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Pengar väcker ofta känslor, starka känslor. Vi har i årtusenden sett hur pengar likställts 
med makt och maktmissbruk, med orättvisor och ofrihet. Så mycket händer energimässigt i 
världen nu och flera spirituella inspiratörer kliver fram på den offentliga arenan och berättar  
 vad de upptäckt att pengar egentligen är – en energi som vibrerar av lycka och kärlek. 
Maria Nylow resonerar om hur var och en kan använda energin för att skapa ett andligt, 
hållbart och rikt liv.
Text Maria Nylow  Foto Privat  Bild fortuna777, Tim Kats (shutterstock.com)

Lyckliga pengar för ett
lyckligt liv
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Är pengar din vän eller fiende? 
Handen på hjärtat – vilken 
personlig relation har du med 
pengar? Grubblar du sömnlös 
över obalansen på bankkontot 

eller lever du i total tillit dag för dag? Kän-
ner du skuld över det du har spenderat eller 
en tacksamhet över allt du kan betala för? 
Är du arg över din situation eller vill du bli 
inspirerad att tänka annorlunda? 

Oavsett så är pengar ett ämne som många 
undviker att prata om. Om vi måste välja så 
visar undersökningar att vi hellre berättar 
om vårt sexliv och pinsamma sjukdomar än 
om vår egen ekonomi. Vår strutsmentalitet 
till trots så behöver vi ändå hantera pengar. 
Du som är andligt medveten och som längtar 
efter att göra gott kanske behöver ett mer 
kreativt sätt att tänka. 

OM DU HAR EN komplicerad relation med 
pengar är du inte ensam. Vi bär alla på karma 
och barndomens inpräglade minnen runt 
att ha eller inte ha råd. Familjens lättsinne, 
orättvisor eller oro smittar barnet som bär 
inställningen vidare till sina egna barn och 
partners. Vi har inte råd, slösa inte, det är inte 
viktigt, sluta tjata, man kan inte få allt här i 
livet, pengar är bara ett elände, rika är si och 
fattiga är så … En del lär sina barn att pengar 
är roten till allt ont i världen eller att det inte 
räcker till alla så säkrast att förse sig med så 
mycket som möjligt och sedan gömma undan. 

Hur många gånger har du svurit eller gråtit 
över sådant i livet som har med pengar att göra? 
Hur många gräl har du deltagit i? Som i alla 
relationer kan det vara bra att definiera vad du 
känner. Negativa känslor som rädsla, ilska, 
sorg, frustration, avund, stress och oro eller un-
derbara känslor av längtan, frihet, självstän-
dighet och lycka. Hjälper dina känslor dig eller 
ligger de som stenblock över din livsväg?  

DET SPELAR OFTA ingen roll om du 
definierar dig själv som rik eller fattig – 
komplicerade känslor för pengar har de 
flesta oavsett nollor på bankkontot. Japans 
främste finansiella superguru Ken Honda 
med över 60 böcker i ryggen och miljoner 
läsare bryter ny mark med sin bok ”Happy 
Money”. Han säger att det bara finns två sätt 
att närma sig pengar – med kärlek eller med 
rädsla. Han har alltså inte blivit nummer ett 
genom att prata om investeringsplaner eller 
räntefonder. 

Ken Honda har studerat över 12 000 
miljonärers känslomässiga relationer till 
sina förmögenheter. Genom sina intervjuer 
belyser han begreppet Money EQ, alltså 
din emotionella intelligens i frågor som 
rör pengar. Han visar hur din finansiella 
EQ, din känslokvot, är en spegelbild av vad 
du tror, tänker och känner om pengar. Ditt 
undermedvetna fattar löpande ekonomiska 
beslut utifrån dina djupaste känslor. Enligt 
Ken Honda behöver du ta emot pengar som 
en välkommen gäst för att kunna skapa ett 
välstånd fyllt av Happy Money – lyckliga 
pengar som du kan älska och som älskar dig 
tillbaka. 

SÅ VAD KÄNNER DU i djupet av dig själv? 
Du har kanske läst sönder överflödsboken 
och vet att du i alla fall teoretiskt ska kunna 
skapa allt du drömmer om, men när din eko-
nomiska verklighet inte ser ut som på din vi-
sionstavla kan tvivlet smyga sig på. Vad kan 
du göra när allt du vet om attraktionslagen, 
din magnetiska kraft och din förmåga att 
fokusera uppenbarligen inte räcker? Bjud 
in ditt hjärta och din själ i ekvationen! Lägg 
handen på hjärtat och bjud in en nyfiken 
tanke om att det kan finnas något mer att 
upptäcka om pengar, något fundamentalt 
vackert och spännande ... 

