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Draga moja srčna podjetnica,  

 

DOBRODOŠLA 

V 5 dnevnem izzivu 

 

DOBIČEK JE KUL – IMETI DENAR PA ŠE BOLJE 
 

 

A si predstavljaš:  

Srfaš po netu, pa vidiš eno izobraževanje, na katerega si že kar nekaj časa želiš iti. Pa se še 

nisi odločila iz čisto preprostega razloga – ni življenjsko pomembno. Vedno si rečeš, ah, ko bo 

naslednjič razpisano. Pa gre en razpis mimo, pa drugi. Pa naletiš na podobno izobraževanje in 

še vedno se ti zdi, da nimaš še dovolj denarja, da bi zapravljala za ne najbolj nujne zadeve. A 

si predstavljaš, da pa sedaj temu ni več tako? Da vidiš razpis in se ga srčno razveseliš, ker veš, 

da imaš dovolj denarja, da lahko mirno investiraš v to. 

 

 

 

 

No, to je samo ena zadeva, ki si jo tako srčno želiš… 
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…ampak teh pa je veliko… 

 

Draga moja, si tudi ti želiš: 

 

❖ Da bi že prvega v mesecu zatrdno vedeti, da boš konec meseca imela vse obveznosti 

pravočasno poravnane, ter da bo še vedno nekaj ostalo za »zlato rezervo«? 

❖ Tistega občutka miru in varnosti, ko te na dajejo skrbi, ali bo dovolj za položnice? 

 

Pa še in še… 

 

Zato bova skupaj, ti in jaz, pa še mnogo drugih podjetnic z enakimi izzivi v  

 

5 DNEVNEM IZZIVU ZA UREJENE FINANCE 

 

Pogledale na vso zadevo malček drugače.  

In potem bomo res z lahkoto in naraven način obrnile vso zadevo, tako da: 

• Boš že na začetku meseca vedela, da boš imela za položnice in še bo nekaj ostalo 

• Da si boš lahko »privoščila« tisto, že tako dolgo časa ugledano izobraževanje, ki je 

ustvarjeno prav za tvojo dušo 

• Boš v vsakem trenutku vedela kje si (v finančnem smislu) 

• Boš prišla na jasno s tem, koliko denarja je osebno tvojega, koliko pa od podjetja 

• Boš v vsakem trenutku vedela kje imaš spravljene račune in položnice 

• Boš vedno pravočasno odnesla dokumente v računovodstvo, brez, da ti bo to vzelo 

dodatno uro časa (da ne govorimo o skravžljanih živcih medtem ko iščeš 

dokumentacijo) 

• Ko boš dobila položnico, jo boš sprejela s hvaležnostjo, lahkotnostjo in mirnostjo, ker 

čisto preprosto veš, da bodo tudi pravočasno poravnane 

 

Si za? 

 

Potem le hitro zavihaj rokave in obrni list na drugo stran. 
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Kajti zdaj bova skupaj poleteli. 

Najprej seveda na izziv prvega dne.       

 

 

1. Dan Izziva za urejene finance 

 

Kje pa mam položnico? 

 

Se tudi tebi dogaja, da kar ne veš, kam daš račun oziroma položnico, ko jo dobiš? 

Ali pa račun plačaš šele, ko dobiš opomin? 

In vsakokrat dan preden greš do računovodkinje vsa živčna iščeš »papirje«, da ji boš tokrat le 

vse pravilno in pravočasno dostavila? 

 

Naj te potolažim. 

Nisi edina. 

Še zdaleč ne. 

 

Ampak, ti pa si se sedaj OD-LOČILA, da boš to morijo zradirala iz tvojega življenja. 

Od-ločila si se, da stare navade zamenjaš z novimi. 

Je tako? 

 

Prvi korak k temu je, da sploh pogledaš in seveda po potrebi poiščeš po hiši (stanovanju, 

pisarni) vse izgubljene položnice, račune, opomine. 

