
PODJETNIŠTVO S SRCEM
6 korakov do uspešnega podjetja



 

 

Misli s srcem  (Mislim s srcem)

Prevzema odgovornost (Prevzemam odgovornost) 

 

Srčna drža in odnos (Imam srčno držo in odnos) 

 

 

 

 



 

 

 

 Tebi, ki ti klasično podjetništvo ni pri srcu in želiš delovati malo drugače. 

 Tebi, ki se najdeš v E.R.A podjetništvu (glej prejšnjo stran 😊). 

 Tebi, ki si želiš rasti in usklajenosti na vseh štirih glavnih življenjskih področjih (zdravje, 

odnosi, podjetje in finance). 

 Tebi, ki verjameš v to, da si lahko uspešen podjetnik(ca) in hkrati tudi uspešen in srečen starš, 

partner, otrok, prijatelj(ica). In ob vsem tem, si brez slabe vesti vzameš tudi čas, ki je 

namenjen samo tebi (ker se zavedaš, da je ta čas izjemno pomemben in koristen). 

 Tebi, ki želiš prejeti ključne informacije o vsem tem na kratek, preprost in jedrnat način, brez 

balasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Podjetnica sem že trinajst let. Z različnimi podjetniki pa na tak ali drugačen način delam že 

dobrega četrt stoletja. Videla sem veliko vzponov in padcev, tako svojih, kot od podjetnikov, s 

katerimi sem sodelovala. Vzponi so luštni, padci pa malo manj. ☹ 

 

V vsem tem času sem opazila, da nekatere stvari pri meni čisto preprosto ne delujejo. Pa naj 

bi delovale. Ker pri uspešnih podjetnikih delujejo. 

 

Predvsem pa sem opazila, da me veliko bolj srečno dela to, da delujem in mislim s srcem, ne 

pa s pravili tako imenovanega uspešnega podjetništva. 

 

Sama se imam za zelo uspešno, čeravno ne začnem dan ob petih zjutraj in v fitnesu. Delam in 

živim na malo bolj svojstven način. Nič več po paragrafih in zapovedih uspešnega 

podjetništva. Delam in živim tako, kot mi veli srce. Svoje delovanje sem prenesla (no, še 

vedno delam na tem 😊) iz uma v srce. Zato tudi pravim, da mislim s srcem. 

 

Seveda ni bilo vedno tako. Dala sem kar nekaj podjetniških let skozi, kar nekaj let, ko sem 

delala po dvanajst ur in včasih še več. Kar nekaj let, ko sem bila neprestano utrujena in pod 

stresom. Dokler,… 

 

Ja, je že tako, da nas mora neka vesoljna sila včasih krepko po buči, da se zavemo, da bi 

verjetno lahko nekaj pa le spremenili. Žal je velikokrat to konkreten padec. In ja, nisem 

izjema. Se mi je zgodil. Konkreten, krut in vendarle sedaj lahko rečem, da je kljub vsemu bilo 

to nekaj najboljšega, kar se mi je v življenju zgodilo.  

 

Takrat sem tudi začutila, da me obstoječe podjetje (imela sem računovodski servis) počasi 

utesnjuje. Da ni več to, kar je bilo. Da lahko dam veliko več. In predvsem to, da si želim dati 

veliko več. 

 

Pa je kljub vsemu trajalo nekaj let, preden sem se končno odločila. Tako, malo za šalo, malo 

za res. Za petdeseti rojstni dan sem si poklonila eno posebno darilo. Zaprla sem svoj uspešen, 

predvsem pa utečen posel in začela znova. 

 

Ja, začela znova. Iz nule. Nekaj čisto drugega.  

 

In zdaj sem tukaj, da ti pomagam s svojim znanjem in izkušnjami. In tega se je v vseh teh letih 

nabralo kar nekaj. 

