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Prihodnost je sončna



»Avtor nam brezkompromisno nastavi ogledalo in izpostavi 

najpogostejše probleme in stranpoti osebnih in družinskih 

financ. Seveda ponudi tudi rešitve, ki temeljijo na očitno 

široki bazi znanja s tega področja, ki je podkrepljeno z 

lastnimi in  še posebej uporabnimi, slovenskimi izkušnjami. Je 

to knjiga za vas? Se prepoznate v ogledalu?! Bodite pošteni! 

Če ste prebrali do tu, je to knjiga za vas!« 

mag. Samo Lubej
neodvisni finančni svetovalec, podjetnik in predavatelj

 

»Ja, res da misliti Aleševa knjiga! Nikakor je nisem mogel 

nehati brati, tako me je potegnila vase! Zanimivo, koristno 

branje, ki ga bo potrebno realizirati v resničnem življenju. 

Prihranki oz. zaslužki so prav tako v majhnih stvareh, le videti 

jih moramo. Ta knjiga pa nam med drugim pomaga ravno v 

tem, videti tiste male stvari.« 

Vakej Andrej 
podjetnik

»Res svetovna knjiga! vredna branja, brez šale. Smo takoj 

spremenili nekaj navad v družini, res deluje!!!« 

Diana Gomivnik
podjetnica in predavateljica

»Knjiga obravnava izjemno pomembno temo ravnanja z 

denarjem, ki je samo ena od oblik energije, s katero smo v 

vsakdanjem stiku. v njej najdemo predloge in utemeljitve, 

predstavljene na razumljiv in pregleden način. Napotki 

so namenjeni slehernemu med nami, saj večina ravnanja 

z denarjem ne obvlada. Avtor spretno vpleta še vplive 

potrošništva in ekologije, s čimer dokazuje, da so vsi ti 

pojmi med seboj neločljivo povezani.« 

Simon Tihec
oblikovalec

»v sodobnem času, ko ekologija in ekološki način 

razmišljanja, torej kako živeti v sožitju z naravo, postajata 

vedno bolj aktualna, je Aleševa odlična knjiga več kot 

dobrodošla. Zato, da bi živeli srečno, uspešno in bogato 

življenje, ni potrebno, da vse počnemo ‘na veliko’, kajti 

kot pokaže Aleš, je tudi z manjšim razsipavanjem in 

preudarnim varčevanjem možno radostno uživati

življenje. vsakemu bralcu knjige želim med iskanjem 

‘izgubljenega’ denarja veliko prijetnih in zabavnih 

trenutkov.« 

 

Roy Goreya 
univ. dipl. ekon., avtor številnih knjig in predavatelj 



Živimo v času, ki nas bo dobesedno prisilil, da bomo 
postali varčni, če si želimo izogniti tako finančnim 
težavam kot ekološki katastrofi.

IV

AVTORJEV UVOD

Nekaj desetletij nazaj je zadostovala ena sama plača na družino, pa je kljub 

temu družina uspela prihraniti denar. Sedaj živimo v času, ko sta celo dve 

plači premalo. Zato smo si morali poiskati še dodatna dela, zaradi česar pa 

trpi naša družina. Če želimo imeti več časa zase in družino ter hkrati tudi 

več denarja, moramo postati bolj modri potrošniki in skrbno upravljati s 

svojim denarjem. Če smo brez prihrankov, si ne upamo pogajati za višjo 

plačo. Zato ni čudno, da so v realnosti plače vedno nižje. Bogati pa še hitreje 

bogatijo, saj veliko več sredstev vlagajo v izobraževanje in s tem zmanjšujejo 

tveganje svojih naložb. Zato je zelo pomembno, da najprej vložimo čas in 

denar v izobraževanje in si hkrati čim prej ustvarimo finančno zaščito. To 

pomeni, da prihranimo toliko denarja, da se lahko ob izgubi službe z njim 

preživljamo še vsaj 6 mesecev. Potem nam bo veliko lažje priti do finančne 

stabilnosti. 

Ugotoviti moramo, kam izginja naš denar ter ga čim več obdržati, nato pa 

ga usmeriti v stvari, ki nam resnično koristijo. S tem bomo vplivali tudi na 

inflacijo. v bistvu smo za podražitve, ki se dogajajo, odgovorni tudi sami. Če 

bomo imeli v prihodnosti nekaj denarja privarčevanega in bomo kupovali 

manj, bomo vplivali na to vedno večjo razliko med bogatimi in revnimi. 

Kaj nam koristi, da živimo v veliki hiši, vozimo dober avto in nosimo draga 

oblačila, če se pa zaradi tega zadolžujemo in vsak mesec komaj pokrijemo 

svoje obveznosti? v tem primeru smo usmerjeni v zunanji blišč, pred 

ljudmi se postavljamo s svojim imetjem in ustvarjamo umetni standard, ki 

v resnici iz dneva v dan veča naše dolgove. S takim načinom življenja smo 

na dobri poti do bankrota.
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Preden se »poženete« 
v branje, si je vredno 
zapomniti  naslednje:
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Nekateri potrebujejo za svojo fi nančno stabilnost zelo veliko denarja, drugi spet ne. 
vse je odvisno od naše potrošniške naravnanosti .

Namen knjige je, da v obilici informacij najdete ti ste, ki ustrezajo vaši življenjski 
situaciji. Prebirajte jo počasi in se obenem trudite, da ideje, ki se vam bodo zdele 
uporabne in zanimive, prenesete v vsakdanje življenje. vsakič, ko jo boste ponovno 
brali, boste našli nekaj novega, kar vam bo koristi lo.

Če koga zanima, kje se ne splača varčevati , priporočam, da si prebere poglavje 
Preti rana varčnost škoduje. v življenju mora biti  vse v ravnovesju. Nobena skrajnost 
ni priporočljiva. Zato preberite knjigo do konca.



VIII

Odgovorite na naslednja vprašanja

Če ste na večino vprašanj odgovorili pritrdilno, potem knjigo preberite do konca, 
saj boste dobili popolnoma drugačen pogled na fi nance in življenje. Preden pa 
nadaljujete z branjem, zapišite vsaj 7 vaših razlogov, zakaj si želite imeti  fi nančno 
zdravo stabilnost. Ti razlogi so vaša notranja moti vacija.

Če si želite fi nančnega zdravja, si morate to obvezno zapisati . Brez želj in razlogov, 
da bi nekaj naredili, ne boste ničesar dosegli.

1. Ali želite posedovati  kvalitetne stvari?

2. Ali si želite bolj raznolikega življenja?

3. Ali želite več časa posveti ti  sprosti tvi, razvedrilu in spoznavanju samega sebe?

4. Ali želite opravljati  delo, ki vas veseli?

5. Ali želite več časa preživeti  z družino in s prijatelji?

6. Ali želite živeti  v hiši, ki je narejena iz naravnih materialov?

7. Ali si želite čez nekaj let prekiniti  zaposlitev in se odpraviti  na potovanje okoli sveta?

8. Ali se želite zdravo prehranjevati ?

9. Ali želite uporabljati  kvalitetna naravna zdravila in kozmeti ko?

10. Ali želite obiskovati  kvalitetne seminarje?

11. Ali želite, da bi vaši otroci obiskovali najboljše šole?

12. Ali želite imeti  manj skrbi?

13. Ali želite imeti  najboljše zdravnike in zdravniško oskrbo?

14. Ali želite več časa preživeti  v naravi?

15. Ali se želite več časa ukvarjati  s svojimi hobiji?

16. Ali želite, da bi vse to imeli tudi vaši otroci, žena, starši in prijatelji?

Na ta vprašanja je dobro odgovoriti  iskreno, če želite pridobiti  moti vacijo 

na poti  do fi nančnega zdravja. Če želite biti  fi nančno stabilni, si je potrebno 

to goreče želeti . Ta močna želja bo vzpodbudila vašo voljo, kar vam bo 

pomagalo, da boste svoje cilje uresničili veliko hitreje. Denar vam mora 

predstavljati  sredstvo in ne cilja – le tako si z njim lahko omogočite 

kvalitetnejše življenje. Če bo vaš cilj samo imeti  denar, zagotovo ne boste 

srečni.

Pri vsakem vprašanju se za nekaj trenutkov ustavite in o njem temeljito 

razmislite. Nikar ne hiti te, gre za vaše življenje!



XIX

»Ne morem si predstavljati, da bi brez knjig postala 

človek, kakršen sem danes. Le kako bi sicer vedela, da 

je nad mojim malim, osamljenim, brezčutnim svetom 

še drug svet? Knjige so mi postale sinonim za svobodo. 

Dokazale so, da lahko človek odpre vrata in stopi 

skoznje.« 

Oprah Winfrey 
Televizijska voditeljica
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še pred slabim desetletjem in pol smo živeli v sistemu, v 

katerem je za nas velikodušno skrbela država. Poskrbela je 

za našo socialno varnost, za brezplačno šolanje in za delovna 

mesta, ki jih je bilo več kot dovolj. Tudi o pokojnini nam ni 

bilo potrebno razmišljati . 

Sedaj pa že lep čas uživamo ali trpimo v prednosti h ali 

slabosti h demokracije in kapitalizma. Slednji posamezniku 

poleg mnogih priložnosti  prinaša tudi odgovornost za lastno 

fi nančno prihodnost ter potrebo po skrbnem načrtovanju 

le-te. Kdor bo to prepozno uvidel, ga lahko čakajo velike 

fi nančne težave.

PROLOG
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Navadili smo se hitrega zadovoljevanja naših umetnih 
želj, s tem pa smo sami sebe prikrajšali za radost, ki 
je prisotna na zmerni poti do uresničitve pravih želja.

v oddaji Oprah Show so gostili bogato ameriško družino, ki se je 
odločila nekaj časa preživeti v krogu revnega afriškega nomadskega 
plemena.

Družina je prispela v kočo, kakršno vidimo samo na televiziji. Hiša 
iz blata, vročina in delo od zore do mraka. Po vodo so morali nekaj 
kilometrov peš, zato so med vračanjem v kočo veliko vode polili. 
Otroci so v začetku jokali in hoteli nazaj v domače udobje, gledati 
televizijo in igrati igrice.

Kasneje pa je družina vzpostavila vez s plemenom. Ugotovitev vseh 
družinskih članov je bila sledeča: »Vsega imamo preveč, živimo 
razsipno in pozabljamo na pomembne stvari v življenju, na odnose, 
pogovor in prijateljstvo.« Otroci, ki so bili prej razvajeni, so kasneje 
začeli bolj ceniti svoje starše in stvari, ki jih imajo doma.

Pleme, ki je sprva delovalo primitivno, je tej družini v resnici zelo 
pomagalo. v civiliziranem svetu se vse vrti okrog potrošništva, 
pozabljamo pa na stvari, ki so resnično pomembne, na ljubezen, mir, 
hvaležnost in medsebojne odnose.

POTROŠNIK - ŽRTEv REKlAM

2

POVPREČEN POTROŠNIK



veliko ljudi je finančno in čustveno zabredlo zelo globoko. Ker ne 
obvladajo položaja, v katerem so se znašli, skušajo zapolniti praznino 
in zato si velikokrat privoščijo stvari, ki niso v skladu z njihovimi 
finančnimi zmožnostmi. To jih pahne še globlje v dolgove. Ne znajo 
se več dokopati do svojega notranjega veselja in zadovoljstva, zato se 
skušajo nekako zamotiti.

Temu bi lahko rekli tudi hipnoza, ki daje človeku lažno veselje do 
življenja.

Navadili smo se hitrega zadovoljevanja umetnih želja, s tem pa smo 
se prikrajšali za radost, ki je prisotna na zmerni poti do uresničitve 
pravih želja.

vsako željo bi radi uresničili čez noč, po nakupu pa hitro izgubimo 
veselje do naše nove lastnine.

V preteklosti so se ljudje ob načrtovanju prihodnjih nakupov zelo 
radostili. Sedeli so za mizo in se pogovarjali o nakupu nove televizije, 
ki jo bodo kupili čez tri mesece, ko bodo privarčevali dovolj denarja.
Jasno je, da preveč pozornosti posvečamo potrošniškim muham. 
Krivo je to, da ne poznamo drugih virov radosti. veliko bolj zadovoljni 
bi bili ob dolgoročnem načrtovanju svojih ciljev.

Vsak kratkotrajni materialni užitek je povezan z bolečino.

Primer: Kupimo hamburger in v jedi morda uživamo 10 minut, takoj 
zatem pa se že začne bolečina – trpijo naši notranji organi, ki morajo 
to nezdravo hrano predelovati. v službi moramo 1 uro trdo delati, da 
si lahko privoščimo ta hamburger. Če uživanje tovrstne hrane preide 

v navado, lahko trpimo zaradi prekomerne telesne teže in potem 
moramo garati za shujševalne pripomočke. Nezdrava prehrana pa 
nam prinaša tudi veliko obolenj. Nadalje trpi naše finančno stanje, 
kar ponovno privede do stresa …

S tem primerom sem želel prikazati, da z vlaganjem denarja v 
nekoristne stvari, ustvarimo veliko bolečin. Kaj šele, če upoštevamo 
vse ozadje (kruto mučenje živali, sekanje gozdov za pašnike itd.).

Resda to ne velja za vse materialne dobrine, saj nam nekatere 
močno olajšajo in polepšajo življenje, pripomorejo k zdravju in nam 
prihranijo denar.

v ZDA so naredili raziskavo, v kateri so raziskali, koliko izdelkov ljudje 
v resnici potrebujejo. Raziskava je pokazala, da v trgovini s 30.000  
izdelki v resnici potrebujemo le 140. Torej kupujmo izdelke, ki jih 
potrebujemo, in mesečno nam bo ostalo veliko več denarja.

Od trenutka, ko se zjutraj zbudimo, do trenutka, ko pridemo v 
službo, smo izpostavljeni propagandi: v nabiralniku imamo vsaj tri 
reklamne prospekte, po radiu slišimo 30 propagandnih sporočil na 
uro, v časopisu pa je že na prvi strani obilica reklamnih oglasov. Na 
poti v službo gremo verjetno mimo 100 jumbo plakatov.

Po izračunih je vsak zahodnjak od rojstva pa do svojega 18. leta 
starosti izpostavljen v povprečju 350.000 reklamam, dnevno pa se 
sreča z grozljivim številom 4.000 komercialnih sporočil!

Frederic Beigbeder: 2.999 sit
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Reklame seveda zelo vplivajo na našo podzavest, s tem pa tudi na 
naše nakupovalne navade. v nas ustvarijo želje, za katere sploh ni 
nujno, da so to naše prave resnične želje. Jaz jih imenujem »UMETNE 
ŽELJE«.

Umetne želje nas odvračajo od naših resničnih želja, zato jih po 
navadi nikoli ne dosežemo. Razmišljajte o vaši pravih, resničnih 
željah.

Navajam odlomke iz knjige 2.999 sit:

»Sem oglaševalec. Ja, onesnažujem svet. Sem tip, ki vam prodaja 
sranje. Ki vas sili, da sanjate o rečeh, ki jih nikoli ne boste imeli. Moje 
poslanstvo je, da se vam cedijo sline. V mojem poklicu si nihče ne želi 
vaše sreče, saj srečni ljudje ne trošijo. Preživljam se tako, da vam lažem 
- in zato me mastno plačujejo. Sem povsod. Ne morete mi pobegniti. 
Kamorkoli pogledate, kraljuje moja reklama. Prepovedujem vam, da 
bi se dolgočasili. Prepovedujem vam, da bi mislili. Terorizem novosti 
mi pomaga pri prodajanju praznine. Odrejam, kaj je Res, kaj Lepo, 
kaj Dobro. Če vam pripopam jogurt na stene vašega mesta, ste lahko 
prepričani, da ga boste kupili. Mislite sicer, da imate pravico izbire, 
toda nekega lepega dne boste prepoznali moj proizvod na polici 
supermarketa in ga kupili, kar tako, samo za pokušino, verjemite mi, 
poznam svoj posel.«

»Mmm, tako fino je prodirati v vaše možgane. Uf, kako uživam v 
vaši desni polovici. Vaša želja ni več samo vaša: vsiljujem vam svojo. 
Prepovedujem vam, da bi si želeli kaj kar tako, po naključju. Vaša želja 
je rezultat investicije, ki se meri v milijardah evrov. Jaz danes odločam, 
kaj boste vi želeli jutri.«

»Vaše trpljenje je tisto, kar poganja posel. V našem žargonu se temu 
reče ‘postnakupno razočaranje’. Nujno rabite kak proizvod, takoj ko ga 
imate, pa že rabite drugega. Hedonizem ni humanizem: je ‘cash-flow‘. 
In njegov moto?«

»Zapravljam, torej sem. Toda, da bi ustvarjali potrebe, je treba vzbujati 
ljubosumje, bolečino, nepotešenost: to so moja orožja. Moja tarča pa 
ste vi.«

Frederic Beigbeder: 2.999 sit
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UNIČEVANJE ZEMlJE
IN ZEMlJANOv
Prekomerno potrošništvo ima grozovite posledice:
- izginjanje tropskega gozda
- izumiranje redkih živalskih vrst
- tanjšanje ozonske plasti
- učinek tople grede
- taljenje ledeniških mas severne in južne poloble
- viharje, poplave in požare
- onesnaženost zemlje, vode in zraka

Odpornost našega imunskega sistema se je znižala. Zaradi izčrpanosti 
prsti in pomanjkanja hranljivih snovi v hrani smo primorani uživati 
vitaminske in mineralne dodatke.

Nekateri umetni vitamini in minerali se obnašajo v telesu tako kot 
naravni, vendar zaradi odsotnosti drugih, pomožnih snovi njihov 
učinek ni isti kot v naravni obliki, določeni vitaminsko-mineralni 
dodatki pa po raziskavah kažejo tudi škodljive učinke (kalcija ni 
v naravni obliki, vitamin A in beta karoten). Zato je bolje uživati 
ekološko pridelano hrano in vitaminsko-mineralne dodatke samo po 
priporočilu zdravnika, saj jih v primeru zdravega načina prehranjevanja 
z zadostno količino ekološko pridelane hrane zdravi odrasli ljudje ne 
potrebujemo.