 

No, jaz te bom kar tukaj počakala. (in poslušala glasbo 😊) 
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Si? 

Si našla čisto vse? 

 

No, dobro. 

Sedaj pa se lotimo resnega dela. 

Najprej jih lepo poravnaj. Lepo jih spravi na kup. Za enkrat v eno mapico.  

Da jih boš imela na kupu. 

Več seveda v videu. 

Tukaj samo par vprašanj, da jih lahko na hitro prebereš tudi če nisi priklopljena na internet. 

😊 

1. Kakšne misli, občutki te dajejo, ko dobiš položnico, račun? 

2. Katera je prva misel, tako, čisto iskreno, ko dobiš položnico, račun? 

3. Ali račun odpreš? 

4. Ga spraviš na vidno mesto, ali na mesto namenjeno temu? 

 

Par točk, za katere se lahko vedno oprimeš: 

❖ Vse je energija. Tudi mi, tudi položnice in tudi denar 

❖ 95% naših misli prihaja iz naše podzavesti, le 5% je naših zavestnih misli. Vendar: 

dobra novica! Z zavestnimi mislimi lahko upravljaš tok naše podzavesti! 

❖ Vse kar si si mislila o denarju do sedaj (in z njim povezanimi stvarmi, dogodki), se 

sedaj odraža na tvojem TR-ju. Kar si sedaj misliš o tem, kreira tvojo prihodnost! 

❖ Misli in čustva lahko sama izbiraš! 

 

 

 

Za prvi dan je to vse.  
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2. Dan Izziva za urejene finance 

 

Kako vse to zložim in vpišem? 

 

Zdaj, ko si si odgovorila na včerajšnja vprašanja, pa je čas: 

• Da vzameš položnico oz. račun v roke 

• Ga poravnaš, pogladiš 

• Ga natančno pogledaš. Kaj vse piše na računu? 

• Kateri je tisti datum, ko je potrebno račun poravnati? 

• Kaj pa znesek, je ok? 

• Zdaj poišči vse račune enega meseca in jih daj na kupček (več v videu) 

 

Zdaj pa je čas, da to vpišemo v tabelico. 

Jo najdeš v prilogi. 😊 

Pa obrazložitev, kako jo izpolnjuješ dobiš na videu, tistem videu, ki si ga dobila v mejlu. Pa 

seveda poslušaj tudi FB live za dodatna pojasnila. 

Zdaj pa si podrobno poglejmo en račun. 

Tam, kjer so sončki, so podatki, ki so ti v tem trenutku najbolj pomembni. 

Se pravi: 

• Od koga (dobavitelj) 

• Številka računa 

• Datum, do katerega moraš plačati 

• Znesek računa 

 

Seveda, kaj piše (vsebina računa) na računu, je zate izjemno pomembno. Saj moraš račun 

vedno pregledati, če je obračunano, tako, kot ste se dogovorili.  

Danes se bomo mi bolj posvetili ostalim podatkom, ki so bolj vezani na naš cash flow. 
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V tabelico vpiši (glej video): 

❖ Dobavitelja 

❖ Datum, do kdaj moraš plačati 

❖ Znesek 

 

 

3. Dan Izziva za urejene finance 

Da ne bo denar vodil mene – pač pa jaz njega! 

 

Preden čisto zajadramo v današnjo lekcijo, dajmo čisto na hitro pregledat lekcije prejšnjih dveh dni.  

V ponedeljek smo dali na kup vse položnice enega mesece, ki jih imamo.  

Lep smo jih zložili, tako po vrsti. 😊 

V torek smo si malo bolj podrobno ogledali položnico in jo vpisali v našo tabelico.  

S tem smo tudi naredili nujno osnovo za naš cash flow.  

Waw, kako se učeno in strašno podjetniško sliši. Cash flow.  

Je in ni (učeno in strašno podjetniško).  