Så. Vad kan pengar vara mer än lyckliga? 
Jo pengar kan vara kärlek. Inget neutralt och 
inget ont. Pengar är i sin renaste form en 
generös och kärleksfull energi från Källan, 
en gudomlig livskraft vars enda syfte är att 
hjälpa dig leva ditt allra bästa liv på jorden. 
Obegränsad, tillgänglig, kommunikativ och 
tjänande. Pengar som uttrycker gudomlig 
kärlek. 

SJÄLVKLART SER VI alla hur pengar används 
som ett maktmedel, hur det skapar orättvisa 
och konflikter, hur korrupta människor skor 
sig på andras slit och utsatthet. Vi ser hur 
snålhet och rädsla stärker tron på att det 
finns en brist och att det gäller att roffa åt 
sig. Men allt det hindrar inte att själva ener-
gin är god och generös. På samma sätt som 
medicin kan vara läkande och livräddande 
kan den skada och missbrukas. På samma 
sätt som religionen kan vara kärleksfullt 
stöttande och inkluderande kan den bli 
fundamentalistisk och starta krig. Varken 
medicin eller religioner är i sig dåliga – det 
är människans användning som ställer till 
det. 

Visst kan det vara utmanande att se 
pengar som en gåva från samma källa som 
den villkorslösa kärleken men ge gärna den 
tanken en chans en stund. Låt energin bli en 
god känsla som nuddar ditt hjärta med sin 
fria kraft. Du kommer att bli belönad och 
kanske förvånad …

SARAH MCCRUM, internationellt erkänd 
författare, coach och lärare kommunicerar 
med och kanaliserar energin pengar. Hen-
nes bok ”Love Money, Money Loves You” 
indikerar vad det handlar om. Att pengar är 
kärlek. Hon kopplar ihop pengar med den 
sortens kärlek som aldrig tar slut, alltid 
är generös och villig att fylla ditt liv med 

▲

MARIA NYLOW:
Låt energin bli en god känsla 
som nuddar ditt hjärta med sin 
fria kraft. Du kommer att bli  
belönad och kanske förvånad …
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godhet och lycka. Sarah har hjälpt tusentals 
människor och företag att omfamna energin 
och ta emot den som en välvillig möjlighet 
till balans på kontot, lugn i själen och tillit 
till flödet. Hennes avslappnade förhållnings-
sätt gör det lätt att ta emot pengar som en 
obegränsad livskraft. Att ta emot är nyckeln 
i själva kontakten. Att ta emot utan några 
krav på motprestation.

Sarah kämpade med sin egen ekonomi när 
ord en dag började skrivas åt henne. Med 
pennan i handen började ord och meningar 
att formuleras i hennes anteckningsbok. 
Stilen var inte hennes och innehållet kände 
hon inte igen. Hon blev totalt överraskad. 
Trots sin långa erfarenhet av att arbeta med 
energi var detta något helt nytt.

– Jag blev djupt rörd av budskapet och 
samtidigt chockerad eftersom det både var 
så kraftfullt och så ljuvt, berättar Sarah. 
När jag läste det jag skrivit berörde det mitt 
hjärta så intensivt. Det var så vackert, så 
rörande och så fullkomligt överraskande. Så 
mycket kärlek. Det första som energin skrev 
var ”Jag skulle vilja säga till dig att älska 
mig”. 

MENINGARNA I BLOCKET blev en sorts prak-
tiskt andlig lärobok som tar dig direkt in i 
hjärtat på den kosmiska finansiella energin. 
Den visar hur den livskraft som skapar allt 
överflöd fungerar bakom det fysiska vi ser.

Sarah får ibland frågor om hur pengar 
kan vara en god energi när den används till 
så mycket ont i världen, hur det ens kan 
finnas fattigdom i världen. Hon säger att 
det framför allt är okunskap om pengar som 
skapar konflikter och personliga dilemman.  

Och att det finns en rädsla för att mängden 
pengar inte räcker till för allas behov och 
önskningar. Hon betonar att det inte finns 
någon gräns för hur mycket värde vi kan 
skapa för varandra, hur många idéer och 
tjänster och uppfinningar vi kan erbjuda 
eller hur många transaktioner vi kan 
involvera oss i som fortsätter att skapa i all 
oändlighet. Pengar är en gränslös energi.