 

 



 

 

 

V tej e-knjigi bomo skupaj spoznali štiri stebre uspešnega podjetja. Hiša, da trdno stoji in 

resnično nudi varno zavetje in dom, mora imeti stabilne temelje ter mora biti enako trdna na 

vseh štirih koncih. Enako je pri podjetju. Če želimo imeti stabilno in trdno podjetje (in tak je 

naš namen, a ne 😊), mora imeti trdne, stabilne in uravnotežene vse štiri stebre našega 

podjetja. Skupaj se bomo sprehodili skozi te stebre in pri vsakem naredili eno luštno vajo. 

Skozi štiri stebre v šestih korakih.  

 

Si pripravljen-a na vzlet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Podjetnik, kot najpomembnejši steber našega podjetja. Pri tem stebru se srečamo s kar tremi 

koraki. 

 

 
 

 

Kakorkoli pogledamo, smo tudi fizična bitja. Živimo na zemlji in za nas veljajo tudi čisto 

preprosti zemeljski zakoni. In skrbeti moramo za naše fizično telo. Ne samo zato, da 

preživimo, temveč tudi zato, ker nam naše telo poda marsikateri odgovor. Če ga le vprašamo 

in predvsem, če ga poslušamo. 

Pri podjetnikih obstaja velika nevarnost, da posvetijo vso svojo pozornost in energijo v rast 

posla, kar sicer posledično prinese tudi finančno rast, ob tem pa zanemarjajo lastno zdravje 

ter odnose. 

Kaj je zate sanjski posel in sanjsko življenje, veš le ti sam, sama. Morda, kar ti je v tem 

trenutku sanjsko, v naslednjem že ne bo več tako sanjsko in bo nekaj drugega ali pa mogoče 

Kakšno pa je tvoje »gorivo«? 



 

nekaj več kot to. O tem odločaš čisto sam, sama. Predvsem pa, naj o tem NE odloča oziroma 

vpliva mnenje drugih.  

Torej, da se preveč ne oddaljimo od bistva. Smo fizična bitja (tudi fizična) in je, lahko rečemo, 

kar naša dolžnost, da skrbimo za svoje telo. 

Če želimo, da naše podjetje funkcionira na željeni način, da torej izkazuje stabilno poslovno 

rast, moramo biti zdravi in polni energije. Kako bi v nasprotnem namreč lahko delovali v 

najvišje dobro nas in vseh vpletenih v poslovni proces? 

Več o pomenu našega zdravja, kako poslušamo svoje telo ter, kar je v poslu še kako 

pomembno, kaj vse nam lahko naše telo pove, pa  v ostalih mojih programih. 

Tukaj ravno toliko, da te opomnim, da je to še kako pomembno za podjetnika(co). Pa da te 

malo vzpodbudim k temu, da še naprej zdravo živiš. 😊 

 

 

 

 

Z najrazličnejšimi podjetniki delam že več kot 25 let. Sama sem podjetnica trinajst let. In vem, 

kako pomembno je to, da ima podjetnik jasno začrtano vizijo. Vizija ni v kamen vklesana, se 

spreminja in prilagaja, vendar mora biti jasno začrtana.  

Veliko podjetnikov ima velike sanje, vendar nima jasno začrtane vizije. Veliko pa je takih, ki 

jim je težko definirati svojo vizijo, kaj šele napisati. Nekako ne vedo, kaj bi radi, se prepuščajo 

Kakšna je moja vizija? Katere so tiste moje najvišje vrednote? 



 

toku življenja…vendar je še posebno v podjetništvu to zelo nevarno. V podjetništvu namreč 

velja preprosto pravilo: Ali boš hodil po poti svoje vizije ali pa po poti vizije nekoga drugega. 

Prepuščati se toku je do določene mere res dobro, vendar nas bo preveč premetavalo, če ne 

bomo vedeli, kam plujemo. In brez vizije ne vemo, kam plujemo. 

Kako se bomo lotili vizije, ko ne vemo čisto, kaj bi… 

Saj sem obljubila konkretne naloge, a ne? No, pred tabo je prva naloga. Vzemi zvezek in piši. 

😊 

 

 

 

Najprej spoznajmo naše vrednote. Katere so tiste vrednote, ki so najpomembnejše zame? 