Ker prvih korakov do pozitivnega cash flowa sem se naučila od moje none. 

Ne, ni bila podjetnica. Le življenje ji ni preveč prizanašalo in je tik pred začetkom druge svetovne 

vojne ostala sama s sedmimi malimi otroki. In te otroke je morala nekako preživet. In jih je. S tem, da 

je redno spremljala in usmerjala družinski proračun. In tej znanosti se reče vodenje cash flow-a.  

Točno je vedela, koliko bodo porabili v enem mesecu. Na podlagi tega je načrtovala, kako bo ta 

prepotrebni denar dobila. In na podlagi tega, si je zorganizirala dan (sebi, pa tudi otrokom. Saj 

velikokrat so morali ta starejši poprimit za kakšno delo doma) 

Toliko o moji noni. Da vidiš, da vodenje tvojih financ ni nobeno znanstveno delo, pač pa nekaj, kar ti 

mora priti v tvoj vsak dan. Da ti bo lahkotno in res tako, vsakdanje opravilo. 

Vrnimo se v ta čas, tukaj in zdaj. 
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Smo samostojni podjetniki. No, vsaj večina ki me v tem izzivu spremljate. Ampak, tudi če nisi, se ti 

splača prebrat in poslušat do konca, ker je zelo koristno čisto za vse. 

In en hakljček, ki ga zelo pogosto srečujem že vsa leta, ko delam s podjetniki. Ne vedo koliko denarja 

je njihovega, koliko pa od njihovega podjetja. In ta hakljček zna biti kriv za likvidnost. Oziroma če bolj 

preprosto rečem – za to, da nimaš dovolj za položnice in ostale obveznosti. 

 

Prost pretok denarja je pri samostojnih podjetnikih ena izmed tistih značilnosti te  

pravnoorganizacijske oblike, ki je najbolj priljubljena. Priljubljena je predvsem zaradi tega, ker naj bi 

jim omogočalo ravno to, prost pretok denarja, in s tem več svobode. Morda res, vsaj navzven tako 

izgleda. Pa je to res tako velika prednost, ali pa morda ravno zaradi te »prednosti«, samostojni 

podjetniki nemalokrat zabredejo v velike težave? 

Veliko delam s samostojnimi podjetniki. Pri vseh opažam približno isto razmišljanje. Pa saj je vse eno 

in isto – denar mojega podjetja ali moj denar. Saj je podjetje  le moje in lahko z denarjem, ki ga imam, 

ravnam kakor hočem.  

Seveda, zakonsko je to dopustno. Da greš na primer s službeno kartico na pijačo s kolegi. Ali da  z 

osebno kartico kupiš rezervni del, ki ga moraš vgraditi v strankin pralni stroj. Pri samostojnih 

podjetnikih je prost pretok denarja. In dejansko je to zakonsko dovoljeno. Kako pa si pri takem 

razmišljanju lahko sam postaviš tisto mejo, kje je »službeno« in kje »privat«.  Ne moreš, ker enačiš 

eno z drugim. Kar je pravnoorganizacijsko gledano čisto res. Saj samostojni podjetnik je fizična oseba 

z dejavnostjo. 

Da pa se ne bomo preveč zafilozofirali. Poglejmo bistvo tega, kar hočem povedati oziroma izpostaviti. 

Poglejmo kar na konkretnem primeru. 