Trdoživost insektov in klopov, zaradi katerih smo izpostavljeni 
meningitisu in boreliozi, nas sili v uporabo pesticidov in repelentov, s 
čimer dodatno onesnažujemo okolje in zastrupljamo sami sebe. 

Če upoštevamo še strupene potisne pline, ki so v utrjevalcih za 
lase, dezodorantih in drugih sprejih, pa pesticide, umetna gnojila, 
hlape hladilnih tekočin in odpadnih umetnih materialov, je proces 
onesnaževanja neskončen.

Obolevajo tudi domače živali, zlasti tiste, ki jih množično vzgajamo 
na industrializiranih farmah, s čimer dodatno ogrožamo zdravje ljudi.
Kdor misli, da se nam bliža globalna ekološka katastrofa, se moti. 
Ta je že tukaj, njeni učinki pa so dobro vidni. Žalostno je predvsem 
to, da se vse to dogaja kljub izrednemu tehnološkemu napredku ter 
domnevnemu poglabljanju etičnosti in ekološke osveščenosti.

Ali veste?
Če bi ukinili reklamne letake, bi vsako leto ohranili 100 milijonov 
dreves. Zato je priporočljivo, da na poštni nabiralnik nalepimo 
nalepko, ki odklanja reklamne letake. Takšne nalepke so nam na voljo 
na vseh poštah. S tem se bomo izognili tudi nepotrebnim »umetnim 
željam«. 

Povprečna dnevna poraba vode na osebo je v razvitem svetu približno 
300 l, na Madagaskarju pa samo 5,4 l. 

letno se s pesticidi zastrupi 750.000 ljudi na svetu. 

vsak dan zaradi bolezni, povezanih z onesnaženo hrano, zrakom ali 
vodo umre 5.500 otrok. 

Dnevno Zemljan odvrže več kot 1,5 kg odpadkov. To pomeni, da 
dnevno odvržemo kar 9 milijonov ton odpadkov. Z večjo potrošnjo ta 
številka seveda iz dneva v dan narašča.
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v razvitem svetu letno proizvedemo več kot tono odpadkov na osebo. 
Kako bi bilo, če bi te odpadke imeli pred našim domom? štiričlanska 
družina namreč letno odvrže toliko odpadkov, da bi lahko z njimi 
napolnili dvosobno stanovanje. 

Če bi imel ves svet takšno gostoto vozil, kot jo ima zahodni svet, bi 
bilo zraka za dihanje samo še za 10 dni. 

Če bi v vrsto postavili vse plastične kozarce, ki jih proizvedejo v enem 
dnevu, bi z njimi lahko obkrožili Zemljo okoli ekvatorja. 

Zemljani vsako minuto porabimo več kot milijon plastičnih vrečk, od 
tega se 98 % vrečk nikoli ne reciklira. 

John Seymour, Herbert Girardet: Načrt za zeleni planet

AlI POTREBUJEMO,
KAR KUPIMO?
v Angliji so naredili raziskavo, v kateri so v omarah angleških družin 
iskali oblačila, ki še nikoli niso bila nošena. Raziskava je pokazala, 
da je bila vrednost nenošenih oblačil 9 milijard dolarjev. ljudje 
velikokrat kupujemo oblačila, čeprav jih ne potrebujemo. Gremo po 
nakupih, ker nam je dolgčas ali pa smo se ravnokar sprli s partnerjem 
in iščemo potešitev v oblačilih, ki jih potem ne nosimo.

Ali nas takrat, ko nakupujemo, obvladujejo številne potrošniške želje? 
Tem željam se lahko upremo na več načinov:

1. vprašajmo se, če izdelek zares potrebujemo.

2. Natančno izračunajmo, koliko časa moramo delati, da zaslužimo za 
stvari, ki si jih želimo.

3. Razmislimo, če bomo zaradi tega nakupa čez 1 leto živeli boljše 
življenje.

4. Izračunajmo, koliko denarja bi imeli čez 20 let, če bi ta denar 
varčevali v plemenitih kovinah ali vlagali v dobro stoječa podjetja.

5. Ali sedaj živimo boljše življenje, ker smo v preteklosti ves denar 
porabili sproti?

6. Ali nas imajo ljudje kaj raje zaradi naših preteklih nakupov?
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Priporočljivo je, da shranjujemo račune po nakupu in po enem 
mesecu skupaj z družino pregledamo vse račune. Nato si postavimo 
zgoraj navedena vprašanja. Skupaj se dogovorimo, brez katerih 
stvari bi lahko živeli. Naslednji mesec pa kupimo samo stvari, 
za katere smo se dogovorili. Čez mesec si na list papirja pišimo 
občutke, ki so nas spremljali pred in po nakupovanju.

vse izdelke, ki jih običajno kupujemo, ocenimo od 1 do 5. 

Ocena 5 – izdelek nujno potrebujemo in pozitivno vpliva na naše 
zdravje, finančno prihodnost in na okolje
Ocena 4 – izdelek potrebujem
Ocena 3 – brez izdelka lahko živim
Ocena 2 – izdelka ne potrebujem
Ocena 1 – izdelek negativno vpliva na moje zdravje, finančno 
prihodnost in na okolje

Čim hitreje črtajmo izdelke, ki smo jih ocenili z oceno 1, kasneje 
pa se osredotočimo tudi na izdelke, ki smo jih ocenili z oceno 2. Te 
izdelke zamenjajmo z izdelki, ki jih ocenjujemo z ocenama 5 in 4.

Ko bomo to naredili, bomo zelo hitro prišli iz finančne stiske do 
finančne svobode. Postali bomo bolj zadovoljni in zdravi.

Preden se odpravimo po nakupih, si naredimo seznam stvari, ki jih 
potrebujemo, poleg tega pa poskušajmo čas nakupa skrajšati za 
polovico. In še zanimiv nasvet. Nikoli ne hodimo v trgovino lačni.

»Srečni in svobodni so tisti, ki imajo čim manj potreb in 
ne čim več.« 

dr. Hubert Požarnik

ljudje se ženemo za različnimi vrstami užitka in zanj plačujemo 
veliko denarja. Medtem se nam nekatere lepe stvari v življenju 
ponujajo zastonj, le izkoristiti jih moramo: pogovor s prijatelji, 
sprehod, gledanje video smešnic na YouTubu, nasmeh, poslušanje 
glasbe, ples s svojim partnerjem, prijazen pogovor z neznancem, 
gledanje sončnega vzhoda, družinsko kolesarjenje, večerni 
pogovori ob svečah, branje knjig, tek, igranje nogometa, gledanje 
dobrih filmov, pozitivnih dokumentarcev itd.

Te stvari nas nič ne stanejo pa vendar jih le redko izživimo. verjetno 
jih bo potrebno zaračunati, da jih bomo znali ceniti.
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KOLIKO ČASA DElAMO ZA STvARI, 
KI šKODUJEJO NAšEMU ZDRAvJU?
vzemimo primer, da nekdo zasluži 600 EUR in se venomer pritožuje, 
da je brez denarja. le kam gre njegov denar in koliko let bo moral 
delati za stvari, od katerih je tako odvisen, hkrati pa mu jemljejo 
življenjsko energijo in zdravje?

●  80 EUR mesečno porabi za cigarete

●  30 EUR mesečno nameni za alkoholne pijače

●  90 EUR mesečno porabi za druge nepomembne stvari, ki mu 
     prav tako ne koristijo: sladkarije, hitra prehrana, gazirana 
     pijača, kemična čistila itd.

Tako 200 EUR ali tretjino svojega mesečnega prihodka lahko 
porabimo za stvari, ki nam škodujejo. Preprosta logika nam pove, 
da bomo v tem primeru za svoje razvade delali 13,3 let ali 28.160 
ur, torej tretjino svoje delovne dobe. Ali se nam splača delati za te 
razvade tretjino svojega življenja?

v informacijski dobi je zelo pomemben čas. Torej, ko privarčujemo 
denar, v resnici privarčujemo čas, saj nam ni potrebno delati 
nadure, da bi lahko pokrili vse mesečne stroške. Kako bi se počutili, 
če bi naslednjih 5 let delali samo za cigarete? Pozabimo na hrano in 
položnice, kajti ves zaslužek bi porabili samo za cigarete!

Kar nekaj odstotkov ljudi prihaja v isto situacijo, ko nimajo dovolj 
denarja, pri tem pa se ne zavedajo, da tretjino svojega življenja 
delajo za stvari, ki jim ne koristijo, kvečjemu jim škodijo.

INFLACIJA IN ŽIvlJENJSKI 
STROŠKI
Kadar potrošniki svoj denar preveč trošimo (na trgu je preveliko 
povpraševanje), pride do t. i. povpraševalne inflacije, nakar se 
trg odzove z višjimi cenami in država, da inflacijo umiri, navadno 
s povečanimi davki ali višjo obrestno mero, ki posledično vodi k 
povečanju dolgov potrošnikov. Glavni vzrok zadnje nepremičninske 
krize je ravno prekomerna potrošnja v ZDA, z eno besedo 
pohlep, ki mu ni sledila proizvodnja. Inflacija lahko nastane tudi 
zaradi povečanja stroškov v gospodarstvu, na primer podražitve 
energentov (zato je pomembno, kako učinkovita je država pri 
upravljanju stroškov energentov).

Na drugi strani ima tudi premajhna potrošnja negativne učinke, saj 
vodi v slabo gospodarsko rast in večjo brezposelnost. Potrebno je 
torej najti ustrezno ravnotežje med varčevanjem in potrošnjo. Poleg 
vprašanja KOLIKO denarja je pomembno predvsem vprašanje KAM 
potrošnik nameni svoj denar. Ali gre v trajne dobrine ali za dobrine, 
ki zadovoljijo umetno povzročene, hipne želje, ki potrošniku ali 
državi ne prinašajo dodane vrednosti, povzročajo pa stroške (zaradi 
slabe hrane imamo zdravstvene stroške, zaradi onesnaženja okolja 
ekološke, večja realna inflacija dražitve energentov pa na nas vpliva 
dolgoročno).

Prebral sem precej knjig o marketingu in obiskal veliko seminarjev, 
na katerih predavatelji svetujejo podjetnikom, naj cen ne znižujejo, 
ampak raje zvišajo, ker bodo s tem povečali dobiček, poleg tega 
svetujejo, da je veliko bolje, če zraven kaj podarijo, saj kupci občutijo, 
da so pridobili več, pa čeprav morda tega niti ne potrebujejo. S 
takim marketingom še bolj prispevamo k uničevanju narave.
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Ne moremo pričakovati, da se bodo cene umirile, razen v primeru, 
da se močno poveča konkurenčnost, pa še to je vprašanje, saj 
je lahko podjetje tudi delničar vseh konkurenčnih podjetij. Prav 
to svetujejo tudi finančni strokovnjaki, saj lahko tako povečajo 
varnost svojih naložb.

Hkrati še svetujejo, naj raje zaposlijo cenejšo delovno silo ali 
študente. Glede na to ne moremo pričakovati, da se bodo plače 
zvišale, razlika med bogatimi in revnimi pa bo še večja.

Najbolj pereč problem je v tem, da se sindikati pogajajo za zvišanje 
plače za samo 3,5 %. Tisti z najnižjimi dohodki s tem pridobijo na 
mesec okoli 10 EUR dodatka, medtem ko morajo zaradi podražitev 
mesečno odšteti kar 40 EUR več.

Res pa je, da si zaradi dvigovanja zavesti družbe v prihodnosti 
lahko obetamo lepše življenje. Zato je potrebno, da si nenehno 
dvigujemo zavest, saj z ljudmi, ki imajo višjo zavest, ne gre 
manipulirati.

Življenjski stroški rastejo hitreje kot plače. To pomeni, da kupna 
moč pada in je standard ljudi iz leta v leto slabši. v daljšem obdobju 
so razlike še bolj očitne.

Torej kam izginja ta denar? Ravno tukaj se opazi, da je vedno večja 
razlika med bogatimi in revnimi. Ta denar se seveda preusmerja k 
milijarderjem. Politiki jim pri tem pomagajo, saj so tudi sami padli 
v to past.

vsako leto kupujemo manj, pa tega sploh ne opazimo. Res je, da 
se plače zvišujejo, vendar to velja za njihovo nominalno vrednost, 
ne pa tudi za njihovo realno vrednost. Ne moremo se čuditi, da 
so ljudje vedno bolj zadolženi – dolgovi so se namreč v manj kot 
desetih letih povečali kar za 7-krat!

Plača skoraj treh četrtin zaposlenih Američanov je bila leta 1994 
realno za petino nižja kot leta 1973.

Cene energentov se višajo. v obdobju 2000–2007 se je realno 
najbolj dvignila cena zemeljskega plina za gospodinjstva, sledil je 
bencin, zemeljski plin za industrijo, kurilno olje ter dizel. Realna 
cena električne energije se je za industrijo minimalno povišala, za 
gospodinjstva pa celo znižala. Davki so k višjim cenam prispevali 
zelo malo.

Povezava: www.kazalci.arso.gov.si/print?ind_id=121

leta 1996 smo s povprečno plačo kupili skoraj enkrat več kurilnega 
olja. Povsem iz radovednosti sem se lotil izračuna, koliko litrov 
kurilnega olja smo lahko s povprečno neto plačo kupili leta 1996 in 
koliko ga lahko kupimo danes. Povprečna neto plača zaposlenega 
v gospodarstvu je decembra 1996 znašala 81.571 SIT, medtem 
ko je liter ekstra lahkega kurilnega olja stal 36,30 SIT. Povprečen 
Slovenec, zaposlen v gospodarstvu, je tako decembra 1996 lahko z 
eno plačo kupil 2.247 litrov kurilnega olja.



Tabela razvrednotenja denarja - dejanska inflacija
(1000 denarnih enot, ki izgubljajo na vrednosti)
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Ta tabela nam prikazuje, da je 1000 denarnih enot ob 4 % inflaciji v 40 letih izgubilo več kot 
80 % svoje vrednosti. Povedano drugače: če lahko danes za neko vsoto denarja kupimo 10 
kg kruha, bomo lahko čez 40 let za isto vsoto kupili samo še 2 kg kruha. Torej denar hraniti v 
“nogavicah” ni perspektiva.

Leto     2 %     3 %     4 %     5 %    6 %
1    980    970    960    950    940
2    960    941    922    902    884
3    941    913    885    857    831
4    922    885    849    814    781
5    904    859    815    774    734
6    886    833    783     735    690
7    868     808    751    698    648
8    851    784    721    663    610
9    834    760    692    630    573

10    817    737    665    599    539
11    801    715    638    569    506
12    785    694    613    540    476
13    769    673    588    513    447
14    754    653    565    488    420
15    739    633    542    463    395
16    724    614    520    440    372
17    709    596    500    418    349
18    695    578    480    397    328
19    681    561    460    377    309
20    668    544    442    358    290
21    654    527    424    341    273
22    641    512    407    323    256
23    628    496    391    307    241
24    616    481    375    292    226
25    603    467    360    277    213
30    545    401    294    215    156
40    446    296    195    128     84

Ob izračunu plače za marec 2014 je bila cena kurilnega olja brez 
prevoza 991.01 litra, kar znaša 2,2-krat manj kot je leta 1996 ob 
povprečni neto plači v Sloveniji.

Po mojih podatkih je bila leta 1996 cena električne energije okoli 
0,08 EUR, kar pomeni, da dobimo dvakrat več elektrike za povprečno 
plačo kot leta 1996. Torej je električna energija glede na dohodke 
izredno poceni. Res pa je, da imajo starejši ljudje v mislih še vedno 
stare vzorce, saj pravijo, da je elektrika draga.

Se morda spomnite, kakšna je bila cena kurilnega olja pred 17 leti? 
Ali se spomnite, kakšna je bila vaša plača pred 17 leti? Koliko litrov 
olja ste lahko s takratno plačo kupili in koliko litrov olja lahko kupite 
s plačo sedaj? Kam je izginila razlika?

Cena olja se je povišala za okoli 400 %. Cena elektrike pa le za okoli 45 
%. Naftne družbe še nikoli v preteklosti niso imele takšnih dobičkov, 
kot jih imajo sedaj. Zato lahko pričakujemo, da se bomo v prihodnosti 
vozili in ogrevali na elektriko, saj je cena elektrike najbolj stabilna. 
Na elektriko se pred približno 17 leti ni nikakor splačalo ogrevati, 
saj sta bila tako kurilno olje kot plin izredno poceni. Cena elektrike 
se giba manj kot inflacija. Zato trdim, da se ljudem najbolj splača 
ogrevati na elektriko s pomočjo infrardečih (IR) grelnih panelov in 
v določenih primerih tudi s toplotno črpalko (TČ). Elektriko lahko 
pridobivamo iz različnih virov: vetra, vode, geotermalna energije, 
sonca, jedrske energije … Tako da je praktično lahko neomejena. 
Olje in plin pa sta omejena vira in zato je njuna vrednost odvisna od 
tržišča in drugih držav (ZDA, Rusija, Irak itd.).



Če denar vlagamo v naložbe s stvarno vrednostjo, kot so stabilna 
podjetja, nepremičnine, umetnine, starine, plemenite kovine itd., 
se nam z inflacijo ni potrebno obremenjevati, saj stvarna vrednost 
teh naložb ostaja enaka oziroma se ob inflaciji celo veča.

Bogati bodo vedno bogatejši, saj denar v večini vlagajo v stvarno 
vrednost.

2019



Za vse grozote v svetu smo postali 
soodgovorni tudi potrošniki.

Z MODRIMI NAKUPI 
SPREMINJAMO SVET

22

MODER POTROŠNIK

ljudje živimo od plače do plače in kupujemo stvari, ki nam v resnici 
škodijo. 90 % misli usmerjamo v stvari, ki nam ne koristi jo. Zasvojeni 
smo s tem, da moramo imeti  najnovejše stvari, da se moramo 
oblačiti  po zadnji modi. Kupujemo hrano z raznimi škodljivimi 
konzervansi. Potem pa se čudimo, da nas doleti jo različne bolezni. 
Sploh se ne zavedamo, da smo ravno kupci soodgovorni za vse 
grozote, ki se dogajajo na svetu, saj v večini porabimo denar za 
stvari, ki so škodljive za nas, družbo in okolje.