Katere so tiste stvari, ki jih najbolj cenim, so mi najbolj pomembne? Lahko so to sreča, 

veselje, mir, svoboda, kreativnost, poštenost, kariera, iznajdljivost, disciplina, ljubezen, 

jasnost, duhovnost, vztrajnost,… 

Karkoli; meni je na primer na prvem mestu svoboda. In ja, tudi kaj je na prvem mestu po 

vrednotah se lahko spreminja, saj se tudi sami spreminjamo, naše življenjske okoliščine se 

spreminjajo. 

Ne dovolite, da na prva mesta vrednot pridejo stvari, ki ne izvirajo iz vas, ampak vam dajejo 

lažen občutek moči, vrednosti ali svobode. Premislite, kaj vam je v življenju res pomembno. 

Vprašajte se, kaj vas vodi v to, je to ljubezen, radost, sreča, lahkotnost? 

V tem delu se lotevamo vizije za naše  podjetje. Tukaj postavljamo temelje za take vrste 

podjetništvo, pri katerem NE gradimo samo na našem poslu. Gradimo tudi nas same, naše 

odnose. 

Zato resno premislite, kaj vam je v življenju pomembno. 

Ena izmed najbolj pogostih stvari, ki nam obrne na glavo naše vrednote, je ravno denar. Želja 

po denarju oziroma po več denarja. Z denarjem samim ni čisto nič narobe. Je eno izmed  

področij, ki jih želimo imeti v ravnovesju.  

Vendar pomislimo na to, če je naša gonilna sila v podjetništvu še več denarja in če delamo 

samo zaradi denarja, ne pa zaradi tistega, kar delamo, je naš fokus na denarju, ne na naši 

storitvi ali produktu. Če delujemo na tak način, naša stranka ne bo imela največ od naše 

storitve ali produkta. In tudi mi ne od našega dela, ki pa nas bo počasi začelo izčrpavati, saj ne 

bomo delali stvari, ki nas dejansko napolnjuje in si jo srčno želimo. 



 

Zdaj pa resno poiščimo tiste vrednote v nas, ki so res za nas pomembne in so res naše. 

Napišite pet vam najbolj pomembnih.  

Moje najpomembnejše vrednote: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

Ja, napišite. Pa smo tam, ko večina reče, saj imam vse v glavi.  

Zakaj je tako zelo pomembno pisanje? Najprej je misel, ideja. Ko dobimo idejo, nam deluje en 

del naših možganov. Ko to idejo izgovorimo, deluje drugi del. Ko si to zapišemo, povežemo 

vse skupaj v celoto. Ko je zapisano, se nam bolj vtisne v naš um. Kar si zapišemo, si šestkrat 

bolj zapomnimo. Ko je to enkrat zapisano, lahko večkrat preberemo. In večkrat kot 

preberemo, bolj se nam vtisne v našo podzavest.  

Zdaj imamo napisanih pet nam najbolj pomembnih vrednot. To je temelj naše vizije.  

Na podlagi naših vrednot napišemo vizijo. Vizijo pišemo za 3-5 let naprej.  

»Zelo precenjujemo, kaj lahko naredimo v enem letu. Vendar tudi zelo podcenjujemo to, kar 

lahko naredimo v petih letih.« Peter Drucker 

Pišemo, kot da bi bilo naše življenje v prihodnosti idealno. Brez omejitev. Predstavljajmo si, 

kakšen bi bil naš idealen dan, če bi imeli ves čas, denar in sploh vse na razpolago. Ja, brez 

omejitev! Tudi če smo podjetniki. Napišimo vse, kar so naše najbolj skrite želje. Vklopimo 

domišljijo. Naj dela za nas! 

Pišemo v sedanjiku, kot da to že je. Saj v bistvu je že. Samo, da tega v tem trenutku še ne 

opazimo. 😊 

Napišimo čim bolj jasno in točno. Bolj kot bomo pisali, bolj jasna bo postajala naša vizija. 

Lahko napišemo tudi cel zvezek, če želimo. 

Na koncu strnimo to našo vizijo na en list in tega imejmo vedno pred očmi. Vsak dan 

preberimo našo vizijo. S tem bo postajala vedno bolj živa.  