Miha je serviser gospodinjskih aparatov. Stranka ga je poklicala, da se ji je pokvaril pralni stroj. Že po 

telefonu mu je razložila, kako je stroj delal oz. nehal delati. Miha je predvideval, kaj naj bi bilo pri 

stroju pokvarjeno in se je spotoma ustavil v trgovini z rezervnimi deli ter tisti del kupil. Plačal je z 

gotovino, ki jo je imel v denarnici. Stranka mu je tudi plačala z gotovino. Bilo pa je seveda precej več, 

kot je plačal za tisti rezervni del. Normalno, a ne, saj je zaračunal tudi svojo storitev. Do tukaj je vse v 

redu in prav. Po končanem servisiranju se je dobil s potencialnim poslovnim partnerjem. Šla sta na 

poslovno kosilo. Plačal je Miha, spet z gotovino. Na poti domov se je ustavil v supermarketu in 

nakupil hrane za domov. Tam je srečal prijatelja in sta šla na pivo. Se spodobi ne, po napornem 

dnevu. Vse je plačal z gotovino, ki jo je imel v denarnici. 

Nagradno vprašanje. Kako bo Miha vedel, koliko »službenega« in koliko »privat« denarja ima v 

denarnici?  

Ja, pa saj je vse eno in isto boste rekli. Mar je res? Če Miha dnevno vodi evidenco pritokov in odtokov 

ter prihodkov in odhodkov, je to res čisto OK. Saj si je Miha potem čisto na jasnem, kako njegovo 

podjetje posluje. Ampak, ali si Miha to res vodi??? V praksi je bolj malo takih. In na veliko žalost 
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veliko samostojnih podjetnikov nima nobenega pregleda nad financami. Ne nad osebnimi, ne nad 

poslovnimi. Velikokrat se zgodi, da je Miha bolj ali manj brez denarja. Vedno zamuja s plačili 

obveznosti. Država mu redno izdaja izvršbe na poslovni račun. Seveda to prinese en kup nepotrebnih 

stroškov. Miha ima občutek, da ima izgubo in je stoprocentno prepričan, da davka pa letos ne bo 

potrebno plačati. Ko pa pride marec, je neprijetno presenečen, ko ugotovi, da je imel kljub vsemu 

dobiček in da mora plačati dohodnino ter akontacijo dohodnine. Pa še prispevki so se na račun tega 

zvišali.  

Vam je kaj takega znano ali ste samo z roko zamahnili, češ, ta pa pretirava. Na žalost poznam več kot 

en tak primer. Pa niso bili temu krivi samo neplačniki, kot se običajno zagovarjajo. Največkrat je temu 

kriva ravno nepreglednost nad tem, kaj je »službeno« in kaj »privat«. 

In kaj priporočam? 

Še vedno ločen poslovni in osebni račun, čeprav nam sedaj zakon omogoča, da imamo skupnega. 

In po potrebi, če poslujemo veliko z gotovino, ločeno tudi denarnico. Ja, tako pravo denarnico. Eno 

imejte, ki bo samo od podjetja. 

Seveda se v praksi zgodi, da kupiš z osebnim denarjem nekaj za podjetje. To je še posebno pogosto 

pri naročilih prek spleta. Ali pa greš na pošto in kupiš znamke. 

Moje priporočilo je, da si enkrat v mesecu nakažeš na osebni račun znesek, ki si ga nameniš kot plačo. 

To je najlažje narediti, ko plačuješ prispevke. Takrat tudi pogledaš, koliko si v preteklem mesecu 

plačal za podjetje takih računov, ki so bili plačani iz osebnega računa ali z gotovino. Znesku za plačo 

prišteješ še ta znesek, ki si ga v bistvu vrneš. In to narediš res samo enkrat na mesec. Tako boš tudi 

najlažje sledil osebni porabi.  

Kaj mislite, bi poizkusili, če to deluje tudi za vas? Pri tistih podjetnikih, ki so se pričeli tega držati, so se 

kmalu pokazali pozitivni rezultati. Večina jih je kmalu ugotovila, da je to veliko bolj pregledno. Od 

svojega računovodje so zahtevali medletne bilance in presenečenj z dobičkom, medtem, ko so bili 

čisto brez denarja, ni več bilo. 

 

 

4. Dan Izziva za urejene finance 

Koliko pa sem pravzaprav ta mesec zaslužila in kako to vodim? 