Jezni smo na neeti čna podjetja, hkrati  pa kupujemo njihove 
izdelke in jih s tem delamo še bogatejše. Nasedamo politi kom in 
reklamam, pri tem pa se sploh ne zavedamo, da smo na različne 
načine ustrahovani in smo v resnici daleč od resnične svobode.
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Naša življenja vodi le nekaj posameznikov in ti nas želijo popolnoma 
zasužnjiti na način, da se tega sploh ne bomo zavedali. vse vojne 
imajo svoj namen, in sicer da bi ti posamezniki prišli do še večjega 
bogastva, kot ga že imajo, saj jim prav vojne prinašajo največje 
dobičke. Tudi večina medijev je v rokah teh posameznikov, nam pa 
posredujejo le tiste informacije, ki so koristne tudi zanje.

Daniel Estulin, avtor knjige Skupina Bilderberg, pravi: 

»Če bo zamisel globalnega upravljanja uspela, bo resnično tisto, o 
čemer je sanjal Hitler, pa mu je spodletelo.

Če želimo razumeti usodno nevarnost, moramo zgolj pomisliti, kakšne 
so možne skrajnosti globalne vladavine. Voda in zrak sta ‘globalna 
vira’, enako potemtakem velja za ves življenjski prostor.

Zdaj tega uživamo zastonj ali vsaj skoraj zastonj. Toda ali boste še 
lahko na svojem vrtičku gojili paradižnik, če bo naš planet v roke vzela 
globalna oblast? Kajti tudi zemlja na vašem vrtu je “globalni vir”! Si 
lahko predstavljate, da boste za tisti paradižnik plačevali poseben 
davek?

V naravi davkov je, da se širijo in rastejo, pa četudi nas ovirajo v rasti 
in siromašijo.

Če imate morda občutek, da vam življenjski standard že zdaj pada, 
potem počakajte, kaj še le bo, ko nas udarijo nove obdavčitve. Preko 
obilice vseobsegajočih davkov bomo plačevali najemnino zgolj zato,
da bomo lahko živeli na površju tega planeta.«

ljudem v ozadju lahko vzamemo moč le tako, da se znebimo dolgov, 
saj je njihov namen prav ta, da se ljudje zelo zadolžijo – takrat so 
zaradi strahu pred preživetjem namreč veliko bolj ranljivi in se da z 
njimi veliko lažje manipulirati. Zakaj mislite, da nas v šoli ne učijo, 
kako pravilno ravnati z denarjem?

Dolgov se lahko znebimo na način, da se sprejmemo takšnega kot smo 
in se ne pustimo zavesti reklamam in medijem, ki v nas spodbujajo 
občutek sramu, krivde, straha, ljubosumja itd.

Ustanovitev centralnih bank pripomore k temu, da imajo v obliki 
obresti in inflacije moč nad ljudmi. Seveda je še veliko drugih 
načinov, kako imeti večjo oblast (preko gensko spremenjene hrane, 
izobraževalnega sistema, politike, medijev, religij itd.).

Znanec mi je nekoč rekel, da po svetu hodimo, kot da bi bili 
hipnotizirani. Če pogledamo malce bolje, je res tako. S prekomernim 
potrošništvom smo šli tako daleč, da smo že tik pred tem, da se 
uničimo. vsako leto posekamo več milijonov hektarjev dreves, nato 
pa v časopisih beremo o naravnih katastrofah in o ljudeh, ki ostajajo 
brez domov, nekateri pa tudi brez življenj.

Časopisi večinoma objavljajo negativne novice, ki slabo vplivajo na 
našo podzavest. Pri branju takšnih novic se nam povečuje strah, ki je 
v življenju največja ovira do sreče in uspeha.

Daniel Estulin: Skupina Bilderberg



»V prihodnosti bi se tok denarja moral preusmeriti k ljudem, ki z 
njim modro ravnajo – v nasprotnem primeru sta ekološka in socialna 
katastrofa neizbežni! Le VI lahko naredite korak naprej in postanete 
modri potrošniki ter spretni upravljalci svojega premoženja: naučite 
se, kako denar preusmeriti k sebi, uporabljajte in investirajte ga 
‘holistično’, torej v smislu čim večje osebne, ekološke in družbene 
koristi.«

več truda kot vložimo za pridobitev neke stvari ali za dosego nekega 
rezultata, dlje časa sta prisotna veselje in ljubezen ob našem dosežku. 
Povedano drugače: če se izogibamo trudu, se izogibamo tudi radosti, 
veselju in svobodi.

Ne varčujmo pri stvareh, ki nam pomagajo ohraniti ali okrepiti naše 
zdravje! To je naša največja naložba. Prav zato si je priporočljivo tu 
in tam privoščiti obisk termalnega zdravilišča, se udeležiti športne 
aktivnosti ali uživati v sproščujoči masaži. S tem si odpočijemo, 
naberemo si novih moči za nadaljnje delo ter si pripravimo prostor 
za nove ideje.

In ne varčujmo pri zdravi hrani, uživajmo čim več ekološke predelane 
hrane, saj je na daljše obdobje cenejša.

Ne varčujmo pri stvareh, ki nam lahko dajo dodatno energijo za 
ustvarjanje.

Če si na primer želimo imeti psa, pa si ga zaradi stroškov nočemo 
privoščiti, se zavedajmo, da nam lahko živali dajo mnogo več, kot nam 
odvzamejo z njimi povezani stroški. lahko nam ponovno povrnejo 

lahko naštejem nekaj resničnih težav, ki bi se jih morali lotiti takoj: 
ukinitev gensko spremenjene hrane, ukinitev pesticidov, višji davek 
izdelkom, ki slabo vplivajo na zdravje in so največji onesnaževalci 
okolja, večje subvencije za okolju prijazne izdelke, izobraževanje 
etične finančne pismenosti, medsebojni odnosi, nenavezanost, 
pomoč revnim iz tretjega sveta – predvsem jim ponuditi celostno 
izobraževanje …

Ob branju te knjige boste ugotovili, da večine stvari, ki jih kupujemo, 
sedaj sploh ne potrebujemo in začutili boste, da smo že danes lahko 
srečni in svobodni, saj ne potrebujemo vsega, kar ima naš sosed in 
ostali ljudje. Ugotovili boste, da sreča prihaja iz notranjosti in ne 
od zunanjih okoliščin ter spoznali, da težave v resnici ne obstajajo 
in da si jih ustvarimo sami z našimi negativnimi mislimi. Negativne 
misli pa povzročijo strah, zaradi katerega smo ljudje nesrečni. 
Največji potrošniki pa so prav nesrečni ljudje, saj mislijo, da jih bodo 
materialne dobrine osrečile, vendar so vedno znova razočarani.

vprašajmo se, kam v resnici izginja naš denar, ki smo si ga težko 
prigarali. Ugotovili boste, da smo večino denarja porabili za stvari, ki 
v življenju ne koristijo niti nam niti okolju.

Tudi država bi morala biti moder potrošnik. Če bi država začela 
odpravljati vzroke težav in ne bi samo odpravljala posledic, potem bi 
bili davki lahko v prihodnosti vsaj za polovico nižji.
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Moja prva beležka, v katero sem si zapisoval vse svoje izdatke
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radost do življenja. Dokazano je, da so živali dobri terapevti . Zelo 
malo je dobrin, ki nam lahko dajo toliko radosti  in veselja. Živali nas 
dodatno moti virajo za ustvarjanje in za nove ideje, čeprav se tega niti  
ne zavedamo. Prav tako bomo manj zapravili za dobrine, ki nam ne 
prinašajo toliko koristi  in pristne radosti .

»Svoj uspeh oceni skozi ti sto, čemur si se moral odreči, da 
si ga dosegel.« 

Dalai Lama

Prišel bo čas, ko se bodo ljudje začeli zavedati , da je potrebno 
varčevati  za pokojnino, ker bo ta že čez nekaj let daleč prenizka za 
golo preživetje, kaj šele za normalno življenje.

Na žalost bodo vedno obstajali ljudje, ki ne bodo ukrenili nič, ampak 
bodo živeli v pričakovanju, da bo v starosti  zanje poskrbela država. v 
Ameriki se je leta 2003 na delo vrnilo 1,3 milijona upokojencev, saj 
jim pokojnina ne zadošča za preživetje. 

Obstajajo pa tudi taki upokojenci, ki uživajo sadove preteklega 
varčevanja.

FINANČNI NAČRT in
DRUŽINSKI PRORAČUN
Že pri 17 leti h sem moral oditi  od doma zaradi nasilja v družini. 
Preživljati  sem se moral z zelo nizkimi dohodki. Na mesec sem porabil 
samo 4.000 SIT za hrano. Moral sem biti  zelo varčen, da sem lahko 
plačeval najemnino in ostale stroške. Takrat sem si kupil beležko in 
naredil fi nančni načrt ter si zapisoval vsak strošek.

Meni je fi nančni načrt in beleženje izdatkov zelo koristi lo. Zato močno 
verjamem, da bo tudi vam.

Ta beležka še mi danes veliko pomeni.
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Zato vam priporočam, da si tudi vi zapisujete vse izdatke. Tako 

boste imeli dober pregled nad svojimi financami.

Z mislijo na svojo prihodnost mesečno privarčujmo najmanj 10 % 

zaslužka, preostali denar pa namenimo za življenjske stroške, torej 

za plačilo blaga in storitev drugim ljudem. Predvsem namenimo 

denar za stvari, ki nam na daljši rok koristijo. Ne samo nam, ampak 

tudi človeštvu. Potrebno bo postati etičen in moder potrošnik.

Ali mislite, da ne morete prihraniti 10 % svoje plače? Kaj bi 
naredili, če bi vam delodajalec zmanjšal plačo za 10 %? Ali bi 
že jutri zamenjali zaposlitev? Ali pa bi se enostavno prilagodili?

ljudje smo bitja z navadami in se lahko hitro prilagodimo, še posebej, 
če nas v to prisilijo okoliščine. Če sedaj ne moremo prihraniti teh 10 
%, kako bomo lahko preživeli s 50 % manjšimi dohodki, kolikor bo 
znašala naša pokojnina? Takrat se bomo temu morali prilagoditi, če 
nam bo to po volji ali pa ne; razen, če bomo predhodno varčevali za 
dodatno pokojnino.

Priporočljivo si je v denarnico shranjevati vse račune in jih nato doma 
shraniti v škatlo, ki naj bo na najbolj vidnem mestu. Ob koncu meseca 
je dobro vse račune pregledati z vso družino in z rdečo piko označiti 
tiste izdelke, ki nam ne koristijo. še bolje pa je, da jih ocenimo od 1 do 
5. Ko bomo to počeli, preglejmo še vse ideje za zmanjšanje življenjskih 
stroškov in če nam bodo ideje koristile, jih seveda upoštevajmo. Ob 
koncu vsakega leta pa je dobro narediti celoletni pregled izrednih 
izdatkov in dohodkov ter si zastaviti nove cilje za prihajajoče leto. To 
nam bo dalo velik zagon v novo leto.

Izredni odhodki so v največkrat veliko višji, vendar jih velikokrat 
pozabimo upoštevati. v te stroške spadajo nakup računalnika, avta, 
popravilo ali zamenjava strehe, kopalnice, fasade, nakup kuhinje, 
drugega pohištva, bele tehnike, zamenjava oken, vzdrževanje grelnih 
sistemov in zamenjava le-teh, razni delovni stroji in orodja, smuči, 
kolo itd.

Če te stroške preračunamo v povprečne mesečne stroške, nam lahko 
nanesejo najmanj 200 EUR mesečno. Dlje časa, ko uporabljamo 
stvari, tem bolje je. Zato je smotrno kupovati stvari, ki imajo daljšo 
življenjsko dobo.



v spodnjo tabelo zapišite vse svoje sedanje dohodke in izdatke. Nato zapišite svoje želene 
izdatke in dohodke. Ko boste to naredili, preidite takoj v akcijo!
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VSI IZDATKI                                                                 SEDAJ                                                           ZAŽELENO
Stroški vzdrževanja stanovanja in davki
Najemnina ali odplačevanje hipoteke
Obratovalni stroški (voda, smeti ...)
Elektrika in ogrevanje
Tv, CATv
Telefon, mobilni telefon in internet
vsa zavarovanja
Avto (gorivo, registracija, ostali prevozi …)
Izobraževanje in seminarji
Hobiji in rekreacija
Dopust in izleti
Oblačila 
Hrana in pijača
Odplačevanje kreditov 
vrtec in zasebno šolanje
Domače živali
Časopisi, revije in knjige
Frizer, kozmetika
Zabava, šport in konjički
Žepnina
Dobrodelnost
Ostalo (izredni odhodki)
SKUPAJ
VSI  PRIHODKI                                                             SEDAJ     ZAŽELENO 
Neto plača ali pokojnina
Regres
Stimulacija
Božičnica oz. 13. plača
Kapitalski dobiček (delnice, skladi ...)
Dividende in drugi pasivni prihodki
Otroški dodatek 
Ostali dohodki
SKUPAJ
ZA vARČEvANJE OZ. NAlOŽBE: najmanj 10 %

PRETIRANA vARČNOST
ŠKODUJE
Nekateri ljudje so prepričani, da so varčni, vendar varčujejo na 
napačen način. Morda res prihranijo kakšen evro, toda če pogledamo 
na daljši rok, ravno zaradi pretirane varčnosti drugje izgubljajo še več 
denarja.

Ti ljudje so ponavadi preveč sebični in imajo zaradi tega tudi manj 
prijateljev. Res pa je, da obstaja kar nekaj srčnih ljudi, ki se zaradi 
določenih stvari s težavo prebijajo skozi mesec. Če bi imeli ti ljudje 
več denarja, bi ga tudi z veseljem delili.

Na drugi strani imamo ljudi, ki tudi takrat, ko imajo veliko denarja, le-
tega neradi delijo. Ponavadi kupujejo manj kvalitetne stvari, ki slabo 
vplivajo na njihovo zdravje in kvaliteto življenja. Imajo manj energije 
za ustvarjanje, s tem pa dodatno izgubljajo denar. Ne privoščijo si 
seminarjev in delavnic, kar bi jim življenje spremenilo na boljše. Ne 
kupujejo si zdrave prehrane, kar bi jim lahko preprečilo morebitna 
obolenja.

Finančno pismeni ljudje dobro knjigo raje kupijo, kot si jo sposodijo. 
Res pa je, da niso vse knjige takšne, da bi jih morali imeti na polici. 
Knjige, ki so zelo koristne, so predvsem priročniki, ki nam lahko 
pridejo prav skoraj vsak dan.

Dobro je, da z nakupom knjige podprete avtorje, ki vam za nizko ceno 
nesebično nudijo nasvete neprecenljive vrednosti.
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Ko govorim o varčevanju, ne govorim o tisti vrsti varčevanja, pri 
kateri smo vedno za nekaj prikrajšani. Kupujmo si boljše, lepše in 
kvalitetnejše stvari, saj jih bomo dlje časa uporabljali.

Primer: 

Če si kupimo jakno, ki si jo zelo želimo in nam zelo pristaja, čeprav 
stane 100 EUR, jo bomo uporabljali dlje časa in bo v resnici cenejša, 
kot če bi kupili navidez cenejšo jakno, ki nam ni preveč všeč, kupili 
pa smo jo samo zato, ker je bila v akciji.

Jakna, ki nam ni preveč všeč, stane 20 EUR. Nosili bi jo na primer 
samo 100 ur. Torej smo za 1 uro nošenja porabili 0,2 EUR. Če pa 
bi kupili jakno za 100 EUR, ki nam je zelo pri srcu, in bi jo nosili na 
primer 1.000 ur, bi nas ura nošenja stala 0,1 EUR.

Na prvi pogled izgleda, da nas je jakna, ki nam je pri srcu, stala 
petkrat več, v resnici pa je za vsaj polovico cenejša, kaj šele, 
če upoštevamo, da smo bili v njej veliko bolj samozavestni. S 
samozavestjo dobimo veliko življenjske energije, kar pa vpliva tudi 
na naše dohodke.

»Najbolj zadovoljen je tisti, ki denar porablja in varčuje, 
saj je tako užitek dvojen.« 

Samuel Johnson



Če nimamo finančne zaščite, smo 
nenehno pod stresom, kar ogroža 
naše zdravje.

Če želimo postati finančno svobodni, si najprej ustvarimo finančno 
zaščito. To pomeni, da prihranimo toliko denarja, da se lahko ob 
izgubi službe z njim preživljamo še vsaj 6 mesecev.

Če smo ljudje brez finančne zaščite, smo pripravljeni delati za nižjo 
plačo. Če pa nas doleti kakšen nepredviden strošek, smo prisiljeni 
vzeti posojilo ali pa za nizko ceno prodati kakšno stvar. Iz strahu pred 
izgubo zaposlitve smo žrtve manipulacij in stežka naredimo korak 
naprej: ne upamo si poiskati zaposlitve, ki bi nas veselila. Tako 40 let 
opravljamo delo, ki nam jemlje zdravje, življenjsko energijo in veselje 
do življenja.

Če nimamo finančne zaščite, ob nepredvidenih stroških jemljemo 
drage potrošniške kredite. vsak kreditojemalec pa pri kreditu s 
5-letnim obdobjem odplačevanja opravi približno 1.000 delovnih ur 
samo za banko!

VARČEVANJE ZA 
FINANČNO ZAŠČITO

36

ZAKAJ VARČEVATI
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Če torej najamemo kredit v vrednosti 6.000 EUR, potem banki vsak 
mesec podarimo 50 EUR! večina ljudi to počne vse življenje in tako 
živi na umetnem standardu.

Ne nasprotujem bančnim kreditom, kajti z njimi lahko obogatimo. 
lahko pa tudi pa bankrotiramo. S krediti si lahko ustvarimo zelo 
veliko premoženje, vse pa je odvisno od naše finančne pismenosti. 
Obstajajo pa ljudje, ki nujno potrebujejo denar, da poplačajo dolgove. 
Zaradi tega so bili pripravljeni svojo nepremičnino prodati za več kot 
20 % ceneje. To pa lahko pomeni več kot 20.000 EUR izgube.