 

Iz naše vizije izluščimo cilje in korake do tega cilja. Vprašajmo se, kaj lahko naredim že danes, 

da pridem do svojih sanj? 

Torej, kaj boste vi naredili že danes, da pridete do svojih sanj? 

Boste res napisali vaše vrednote in iz njih vizijo? 

Vabim vas, da se prepustite domišljiji in kreativnosti pisanja. To je res temelj, h kateremu se 

vedno znova vračajmo. To bo postala za nas tista vsakdanja opora. Ko bomo padli, se bomo 

zaradi nje tudi hitro znova pobrali. 

 

 

 

Pri tem koraku gre za odnose v precej širokem pomenu. 

V prvi vrsti gre za odnos do nas samih. Saj to, kakšen odnos imamo do nas samih, nakazuje, 

kakšen odnos imamo do drugih. Do naših bližnjih, naših poslovnih partnerjev. Odnos do 

našega posla, odnos do denarja, in še in še. 

Torej, dajmo se na tem mestu pomuditi pri odnosu do nas samih.  

Kakšno mnenje imaš o samem, sami sebi? 

Vsak večer, preden greš spat ter vsako jutro, takoj ko vstaneš: se poglej v ogledalo, globoko se 

zazri v svoje oči. Najprej samo opazuj. Kaj vidiš? 

Potem se nasmehni tisti prečudoviti osebi v ogledalu in ji iz srca reči: RAD-A TE IMAM, SUPER SI! 

😊 

 



 

Se sam-a sebi zdiš uspešen-a?  

Si srečen, srečna? Ja, tvoja sreča je zelo odvisna od tega, kakšen odnos imaš sam-a s sabo. 

O tem, bi se dalo razpravljati še in še. Vendar bi na tem mestu s tabo delila eno preprosto, 

ampak zelo močno vajo. Pomaga ti h krepitvi samozaupanja, samospoštovanja ter seveda k 

gradnji dobrega odnosa sam-a s sabo. 

Vaja: 

Vsak večer, preden greš spat ter vsako jutro, takoj ko vstaneš: se poglej v ogledalo, globoko 

se zazri v svoje oči. Najprej samo opazuj. Kaj vidiš? 

Potem se nasmehni tisti prečudoviti osebi v ogledalu in ji iz srca reči: RAD-A TE IMAM, SUPER 

SI! 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kakorkoli pogledaš, če ne prodaš svojega produkta, naj bo to izdelek ali pa storitev, lahko kar 

zapreš svoje podjetje. Živimo od prodaje. Tako je in pika.  

Če pa želiš svoj produkt prodati, moraš najprej postati viden. 

Ja, vem. To je lahko prava nočna mora.  

Ampak, ne skrbi. Še pred nekaj leti sem bila trdno prepričana, da ne bom nikoli predavala. To 

pač ni zame, sem govorila.  

Ko so me enkrat prosili, da sem kot gostja imela krajše strokovno predavanje na eni 

konferenci, so me komaj prepričali. Imela sem tako blazno tremo, da sem se cela tresla. 

Danes pa ni več tako. Ravno nasprotno, neznansko uživam, ko predavam.  

Čisto preprosto – BODI TO KAR SI! 



 

Ne dolgo nazaj, sem imela predavanje, katerega se je udeležila ena izmed mojih prvih 

mentoric. Še iz tistih časov, ko sem bila trdno prepričana, da jaz pač ne bom nikoli nič 

predavala, ker čisto preprosto nisem za to. Na koncu je pristopila k meni in mi rekla: Tatjana, 

ma ne morem verjet. Ti pa s takim užitkom predavaš, še par let nazaj, pa si nas vse 

prepričevala, da ti tega ne moreš. 

Ja, zdaj res uživam, ko predavam in predajam svoje znanje in razmišljanja najprej. Prej pa sem 

morala veliko, veliko postorit na sebi. 

Zdaj bom s tabo delila eno vajo, ki ti bo zelo pomagala pri tem, da okrepiš svojo samozavest. 

