledning

Der findes et hav af teknikker til hvordan man manifesterer økonomisk overskud i sit liv. Jeg 
har i denne guide valgt primært at fokusere på en simpel men virksom teknik og samtidig 
valgt at give dig en række værktøjer, så du kan komme i gang med denne teknik. At 
skabe en positiv økonomi handler i høj grad om at tage ansvar og styring med sine penge
samt at få et positivt forhold til dem. Det håber jeg, denne guide kan hjælpe dig med.

Hvad er penge?

Mange har et anstrengt forhold til penge. Dels fordi de er så styrende for vores liv og dels 
fordi man måske ikke føler, man har nok eller er dårlige til at administrere dem.

Men lad og starte med at se på hvad penge egentlig er?

Penge er basalt set blot en smart måde at udveksle ydelser på. Tilbage i tiden udvekslede 
man ydelser direkte. 5kg fisk blev måske byttet med en flintøkse osv. Det kunne vi 
principielt stadig gøre i dag og på den måde undgå penge. Det er bare ikke hensigts-
mæssigt altid at skulle rende rundt med sine fisk (hvis man er fisker), når man har brug for 
noget fra andre. Derudover bliver fisk fordærvede og det er ikke sikkert alle har brug for 
fisk, når man gerne vil have, det de tilbyder. Så er det langt nemmere at kunne sælge alle 
sine fisk på en gang, mod noget som alle er interesseret i at bytte med og som er let at 
have med sig – f.eks. penge!

Penge er således nødvendige og har en god funktion i vores samfund1 og både nu og i 
fremtiden vil de eksistere, grundet fordelene beskrevet ovenfor. Vi skal bare lære, at se 
dem for hvad de er – en udveksling af energi. Det er sådan vi vil komme til at betragte 
dem i fremtiden.

Det sidste aspekt ved penge er, at vi ikke kan undgå dem, med mindre vi flytter lang væk 
fra samfundet og forsøger at blive selvforsynende. Men selv der, vil vi ikke kunne leve 
fuldstændigt uden penge, hvis vi eksempelvis bliver syge.

Nu hvor vi har slået fast, at penge er kommet for at blive og at de faktisk er til gavn for os, 
så må vi se at få et positivt forhold til dem. Det er vigtigt, fordi dit forhold til penge er 
styrende for hvor mange du har og hvor let de tilflyder dig. Hvis du ..
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Problemet i vores samfund er ikke penge i sig selv, men det økonomiske system, som er konstrueret, så det ikke er i 
den brede befolknings interesse (grundet en gældsbasseret økonomi). Det vil jeg ikke komme nærmere ind på her, da 
det bliver ret teknisk, men blot konstatere at systmet nok ændrer sig i fremtiden.