Če mesečno prihranimo samo 50 EUR, kaj mislite, koliko časa 
bi potrebovali, da bi prišli do zneska, ki ga izgubimo pri prodaji 
nepremičnine, ker nimamo finančne zaščite? Izračunajte!

Leta 1996 je sodišče v ljubljani mesečno prejelo od osem do deset 
predlogov za izvršbo na nepremičnine, sedaj prejme od 450 do 
900 predlogov in številka iz meseca v mesec raste. ljudje vzamejo 
hipotekarni kredit, čeprav niso zmožni plačevati obrokov. vsak, 
ki najame kredit, bi moral imeti za vsaj 6 mesecev prihrankov, da 
bi lahko plačeval vse življenjske stroške in obrok kredita. Živimo 
seveda v času, kjer lahko čez noč izgubimo zaposlitev, s tem pa tudi 
nepremičnino, na katero smo vzeli hipotekarni kredit.

Če nimamo finančne zaščite, smo nenehno pod stresom, kar ogroža 
naše zdravje (pri ženskah je lahko posledica težave z jajčniki, pri 
moških pa težave s prostato, težave imamo lahko tudi s spodnjim 
delom hrbta).

Eden izmed glavnih povzročiteljev stresa je torej navezanost na denar, 
ta pa nas ima najbolj v oblasti takrat, ko nimamo finančne zaščite. Če 
torej nimamo finančne zaščite, ima denar oblast nad nami, namesto 
da bi mi imeli oblast nad njim.



POSTAvIMO SI VIŠJE CILJE

Če bomo o cilju razmišljali samo nekaj ur na leto, ga po 
vsej verjetnosti ne bomo dosegli nikoli.

• Ali imamo jasno postavljene cilje?

• Ali bi čez 10 let radi živeli enako, kot živimo danes?

• Kaj smo naredili ta teden, da bi se približali cilju?

Potrebno si je postaviti višje cilje in jih zapisati. Zapisani cilji naj bodo 
vedno na vidnem mestu: lahko listek z njimi damo v denarnico ali pa  
ga nalepimo na ogledalo v kopalnici.

Postavimo si kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne cilje. Določimo 
datum, do katerega želimo te cilje doseči, potem pa se korak za 
korakom odpravimo proti njim. vedno, ko smo slabe volje in brez 
samozavesti, preberimo zapisane cilje in opazili bomo, da se nam 
nivo življenjske energije dviga. S tem, ko bomo imeli več energije, 
bomo lahko hitreje prišli do želenih ciljev.

ljudje, ki imajo jasno postavljene cilje, se veliko lažje odrečejo 
umetnim željam in si zato tudi prihranijo veliko denarja. ljudje z 
velikimi potrošniškimi dolgovi ponavadi nimajo postavljeni svojih 
ciljev in živijo v nenehnem strahu pred preživetjem.

Priporočljivo je, da se za vsak dosežen cilj nagradimo s simbolično 
nagrado. Te nagrade naj bodo na vidnem mestu. Ko bomo imeli 

težave s samozavestjo, pomislimo na nagrade, ki  nas bodo spomnile, 
kaj smo v življenju že dosegli. Zagotovo se nam bo v hipu dvignil nivo 
samozavesti in samozaupanja. Torej, če si v življenju postavljamo 
jasne cilje in če zanje naredimo natančen načrt, kako jih bomo 
uresničili, se bomo izognili več kot 90 % težavam.

Močneje bomo verjeli v cilj, hitreje ga bomo uresničili. vedno, ko 
se nam pojavi resnična želja, se podzavest naravna na rešitve, kako  
najhitreje priti do želenega cilja. Ali ste morda že opazili, da nam je 
ravno takrat, ko se nam je pojavila želja, prišla na misel kakšna dobra 
ideja, s katero bi lahko zaslužili toliko denarja, da bi si lahko želeno 
stvar kupili. Težava je v tem, da mislimo, da nismo dovolj sposobni 
oziroma se ne spravimo v akcijo, da bi to idejo uresničili.

Hkrati pa ne pozabimo živeti tukaj in sedaj, saj je v sedanjem 
trenutku največ moči. Takrat ni prisotnega strahu in tako podzavest 
lažje uresničuje postavljene cilje. Če bomo živeli samo v prihodnosti, 
bomo težje dosegli zastavljeni cilj. Postaviti si je potrebno jasen cilj 
in potem zaupati, da se bo uresničil, hkrati pa uživati na poti do cilja. 
Modri ljudje so ugotovili, da je pot tista, ki nam prinaša srečo, in ne 
cilj.

Vsi ljudje uresničujemo cilje – če ne svojih, pa tuje. Če sami nimamo 
zastavljenih ciljev, smo lahek plen za tiste, ki jih imajo. Takrat drugim 
pomagamo uresničevati njihove cilje.
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vARČEvANJE
ZA POKOJNINO
Prvi pokojninski sistem so uvedli konec 19. stoletja. Na začetku 20. 
stoletja je za enega upokojenca delalo 45 delavcev. Okoli leta 2020 
pa bo za enega upokojenca delal le še en delavec, kar pomeni, da bo 
obstoječi pokojninski sistem v bližnji prihodnosti preprosto propadel. 
Morda bomo prejemali majhno socialno podporo, to pa bo premalo 
tudi za golo preživetje.

Ko se bodo povojne generacije upokojile, bo v pokojninskem sistemu 
nastala velika luknja. Država bo ta denar pridobila od:

● podaljševanja delovne dobe,

● povišanja prispevkov za invalidsko in pokojninsko zavarovanje,

● zmanjševanja pokojnin (pokojnina bo v prihodnosti znašala manj  

    kot 50 % plače),

● podaljševanja delovnega časa itd.

vzemimo kot primer starejšega gospoda, ki je s 47 leti odšel v dom za 
ostarele. Njegova pokojnina je znašala približno 300 EUR, za bivanje 
v domu pa je potreboval približno 500 EUR. Manjkajoči znesek sta 
morala vsak mesec doplačati njegovi hčerki. Možakar ni bil nikoli 
ravno vzoren oče, zato sta hčerki neradi privolili v sofinanciranje 
njegovega bivanja v domu. Njihovi odnosi so se zaradi tega še 
dodatno poslabšali.

Če svojim otrokom ne želimo na stara leta predstavljati finančnega 
bremena, poskrbimo za dodatno pokojnino.

Ker se življenjska doba podaljšuje, lahko kot upokojenci živimo še 40 
let čudovitega življenja ali pa trpljenja. vse je odvisno od nas samih.

Na srečo lahko s pomočjo različnih načinov varčevanja in investiranja 
sami določimo višino svoje bodoče rente. Ta je odvisna od višine 
mesečnega vložka, ki smo ga pripravljeni odšteti in od donosnosti 
investicijske naložbe, ki smo si jo izbrali. Pazite, od katerih 
strokovnjakov se boste učili finančne pismenosti. Sam predlagam 
knjige Roberta Kiyosaki.



15 NASVETOV 
KAKO ZMANJŠATI 
ŽIVLJENJSKE STROŠKE,
NE DA BI BILI ZA KAR 
KOLI PRIKRAJŠANI
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ZMANJŠANJE STROŠKOV

Ko prihranimo denar, prihranimo ČAS in ENERGIJO.

Zavedati  se moramo, da ti sti , ki ima višjo vsoto denarja, v svoje 
življenje pritegne še več denarja. Takrat si tudi upa pogajati  za višjo 
plačo, ima možnost vlagati  v donosnejše naložbe, lahko ustanovi 
svoje lastno podjetje, ki mu prinese večje dohodke in tako lahko v 
manj kot v peti h leti h uredi fi nančno zdrave temelje.

Ko že imamo nekaj denarja privarčevanega, si ne delamo skrbi 
z denarjem, ampak vso svojo energijo usmerimo v ti sto, kar nas v 
resnici osrečuje.

Nasvete, ki jih podajam v tej knjigi, so nam že poznani. Moj namen 
pa je, da s pomočjo izračunov tudi prikažem, koliko denarja po 
nepotrebnem vržemo proč in kako lahko – če ta denar prihranimo 
– pridemo do zdrave fi nančne stabilnosti . Predvsem vas želim 
vzpodbuditi  k akciji!

Pred pričetkom branja sledečih nasvetov si priskrbimo prazen list 
papirja, na katerega si bomo lahko zapisali ti ste nasvete, ki nam 
koristi jo. S tem se bodo naše akti vnosti  za dosego fi nančne zdrave 
stabilnosti  že začele!
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Kako prihraniti  pri ogrevanju

Cena naft e se bo v prihodnje nenehno višala, saj njena cena 
postopoma raste že od dneva, ko so jo odkrili. vzrok za to je spoznanje, 
da so zaloge omejene, nenadna povečanja cene pa lahko povzročijo 
skokovit razvoj v Indiji in na Kitajskem ter politi čne ali vojne napetosti  
na naft onosnih področjih. Seveda pa pri plinu ni nič kaj drugače. 
Prihaja obdobje vojn zaradi plina. Rusi že imajo monopol nad plinom.
Prihodnost je v električnem ogrevanju – toplotne črpalke (TČ) in 
infrardeči (IR) grelni paneli. Seveda prihaja čas, ko bodo IR grelni 
paneli zamenjali obstoječe drage zakomplicirane grelne sisteme.

IR grelni paneli imajo številne prednosti  in dejansko najmanj 
obremenjujejo okolje ter družinski proračun. Na navedeni angleški 
spletni strani je bilo narejenih veliko študij in testov:
 
www.greenenergy-eu.com/knowledge-centre/case-studies.php

Nekaj poglavitnih prednosti  IR GRELNIH PANELOV

●  Prihranijo do 65 % pri stroških ogrevanja ob približno 60 % nižji 
investi ciji.
● Poziti vni vpliv na zdravje in počutje.
● Naraven občutek toplote.
● Enakomerno razporejena toplota.
● Stene in tla so toplejša med 3-5 oC, kar zmanjša možnost za pojav 
vlage in plesni.
● Nimajo gibljivih delov in niso povezani z vodo, kar omogoča  

za najmanj 2-krat daljšo življenjsko dobo od klasičnih sistemov  
ogrevanja.
● Zelo majhen poseg v okolje, saj se pri izdelavi IR panelov porabi 
nekaj 10-krat manj energije in seveda tudi pri recikliranju (za hišo v 
velikosti  150 m2 je skupna teža IR panelov le okoli 50 kg. Pri klasičnih 
sistemih pa več kot 1000 kg).
● Delujejo na elektriko.
● Enostavna montaža - brez velikega posega.
● Ni vzdrževanja.
● Enostavno upravljanje.
● Postopna investi cija - danes opremimo kopalnico, jutri dnevno 
    sobo itd.
● Sodoben dizajn (kot slika).
● Enostavna premontaža v drug prostor.

OPOZORILO!
v kolikor vam podjetje določi napačne moči in pozicijo IR panelov, se lahko 

zgodi, da boste imeli do 35 % višje stroške ogrevanja kot pri strokovnem 

svetovanju. Zato odsvetujem nakup IR panelov preko spletne trgovine. 

Zahtevajte od podjetja, da si pred nakupom ogledajo vaše prostore in 

nato določijo izbiro moči IR panelov. Priporočam pa toplotno izolacijo 

bivalnih prostorov. vložen denar se vam bo povrnil med 7 in 20 leti . Seveda 

je odvisno od številnih dejavnikov. včasih lahko prihranimo energijo že z 

majhnimi spremembami – notranje stene prebarvamo z energetsko varčno 

barvo, v kolikor želimo imeti  toplejše stene in s tem zmanjšamo možnost 

za pojav vlage in plesni. Predlagam tudi izolacijo iz celuloze in industrijske 

konoplje. Namesti te tudi lokalni prezračevalni sistem.



Splača se nam kupovati stvari, s katerimi privarčujemo. vložek se nam 
pri nekaterih produktih povrne že v manj kot enem letu – pomembno  
je, da vsaki dve leti odstranimo vodni kamen. 

Z nekaterimi nakupi lahko tudi privarčujemo: 

- tesnilo za tesnjenje oken in vrat,

- razni izolacijski materiali,

- zbiralnik deževnice,

- gospodinjski aparati z oznako A+, saj sodobni hladilniki  

  energijskega razreda A+ porabijo do 80 % manj energije kot 

  naprave iz razreda G,

- LED svetila,

- IR grelni paneli,

- varčni električni grelnik vode s spominom,

- energetsko varčna barva,

- varčna ročica za tuširanje itd.

Kot primer bom navedel gospo, ki ima do službe okoli 700 metrov in 
se vozi z avtomobilom. v povprečju dnevno preživi v avtomobilu  okoli 
10 minut. Mesečni stroški za avtomobil, kredit, gorivo, popravila, 
zavarovanje in drugo znašajo 250 EUR na mesec, njena plača pa je 
500 EUR. Torej mora za 10 minut vožnje delati kar 4 ure dnevno!

Ali smo pripravljeni delati 4 ure dnevno za 10 minut vožnje 
na dan?

Ko sva imela z ženo avto na popravilu, se je ona v službo vozila s 
kolesom. Kmalu je ugotovila, da ima več volje in je pridobila veliko 
energije za dodatno delo. Spoznala je, da prekomerno udobje 
spodkopava voljo do življenja. Od takrat dalje se v službo vozi s 
kolesom, včasih pa gre tudi peš.

Če sodelavec živi v istem kraju ali se v službo vozi skozi naš kraj, se 
dogovorimo za skupno vožnjo. lahko se peljemo tudi s sosedom, 
če se seveda vozi v isto smer. Ali ni bolj prijetno, če imamo ob sebi 
družbo? Poleg tega je to tudi način, kako manj onesnaževati naravo.

Na delo se v povprečju vozi 1,3 potnika na avtomobil. Če bi bil v 
avtomobilu še vsaj en potnik več, bi na dan prihranili kar 2.400.000 
litrov bencina.

3.

4847

Z modrimi nakupi do 4-krat
več denarja in čistejše narave

Kako prihraniti gorivo



Če imamo do službe manj kot 4 kilometre, se raje sprehodimo ali pa 
se peljimo s kolesom. To bo utrdilo naše zdravje in povrnila se nam 
bo življenjska energija.

Uporabljajmo javna prevozna sredstva in prevozi.org. Če delamo 
v centru mesta in porabimo veliko denarja za parkirnine, je bolj 
smiselno, da parkiramo na obrobju mesta, potem pa se v center 
sprehodimo.

vozimo z zmerno hitrostjo; večina vozil ima v povprečju kar 18 % 
manjšo porabo goriva pri 90 km/h kot pri 100 km/h.

Če je tlak v gumah za 0,5 % bara prenizek, porabimo med vožnjo za 
5 % več goriva.

Gorivo lahko prihranimo tudi, če izdelke nakupujemo preko interneta. 
vedno več je ljudi, ki nakupujejo na tak način. Prihranili bomo seveda 
tudi čas, ki pa ga raje izkoristimo za družino, prijatelje in za svoje 
hobije.

Obstaja tudi naprava na plin, ki jo lahko vgradimo v avto, in tako 
prihranimo okoli 40 % denarja. vložek v to napravo je okoli 1.500 
EUR. Sami si izračunajmo, v kolikšnem času bi se nam investicija 
povrnila. Seveda pa moramo računati, da se bo v prihodnosti precej 
dražil tudi plin. veliko bolj ekološki so električni avtomobili, ki se 
bodo sčasoma pocenili. 

v londonu mora vsak, ki se pripelje v center in uporablja fosilna 
goriva, plačati visoko takso, tako da je bilo tam leta 2007 že približno 
10.000 električnih avtomobilov.

Za proizvodnjo enega novega avtomobila se porabi zelo veliko 
energije in s tem zelo onesnažujemo okolje. ljudje manj škodujemo 
naravi, če se vozimo dlje časa s starim avtomobilom, kot če si kupimo 
nov avto, ki ima manjšo porabo. Kupiti ga je pametno samo, če ga 
bomo vozili vsaj 12 let in je naš sedanji avto star več kot 12 let.

Če bomo želeli v prihodnosti napraviti kaj v korist našega planeta 
in za prihodnost naših otrok, bomo denar morali investirati tudi v 
nakupovanje zemljišč, ki jih bomo pogozdovali, pri tem pa ne bomo 
smeli dovoliti, da drevesa sekajo za potrošniške namene.

5049



vedno več ljudi ima težave s prekomerno težo. Ta slabo vpliva na 
zdravje in splošno počutje, pa tudi na samozavest. Predebeli ljudje 
porabijo ogromne vsote denarja za shujševalne naprave, diete in 
tablete.

v razvitem svetu se bojujemo s problemom debelosti, medtem ko 
v nerazvitem primanjkuje hrane. Tako eni kot drugi porabijo veliko 
denarja za zdravje in za reševanje problemov, povezanih s hrano.

Prenajedanje ni zdravo! Jesti je potrebno prenehati, še preden se 
pojavi občutek sitosti, saj signal za poln želodec zamuja za 20 minut. 
Zato je potrebno jesti počasi, saj nas preveliki obroki utrudijo in 
uspavajo. Nekateri imajo navado, da skuhajo več hrane, kot je lahko 
pojejo, potem pa do 20 % hrane vržejo v smeti. Kar lahko pomeni 
tudi 50 EUR ali več izgubljenega denarja na mesec. Ali si lahko 
privoščimo, da vsak mesec zavržemo 50 EUR? v tem primeru delamo 
16 ur mesečno samo za hrano, ki jo potem vržemo proč. In to vsak 
mesec. 

Pred nakupovanjem hrane je potrebno jesti. Kdor nakupuje lačen, bo 
po nepotrebnem zapravil več. Če hočemo nakupovati varčno, je bolje 
kupovati hrano v majhnih embalažah. Če kupimo 200 g čokolado, je 
zelo verjetno, da jo bomo prav tako pojedli v enem dnevu, kot če bi 
kupili samo 100 g. Hrano, ki traja dlje, na primer koruzni zdrob, moko, 
drobtine, vloženo zelenjavo in podobne izdelke, pa je bolj smiselno 
kupovati v večjih količinah, saj za večjo količino plačamo manj.

