
 
 

“Don't be afraid to give up the good to go for the great.” John D. Rockefeller 

 
 

Go Big! 
 

Idag skall vi fokusera på hur de främsta investerarna, affärsmännen etc. tänker och agerar, 

vilket kan påverka ditt liv i rätt riktning. Att tänka rätt och stort är A och O för att få ett 

framgångsrikt liv. Då kommer det goda till dig. När man använder rätt tänkande kommer 

man att uppleva en enorm kraft som drar en åt rätt håll i livet. Att bara önska sig något 

hjälper ingen. Vill man exempelvis bli vältränad, måste man tro stenhårt och agera för då 

händer stora saker. Se t.ex. på vad Elon Musk har skapat med sin enorma tro och 

övertygelse. 

“A wise man will be master of his mind. A fool will be its slave” 

Det krävs rätt snö för att det ska bli en snöboll som rullar och blir större. Samma sak gäller 

för att bygga en mycket stor förmögenhet. Man måste förstå de villkor i naturen som skapar 

ränta på räntan! T.ex. vilka vänner du träffar, vilka du jobbar med, etc. Du behöver vara den 

personen som snön vill fästa sig på. Du måste vara din egen blötsnö. Det bästa är om du 

plockar upp snön på vägen, så du slipper gå upp på toppen av kullen en gång till. Så 

fungerar livet. 

 

Ta bort negativa saker ur ditt huvud och tro till 100% på det du gör och fullfölj. Tro att du 

kan lyckas så kommer du göra det till slut. Succé är frihet och det skapar vinster. Alla 

människor vill vinna och må bra, alla vill ha ut det bästa ur livet, för vem vill åka andra klass?  

Att tänka positivt och att agera skapar kraft och energi, ger dig fart och löser dina problem. 

Du måste tänka ”I’m going to the top”! Om inte kommer det ej gå bra. Att tro triggar kroppen 

att agera så det blir av. Tror man att man kan bota cancer kommer man till slut ha ett 

botemedel. Om de ansvariga tror tillräckligt på att man kan bygga, fixa, uppfinna etc. så gör 



man det till slut. Se på pyramiderna! Det funkar ej att misstro då det skapar negativ energi 

att misslyckas. Att ej vilja lyckas är grunden för de flesta misslyckanden. Man får sluta 

motverka sig själv. Tänk vinst, ej förlust! Vinster är ej bara tur. Det är dock en liten del av det 

hela. Sluta med ursäkter och börja tänka rätt. Varje gång man tänker på samma sak bildas 

en minnesbank av mer och mer  dåliga eller bra minnen. T.ex. gud vad läskigt det är att 

flyga, och så upprepar man detta i en massa sammanhang och har gjort detta under en 

massa år. Upprepar man det dagligen i 30 år blir ca. 11 000 ggr! Till slut får man ångest och 

det är inte att leka med. Man kan vända processen genom att hitta alla möjliga positiva saker 

så det blir jättehärligt att flyga. Tro mig, det har hänt mig. Det är viktigt att visualisera rätt 

bilder i huvudet så det blir en bank full av härliga saker som gör en lycklig. ”It’s better to 

wear out than rust out, Life is yours to enjoy. Don’t waste it”! 

 

Tänk på att din attityd är viktigare än ditt IQ. Det är ej tur som styr! Exempelvis, vad händer 

om man lägger alla anställdas namn, ca 300 personer på ett stort bolag, i en låda och drar 

ett namn i taget? Det namn som kommer upp först blir Styrelseordförande, sedan VD etc. 

Hur tror du det kommer bli för det bolaget? Sluta slösa bort din tid med att tro att tur och 

önskan styr det mesta. Vi blir ej framgångsrika av att vänta på turen eller önskningars 

uppfyllande. Tur är ej konstruerad så att goda ting kommer ske av en slump. Koncentrera dig 

på att skapa de kvaliteter inom dig själv som gör dig till en vinnare. Rädsla styr tyvärr det 

mesta, så de flesta misslyckas och får ej ut det bästa av livet. Rädsla för allt möjligt är som 

en infektion i kroppen och det förstör. Att agera botar rädsla, passivitet förstärker ofta 

rädslan och förstör självförtroendet. 

 

Använd positiva ord, peppa dig själv och andra. Var tacksam och generös. Prata gott om 

andra, hitta bra saker även hos de som du tycker är dåliga. Var en problemlösare och försök 

göra det bästa av alla situationer. Vad kan jag göra för att skapa värde? Inget gror i is! När 

du uppgraderar ditt tänkande, kommer du att uppgradera dina beteenden. Tänk; hur skulle 

Warren Buffett eller Bill Gates tänka och agera. Titta på de som är bäst på något, hur skulle 

de agera? Skulle de klä sig så här, vilket språkbruk skulle de ha, osv. Ta vara på de bästas 

råd! Fattiga har fattiga rådgivare, medelsvensson har medelrådgivare, och framgångsrika har 

de bästa rådgivarna. Därför har vi konstruerat Investerums principer efter de främsta 

investerarna på jorden, vilket kommer alla som investerar via Investerum AB tillgodo. 

 

Tipps för att bli bättre: 

1. Var den som får saker gjorda!  

2. Vänta ej tills allt är perfekt. Sluta tänk att du inte kan, är svag eller otillräcklig etc. Då 

blir du det. 

3. Bara idéer hjälper ej. 

4. Gör saker som du är rädd för. 

5. Tävla. 

6. Det finns alltid ett sätt att lösa olika problem. Positiv tänkande kommer hjälpa dig att 

hitta lösningar. 

7. Var öppen för kritik, se det som positivt.  

8. Diktatorer varar ej länge och du vet varför, så samarbeta. 



PS. Nu när det är val 2022; Inom politik är nollorna som står främst farligast, men inom 

ekonomi är de nollor som står sist det.  

 

 

 

Vänliga hälsningar, 

Joakim Huth 

j.huth@investerum.se 

Ordförande i Investeringskommittén 

 
I Investerum owners manual får du mer information om oss, våra förvaltningsprinciper och våra 

tjänster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskinformation 

Innehållet i mailet ska inte tolkas som råd, erbjudande eller rekommendation att köpa någon produkt 

eller tjänst. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i 

värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det 

investerade kapitalet. För mer information om risker, se investerum.se. 

Kontor  

Investerum AB  

Karlavägen 108 

115 26 Stockholm  

Tel: 08 522 98 400 | Fax: 

08-611 04 08  

E-post: info@investerum.se 

www.investerum.se  
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