Zelo jo boš potreboval-a prav pri tem stebru in tem koraku. Postati viden in seveda tudi pri 

prodaji. 

 

 

Vzemi list papirja in ga razdeli na pet vrstic in pet stolpcev. Takole.  
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Zgoraj napiši pet tvojih edinstvenih prednosti. 

Pet stvari v katerih si najmočnejši, prepričana sem, da jih imaš veliko več, ampak zadostovalo 

bo pet. 

V vrstice pa naštej pet ljudi, ki jih občuduješ. Ni potrebno ravno, da so to tvoji najboljši 

prijatelji, ampak take, ki jih občuduješ in hkrati kar nekaj veš o njih. 



 

Potem pa poglej, kateri izmed teh tvojih občudovanih ljudi ima vseh pet teh čudovitih 

lastnosti, ki jih imaš ti. Prepričana sem, da nihče. Nekdo ima eno, drugi dve, morda nekdo 

celo tri. Vseh pet pa nima nihče. Jih imaš samo ti. Je res? 

A vidiš, kako enkraten, enkratna si? Takih kot si ti, enostavno ni. 

Kaj vam želim s tem povedati? 

Da boš tudi ti našel-a svoj glas v vsem tem hrupu, ampak pod enim pogojem. 

Da si to, kar si. Da delaš to, kar je tvoja strast. Zgornja vaja krepi tvojo samozavest, tvoje 

samozaupanje. Pri tem, ko postajaš viden-a, je le-ta še kako pomembna. 

Nikar se ne oziraj na druge, ki ti dobrohotno pravijo, kaj in kako je dobro zate. Razmišljaj s 

srcem, ne preveč z glavo, no čisto malo pa le, ampak le s svojo. 😊 

Tako sem tudi sama našla svoj glas, ko sem spoznala, da take osebe enostavno ni. Je 

ogromno enkratnih in super ljudi, to ja, ampak jaz sem le ena. In ti si tudi samo ti. Zato tudi 

ko pišeš blog, ko napišeš objavo na Facebook, bodi čisto preprosto ti. Na ta način te bodo 

spoznali in začutili. Na ta način bodo k tebi prišle tiste stranke, ki jim boš lahko najbolje 

pomagal, pomagala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gram časa je gram zlata. A z gramom zlata ne moremo kupiti grama časa."  ( Kitajski 

pregovor) 

 

S tem kitajskim pregovorom začenjam naš tretji steber in peti korak. 

Ker čas je edina dobrina, ki je omejena. Trenutek, ki je ravnokar minil, se ne bo nikoli več 

vrnil. Kruto, mar ne? 

Čas je življenje, je neponovljiv in nenadomestljiv. Če zapravimo čas, zapravimo življenje.  

Vsi, prav vsi imamo v dnevu na razpolago 24 ur oziroma 1440 minut. Kaj bomo naredili z 

njimi, je od odvisno samo od nas.  

Mislim, da ste za Alico v čudežni deželi že slišali, a ne? 

»Muca Režalka«, je plaho vprašala Alica, »mi lahko prosim poveš, kod moram iti, da pridem 

od tod?« 

»To je precej odvisno od tega, kam hočeš iti,« je rekla Mačka. 

»Precej vseeno mi je, kam –» je začela Alica. 

»Potem je tudi vseeno, kod greš.« je rekla Mačka. 

»-samo, da nekam pridem.« je Alica dodala v pojasnilo. 

»Oh, lahko si prepričana, da boš nekam prišla,« je dejala Mačka, »če boš le dovolj dolgo 

hodila.« 



 

 

A nismo hecni ljudje, ko gremo na potovanje, načrtujemo vsak trenutek, vsak korak, ki ga 

nameravamo narediti. Ko pa gre za naše podjetje, ali pa za naše življenje, pa se prepuščamo 

toku. No, saj ne rečem, da se je potrebno za vsako ceno in slepo držati načrtov, to ravno ne. 

Ampak vsaj nek okvirni načrt pa je le potrebno imeti. Drugače smo kot Alica, šli bomo že 

nekam, kam in kdaj bomo prišli, je pa že drugo vprašanje. 