Poskušajmo prepoloviti sredstva, ki jih porabimo pri določenem 
opravilu. 

Pri umivanju las lahko poskusimo porabiti polovico manj šampona 
kot do sedaj. To bo dobro vplivalo tudi na zdravje lasišča. Porabimo 
lahko tudi polovico manj pralnih in čistilnih sredstev, saj lahko 
z enako količino kvalitetno očistimo površine in oblačila, manjša 
poraba čistil pa bo ugodno vplivala tudi na naše zdravje. Uporabimo 
okolju prijazna čistila, ki jih kupimo v trgovinah z zdravo prehrano. 
Uporabimo lahko tudi za polovico manj mehčalca, kot je navedeno 
v navodilu proizvajalca. Mnogi ga sploh ne uporabljajo, drugi ga 
nadomestijo z indijskimi oreški, ki so odlično pralno sredstvo in 
nadomestijo tudi pralni prašek. Tudi likanje z likalnikom, ki proizvaja 
suho paro, ima podoben učinek kot uporaba mehčalca. Pri pripravi 
solate običajno uporabljamo preveč kisa in olja, kar tudi ni najbolj 
zdravo. veliko bolj priporočljivo je kis nadomestiti z limono. ljudje 
porabimo kar štirikrat več zobne paste, kot je potrebno. Namesto da 
frizerja obiščemo enkrat tedensko, ga lahko samo vsak drugi teden. 
Enako lahko naredimo z obiski v avtopralnici. Mlajši uporabniki še 
posebej radi svoje mobilne telefone vsakih nekaj mesecev zamenjajo 
za novejše modele. Pametnejši je nakup kvalitetnejšega modela, ki 
bo s pogosto uporabo zdržal do tri leta, ko bo spet čas za novi model. 

S tem ko recikliramo, bomo uporabili tudi za polovico manjšo posodo 
za smeti in s tem še dodatno prihranili denar.

Ko skrbimo za okolje, hkrati skrbimo za svoje finančno stanje.

5.
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Koliko hrane in denarja
vržemo v smeti

Zakaj je manj 
lahko tudi več



še pred nedavnim smo živeli v času, ko smo si veliko več posojali 
med seboj. Sedaj, v kapitalističnih časih, pa so na nas močno vplivale 
reklame in nas prepričale, da moramo vse imeti sami.

S prijatelji, sosedi, sorodniki, sodelavci in znanci si lahko izmenjujemo 
in posojamo nekatere stvari, orodja, stroje, pripomočke za rekreacijo 
in drugo. Zakaj bi vse stvari kupili, ko pa si jih lahko izposodimo? 
Sosed nam lahko posodi kosilnico, mi pa njemu škarje za obrezovanje 
žive meje. Privarčevani denar pa lahko investirata vsak po svoje.

lahko si izmenjujemo tudi usluge; nekomu popravimo računalnik, 
nakar nam ta oseba lahko vrne uslugo s popravilom avtomobila …

Izposoja pa se v nekaterih primerih vseeno ne izplača; odvisno je od 
situacije in predmeta, ki ga potrebujemo.

6. 7.
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Dandanes imajo otroci preveč igrač, med njimi celo takšne, ki so 
narejene iz materialov, ki slabo vplivajo na njihovo zdravje in počutje.

Nekatere igrače celo zavirajo otrokovo domišljijo in ustvarjalnost. 
Bolje je, da otroka naučimo izdelovati igrače iz lesa ali tekstila, saj 
ima otrok v času svojega razvoja več koristi od igre s koščkom lesa 
kot od industrijsko narejene igrače z vsemi dodatki. Košček lesa lahko 
obdela ali uporabi v različne namene, s čimer dodatno krepi svojo 
domišljijo in ustvarjalnost.

S tem da bomo igrače izdelovali skupaj z otrokom, bomo prihranili 
nekaj denarja in hkrati zgradili ter poglobili pristen odnos.

Že Albert Einstein je rekel: »Domišljija je pomembnejša od znanja.«

Ali se izposoja splača ali neOtroci imajo preveč igrač



Kvalitetne stvari uporabljamo dlje in s tem včasih lahko veliko 
prihranimo. Podajam primer, zakaj je včasih bolje kupovati kvalitetne 
izdelke.

Primer:

Za samo 15 EUR smo kupili čevlje slabše kvalitete, ki smo jih lahko 
uporabljali le leto dni. Kasneje pa smo kupili kvalitetnejše, za katere 
smo sicer odšteli 60 EUR, vendar smo jih nosili kar 4 leta. Ko 
ugotavljamo, kateri izbor je ugodnejši, upoštevajmo tudi posredne 
stroške, ki nastanejo v prvem primeru: pogostejše obiskovanje 
trgovin in s tem povezani povečani stroški prevoza, nepotrebna 
izguba dragocenega časa itd. Kakovostne stvari, ki so na prvi pogled 
sicer 4-krat dražje, so lahko vsaj za 50 % cenejše. Ni pa vedno tako. 
manj kakovostni izdelki v večini slabo vplivajo tudi na naše zdravje, to 
pa s seboj prinaša še dodatne stroške. Kakovostne stvari lahko trajajo 
tudi do 5-krat dlje, vse je pa seveda odvisno od izdelka.

Oblačila iz industrijske konoplje so zelo kvalitetna, saj imajo kar 
3-krat daljšo življenjsko dobo. Industrijska konoplja je plevel in za 
njeno rast ni potrebno uporabljati pesticidov. Zato je njena obdelava 
100 % ekološka.

Strokovnjaki so mnenja, da lahko globalno segrevanje rešimo tudi 
s pomočjo industrijske konoplje. vsa genetsko predelana hrana 
je cenejša, na daljši rok pa občutnejše dražja. Zdravju in naravi je 
lahko zelo škodljiva. Vse, kar je poceni, je lahko na daljši rok veliko 
dražje. Zato raje kupujmo ekološko pridelano hrano. Ne verjemimo 
vsem znanstvenikom, saj 95 % znanstvenikov dela za industrijo, le 
5 % pa jih je neodvisnih. Priporočam ogled dokumentarnega filma 

Dolgovi se povečujejo, saj smo ljudje postali žrtve potrošniške mrzlice, 
iz katere se zelo težko izvlečemo. Plače izgubljajo na realni vrednosti, 
zaradi česar imamo vedno slabši standard. v Sloveniji smo dolgove 
v zadnjih 10 letih povečali kar za sedemkrat. Resnično bo potrebno 
nekaj storiti, kajti drugače bomo vse življenje sužnji denarja.

Primera:

Če 600.000 Slovencev koristi limit v povprečju 1.500 EUR, vsi skupaj 
bankam letno podarimo približno 100 milijonov evrov.

Če imamo odobrenega 3.000 EUR limita, zaradi katerega moramo 
plačevati približno 350 EUR letnih obresti, bomo v 30 letih podarili 
banki več kot 10.000 EUR. Če bi imeli finančno zaščito, ga ne bi 
potrebovali in bi lahko teh 350 EUR letno vlagali v stvari, ki nas 
v resnici osrečujejo. Če pa denar nujno potrebujemo, je bolje, da 
namesto limita najamemo kratkoročni kredit, kajti pri kreditu bomo 
imeli za nekaj odstotkov nižje obresti.

Life running out of control (Življenje beži izpod nadzora). Ta odličen 
dokumentarec nam veliko pove o gensko spremenjeni hrani.

Če proizvajalec verjame v stvar, ki jo je naredil, seveda postavi tudi 
višjo ceno. Tako smo primer pri prodaji avtomobila, ki ima manjšo 
okvaro in jo želimo prikriti, manj samozavestni, čeprav okvara ni 
vidna. Prodali ga bomo prvemu kupcu, pa čeprav nam bo ta znižal 
ceno za 30 %. Če bi bil avto v brezhibnem stanju, bi bili veliko bolj 
samozavestni, zanj bi postavili višjo ceno in pri njej vztrajali dlje časa.

8.
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limit ali 10.500 €

Ali prihranimo, če 
kupujemo kvalitetne 
stvari



Če nameravamo vzeti kredit, se dobro pozanimajmo, kakšna je 
obrestna mera in kakšni so drugi stroški posojila. Nekatere banke 
nam ponujajo manjše stroške posojila, kot njihova konkurenca, imajo 
pa morda zato višjo obrestno mero, kar v daljšem obdobju pomeni 
veliko razliko.

vzemimo primer, da vzamemo posojilo v višini 20.000 EUR in bomo 
to posojilo vračali 15 let. Prva banka ima za 1 % višjo obrestno mero 
kot njihova konkurenčna banka, kar pa na prvi pogled ne izgleda tako 
veliko. Poglejmo, koliko denarja bi izgubili, če bi posojilo vzeli pri 
dražji banki. v petnajstih letih bi izgubili približno 1.800 EUR. Ali se 
nam splača investirati 3 ure svojega časa in se pozanimati, kje bi lahko 
dobili najugodnejši kredit? v treh urah bi zaslužili kar 1.800 EUR!

Seveda sem vam dolžan podrobnejšo razlago: pri cenejši banki 
bi plačevali v povprečju 10 EUR manjši mesečni obrok in če to 
pomnožimo s 180 meseci (15 let), dobimo 1.800 EUR.

Z manjšim avtomobilom bomo letno prihranili več kot 240 EUR. 
Porabili bomo manj goriva, imeli bomo nižji mesečni obrok kredita, 
vzdrževanje in zavarovanje bosta cenejša itd.

Če smo v tridesetih letih za volanom presedeli 5.000 ur (v povprečju 
okoli 30 minut na dan), nas ena ura vožnje z večjim avtomobilom 
stane okoli 19 €.

Ker smo se odločili za manjši avtomobil, letno prihranimo 240 EUR, 
kar nam v 30 letih prinese kar lep kupček denarja. 

v primeru, da je situacija drugačna in imamo na razpolago oba 
avtomobila - manjšega in večjega; za vožnjo z manjšim avtomobilom 
nam bi ponudili 19 EUR na uro, za vožnjo z večjim avtomobilom pa 
nič. Za katero ponudbo bi se odločili?

Če imamo do službe manj kot 4 kilometre, se raje sprehodimo ali pa 
se peljimo s kolesom. To bo utrdilo naše zdravje in povrnila se nam 
bo življenjska energija.

10. 11.
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Kakšen je prihranek z 1 % 
manjšo obrestno mero Kaj pridobimo, če vozimo 

manjši avto



v razvitem svetu potrošimo za darila milijarde in milijarde evrov, 
največkrat zato, ker tekmujemo z drugimi in se najbližjim ne želimo 
zameriti. Malo je ljudi, ki darilo podarijo resnično iz srca. Razmišljanje, 
kakšno darilo bi kupili našim bližnjim, nam lahko povzroči tudi veliko 
stresa. Samo za novoletne praznike v ZDA porabijo za darila okoli 457 
milijard dolarjev. Evropejci ne zaostajamo veliko. Če bi samo 5 % tega 
denarja namenili tistim, ki so zares potrebni pomoči, bi sedaj živeli v 
raju. Samo 5 %. Samo toliko bi bilo potrebno. In tistim, ki so potrebni 
pomoči, bi ta denar ogromno pomenil. Tudi k ohranitvi narave bi 
prispevali veliko, saj v času novoletnih in božičnih praznikov najbolj 
onesnažujemo okolje.

Prazniki so izgubili svoj pomen. Otroci se jih ne veselijo več tako kot 
včasih, saj jim že čez leto kupimo preveč, zato darila k njihovi sreči ne 
pripomorejo veliko, kvečjemu nasprotno.

Nekateri za darila letno porabijo celo več kot 2.000 EUR. Del tega 
denarja bi lahko namenili v dobrodelne namene. To bi lahko izvedli 
tudi na nekoliko neobičajen način. Denar bi razdelili po poštnih 
nabiralnikih tistim, za katere vemo, da so še posebej potrebni pomoči. 
Mislim, da te izkušnje ne bi pozabil ne obdarjenec in ne darovalec.

Če bi varčevali za svojo prihodnost 1.200 EUR letno, bi v 20 letih 
prihranili 24.000 EUR. Če bi denar nalagali v dobre delnice, bi bil 
lahko ta znesek tudi 3-krat višji. Preostali denar bi še vedno lahko namenili za 

darila, ki bi bila skromnejša, vendar prisrčnejša ter podarjena iz srca.

Sam najraje podarjam knjige in priročnike, ki lahko pozitivno vplivajo 
na ljudi. včasih jih podarjam, četudi ni posebne priložnosti. Prav zato 
sem svoj priročnik izdal tudi v elektronski izdaji, tako ga lahko preko 
elektronske pošte podarite vsakomur.  

S sorodniki in prijatelji se lahko dogovorimo, da si bomo raje 
podarjali darila v manjši vrednosti. Presenečeni boste, da bodo tudi 
oni veseli tega predloga.

12.
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Ali darila zares 
prinesejo toliko sreče 
ali le izpraznijo
naše denarnice



Naj za začetek navedem nekaj posledic čiščenja s kemičnimi 
čistili: poškodujejo sluznico oči, dihala, sprožajo vnetja in alergije, 
poškodujejo živčevja in ledvica. Čiščenje z agresivnimi čistili nam 
lahko sproži glavobole, slabosti, bolečine, kronično utrujenost, 
neodpornost proti boleznim ter psihične težave. vse te težave pa 
seveda vplivajo na to, da več denarja potrošimo za zdravje in zdravila 
ter hkrati izgubljamo energijo za ustvarjanje.

Zato priporočam, da kupujemo okolju čim bolj prijazna čistila, ki jih 
dobimo v specializiranih trgovinah.

Najceneje in najbolj ekološko pa je seveda čiščenje z domačim kisom, 
s sodo in soljo, kot so to počele naše babice. Na tržišču pa obstajajo 
tudi krpe z mikrovlakni, ki površino očistijo brez dodatnih čistil.

Prav tako nam ni potrebno vsak dan čistiti stanovanja. Zaradi 
vsakodnevnega čiščenja stanovanje nič bolj čisto. To velja predvsem, 
če čistimo s kemičnimi sredstvi, saj z njimi hitro poškodujemo 
površine in onesnažimo stanovanje z različnimi strupi.

10 razlogov, zakaj uživati ekološko pridelano hrano

1. Ekološka prehrana ne vsebuje strupenih kemikalij. lupina 
konvencionalno pridelanega jabolka vsebuje povprečno 20 do 30 
umetnih strupov, ki ostanejo tudi, ko sadež olupimo. 
2. Sveže ekološko pridelano sadje vsebuje povprečno 50 % več 
vitaminov, mineralov, encimov in ostalih hranil kot konvencionalno 
pridelano. 
3. Z ekološko prehrano se izognemo gensko spremenjeni prehrani 
(GSO). Z nakupom le-te lahko tudi na svoj način protestiramo proti 
gensko spremenjeni prehrani. 
4. Če ekološko pridelano hrano uživamo vsakodnevno, bistveno vpliva 
na nas in našo družino. Pri konvencionalni živinoreji hranijo živali z 
nevarnimi antibiotiki, sredstvi za pridobivanje mišične mase, sredstvi 
proti parazitom in z ostalimi zdravili, tudi če so živali popolnoma 
zdrave. Ta zdravila pristanejo neposredno na naših krožnikih ter 
povzročajo različne bolezni, kot so npr. koronarne bolezni in povišan 
krvni pritisk. 

5. v veliki Britaniji na konvencionalnih živalskih farmah kar 99 % 
živali hranijo z gensko spremenjeno sojo. Na ekoloških farmah niso 
zasledili niti enega samega primera bolezni BSE (bolezen norih krav). 
Zdrav razum nam kaže, da je ekološka hrana varna. 

13. 14.
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6. Organski proizvodi imajo veliko boljši in naraven okus. Sadje in 
zelenjava so polni sokov in arom. 

7. Ekološka pridelava podpira naravo in raznolikost divjih živali. v 
zadnjih 30 letih je konvencionalno kmetovanje v veliki Britaniji vodilo 
k dramatični eroziji zemlje, v nekaterih predelih smo zasledili kar 70 % 
upad divjih ptic, uničenja starodavnih živih mej in izginjanje nekaterih 
najlepših vrst metuljev, žab, v travi skritih kač in divjih sesalcev. 

8. Ekološko pridelana hrana v resnici ni nič dražja od konvencionalno 
pridelane, saj moramo upoštevati plačevanje državnega davka. vsako 
leto plačujemo milijone za čiščenje posledic uporabe kmetijskih 
kemikalij v naših vodah. veliko Britanijo je izbruh bolezni BSE stal več 
milijard funtov. Kaj šele, če upoštevamo, koliko denarja bomo morali 
zaradi bolezni potrošiti, ko bomo starejši, ker smo se v mladosti 
prehranjevali z nezdravo hrano.

»Sanacija ljubljanskega vodovoda bo zaradi nekaj deset 
kmetij stala davkoplačevalce okrog 15 milijard tolarjev.« 

Anton Komat  
neodvisni raziskovalec in eden največji ekoloških borcev v Sloveniji

9. Konvencionalna pridelava hrane resnično ogroža zdravja 
kmetovalcev in živinorejcev. Tam lahko zasledimo povečanje rakavih 
obolenj, težav z dihali in ostalih težjih bolezni. Ta trditev še posebej 
drži v deželah v razvoju in na bombažnih plantažah, kjer s pomočjo 
kemikalij pridelujejo bombaž. Če nas torej skrbijo drugi ljudje, se 
odločimo za ekološko pridelavo. 

Ob uporabi kreditnih kartic nimamo občutka, koliko smo zares 
porabili. S kreditnimi karticami so mnogi zabredli v dolgove. Kreditne 
družbe so vedno nekaj korakov pred nami in nas na različne načine 
nas zavajajo v prekomerno potrošništvo.

15.

10. In če nam je preprosto všeč misel, da bi naši otroci in vnuki lahko 
obiskali podeželje, da bi lahko se igrali v gozdovih in na poljih, tako kot 
smo se tudi mi v otroštvu, se odločimo za ekološko pridelano hrano.