 

Zdaj pa že točno vemo, koliko denarja imamo. Koliko imamo na našem osebnem računu ter koliko na 

službenem, oziroma podjetniškem računu. 

Zdaj točno vemo, koliko stroškov imamo mesečno. 
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Vemo, kako razmejiti oziroma razporediti denar med osebni in podjetniški. 

Zdaj pa so na vrsti prihodki. 

Ja, tudi te bomo vpisali v ta isto tabelico. Poglej video, ki si ga dobila na mejl in ti bi vse jasno.  

Do tabelice se bomo še vrnili malo kasneje. 

Velikokrat slišimo (ja, tudi od mene 😊), da vse tisto, čemur posvečamo pozornost raste.  

Hmmm. Mi zdaj v tej seriji stalno posvečamo pozornost stroškom. Torej, bodo zaradi tega rastli !??? 

NE, ne. 😉 

Nikar se tega ne boj. Zaradi tega, ker vodiš tvoje stroške, pa odlive, račune, obveznosti,… to nikakor 

ne bo rastlo. Za njihovo rast je krivo vse kaj drugega, le vodenje ne.  

Ravno obratno.  

Zdaj smo dali vse stroške na plano. Zbrali smo jih na enem kupu. Jih vpisali v tabelico. Račune dobro 

pregledali.  

Ko smo vse to naredili, lahko takoj opazimo tiste stroške, ki niso potrebni. 

Ja, velikokrat se zgodi, da ko damo vse na kup, vse to potem vpišemo in se tako poglobimo v vsak 

izdatek posebej, ugotovimo, da nekateri stroški so res nepotrebni. Ali pa lahko kakšen paket 

nadomestimo s cenejšim.  

To je ena dobra lastnost tega, da račune dobro pregledamo. Takoj vidimo kaj je potrebno, kaj ne. 

Zdaj poglejmo, če imamo več računov od istega dobavitelja. In se domenimo, da namesto štirih 

računov na primer dobivamo samo enega. 

Povem vam kar moj primer. 

Imam računovodski program od nekega podjetja, dobavitelja. 

Potem sem pri tem dobavitelju videla ugodno ponudbo za Office 365 in pri njih naročila tudi to (prej 

sem imela nekje drugje). Ob enem sem jih prosila, če mi za obe storitvi izdajajo samo en račun. (prej 

sem imela dva dobavitelja, torej dva računa).  

Čez par mesecev sem se odločila za nov mobilni telefon in pogledala tudi pri njih kakšne cene 

telefonov in paketov imajo. Ker sem imela pri njih naročeni že dve storitvi, sem jih vprašala, če lahko 

dobim eno ugodno ponudbo zaradi tega. In so mi ponudili paket, ki mi je ustrezal. Zopet sem jih 

prosila za izdajo enega samega računa. In tako sem prešla iz treh različnih računov na enega samega.  

In ker za moje delo nujno potrebujem tudi internet, sem se tudi za to odločila od istega ponudnika. 

Tako, da sem na koncu prišla iz štirih položnic na eno samo. Pa kar je še zelo pomembno, zaradi tega 

sem se lahko zmenila za res ugodno ponudbo. Če bi imela štiri različne dobavitelje, se tega ne bi 

mogla zmenit.  
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To je ena taka moja konkretna in čisto enostavna ideja, kako lahko lažje nadzoruješ stroške. Ker imaš 

sedaj samo en račun. Na tem računu so zajeti stroški, ki sem jih imela prej na štirih računih. Hitreje in 

bolj pregledno je za pregledati račun, če je vse ok. Manjša provizija pri banki, ker plačam samo en 

račun, ne štirih. Ter zame manj dela, ker si vodim računovodstvo sama, zate pa nižji strošek 

računovodstva, ker bodo imeli manj dela. 

Zdaj pa poglejmo še drugi vidik. 

Naše misli in občutke ob tem, ko prejmemo položnico in jo pregledamo smo že dali skozi.  