Se ti je že kdaj zgodilo, da si imel-a ogromno dela, pa se kar nisi mogel-a spraviti k delu? 

 

 

 

Velikokrat sem opazila, da je takih primerih krivo to, da je dela enostavno preveč in ne vemo, 

kje in kako začeti. 

Vsaka, še tako dolga pot, se začne s prvim korakom. In čisto nič drugače ni z našim delom, če 

ga imamo preveč. 

Katera pot je prava? 



 

Velikokrat pa opažam, tako pri sebi kot pri strankah, da ob preobilici dela, kar begamo od ene 

naloge k drugi, pa nobene ne naredimo do konca.  

Najprej poglejmo, kaj vse je na našem TO-DO seznamu. Je res vse to nujno? Lahko kaj od tega 

počaka ali pa lahko naredi kdo drug namesto nas? 

Najbolj pomembno vprašanje pa je, kakšna je najbolj vredna uporaba mojega časa prav zdaj. 

Ko ste razmislili o svojem delu in določili najvrednejšo nalogo, se morate disciplinirati, da 
začnete delati na njej takoj in z njo nadaljevati, dokler ni končana. Ko se osredotočite zgolj na 
eno nalogo, brez odklonov ali motenj, jo boste opravili veliko hitreje, kot če bi to delali z 
raznimi prekinitvami. Na primer, ko nekaj intenzivno delate in ste fokusirani na tisto zadeve, 
pa vam zazvoni telefon, ali pa vas zmoti elektronska pošta, se vaša energija preusmeri iz ene 
zadeve na drugo. In niste v tistem trenutku niti pri eni niti pri drugi stvari.  

Ko se osredotočate na eno stvar, poskrbite, da nimate motilcev. Izklopite telefone, 
elektronsko pošto, socialna omrežja. Ko se boste tako intenzivno osredotočili na določeno 
dejavnost, boste tudi do 80% hitreje opravili to delo.  

Ko začnete previdneje upravljati svoj čas in svoje življenje, začnete dajati večjo vrednost vsaki 

minuti. In bolj boste začeli vrednotiti svoj čas, bolj boste cenili tudi same sebe. In s tem se 

vam bo posledično krepila samozavest. Super, kajne, kako je vse med seboj povezano v eno 

krasno celoto. 

Ugotovili smo, da je osredotočenost oz. fokus tisto, kar nam velikokrat ponagaja. 

 



 

In v vsej tej naglici in obilici dela je res težko biti osredotočen. Ampak, verjemite mi, da se 

splača potruditi in ko delaš, se skoncentriraj na eno nalogo, jo opravi in začni z drugo. Pri 

osredotočenosti tudi sama velikokrat padem. 

Bom pa z vami sedaj delila eno vajo, ki zelo pomaga k osredotočenosti. Ima pa še par drugih 

pozitivnih učinkov. 

Vaja je čisto preprosta in kot rečeno z njo »ubiješ več muh na en mah«.  

Vsak dan pojdi za vsaj 20 minut na sprehod. Ven na zrak, če se le da v naravo. 10 minut 

posveti čisto preprosti počasni in enakomerni hoji. Bodi pozoren na svoje korake. 

Enakomerno in počasi postavljaj eno nogo pred drugo in samo opazuj tvoje korake. Ko pride 

(in sigurno bo prišla) kakšna misel, jo čisto preprosto nežno odrini stran. Teh deset minut ne 

razmišljaj o ničemer. Samo opazuj svoje enakomerne in počasne korake. Če te bo prijelo, da 

bi pospešil-a korak, se spomni, da je teh deset minut posvečenih počasnim in enakomernim 

korakom. Samo temu in ničemer drugem.  

S to vajo krepiš svoj fokus, se popolnoma umiriš in si na svežem zraku. 

Luštno, a ne? 

Preprosta vaja, ampak, verjemi, zelo, zelo učinkovita. 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

No, zdaj pa se bomo lotili še zadnjega stebra našega podjetja. To so finance. 