Ysanne Spevack, 10 Organic Reasons (http://www.organicfood.co.uk/)
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Če ne uspete ničesar prihraniti , si 
ustvarite dodaten vir dohodka.

Živimo v času, ko si je potrebno omisliti  dodatni zaslužek, saj so 
stroški vsak dan višji, plače pa ne rastejo sorazmerno. Glejte, da boste 
denar, ki ga zaslužite dodatno, investi rali. Zagotovo se boste počuti li 
koristne, dobili boste nove izkušnje in prijatelje in postali boste bolj 
samozavestni. Na ta način boste spoznali nove ljudi in postali boste 
veliko bolj izkušeni. Zakaj bi imeli vse življenje le en majhen krog 
poznanih ljudi, ko pa si lahko zelo razširite svoje obzorje?

Tukaj bi poudaril, kako lahko investi cija v dodatno znanje prinese 
dodaten zaslužek. Danes imamo kar nekaj ponudnikov brezplačnih 
tečajev iz vseh področij, tudi iz priznanih univerz, kot je na primer 
www.coursera.org, ki omogočijo, da se razvijemo in postanemo 
strokovnjaki na določenem področju.

Moramo se zavedati , da živimo v informacijski dobi, zato je branje 
koristnih knjig veliko bolj pomembno, kot pred 20 leti . Če se bomo 
nehali izobraževati , bomo lahko že jutri izgubili zaposlitev. Torej ne 
moremo kriviti  šefa, da nas je odpusti l, ampak si moramo priznati , 
da smo odpoved dali sami. Poleg tega pa je honorarno delo dober 
vir dodatnega zaslužka. Obstaja veliko različnih del in v nečem 
ste zagotovo dobri: inštrukcije, promocije, svetovanje, pleskanje, 
polaganje keramike, pomoč pri selitvah, prodaja produktov 
in storitev, ki zmanjšujejo naše stroške, računalniške storitve, 
raznašanje časopisa, urejanje okolice, organiziranje seminarjev in 
delavnic, trženje oglasnega prostora itd.

Če investi rate nekaj ur tedensko, lahko brez večjih težav dodatno 
zaslužite vsaj 200 € na mesec.
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v tej knjigi ste zasledili kar nekaj idej, ki pa jih morate 

začeti  uresničevati , če si želite izboljšati  fi nančno zdravje. 

Zakaj bi vse življenje garali samo za druge, če pa lahko 

nekaj denarja in časa ostane tudi vam. Če se resnično 

spoštujete, boste nekaj ukrenili. v drugi knjigi boste našli 

poglobljene razloge, zakaj smo v vse večjih dolgovih in 

vedno bolj notranje nemirni. 

Priporočam vam, da za lažje razumevanje prve knjige 

preberete tudi drugo knjigo.

Označite si ti ste nasvete, za katere mislite, da vam 

bodo koristi li, nato pa jih začnite uresničevati  že danes. 

Občuti li boste veliko poziti vne energije, ko boste naredili 

prve, odločilne korake. še več idej, nasvetov, informacij, 

primerov in zgodb boste našli v drugi knjigi. 

Želim vam veliko uspeha na poti . Verjemite mi, da si 

zaslužite veliko lepše življenje. 

SKLEP
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PROLOG

Denar lahko naredi veliko dobrega, če je seveda v pravih 

rokah. Globoko verjamem, da bodo v prihodnosti  moč izgubili 

vsi milijonarji, ki so negati vno naravnani. Potem bo potrjen 

star slovenski pregovor: 

»Kar seješ, to žanješ.« 

Žalostno je, da je po mnenju veliko ljudi, uspeh povezan 

zgolj s kariero in z denarjem, posledica tega pa je, da zaradi 

tega posredno trpi na ti soče ljudi. Zavedati  se moramo, da je 

uspešen ti sti , ki dela dobro zase in za celotno družbo, oziroma 

ti sti , ki ne gleda samo na svojo korist. 



ISKATI INFORMACIJEZAKAJ IN KJE

Ali vas navdaja dober občutek, ko se naučite nekaj koristnega? Če 

se neprestano izobražujemo in pridobivamo znanje na različnih 

področjih, se lažje vklopimo v pogovor z različnimi ljudmi, s tem 

pa še dodatno povečujemo svojo razgledanost.

Sam zelo spoštujem ljudi, ki se nenehno izobražujejo. Zato 

podjetnikom, ki imajo namen zaposliti  ljudi, svetujem, da 

obiskujejo seminarje, kajti  prav tam lahko srečajo primerne ljudi. 

Tako z iskanjem dobrih delavcev (za kakršno koli delovno mesto) 

ne bodo imeli večjih fi nančnih izgub.

Pravi podjetnik se zelo dobro zaveda, da je težko najti  ljudi, ki jim ni 

le do tega, da njihov delovni dan čim hitreje mine. 

Podjetniki nove dobe, ki se zelo dobro zavedajo, da je naložba v 

človeka najboljša naložba, svoje delavce pošiljajo na izobraževalne 

seminarje, saj vedo, da se jim bo takšna investi cija povrnila že v 

nekaj mesecih ali celo tednih. Eden izmed podjetnikov nove dobe je 

tudi gospod Ivo Boscaroli (PIPISTREl), ki je zelo zanimiv predavatelj.

98 % ljudi je fi nančno nepismenih. Razlog za to najdemo v šolah, 

kjer se o denarju naučimo zelo malo. Sprememb na tem področju 

ne moremo pričakovati  čez noč, kajti  nimamo učiteljev, ki bi bili 

dovolj fi nančno pismeni.

Obstajajo nekaj urni seminarji, na katerih se naučimo, kako upravljati  

z denarjem. Za takšen seminar bomo odšteli zelo malo denarja v 

primerjavi s tem, koliko bomo z njegovo pomočjo pridobili. Obstaja 

precej uspešnih ljudi, ki niso končali izobraževanja, saj so se v šoli 

dolgočasili. Namesto tega pa so obiskovali seminarje, na katerih so 

si pridobili veliko več koristnega znanja, kot bi si ga v šoli. Poleg tega 

vedno več zasebnih šol ponuja učne programe, ki imajo po mojem 

mnenju visok nivo kvalitete. Učenje je za nekatere uspešnejše, če se 

izobražujejo v zasebnih ustanovah.



KAJ JE FINANČNA SVOBODA
Danes ni pomembno, v katerem poklicu smo, koliko smo stari in 

če imamo ali nimamo dovolj denarja. Finančno stabilnost si  lahko 

ustvari vsak, če le usmerja svoje misli k pozitivnemu, in s tem 

temeljito izboljša svoje življenje na vseh področjih. Za uspeh je 

potrebno sprejeti določene pogoje: otresti se moramo omejitev, 

takoj moramo prenehati z brezosebnim načinom življenja, znati 

moramo prisluhniti novim finančnim idejam ter postati vlagatelj 

v več področji. 

Svoboda srca in finančna svoboda si namreč ne nasprotujeta, ampak 

hodita z roko v roki. Finančno svoboden je tisti, ki ne čuti strahu 

pred izgubo denarja oziroma tisti, ki ima toliko pasivnih prihodkov, 

da lahko pokrije vse nujne življenjske izdatke, hkrati pa je brez težav 

sposoben vlagati v svojo lastno ustvarjalnost in dobrodelnost.

Na primer, da imamo 1.000 EUR finančnih izdatkov mesečno. 

Posedujemo nekaj nepremičnin, ki jih dajemo v najem. Najemnine 

nam vsak mesec prinesejo 1.200 EUR prihodkov. Pasivni prihodki 

torej presegajo izdatke. v tem primeru lahko rečemo, da smo 

finančno svobodni – vprašanje je le, ali smo s tem zadovoljni ali se 

trudimo ustvariti več materialnih dobrin. 

Nekdo ima lahko na bančnem računu milijon evrov, vendar trpi, ker 

ima velik strah pred izgubo premoženja. Tak človek je v resnici daleč 

od finančne svobode.

Srečen in svoboden je tisti, ki ima malo potreb in umetno ustvarjenih 

želja. več, ko imamo potreb in umetnih želja, bolj smo primorani 

lagati. Takrat smo zagotovo manj svobodni. Kaj nam koristi, da 

živimo v veliki hiši, vozimo dober avto in nosimo draga oblačila, 

če se pa zaradi tega zadolžujemo in vsak mesec komaj pokrijemo 

svoje obveznosti? v tem primeru smo usmerjeni v zunanji blišč, 

pred ljudmi se postavljamo s svojim imetjem in ustvarjamo umetni 

standard, ki v resnici iz dneva v dan veča naše dolgove. Če smo 

takšni, smo na dobri poti do bankrota. Nekateri potrebujejo za svojo 

finančno svobodo zelo veliko denarja, drugi spet ne. vse je odvisno 

od naših potreb in želj.

Če smo premišljeni potrošniki, zagotovo dosežemo finančno 

stabilnost prej, kot če se nagibamo k prekomernemu trošenju 

denarja. Za nekoga je finančna svoboda že 600 EUR aktivnih 

prihodkov na mesec in opravljanje delo, ki zares veseli. Nekdo drug 

pa tudi s 10.000 EUR pasivnih prihodkov na mesec ni finančno 

svoboden, ker še vedno ne uspe pokriti svojih mesečnih izdatkov.

Kakšna je razlika med pasivnimi in aktivnimi dohodki? 

Pri pasivnih dohodkih smo za enkrat opravljeno delo večkrat 

plačani, pri aktivnih pa moramo vedno znova vlagati čas in energijo, 

da prejmemo plačilo. Pri pasivnih dohodkih dela denar za nas, pri 

aktivnih dohodkih pa mi zanj. 

Finančno pismeni imajo torej več pasivnih kot aktivnih dohodkov. 

Na primer: Imamo nekaj nepremičnin in delnic, ki nam mesečno 

prinesejo 5.000 EUR zaslužka - to so naši pasivni dohodki, ki so 

neomejeni. Pri aktivnih dohodkih pa smo vedno omejeni, saj lahko 

v svojem poklicu na primer zaslužimo največ 1.000 EUR. Celostno 

finančno pismeni ljudje pa ne potrebujejo veliko pasivnih in niti 

aktivnih dohodkov, saj je lahko prav tako srečni z manj materialnimi 

dobrinami, saj se zavedajo, da ni nujno, da dobrine prinašajo 

zadovoljstvo. 

Če ima posameznik samo aktivne dohodke in ga delo, ki ga opravlja, 

veseli, je lahko veliko bolj svoboden, kot nekdo, ki ima samo pasivne 

dohodke je v njem strah pred izgubo imetja.
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ZAkAj ljuDje, kI Z 
VeSeljem OprAVljAjO 
SVOje DelO, pOtreBujejO 
mANj DeNArjA ZA SreČNO 
žIVljeNje
Vprašajmo se, katero delo bi v življenju najraje opravljali in s tem 

tudi postali finančno svobodni. Vprašajmo se tudi, kaj je tisto, kar 

bi lahko dali ljudem oziroma kaj je naše poslanstvo. Sam vidim 

poslanstvo v tem, ko čutim, da koristim ljudem. Takrat denar ni 

več pomemben in ravno takrat nam vesolje podari več notranje 

svobode in miru.

Če opravljamo delo, ki nas veseli in ga imamo radi, pritegnemo v 

svoje življenje še več obilja. Pozitivnih občutkov nam ni potrebno 

kupovati, ker jih dobimo ob delu, ki ga opravljamo. Delamo lahko 

tudi do 16 ur na dan, vendar nimamo občutka, da smo sploh 

delali. Smo zadovoljni in zato porabimo veliko manj denarja za 

nepomembne stvari.

Če pa opravljamo delo, ki nas ne veseli, potem komaj čakamo, da 

delovni dan mine. Smo notranje izčrpani, negativne občutke pa 

med drugim odpravljamo tudi s prekomernim nakupovanjem, kar 

pa nas lahko privede do bankrota.

Naša miselnost se hitro približa k izreku: »Če sem že moral trdo 

garati, si bom pa vsaj nekaj privoščil.« Če se nam to že dogaja, 

bodimo pozorni, da zaradi nezadovoljstva ne ostanemo brez 

denarja. 

Kaj se dogaja, ko opravljamo delo, ki nas ne veseli? 

Približno tretjino življenja preživimo v službi, ki nas ne izpolnjuje. 

večino našega življenja imamo negativne misli, ki slabo vplivajo na 

naše življenje. In to, o čemer ves čas razmišljamo, tudi povečujemo.

Če si želimo biti resnično srečni, si poiščimo zaposlitev, ki nas 

veseli. Glede na to, da skoraj tretjino svojega življenja preživimo v 

službi, se nam ta naložba splača. Ne iščimo samo med obstoječimi 

poklici. Izmislimo si nov poklic ali dejavnost. ljudje nam bodo radi 

plačali za nekaj, kar počnemo z veseljem. 

Če bi radi ugotovili, kaj je vaše poslanstvo, se vprašajte, kaj bi 

počeli, če bi nam zdravnik povedal, da imamo neozdravljivo bolezen 

in da je pred nami le še 6 mesecev življenja. Ali pa, kaj bi počeli, če bi 

imeli sedaj na računu 10 milijonov evrov. vzemimo si čas in en teden 

razmišljajmo samo o tem. Naredimo si seznam vseh dejavnosti, nato 

pa črtajmo tiste, ki nas ne veselijo. S tem bomo najbolje investirali 

čas v svojem življenju.
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VZROKOV, kI VplIVAjO 
NA VAŠe FINANČNO 
ZDrAVje8



Koristno je, da naprej spravimo iz sebe vsa negati vna čustva (jezo, 
žalost, strah itd.) in se potem napolnimo s ti sti mi čustvi, ki nam 
dajo resnično veselje do življenja. Negati vnih čustev ne smemo 
potlačiti . Moramo si priznati , da so del nas, saj jih le tako lahko 
spremenimo v poziti vna čustva. Zato so tudi primerne borilne 
veščine in udarjanje v boks vrečo. 

Ko sem imel nekje 14 let sem bil zelo jezen na očima, saj sem bil 
skoraj vsak dan tepen in sploh nisem vedel zakaj. Takrat sem začel 
trenirati  borilne veščine (kikboks). Kupil sem si boks vrečo in vsak 
dan sproščal jezo na njej. To je bilo zame zelo zdravilno. Ko sem bil 
tepen, sem šel v drvarnico, kjer sem imel vrečo za boks in močno 
udarjal vanjo. Ko sem se pomiril, sem bil zelo žalosten in spraševal 
sem se, zakaj imam ravno jaz takšno življenje? Takrat sem pogosto 
razmišljal tudi o samomoru. Boks vreča, kasneje pa tudi knjige, z 
vsebino kot je ta, so mi popolnoma spremenile življenje. In zato sem 
iz srca hvaležen. 

včasih je dobro, da si naredimo dnevnik, v katerega lahko zapišemo 
vsa negati vna čustva. Najprej si napišimo na kaj vse smo jezni. Ni 
ravno koristno, če jezo stresamo na ljudi, bolje je jezo nadzorovati  
in pisati  v dnevnik. Če bomo svoja čustva zapisovali, bo jeza začela 
počasi izginjati . Ko bomo začuti li, da nam nekatere stvari niso všeč, 
bomo nestrinjanje lahko izrazili mirno, brez jeze. 

Najmočneje jezo čuti mo takrat, ko smo jo za dlje časa potlačili v 
sebi. Če nam kaj ni všeč in svoje misli izrazimo takoj, se v nas ne 
bo kopičila jeza in mi bomo mirni. Če v preteklosti  nismo izražali 
svojega mnenja ali smo želje potlačili, lahko postanemo agresivno 
jezni. Če stvari rešujemo sproti , potem ne more priti  do agresivne 
jeze. Zato pa je zelo dobro, da čustva, ki smo jo kopičili v preteklosti  
in so sprožala jezo, poskusimo zapisati  v dnevnik.
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Nekdo, ki je vse življenje živel z negati vno predstavo o sebi in o 

okolici, najverjetneje živi v pomanjkanju samozavesti  in ljubezni, s 

tem pa tudi v pomanjkanju denarja. Če si želimo biti  bolj radostni 

in svobodni, moramo spremeniti  svojo miselno naravnanost. Ne 

zadostuje, da si poziti vne misli prikličemo dvakrat dnevno. Svoje 

misli moramo opazovati  in zavestno spreminjati  vsak trenutek, 

saj le-to lahko zares učinkuje. Obstaja veliko modrecev in knjig, ki 

govorijo o tem.
 

v svojem življenju posvečamo približno 90 % časa mislim, ki niso 

koristne za naše življenje, če bi bilo ravno obratno, bi zagotovo živeli 

tako čudovito življenje, ki ga še sanjali nismo.

Poziti vne misli in občutki nas moti virajo – upravičeno jim lahko 

rečemo »velika gonilna sila«, saj nas poženejo v raziskovanje, 

nam dajejo voljo do učenja in do sklepanja novih prijateljstev, nas 

ohranjajo v prijetnem vzdušju, nam vzbujajo željo po kreiranju 

novega in po izboljševanju obstoječega. To pa je tudi bistvo 

človekovega življenja.

●  Če o sebi in o svoji prihodnosti  razmišljamo omejeno, težko 

najdemo moti vacijo za kaj novega in zato omejeni tudi ostanemo. 

● Če smo prepričani, da je zaposlitev zelo težko najti , si sami 

prostovoljno zapiramo vrata do novih zaposlitvenih možnosti .

● Če menimo, da so delodajalci izkoriščevalci, bomo na takšne ljudi 

tudi naleteli. 

●  Če menimo, da je varčevati  težko, potem si otežujemo prvi korak 

na poti  do fi nančnega zdravja.

10
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vsak trenutek lahko vase prikličemo različne pozitivne občutke. 

lahko smo hvaležni, da imamo to moč! Ampak žal jo premalokrat 

izkoriščamo. Samo od nas je odvisno, ali si jih bomo iz svoje 

podzavesti priklicali ali pa ne. Zakaj bi čakali na lepe trenutke, če 

pa si jih lahko ustvarimo takoj zdaj? Na ta način lahko svoje cilje 

uresničimo veliko prej.