– Det främsta skälet till att pengar 
används på ett skadligt sätt är bristen på 
utbildning, upplever Sarah. Många som 
har mycket pengar gör mycket gott men 
de som gör dåliga saker saknar förståelse 
för pengars sanna värde och energi och de 
är ofta alltför fästa vid sina pengar. Min 
erfarenhet, säger hon, är att de flesta som 
lär sig att pengar är kärlek, som känner 
den kärleksfulla generösa energin beröra 
dem sedan medvetet väljer att investera och 
använda sina pengar på ett mer positivt sätt. 
När du känner kärleken är det svårt att vara 
oberörd. 

PENGAR BEHÖVS i alla möjliga sorters trans-
aktioner för livet på jorden. Löner, bidrag, 
donationer, katastrofhjälp, lån, välgörenhet, 
gåvor, investeringar … är pengar som flödar 
över jorden till sina mottagare. Du betalar 
för allt du beställer, för alla tjänster du be-
höver, för möjligheten att låna, bo, leva och 
överleva. Du tar emot och du ger tillbaka. 

Just nu är det detta system vi har på jor-
den tills vi skapar ett nytt. Energi vill aldrig 
stagnera och pengar vill flöda in och ut ur 
ditt liv i en harmonisk ström av upplevelser 
och uppfyllda önskningar. När vi i hela det 
mångfacetterade andliga kollektivet lär 

 Säg aldrig ”Jag har inte råd”! 

 Tacka vid varje transaktion! Tack för pengar 
in och tack för pengar ut. Gör detta medvetet i 
några veckor och upptäck vad som händer …

 Använd kontanter så mycket du kan! Ha 
alltid några sedlar i plånboken, så stora som 
du kan avvara. Ta fram dem ibland, känn på 
energin i dem, försök betala med dem även 
om du vet att butiken inte tar kontanter. Känn 
så rik du är när du fingrar på dina sedlar, känn 
energin som vibrerar i varje sedel, i varje mynt. 

 Släpp taget om det som varit! Om du vill 
införa t ex en ny syn på vad pengar är behö-
ver du rensa ut gamla värderingar för att ge 
plats. Jorda dig djupt varje dag och låt jordens 
energi hjälpa dig att rensa ditt energisystem.  

 Utmana ditt brist-medvetande varje gång 
det poppar upp och ifrågasätt det. Försök att 
hålla dina pengar flödande som en motkraft. 

 Personifiera energin pengar. Säg god morgon 
och god natt till den. Älska den som en vän.

 Utforska energin och lär känna den. Blunda, 
andas, kalla på den, förnim en närvaro på ditt 
eget unika sätt, ta emot kärleken som den 
kommer med.

 Prata med pengar som med en vän. Enkelt 
och utan krusiduller. Berätta vad du skulle vilja 
ha i ditt liv, vad du skulle älska att uppleva, 
vad du skulle uppskatta att köpa.

Jag vill bara be dig att älska mig
Jag som så många ger glåpord

Som många är rädda för
Som många avskyr
Det enda jag ber dig om 
Är att älska mig
Jag är det du kallar Pengar
Jag möter dig just nu
För jag vill berätta för dig att jag älskar dig
Och jag ber dig att göra vår kärlek ömsesidig
Jag är så mycket mer än de papper med siffror 
och de mynt som har skapats
Jag är allt underbart som du önskar
Jag är i utbytet mellan människor
Jag är i alla finansiella skeden på Jorden
Jag är siffrorna
Och jag är glädjen i gåvan
Genom min kraft, det jag kommer med
Kan du göra allt som din själ längtar efter
Låt mig få finnas i ditt liv på jorden
Låt mig få visa dig vad min kärlek kan betyda
Du är älskad
Djupt älskad

Utdrag ur ett budskap från Pengar  
augusti 2019 kanaliserat av Maria Nylow

”Bara att upptäcka att pengar varken  
är något ont eller ens neutralt kan  

förändra ditt liv.”

Snabba tips!
SÅ KAN DU FÖRBÄTTRA DIN 
RELATION MED PENGAR
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oss använda pengar utan dåligt samvete så 
att det flödar fritt och kan skapa mer värde 
för fler på jorden så blir oändliga mängder 
välstånd resultatet! 