Mislim, da se strinjate, če rečem, da je imeti dobiček čisto kul, še bolje pa je, če imamo tudi 

denar, mar ne? 

Tako bomo na začetku tega dela najprej pogledali, kakšen je naš odnos do denarja. Morda se 

vam zdi malo čudno, ko vas sprašujem, kakšen odnos imate do denarja.  

Smo podjetniki, je tako? Naše izdelke oz. storitve želimo prodajati in s tem zaslužiti. Drži, a 

ne? 

Če pa želimo, da bo naše podjetje rastlo, moramo z našim denarjem pravilno ravnati. Najprej 

ga moramo zaslužiti, z njim poplačati vse račune, poplačati tudi nas same – na to nikakor ne 

smemo pozabiti, tukaj so še razne dajatve in davki. 

Dobiček je kul, imeti denar je pa še bolje. 😊 



 

Malo več o odnosu, ki ga imamo do denarja, kako ga spremeniti in kako naš odnos vpliva na 

denar, ki ga imamo, pa več v e-tečajih in mentorskih programih. Tukaj pa vsaj malo tiste 

osnovne filozofije, ki za tem stoji. 

Vaše trenutno finančno stanje je odsev vašega odnosa do denarja, ki ste ga imeli do sedaj. Če 

niste zadovoljni z vašim finančnim stanjem ali pogledom v vašo denarnico, je zdaj pravi čas, 

da vaš odnos do denarja spremenite. 

Vse je energija, tudi denar. In denar je taka energija, ki rada kroži. To ne pomeni, da denar 

zafrčkam za nepotrebne stvari, to ne, vendar mora kljub vsemu denar krožiti. Tudi zafrčkanje 

denarja za nepotrebne stvari, konec koncev pove, kakšen odnos imamo do denarja in samih 

sebe. 

Če si želim avto, imam v mislih jasno predstavo o tem, kako mi bo ta avto koristil. Če želim 

prodati svoj produkt, imam v mislih jasno predstavo o tem, kako bo ta moj produkt koristil 

moji stranki. Ja in jaz bom za to dobila povračilo, oz. plačilo. Kaj bom s tem denarjem 

naredila, kako lahko s tem denarjem bolje služim sebi in drugim? 

Nekoč so se starši s svojim otrokom podali na izlet v gore. Pili so hladno vodo gorske reke. 

Otroku je bila všeč njena svežina, zato je z njo napolnil steklenico in jo odnesel domov. Vsak 

dan je izpil le požirek, da bi lahko kar se da dolgo užival v njej. Nato pa je po nekaj tednih 

razočarano ugotovil, da je voda, ki je ostala v steklenici, izgubila svojo svežino. Podobno se 

tudi denar pokvari, če ga poskušamo ustekleničiti, če ga začnemo kopičiti.  

 

In čisto nič drugače ni z denarjem. Če ga začnemo kopičiti, zapremo pot energiji, tako da 

lahko sčasoma popolnoma obstane. 

Zdaj pa k malo bolj konkretnim zadevam. K vodenju naših financ. Saj smo vendar podjetniki in 

kot smo že ugotovili, so finance eden izmed najpomembnejših stebrov našega podjetja.  

Pa smo zopet tam, boste rekli – pri zapisovanju. 

Ja, še posebej pri financah enostavno ne gre brez tega. Vse temelji na zapisovanju oz. 

vodenju naših prihodkov in odhodkov. 

Najbrž se sprašujete, zakaj bi to počeli, si zapisovali, namreč. 

Zato, ker brez vodenja ne veste natančno, kakšne izdatke imate ter zakaj jih imate. 

In zelo pomembno je to, da veste, kje se vaš denar nahaja. No, ta tem mestu vsekakor ni 

dovolj prostora, da bi se bolj podrobno spuščali na področje financ, ravno toliko, da vam 

povem, da je to zelo široko in zelo pomembno področje oz. steber našega podjetja. 



 

Da je vse energija, smo že slišali. Da tistemu, čemur posvečamo pozornost raste, smo tudi že 

slišali. 