Če bomo pozitivno naravnani, bodo priložnosti same prišle do nas, 

samo prepoznati jih bomo morali. Če pa smo negativno naravnani, 

bomo porabili veliko energije in časa za iskanje teh priložnosti.

višja sila nam podari to, o čemer najpogosteje premišljujemo. 

Če vedno govorimo, da smo brez denarja, nam podzavest podari 

izkušnjo pomanjkanja – podari nam prav to, čemur v mislih 

posvetimo največ časa. Podzavest je na nek način fotokopirni stroj 

naših misli, občutkov in dejanj.

Kaj sploh je pozitivno mišljenje? Ali ni to, da vsako stvar, tako 

negativno kot pozitivno, sprejmemo kot darilo in se vedno 

vprašamo: »Kaj se lahko iz tega naučim?«

ljudje imamo pomanjkljivosti, ki pa jih spretno skrivamo pred 

drugimi in pred seboj. Ne upamo se soočiti z njimi in si priznati, da 

so del nas. šele, ko se sprejmemo takšne, kot smo, lahko čutimo 

resnično ljubezen do sebe. 

Kaj bi se zgodilo, če bi vsi ljudje tega sveta (politiki, direktorji, 

umetniki, učitelji, delavci itd.) priznali svoje napake in slabosti? 

Prišlo bi do velikega sprejemanja med ljudmi in vsakdo bi začutil 

veliko ljubezen do vseh ljudi, saj bi se zavedal, da imamo vsi enake 

ali podobne napake in slabosti. vsak človek bi sprejel vse svoje 

slabosti, saj bi se zavedal, da ni edini, ki jih ima. Na tak način bi lahko 

svoje slabosti odpravili veliko prej. Prišlo bi do množične ozdravitve. 

vsi smo otroci vesolja. vsi imamo v sebi vsa čustva, dobra in slaba. 

Bolj ko se imamo radi, bolj prihajajo na plano pozitivna čustva. Dokler 

v sebi še nismo dovolj močni, je dobro, da se izogibamo televiziji, 

saj spodbuja sram, strah, ljubosumje, občutek krivde … kar vodi v 

občutek neugodja in nesreče.

Zame je celostno bolj inteligenten tisti človek, ki ima 10 napak in si 

jih prizna ter ima željo, da bi jih odpravil, kot pa tisti, ki ima samo 1 

napako in je ne prizna ter trmasto vztraja pri svojih prepričanjih. Prvi 

jih bo odpravil veliko prej kot slednji. 

Zaradi pomanjkanja denarja izgubljamo življenjsko energijo.

Kadar nam denarja primanjkuje, se predolgo ukvarjamo z mislimi 

o tem. Pri tem porabimo veliko energije in živimo bolj stresno. 

Ko pa imamo dovolj denarja, je naša pozornost usmerjena v to, 

kar si resnično želimo. In takrat veliko prej ugotovimo, kaj je naše 

poslanstvo.

Če imamo vedno premalo denarja, lahko denar postane naša 

obsedenost. Nezadovoljstvo zaradi denarja pa je eden glavnih 

vzrokov za prepire v družinah.

Kar več kot 90 % ljudi je zadolženih, ker ne znajo razpolagati z 

denarjem. Če nad denarjem nimamo nadzora, lahko hkrati z našim 

zaslužkom rastejo tudi naši dolgovi. Res pa je, da obstajajo tudi 

»dobri« dolgovi, ki nam na daljše obdobje lajšajo življenje.

Če denar spoštujemo, ga privlačimo.

Denar je živa energija; rad gre k tistemu, ki ga spoštuje.
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Kdor trdi, da mu denar ne pomeni nič, slepi samega sebe in druge. 

●  Zakaj se potem pritožuje, ko mora plačati položnice? 

●  Zakaj vstaja ob petih zjutraj in se zgodaj odpravlja v službo, da bi    

     opravljal delo, ki ga ne veseli? 

●  Zakaj se pritožuje nad davki in nad nizko plačo?  

●  Zakaj dopušča, da nadrejeni z njim manipulirajo? 

●  Zakaj si ne upa koristiti bolniškega staleža, ko je bolan? 

●  Zakaj se pritožuje nad dolžniki? 

Razmislite!

Ali bi se vam dvignil raven življenjske energije, če bi na cesti videli 

ležati 100 EUR? 

ljudje na različne načine kažemo nespoštovanje do denarja. To 

je pokazatelj, da nam primanjkuje samospoštovanja in znanja. 

vzemimo primer čezmernega trošenja: čezmerni potrošnik s 

stvarmi, ki jih je kupil, ne ravna spoštljivo. S svojim zapravljanjem 

bogati druge, sebe pa izžema in se obnaša, kakor da denarja sploh 

ne potrebuje. Nenehno je v dolgovih, čisto in urejeno stanovanje 

mu je nekaj tujega, njegova denarnica je kaos, prezira finančne 

seminarje in poučne knjige. Prav tako ne kupuje ekoloških izdelkov, 

ki bi vplivali na njegovo zdravje itd.

Odvrzimo negativno predstavo o denarju.

 »Če ste sedaj srečni, boste z denarjem še srečnejši; če ste sedaj 

nesrečni, boste z denarjem še bolj nesrečni. Denar potencira vašo 

notranjost.«

John Grey, eden izmed največjih psihologov v Ameriki

Če želimo priti do denarja, moramo ugotoviti, kaj je tisto, kar nam 

preprečuje, da tega še nismo dosegli. 

●  Ali so to morda naše negativne misli o denarju? 

●  Ali nas je nečesa strah pa se tega sploh ne zavedamo? 

●  Ali nas morda zavira sram ali jeza? 

●  Ali so naši starši pogosto govorili o pomanjkanju? 

●  Ali so si naši starši želeli pridobiti ugled v družbi in so zaradi 

     pomanjkanja denarja najemali visokih posojil? 

●  Ali so naši starši govorili, da je denar slab in da kvari ljudi? 

●  Ali imamo predsodke v zvezi s prodajo? 

●  Ali ne upamo postaviti svoje lastne vrednosti? 

●  Ali imamo strah pred javnim nastopanjem?

●  Ali mislimo, da je vlaganje tvegano? 

●  Ali smo premalo pozorni na težave? 

●  Ali ne znamo prisluhniti ljudem? 

●  Ali nosimo v sebi občutek krivde, ki so nam ga vcepili starši?

Poskusimo se vrniti v svojo preteklost, morda bomo tako lažje 

odkrili vzrok za svoje sedanje pomanjkanje. 

veliko ljudi ima negativno stališče do denarja in so prav zato 

nenehno v dolgovih. (Ni težava v tem, da smo začasno v finančnih 

težavah. Težava pa je, če smo neprenehoma v finančnih težavah.) 

Ne zavedamo pa se, da je denar povsem nevtralen. Sam po sebi ne 

more ničesar. Mi smo tisti, ki mu dajemo vrednost. Problem je samo 

v tem, ker smo preveč navezani nanj. 

Če želimo živeti v obilju, se znebimo predsodkov in negativnih 

stališč o sebi in o denarju. To je v resnici največji vzrok, da živimo v 

pomanjkanju denarja. Ni slučaj, da ljudje, ki zadenejo glavni dobitek
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na loteriji, priigrani denar tudi hitro izgubijo, kajti njihov pogled na 

bogastvo je negativen. veliko ljudi si obilje predstavlja na napačen 

način. vedno pomislijo samo na materialno bogastvo (velika 

hiša, veliko podjetje, dober avto …) in potem ni čudno, da imajo 

neprestano občutek pomanjkanja. Samo poglejte okoli sebe, kaj vse 

imamo! Zato le preberite naslednje poglavje.

Tukaj je navedeni nekaj negativnih stališč, ki jih finančno pismeni 

NE uporabljajo:

1. Revež sem se rodil in revež bom tudi umrl.

2. Bog ljubi samo revne.

3. Sram me je obogateti.

4. Preveč sem pošten, da bi lahko obogatel.

5. Sovražim bogate ljudi.

6. Sovražim denar.

7. Denar pokvari ljudi.

8. Denar je vir vsega zla.

Te negativne misli in besede zamenjajmo z novimi, pozitivnimi. 

Pomagajte si s pozitivnimi afirmacijami (to so kratke pozitivne misli). 

vsak dan namenimo vsaj deset minut temu, da negativne vzorce 

spreminjamo v pozitivne. Tako bomo v sebi začutili neizmerno moč 

in spoznali bomo, da svoje življenje resnično kreiramo sami. 

Preden nadaljujete z branjem, opravite test in se prepričajte o 

moči pozitivnih afirmacij. 20-krat ponovite naslednjo pozitivno 

afirmacijo: »Počutim se odlično.« 

Se počutite kaj bolje? Ste bolj samozavestni? Ste takrat, ko se 

počutite odlično, bolj učinkoviti?

Najuspešnejši boksar vseh časov, Mohamed Ali, je vse od začetka 

svoje boksarske kariere neprenehoma ponavljal, da je najboljši 

boksar. Najprej so se mu vsi smejali in ga imeli za naduteža, kasneje 

pa je resnično postal najboljši boksar vseh časov.
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Veliko bolje je uporabljati  besedi spoštujem, cenim kot pa 

hvaležen sem. Predvsem, ko gre za stvar, do katere smo se prišli 

sami. Kajti , ko čuti mo hvaležnost, se spominjamo na borbo, ki 

smo jo prestali, in smo sedaj lahko hvaležni, da jo je konec. Ko 

izrečemo to besedo, se z njo lahko spomnimo negati vnih občutkov 

in vanjo kopičimo negati vne vibracije. Cenjenje na drugi strani 

odseva poziti ven odnos do stvari, ki jim pripisujemo vrednost in 

veljavo.  Spoštovanje pa predvsem odraža poziti vno vrednotenje 

in odnos do ljudi. Pri hvaležnosti  imamo torej občutek ponižnosti , 

da moramo stvar, do katere smo prišli sami, jemati  kot danost in 

biti  zanjo hvaležni.

Energija cenjenja in spoštovanja je zelo učinkovita energija, ki bi 

jo ljudje morali negovati , če želimo občuti ti  veselje do življenja. S 

tem pritegnemo k sebi več fi nančnega zdravja, saj s pripisovanjem 

vrednosti  pridobimo več energije za ustvarjanje. 

Stvarem podaljšamo življenjsko dobo, če jih cenimo. Če torej 

kupimo avtomobil in ga cenimo, ga tudi skrbno negujemo, vozilo 

pa nam zato bolje služi. Če tako ravnamo z vsem svojim imetjem, 

prihranimo ogromno denarja.

Če bi v vsaki slabi stvari poiskali tudi kaj dobrega, bi bili zagotovo 

srečnejši. Opti mist je s pol kozarca soka srečen, pesimist pa tarna, 

da je kozarec že na pol prazen. vedno govori o pomanjkanju, zato 

ga tudi pritegne k sebi. Tako se giblje v začaranem krogu, ki ga je 

ustvaril sam.

Pomembno je, kako gledamo na stvari. To pomeni, da je sreča 

odvisna od naše miselne naravnanosti  oziroma od tega, kakšen 

pomen pripisujemo stvarem in dogodkom. Če bomo v slabem 

vedno iskali dobro, bomo imeli več življenjske energije. 



2019

Dnevnik cenjenja:

Naredimo si seznam stvari, ki jih cenimo. Zapišimo si tudi vse svoje 

dosežke. vsaj 5 minut na dan razmišljajmo o teh stvareh. Najbolje 

pa je, da pišemo dnevnik cenjenja. Ta nam bo povrnil radost in 

veselje do življenja.

Obstaja veliko stvari, ki bi lahko cenili, mi pa čutimo energijo 

cenjenja šele takrat, ko nekaj izgubimo.

5 minut, ki jih dnevno namenimo temu, da pomislimo na stvari, ki 

nas obdajajo in jih cenimo, je lahko najbolje izkoriščen čas v našem 

življenju. Takrat začutimo največ radosti in veselja do življenja. Na ta 

način stopimo v najtesnejši stik z božansko energijo. To radost lahko 

doživimo vsak dan – in to zastonj. Potrebnih je le 5 minut na dan!

Na list zapišimo vsaj 20 stvari, ki nam nekaj pomenijo oziroma stvari, 

ob katerih se počutimo dobro. Ta list obesimo na vidno mesto. In 

ko bomo slabe volje in brez samozavesti, preberimo teh 20 stvari, 

ki nam predstavljajo neko vrednost, in videli bomo, da se bomo v 

trenutku počutili bolje. Če bomo vsak dan to počeli, bomo imeli 

občutek, da nam nič manjka, da živimo v obilju. S tem pa se bodo 

zmanjšale tudi naše potrošniške želje. Iz dosedaj povedanega lahko 

razberemo, da z energijo spoštovanja zdravimo svojo »potrošniško 

bolezen«.

Ali menite, da boste srečo pridobili z materialnimi dobrinami? 

Radost ob zadovoljitvi materialnih želja naj bo prežeta z energijo 

cenjenja. Materialne stvari so zunanjega izvora in so minljive, 

vibracija vrednotenja pa je notranja dobrina in lahko traja večno.

Spoštovanje kažemo neprestano; tako pospešimo pritok želenega 

v naše stvarno življenje. veselimo se svojega cilja: s tem bomo 

pridobili več energije na poti do njegove uresničitve in tudi pot bo 

občutno krajša. vibracija vrednotenja je en izmed naravnih zakonov, 

ki se ga je dobro držati, če hočemo priti do svobode in sreče.

vsak si želi, da bi ga spoštovali in cenili ter da bi se ga veselili, zato 

tudi sami raje obiščemo take ljudi. Enako je z materialnim - raje gre 

k tistemu, ki si ga želi. 

Vprašajte se: 

Kako bi bilo, če ne bi imeli stvari, ki jih imamo ali uporabljamo? 

Kako bi bilo, če ne bi imeli oblačil ali postelje, na kateri lahko počivamo?

Kako bi pili čaj, če ne bi imeli kozarcev? 

Kako bi bilo, če ne bi mogli govoriti in ne bi mogli nekomu reči, da ga 

imamo radi?

Kako bi bilo, če ne bi imeli vode in hrane? 

Kako bi bilo, če ne bi imeli prijateljev?

Kako bi bilo, če ne bi imel več svojih najbližjih?

Kako bi bilo, če ne bi imeli oči in ne bi videli lepot narave?

Kako bi bilo, če ne bi mogli slišati ptičjega petja? 

Kako bi bilo, če nas ne bi obdajalo toliko vrst rastlin ali če ne bi bilo 

sonca, ki nas  greje z zdravo toploto? 

Kako bi bilo, če ne bi bilo, čistilk, ki nam pridno čistijo pisarne?

Kako bi bilo, če ne bi bilo zidarjev, ki nam s trdim delom gradijo hiše?

Kako bi bilo, če ne bi bilo dreves, ki nam dajejo kisik in lepoto?

Kako bi bilo, če ne bi bilo čebel, ki nam oprašujejo cvetove?

Kako bi bilo, če ne bi mogli ustvarjati? 

Kako bi bilo, če ne bi imeli cest, učiteljev, zdravnikov in smetarjev, ki 

jih plačujemo z davki?

(Zato se ne pritožujmo preveč nad davki in nad položnicami. To povzroča jezo, 

zaradi katere preprečimo dotok novih dohodkov). 

Predstavljajmo si, da ne bi imeli stvari, ki jih danes posedujemo – 

poskusimo se vživeti v takšen položaj.



Kdor resnično verjame vase, ni navezan na materialne dobrine, 

saj ve, da jih lahko ponovno ustvari, in še več, zaveda se, da to 

v resnici sploh ni pomembno. Zaveda se, da je lahko prav tako 

srečen, če vse izgubi, saj njegova sreča ni odvisna od kopičenja 

materialnih dobrin, ampak od nenavezanosti  nanje. 

Ne smemo se čuditi , ko vidimo nekatere multi milijonarje, ki so 

nesrečni in posegajo po mamilih. Taki ljudje iščejo srečo »zunaj 

sebe«, ker je ne najdejo v sebi. Nikakor ne moremo biti  svobodni, če 

smo na nekaj ali na nekoga navezani. Naša navezanost na nekaj ali 

na nekoga se seveda kaže tudi navzven: preti rana jeza, ljubosumje 

itd.

Zato ljudje, ki so resnično bogati , priporočajo, da v življenju vsaj 

dvakrat bankroti ramo, saj ob vnovičnem ustvarjanju čuti mo še več 

življenjske radosti  in energije. In takrat tudi spoznamo, kaj je zares 

pomembno in kaj ne.

Na denar smo najbolj navezani, ko smo v dolgovih. Zato je 

pomembno, da varčujemo in si uredimo fi nančno zaščito ter 

opravljamo delo, ki nas veseli. varčevanje ni nič drugega, kot lepše 

ravnanje s stvarmi, da jih lahko dlje časa uporabljamo. Ne iščemo 

vedno novih stvari, saj cenimo te, ki jih že imamo. Če ne negujemo 

vibracije cenjenja do stvari, ki jih uporabljamo jih bomo hitreje 

zamenjali za nove. To pa vodi do nenehnega potrošništva in seveda 

do dolgov.

kAkO NeNAVeZANOSt 
VplIVA NA VAŠe 
FINANČNO ZDrAVje
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Oziroma malce drugače povedano: »Če imamo pozitiven odnos 
do vseh stvari, ki nas obdajajo, potem ne potrebujemo veliko 
denarja za preživetje.«

Če smo preveč navezani na stvari, izgubljamo denar in svobodo. 

Kdor je na denar preveč navezan, ga ogromno izgubi, prav zaradi 

strahu pred izgubo.  

Zgornjo trditev želim dokazati s primerom. Prijatelja sta hkrati oddala 

vlogo za pridobitev stanovanjskega posojila za mlade družine. Prvi 

je posojilo dobil, drugi pa ne, čeprav je bil kot oče dveh otrok do 

njega bolj upravičen. Kako je to mogoče? Prvi je imel prednost, ker 

je za želeno stanovanje plačal aro v višini 10 % vrednosti stanovanja. 

v primeru, da mu posojila ne bi odobrili, bi vplačani denar izgubil. 