KAN DU ACCEPTERA att pengar är kärlek? 
Att den älskar dig villkorslöst och vill bli äls-
kad tillbaka.  Bara att upptäcka att pengar 
varken är något ont eller ens neutralt kan 
förändra ditt liv. Att acceptera att pengar 
dessutom är en god energi kan öppna något 
djupt i ditt hjärta. 

Jag mötte energin Pengar första gången 
under en seans som jag höll i Stockholm 
2013. Temat var överflöd och en mycket 
stark och kärleksfull energi kom igenom, 
lämnade budskap om grundessensen i 
pengar och fick 60 personer att i kör högt 
recitera ”Jag älskar pengar” om och om igen. 
Energin var mjukt påstridig och gav sig inte 

förrän alla sagt mantrat tillräckligt många 
gånger. Det var lite obekvämt och oväntat 
men ändå vackert. Jag kunde bara leda som 
jag leddes i tillit och hopp om att någon 
gång förstå varför. Idag vet jag varför. 

År 2020 verkar energin vara redo att på 
bred front leda oss in i en ny förståelse av 
överflöd, välstånd och balans mellan andlig-
het och materiellt flöde. Nu är det hjärtats 
tur att lära mänskligheten hantera pengar 
med kärlek och respekt.

I VISSA ANDLIGA sammanhang är det 
tabu att ens prata om pengar. Överflöd är 
ibland okej men pengar. Nja. Oavsett vilken 
värdegrund din omgivning har så påverkas 
du. När du vill utvecklas lite i ofas med din 
kollektiva miljö kan du uppleva ett dilemma 
och det påverkar hur du värderar dig själv. 
Dina värderingar, din tro, ditt självvärde 
bestämmer sedan nivån på det välstånd som 
du kan tillåta dig att njuta av. 

Istället för att försöka lura dig själv kan 
du medvetet förändra det du tror på genom 
att tänka annorlunda. Och du kan gå före, 
välja att vara en pionjär och alltid möta 
pengar med kärlek istället för rädsla. 

Vår upplevelse av pengar är starkt 
kopplat till det förflutna både i detta liv och 
i tidigare liv. Din själ bär så många olika 
erfarenheter av ägande och att vara ägd, av 
fattigdom och rikedom. Alla dina erfaren-
heter har skapat karma och påverkar dina 
känslor idag inför pengar. 

Det kan behövas lite tid och mod för att 
lösa upp känslor av skuld, skam, ilska och 
rädsla men grundenergin i pengar hjälper 
dig genom att älska dig. Pengar är en un-
derbar kraft som kan transformera dig och 
världen med kärlek om vi tillåter den. Din 
längtan efter finansiell trygghet, välstånd 
och framgång kommer från exakt samma 
plats som din längtan efter lycka, kärlek och 
frihet. En plats djupt inom dig, djupt i ditt 
hjärta och ditt högre äkta Jag. 

Det är din förmåga att föreställa dig något annat 
som förändrar ditt liv

TrueSelf AB Maria Nylow  
info@trueself.se  · www.marianylow.se

TrueSelf
Maria Nylow

KONSULTATIONER · KURSER · RETREATS · CIRKLAR 

MARIA NYLOW

Meditation · Healing · Atlantis · Överflöd · Tidigare liv · Feminin kraft · Orakel

Jag tror på din förmåga!

Plus mer
Maria Nylow www.marianylow.se
”Love Money, Money Loves You”, Sarah 
McCrum 
www.sarahmccrum.com 
”Happy Money”, Ken Honda
www.kenhonda.com

SARAH MCCRUM 
är en av världens ledande 
författare, coach och 
inspiratör för den nya 
synen på pengar som en 
kärleksfull energi. Hon har 

hjälpt tusentals företa-
gare och privatpersoner att 

transformera sina liv genom att ac-
ceptera, möta och älska energin pengar. 
Hennes bok ”Love Money, Money Loves 
You” öppnar ett helt nytt spektrum av 
möjligheter för människor över hela 
världen att transformera sina relationer 
med pengar.

KEN HONDA 
är Japans främste penga- 
guru som med sin bok 
”Happy Money – the 
Japanese Art of Making 
Peace with Your Money” 

möter hela världen i sitt 
budskap om att pengar har 

en förmåga att le, att älska och 
skapa frid. Denne ”zen-miljonär” hjälper 
människor att läkas i sina liv och sina 
relationer med pengar. Han vill att dina 
pengar ska vara lyckliga och att de ska 
få dig att le!
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