Vendar, tukaj lahko kdo tega ne razume dovolj natančno. Če bom posvečal-a pozornost, 

torej, če bom vodil-a stroške, bodo ti naraščali. Zaradi zakona privlačnosti, bom torej vodil-a 

samo prihodke.  

Nak, zelo napačno razmišljanje! 

Ne zameri, če sem malo huda ob takem razmišljanju. Na tem mestu se v meni prebudi 

računovodkinja. 😊 

Zelo, zelo ti polagam na srce – vodi svoje stroške. Čisto preprosto zato, da boš vedel-a, koliko 

in kakšne imaš. Ali so smiselni? Ti na drugi strani prinesejo prihodke? 

Je pa velika razlika pri tem, kakšne misli imaš, ko dobiš na dom račune. Ko dobiš na primer 

račun za telefon in internet razmišljaš na način, oh, že spet račun, ki ga bo potrebno plačati? 

Ali razmišljaš na način: o, račun za telefon in internet. Vesela sem ga, saj to pomeni, da imam 

telefon, da imam internet in jih v mojem poslu s pridom uporabljam. Le kaj bi brez telefona in 

interneta? Ti, na primer, bi ne zdaj prebiral teh vrstic. Saj si to e-knjigo dobil-a preko 

elektronske pošte. 😊 

Saj razumeš, ne, kaj ti želim povedati? 

No, veliko, veliko več na to temo in seveda na o vseh štirih stebrov našega podjetja pa v e-

tečaju in ostalih mentorskih programih, v katere si seveda vedno vabljen, vabljena. 

Ker pa sem ti pri vsakem stebru dala eno luštno vajo, tudi tokrat ne morem mimo nje. 

Na začetku tega stebra smo govorili o odnosu, ki ga imamo do denarja. In če imamo slab 

odnos z denarjem, verjamem, da čez noč ne bo šlo. 

Zato te vabim, da vsakokrat, ko boš imel opravka z denarjem, ali boš pomislil-a na denar, 

začni razmišljati o njem na drugačen, bolj pozitiven in ljubeč način. 

Začni razmišljati o njem, kot o tebi ljubi osebi. Ko se boš zalotil-a, da si misliš ali rečeš, uf, ta 

denar, nikoli ga ni dovolj. Pomisli na to, ali bi tvoji ljubljeni osebi to rekel-a? 

Samo toliko, v razmislek. 

Dragi moj srčni podjetnik. 

Draga moja srčna podjetnica. 

Toplo te vabim, da spremljaš moja nadaljnja sporočila. Prepričana sem, da boš v njih našel-a 

veliko koristnega za tvojo srčno podjetniško pot. 



 

Če bi rad-a naredila prve korake k postavitvi trdnih temelje tvojega posla, če bi rad-a še korak 

ali dva dlje kot s to knjigo, ti vsekakor priporočam ogled posnetkov 4-urne delavnice Štirje 

stebri sr(e)čnega podjetja.  

Več o delavnici in posnetkih si lahko prebereš tukaj >>> 

Si odločen-a, da boš začel-a graditi tvoj sr( e)čni posel na trdnih temeljih, da boš to počel-a na 

res konkreten način? Potem je zate pravi 6-mesečni mentorski program COACH PODJETNIK.  

Celoten mentorski program je predstavljen tukaj >>> 

 

Zelo bom vesela, če ti bom lahko pri tvoji podjetniški in osebni rasti pomagala s skupnim 

delom v mojih programih. 

Vedno pa bom vesela tvojega sporočila, komentarja in kakšnega luštnega posta v naši FB 

skupini Podjetništvo s srcem, v katero si zelo toplo povabljen-a, če še nisi včlanjen. Pridruži se 

nam tukaj >>> 

Za danes pa en prav lep srčen pozdrav! 

XOXO 

 

 

 

 

http://tatjanabrumat.si/posnetki-delavnica-4-stebri/
http://tatjanabrumat.si/mentorski-program-coach-podjetnik/
https://www.facebook.com/groups/1842217805995737/
https://www.facebook.com/groups/1842217805995737/
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