Se z njimi spogledali iz oči v oči in jih razrešili. 

Zdaj pa poglejmo na drugo stran položnice. No, ne dobesedno 😉 

Poglejmo na položnico iz drugega zornega kota. 

Vzemimo pod drobnogled na primer račun za mobitel. Pri meni smo ugotovili, da na tem računu je še 

več stvari. Ampak, recimo, da  imaš ti samo mobitel. Poglejmo samo ta del, ki vsebuje mobilno 

porabo. Kaj vse počnem s tem telefonom? 

Se pogovarjam preko njega s strankami. 

Imam tole brezplačno serijo, saj FB live delam preko telefona.  

Ko sem v naravi z njim vedno kaj pofotkam in to objavim. Ti lahko to objavo vidiš in to ravno v tistem 

trenutku, ko si tako, malček brezvoljna. In te ravno ta objava dvigne zopet na noge. In napišeš en 

čudovit blog, ki pomaga mnogim. 

Točno s tem telefonom sem napisala sms na 1919 s kodo npr. POMAGAM5 in donirala za nek dober 

namen. 

In še bi se kaj našlo, kaj ima moja položnica na drugi strani. Pa tvoja ima tudi, pa njena, pa čisto vsaka. 

Čisto vsak račun ima na drugi strani eno dobrobit zate. Kajti, če je nima, dobro razmisli, če to storitev, 

res potrebuješ. 

No, saj smo razumeli bistvo, a ne 😉 

 

Zdaj pa k prihodkom. 

Vpisali smo jih že. In ravno tako kot stroški ali položnice ali računi, imajo tvoji prihodki (ki so v bistvu 

tvoji izdani računi) na drugi strani neko dobrobit za nekoga drugega. Je tako? 

Če si na primer coach, tako kot jaz, nekomu pomagaš s tem, da se poglobita v en njegov izziv in ga 

tvoja stranka s tvojo pomočjo razreši. In tej stranki to ogromno pomeni. Ji predstavlja en velik 

doprinos. V zameno za to, za ta njen doprinos, ti tebi povrne v obliki plačila računa.  
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Ne konča pa se pri tem. Tvoja stranka je s tvojo pomočjo stopila na nov nivo. Stopila je stopničko višje 

na svoji poti. S tem, ko je sama stopila višje, lahko ona bolje pomaga svojim strankam, in njene 

stranke svojim, in tako dalje. 

Upam, da vidiš, da se prihodki ne končajo zgolj kot ena številka na tvojem izdanem računu ali pa 

sedaj v tabelici. Ima veliko večjo razsežnost. 

In predvsem upam, da boš začutila to, kako res pomembno je to, da vse to vodimo, ker le tako lahko 

vse to tudi dodobra ozavestimo. 

Zdaj si ozavestila malček drugačen pomen prihodkov in odhodkov. 

Kaj pa če, je odhodkov še vedno več kot prihodkov? Kako pa ti v tem primeru vodenje pomaga do več 

prihodkov? 

Najprej osvežimo prvi dan, ko sem govorila o energiji, pa o naši miselnosti o denarju.  

Res vse je energija. Misel je energija. 

In mi imamo to moč, kam usmerjamo naše misli. Izkoristi to! 

Tretji dan sem vam povedala o moji noni. Se spomniš? 

Točno je vedela, koliko denarja rabi, da bodo preživeli. In ga je vedno zaslužila, na tak ali drugačen 

način. Ni se omejevala s tem kaj zna, kdo jo pozna. Vedno je našla pot, ker se je tako odločila. 

Podobno je tudi v poslu.  

Želja          Jasnost           Osredotočenje          Zaupanje          Ljubezen 

Imamo željo po večjem prihodku, popolnoma jasno nam je, koliko. Pa seveda kako.  

Gremo v akcijo in smo osredotočeni na to. 

