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Bevezető
Mindenki a mennyországba szeretne jutni, de senki sem akar meghalni.
Kinek szól ez a könyv?
Ha az értelemmel, örömmel és egyensúlyban megvalósított, kiemelkedő siker útját keresed,
akkor ez a könyv neked szól.
Neked szól, ha szeretnél szabad lenni, és sok pénzt is szeretnél.
Neked szól, ha újabb perspektívákat keresel a továbblépéshez.
Neked szól, ha pályakezdő vagy, és akkor is, ha már egy jó ideje dolgozol valahol, de úgy
érzed, nem ez az igazi munka számodra.
Akkor is neked szól, ha vállalati vezető vagy, és keresed a karriered következő lépését.
Neked szól akkor is, ha egyszerűen szeretnéd az életedet teljesebbé tenni anélkül, hogy az
anyagi gyarapodásról lemondanál.
De legfőképpen akkor szól neked, ha késő öregkorodban azt akarod majd elmondani az
életedről, hogy mindent megtettél, amit érdemes volt megtenned.
Ez a könyv magasabb intellektuális, érzelmi és spirituális – és ezekkel együtt magasabb
cselekvési – szintre segíti az olvasót. Ez a magasabb szint automatikusan nagyobb anyagi és
nem anyagi bőséget eredményez. Az elején talán nehezen, később egyre könnyebben.
Alapfelvetése a könyvnek, hogy előbb meg kell „halnod” ahhoz, hogy a „mennyországba”
juthass. Itt természetesen nem fizikai halálra és nem a vallási értelemben vett mennyországra
gondolok, hanem arra a „halálra”, amit önmagad legyőzésével élsz át, és arra a
„mennyországra”, ami a jutalmad lesz önmagad legyőzésén keresztül. Ezt a jutalmat pedig
részben az elért eredmények – például anyagiak –, részben egy jobb, sikerképesebb önmagad
fogják jelenteni.
Pénz és bőség
Gyermekkoromra visszanézve nem mondhatom, hogy felvetett volna minket a pénz. Fedél
volt a fejem felett, a napi betevőm és az alapvető ruházatom is megvolt, sőt még nyári
táborozásokra is futotta.
Első komoly biciklimre kamaszként két évig gyűjtöttem. Előfordult egyszer az is, hogy egy
leány randizni hívott, de én visszamondtam a meghívást, mert nem volt olyan cipőm, amivel
meg mertem volna jelenni előtte. (Ma már tudom, hogy ez a történet nem a cipőről szólt, de
erről majd később.)
Természetes, hogy én is több pénzre vágytam.
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Évekkel később, amikor felnőttként rájöttem, hogy hiába a pénz, ha valami egyéb hiányzik,
találkoztam az Upanishadokból (indiai védikus filozófiai alkotásokból) vett következő
idézettel:
„A bőségből bőséget vett el, és még mindig bőség maradt.”
Ez nagyon felkeltette az érdeklődésemet.
A pénzre nem tudom azt mondani, hogy elveszek belőle, és ugyanannyi marad. Pedig de jó
volna egy soha le nem merülő bankszámla…
A bőség az idézet szerint teljesen más fogalom. Legfőbb tulajdonsága, hogy soha nem fogy el.
Ez nagyon tetszik! Nem kell aggódni, nem kell félni, nem kell szorongani. Mindig van, és
mindig lesz. Soha nem fogy el. Ez kell nekem!
Így jutottam el a bőség gondolatának a kutatásához és ahhoz, hogy a pénzben is mérhető
anyagi gyarapodást a bőség fogalmának kutatásával kezdjem. Ez a kutatás vezetett bizonyos
összefüggések felfedezéséhez és velük a könyv megírásához.
A könyvben többször írok a bőségről, mint a pénzről, de a bőség szót, anyagi értelemben,
bárhol helyettesítheted a pénz szóval.
A könyvek tartalma
A két könyv közül az első – amit most olvasol – a bőség-, illetve a hiányszemléletről szól.
A bőségszemlélet szerint képes vagy folyamatosan egyre többet elérni. Ha van is visszaesés,
az csupán ideiglenes, egy idő után pedig újból fellendülés következik. Életedet dominánsan a
haladás, a fejlődés, az élvezet és a vidámság jellemzi. Ezzel együtt anyagilag is gyarapodsz.
A hiányszemlélet valójában áldozatszemlélet. Ezzel a szemlélettel tekintve a világ olyan,
amilyen, az emberek olyanok, amilyenek, és úgysem fog változni semmi. Ez van, ezt kell
szeretni. Életedet az aggódás, a szorongás, a félelem és a visszafogottság jellemzi. Anyagilag
nagyon szűkösen vagy.
Az első könyvből megérted a bőség lényegét, és azt, hogy megfelelő hozzáállással egyre
többet tudsz alkotni, önmagad és mások örömére.
A második könyv az emberi nagyságról szól. Arról az emberi nagyságról, ami mindenkiben –
így benned is – ott szunnyad. Arról, hogy lehetséges és érdemes is fejlődnöd, hogy önmagad
életének kiemelkedő vezetőjévé válj.
Megtudod belőle, hogy mit jelent Jim Rohn amerikai motivációs előadó mondása:
„A közoktatás hozzásegít, hogy megélhess.
A személyes fejlődés vagyonhoz segíthet hozzá.”
Jim Rohn
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A második könyvben olvashatsz arról is, hogy a kiemelkedő siker eléréséhez érdemes
vezetővé válnod. Lehet, hogy ez első pillantásra elijeszt, de hidd el, nincs mitől félned. A
vezetést is meg lehet tanulni, és a világnak leginkább a kiemelkedő vezetőkre van szüksége.
Gondolj azokra az emberekre, akik olyan sokat adtak a világnak, hogy nevük a mai napig is
fennmaradt.
Miért ne adnál te is ilyen sokat önmagadnak, és ezzel együtt másoknak is? Miután
megtanultad nagyon jól irányítani önmagad életét, akkor már sokkal könnyebben fog menni
az is, hogy másokat vezess.
Helyenként kérdéseket teszek majd fel, hogy elgondolkozz az olvasottakon a saját életed
vonatkozásában. Javaslom, hogy a válaszokat írásban is fogalmazd meg magadnak. Így
sokkal nagyobb hasznodra fog válni a könyv, mint ha egyszerűen csak elolvasnád.
Hiszem, hogy anyagi és nem anyagi bőségről szóló olyan referenciakönyvet tartasz a
kezedben, amit első elolvasás után még sokszor elő fogsz venni.
Olvasd élvezettel, és az olvasottakat bátran ültesd át a gyakorlatba, önmagad és mások
hasznára.
Boér Tamás
Budapest, 2010. január.
===================================================================

Kattints a „Vissza” gombra további részletek
olvasásához vagy a megrendeléshez.
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