Zaupamo vase, v naše delo in tudi v nekoga tam zgoraj (vesolje, energijo,…), da nam bo to tudi 

uspelo. 

In vse kar počnemo, počnemo z dobršno mero ljubezni. 

S tem Receptom za Uspeh, smo res na dobri poti, da nam dejansko uspe. 
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5. Dan Izziva za urejene finance 

Zdaj sem pa na čistem 😊 

 

 

Pa smo pripluli skoraj do konca. 

Danes pa še zmagovalni finale in bomo kmalu na tem, da bomo že v začetku meseca 

popolnoma mirni, ker vemo, da bomo z lahkoto šli skozi mesec. 

Ja, danes pa bomo odkrili tisto veliko skrivnost, kako to naredit. 

Zdaj te zopet vabim, da pogledaš tabelico. 

V njej imaš zapisane vse stroške, ki jih mesečno imaš.  

Dajmo reč, da jih je 750 eur. 

Pa da imaš 1500 eur mesečnih prihodkov. 

Rok za plačilo stroškov je nekje med 15. in 20. v mesecu. 

Približno v istem času tudi dobiš plačane tvoje izdane račune. 

Kot smo rekli že v drugem dnevu, dajmo si na naš osebni račun nakazovat le enkrat mesečno. 

Najbolje takrat, ko plačujemo prispevke. 

Predlagam, da si za to vzameš en dan v mesecu in plačaš takrat vse račune in prispevke. V 

ebanki se da to narediti tudi za v naprej, saj veš, a ne? 😉 

No, sedaj pa smo pri tistem, najbolj žgočem. 

Ko tako plačuješ račune in prispevke, seveda plačaš tudi sebi. Daj to na prvo mesto. Vendar 

pa, naredi najprej en načrt. 

• Prispevki          385 eur 

• Ostali stroški   335 eur 

Skupaj 750 eur 

Moji prihodki 1500 eur. 

Nakazilo meni: 750 eur??? 

Če nakažem 750 eur, potem ostane poslovni račun prazen, mi pa tega nočemo, ker nimamo 

nobene rezerve. In v začetku naslednjega meseca bom zopet na istem. 
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Zdaj bomo naredili dve stvari. 

Začeli bomo »polniti sklad za zlato rezervo ter sklad za našo mesečno porabo«. 

Se sliši čudno? 

Vedno je dobro imeti vsaj eno mesečne prihodke (veliko bolje pa šestmesečne) »na strani« 

za zlato rezervo. Predvidevamo, da sedaj nimamo te zlate rezerve. 

In predvidevamo tudi, da nimamo »sklada za mesečno redno porabo«. 

To bomo naredili postopoma.  

In sicer na način, da bomo vsak mesec na mesto vseh 750 eur nakazali na osebni račun, jih 

nakažemo malček manj. Vse dokler ne napolnimo teh dveh skladov.  

A si predstavljaš kolikšno breme bo odpadlo iz tvojih ramen, ko se ne boš več sekirala v 

začetku meseca ali bo zneslo do konca meseca ali ne? 

A si lahko predstavljaš, koliko energije ti bo ostalo za gradnjo tvojega srčnega posla? 

 

 

Draga moja. 

Teh pet dni smo naredili res velike korake naprej. 

Vem pa tudi to, da to še zdaleč ni vse, kar ti nujno potrebuješ za tvoj urejen in miren dan. 

Popolnoma te razumem.  

Vem kaj čutiš in kakšni dvomi te še obdajajo. 

Obljubljam pa ti, da te ne bom pustila same. 

 

Vedno me lahko najdeš v skupini Podjetništvo s Srcem, ali pa mi piši na 

info@tatjanabrumat.si 

 

Lahko pa se prijaviš na 20 minutni BREZPLAČNI posvet in pogledava, kako ti lahko pomagam. 

 

ZASIJ, draga moja. 😊 

mailto:info@tatjanabrumat.si
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