Drugi pa se je temu tveganju izognil in zaradi strahu pred izgubo 

denarja ni vplačal are, s tem pa si je zmanjšal možnost za pridobitev 

posojila. Čeprav je od tega minilo že 8 let, drugi še vedno živi v 

podnajemniškem stanovanju. Ker je presegel starost, ki je pogoj za 

pridobitev omenjenega kredita, je svojo priložnost že zamudil.

vse v vesolju se pretaka, nič se ne ustavlja – kot kri v našem telesu. 

Če bi srce hotelo kri zadržati zase in je ne bi pustilo naprej, nas 

seveda ne bi bilo več. Zato moramo v življenju najprej dajati, da 

potem prejemamo.

Če želimo biti svobodni, moramo nujno postati nenavezani na stvari, 

ki jih imamo v najemu oziroma v uporabi. 

vse, kar si bomo v življenju pridobili, bomo nekoč morali zapustiti. 

Stvari nam morajo služiti, zato si ne smemo dopustiti, da smo od 

njih odvisni. Zelo smiseln je projekt venus (The Venus Project).

Nekateri gradijo velike hiše, ki pa jih ne morejo vzdrževati. Ker so 

nanje preveč navezani, jih nočejo prodati in se preseliti v manjša 

bivališča – raje do konca svojega življenja živijo v finančni stiski in 

zaradi tega trpijo.

Če nam nekdo nekaj ukrade ali smo morda nekaj izgubili, nam 

preostane le upanje, da ta stvar nekomu koristi. Boljše se bomo 

počutili, če si bomo predstavljali, da smo to stvar na nekoliko 

nenavaden način namenili za dobrodelne namene. Najmočneje 

smo navezani na ljudi, na primer na svojega partnerja. Če se zjutraj 

skregamo, potem čez dan težko opravljamo svoje delo in nam posli 

gredo po zlu. v takšnih dneh izgubimo od 40 % do 60 % življenjske 

energije. Brez energije pa ne moremo biti uspešni, čeprav se še 

tako trudimo. Zato je dobro, da se udeležimo kakšnega seminarja o 

medsebojnih odnosih.

»Živimo v času, ko vsi pravijo, da lahko dosežemo vse, če se le 

dovolj potrudimo. Kdor temu brezglavo sledi, prav hitro postane 

plen nenasitnega pohlepa, saj iskreno verjame, da mora imeti vse, 

kar imajo drugi.« 
 

Josef Kirschner

Kdor tvega, spreminja svet.

vse materialno je plod ljudi, ki so imeli sanje in vizijo. Sprejeti so 

morali določeno tveganje, da so lahko uresničili svoje sanje in 

poslanstvo. Za običajne ljudi so bili čudaki, drugačni in neobičajni 

ljudje, ki so se jim v večini se posmehovali. Ne zavedamo pa se, 

da so ti t. i. čudaki, ustvarili to, kar imamo sedaj, torej avtomobile, 

elektrike, oblačila, računalnike, mobilne telefone, vlake itd. Če bi 

ljudje ukvarjali samo z varnostjo in ničesar ne bi tvegali, bi še sedaj 

živeli na ravni pračloveka, kar pa morda ne bi bilo tako slabo, saj ne 

bi uničevali narave. 

Če tvegamo za stvari, ki so koristne za družbo, nas bodo ljudje 

brezpogojno podprli.



»Ljubezen najbolj potrebujejo ti sti , ki jih je najtežje 
ljubiti .«

Neznan avtor

Poznam družine, ki se nenehno prepirajo o denarju pa tudi o 
drugih stvareh. Največja težava medosebnih odnosov je v tem, 
da ne znamo resnično prisluhniti  svojemu sogovorniku in zato ga 
ne razumemo. Pri partnerju nenehno iščemo napake in potem ni 
čudno, da se ljudje odtujijo in kasneje razidejo. 

Za trenutek se ustavimo z branjem in pomislimo na človeka, s 

katerim se ne razumemo najbolje. Sedaj pa na prazen list papirja za 

izbrano ime napišimo vsaj 3 dobre lastnosti . 

Če bomo to počeli za vsakogar, s katerim smo v konfl iktu, bomo 

deležni veliko poziti vnih čudežev. Ko bomo začeli ljudi spoštovati , 

ne glede na to, ali je za družbo uspešen ali ne, bo ta človek pokazal 

vse svoje skrite potenciale, ki jih v nasprotnem primeru ne bi mogel. 

vprašati  pa se moramo, kaj je sploh uspeh? Če je nekdo uspešen 

pravnik ali bančnik, je v resnici celostno uspešen? Ali ni morda 

bolj uspešen nekdo, ki pometa na ulici in to počne z veseljem, 

saj čuti  pri tem poslanstvo. Ali mislite, da je bančnik uspešnejši? 

Zaradi katerih oseb več ljudi trpi? Zaradi lastnika banke ali pa zaradi 

smetarja na ulici? Če poznate ozadje bančnega sistema, potem je 

odgovor jasen.

Postavili smo si določena pravila, ki se jih trdno držimo in od njih ne 

odstopamo. In verjamemo, da imamo prav, da je to božja volja, ne 

vedoč, da se prav zaradi dogajajo vojne.

kAkO ODNOSI VplIVAjO NA 
VAŠe FINANČNO ZDrAVje
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Če si želimo izboljšati medsebojne odnose, moramo najprej verjeti, 

da je vsaka stvar relativna in ne nujno dobra. Govorimo, da se 

lahko vojne končajo le tako, da se naučimo brezpogojno ljubiti. To 

govorimo že 2000 let, pa vendar se družba ne premakne iz mrtve 

točke. Trenutno imamo občutek, da gre vse na slabše, kajti še nikoli 

ni bilo toliko stresa, vojn, lakote itd.

Nekateri še do svojih otrok ne čutijo ljubezni, kaj še le brezpogojno. 

Besedo ljubezen poznamo, ne poznamo pa resničnega čustva 

ljubezni.
 

Delamo se pomembne in mislimo, da smo naredili velik napredek. 

Morda res, ampak to samo na materialnem področju, kljub 

takšnemu materialnemu napredku so naši odnosi vse bolj odtujeni. 

Zakaj mislite, da so nastale vojne? Ali niso zaradi tega, ker mislimo, 

da to kar počnemo, imamo prav in da drugi delajo napačno, zato 

jih lahko izločimo? Ko se bomo naučili pri drugih ljudeh iskati dobre 

lastnosti in jih pri le-te spodbujati, se bo v svetu zgodil čudež. Samo 

na tak način se bomo znebili slabih navad. Če želimo odpraviti temo, 

moramo prižgati luč. Druge možnosti ni. 

Nekatere ženske po prepiru, pozabijo na bolečino z nakupovanjem. 

Te so nenehno v dolgovih. Moški se ponavadi zatečejo v gostilno 

na pivo ali pa si prižgejo cigareto. Na tem primeru želim prikazati, 

da bomo z izboljšanjem medsebojnih odnosov imeli tudi mnogo 

več denarja, časa in energije. Dobre in iskrene medsebojne odnose 

lahko gojimo le tako, da se najprej naučimo imeti radi samega sebe. 

S tem pridobivamo tudi notranjo srečo in mir. 

Odnosi v podjetju

Na ulici sredi mesta sta dve trgovini z enakimi izdelki. Direktor prve 

trgovine na različne načine manipulira s svojimi zaposlenimi, v drugi 

trgovini pa vodja svoje delavce ceni, jih spoštuje, z njimi komunicira 

in jih zna primerno

motivirati, poleg tega pa tudi vsak zaposleni udeležen pri dobičku 

podjetja.

Delavci v drugi trgovini se počutijo kot del podjetja, zato varčujejo pri 

stroških, dajejo izvirne predloge, kako pridobiti kupce, kako ustreči 

željam kupcev in kako jim čim bolje svetovati. Primerov bolniške 

odsotnosti je malo, saj se v službi vsi dobro počutijo. Zaradi nižjih 

stroškov in vse večje prodaje lahko znižajo cene in s tem pridobijo 

še več kupcev. v prvi trgovini, kjer med zaposlenimi vlada strah, pa 

je kupcev vse manj, saj jih z nižjimi cenami in z dobrim pristopom 

bolj pritegne konkurenčna trgovina. Prva trgovina je tako vse bližje 

bankrotu. Prvi pogoj za poslovni uspeh je medsebojno razumevanje 

in človeška komunikacija med vodilnimi in zaposlenimi. Delavci, ki s 

strani nadrejenih čutijo primeren odnos, se s podjetjem poistovetijo, 

kar jih motivira in tako jim delo postane več kot le gola življenjska 

nuja.

Dober vodja tudi poskrbi, da njegovim zaposlenim uspeva na vseh 

področjih življenja; zanj je pomembno še kaj drugega kot le to, da 

je nekdo dober in priden delavec v njegovem podjetju, zato delavce 

vedno znova spodbuja tudi v zvezi z njihovimi osebnimi cilji. Če se 

vodja za delavce zanima in jih spoštuje, bodo naredili vse, da ga 

bodo osrečili in da bo njihovo podjetje eno najuspešnejših podjetij 

daleč okoli.

Služba jim bo v veselje in ne v breme, zato bodo lahko besedo DElO 

zamenjali z besedo vESElJE. Novodobna podjetja svoje zaposlene 

nagrajujejo. včasih jih kar presenetijo in jim na primer podarijo 

kakšno vstopnico za termalno kopališče ali jim plačajo letno 

članarino za jogo. Sprašujem vas, ali ne bi bili bolj učinkoviti, če bi 

imeli delodajalca, ki bi mu bilo mar za vas?

»Celosten direktor« delavcev ne kaznuje, če naredijo napako, kajti 

zaveda se, da se na napakah učimo. 
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To zelo ugodno vpliva na prihodnost podjetja in mu daje dobro 

perspektivo za širitev! Res pa je, da se v podjetju lahko najdejo tudi 

ljudje, ki nočejo videti širše slike in gledajo le na svoje koristi, takšne 

je žal potrebno zamenjati. Tudi sam imam v svojem podjetju EKOSEN 

podobne izkušnje.

v mladih letih sem dve leti delal v Mariborski livarni. Tamkajšnji 

vodja izmene je bil izredno »kratkoviden« človek in je z delavci zelo 

grdo ravnal. Če na primer nekdo v soboto ni mogel priti v službo, 

mu je zagrozil z odpovedjo. Ko sem nekega dne pozabil ugasniti luč 

v večnamenskem prostoru, je bil z menoj še posebej neprijazen. 

Čeprav sem ponavadi krepko presegal delovno normo, je bila tisti 

dan moja učinkovitost 20 % pod pričakovano. Hotel je prihraniti pri 

elektriki, a je zaradi svoje osornosti po drugi strani podjetje izgubilo 

kar nekaj tisoč evrov. Da so delavci lahko sobote preživljali doma, so 

začeli naskrivaj uničevati stroje. Pogosto je bilo škode tudi za 30.000 

takratnih nemških mark, to pa je seveda za podjetje velikanska škoda. 

Nepomembni prehladi in neznatne poškodbe so bili vse pogostejši 

vzrok bolniške odsotnosti, kajti mnogi so si želeli psihično in fizično 

odpočiti. Jeza je bila vzrok za potratnost z materiali, elektriko, plinom, 

vodo in drugim. šef druge izmene pa je bil popolnoma drugačen. 

Delavcem je znal izkazati spoštovanje, večkrat je tudi nam izrekel  

pohvalo. Naša storilnost se je v njegovi prisotnosti vedno povečala. 

Neke nedelje nas je obiskal, se nam zahvalil za dobro opravljeno 

delo in vsakega počastil z osvežilno pijačo. Med malico je prisedel k 

nam in pogovarjali smo se o vsakdanjih rečeh. vlil nam je tako dober 

občutek, da smo bili pri delu učinkovitejši za 10 %. Tudi naše počutje 

je bilo temu primerno. 

20 % vseh samomorov je posledica psihičnega in fizičnega 
pritiska v službi.

Ne glede na to, na katerem delovnem mestu smo, povsod moramo 

dati vse od sebe. Če tega ne čutimo spontano, potem to delo morda 

ni za nas. Če nas delodajalec za marljivost ne nagradi, nas bo morda 

opazil njegov konkurent. Torej, če damo vse od sebe, in smo pri tem 

pristni, nam bo trud večkratno povrnjen, ne glede na to, iz katerih 

virov.

Prišli smo v obdobje, v katerem vedno več podjetij deluje na 

pozitiven način, zato začnimo razmišljati pozitivno, ker bomo tako 

pritegnili tudi takšne vodilne in svet se nam bo obrnil za 100 %. Na 

delo v službi bomo gledali iz drugačnega vidika kot sedaj. v službo 

bomo odhajali z veseljem in ne z muko. Zjutraj se bomo zbudili s 

popolnoma drugačnim občutkom kot sedaj. Čaka nas lahko zelo lepa 

prihodnost, če se bomo zanjo odločili.

»Na našem planetu so razsvetljena podjetja. Ko v teh podjetjih pride 

do napake oziroma do neuspeha ali ko odkrijejo pomanjkljivost, 

direktor skliče vse k proslavljanju dogodka.« 

Dr. Neale Donald Walsch

veliko lažje nam bo, ko bo cel svet ukinil obresti in inflacijo, saj nas to 

nenehno sili v strahove in tekmovalnost. Tukaj so seveda odgovorni 

določeni posamezniki, ki vodijo naš svet iz ozadja. v njihovi lastnini so 

centralne banke, največje korporacije, največji mediji, izobraževalni 

sistem in celo pravni sistem … Moč jim lahko seveda odvzamemo 

tako, da čim manj gledamo televizijo, prek katere nam vsiljujejo laži 

in vplivajo na našo samopodobo, ter se znebimo dolgov, saj je ljudi z 

dolgovi veliko lažje manipulirati. Zakaj mislite, da nas v šoli ne učijo, 

kako varčevati, kako upravljati denar, kako izboljšati samopodobo … 
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Neka ženska, ki ima zelo rada otroke in je doslej veliko prebrala o 

celostni vzgoji, se je 34 leti h odpravila na potovanje v Kenijo, kjer 

je videla sestradane malčke brez osnovnih sredstev za preživetje in 

brez možnosti  za izobraževanje, za  katere žal primanjkuje denarja. 

Vse, kar je videla, ji je seglo globoko v srce in odločila se je, da bo 

v prihodnosti  iskala načine, kako pomagati  ljudem v manj razvitem 

svetu, predvsem pa otrokom. 

Čez nekaj mesecev je v časopisu prebrala članek o botrstvu otrokom 

v Afriki. Otroku bi z 20 EUR mesečne podpore zagotovila šolanje in 

osnovne življenjske potrebe. Odločila se je, da bo odslej v barih, 

ki jih obiskuje vsak dan pred in včasih tudi po službi, namesto 2 dl 

soka vsakič popila 1 dl soka in 1 dl vode. Tako bo mesečno prihranila 

približno 20 EUR. 

Pred nekaj meseci sem gledal dokumentarni fi lm Darwinova nočna 

mora. Dogaja se v Tanzaniji v mestu, kjer je ena največjih tovarn 

predelave rib. v povprečju mora ribič uloviti  1 tono rib na dan. vsak 

dan skupaj ulovijo 500 ton rib. vse te ribe potem odpeljejo v Evropo. 

Ribiči si teh rib ne morejo privoščiti , saj bi za eno ribo morali delati  

ves mesec, zato hodijo na odpad po ostanke rib (kosti  in glave). v 

ti stem mestu zaradi lakote umre veliko otrok. Ženske so prisiljene 

v prosti tucijo, da lahko preživijo. Si predstavljate, da ribič na dan 

ulovi 1 tono rib za Evropo, njegova žena pa mora služiti  denar s
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prostitucijo, da si lahko privoščijo obrok hrane. Ali ni to žalostno? Ne

vem, kam sploh gremo. vse to hladnokrvno gledamo in nič se nas

ne dotakne. Prepevamo si pesmi o ljubezni, ampak niti približno ne

vemo, kaj ljubezen sploh je.

Najmanj 5 % denarja namenimo za dobrodelne namene. Če ga

podarimo iz srca, nam bo v največje zadovoljstvo. S tem, ko dajemo

v dobrodelne namene, vesolju sporočamo, da imamo več kot dovolj.

Takrat imamo večje spoštovanje do sebe, s tem pa smo veliko bolj

uspešni in v svoje življenje pritegnemo še več obilja.

Stvari, ki jih nismo uporabljali vsaj leto dni in jih ne potrebujemo več,

podarimo. Te nas spominjajo na preteklost in zavirajo prihod novega

v naše življenje. Dajmo jih ljudem, ki jih potrebujejo.

Dajemo lahko na veliko načinov. Zelo pomembno dajanje je

predajanje znanja in informacij. Sam poskušam to uresničevati preko

knjig in seminarjev.

»Dobrin je dovolj za vse potrebe, ne pa tudi za ves
pohlep.«

Mahatma Gandi, voditelj za osvoboditev Indije

Najbolj učinkovito dajanje v dobrodelne namene je, da denar

doniramo organizacijam, društvom, zavodom, ki pomagajo svetu

z informacijami, izobraževanji in pozitivno vsebino za izboljšanje

sveta. Tukaj pa bodite malce previdni, komu zaupate.

Če bomo nekomu, ki je potreben pomoči, iz srca podarili 50 EUR,

bomo zaradi tega lahko dlje časa imeli dober občutek. Če pa bi ta

denar porabili, bi dobri občutki trajali le kratek čas. Če smo dali

resnično iz srca, ne bomo zahtevali ničesar v povračilo. Poleg tega

pa smo v povračilo že dobili nekaj in to je občutek ljubezni, ki nas bo

spremljal še dolgo po tem.

Priporočljivo je, da naredimo naslednji poskus: ko bomo dobili

plačo, vzemimo 10 % tega denarja in se z njim odpravimo v vas,

v kateri ljudje živijo v pomanjkanju. Denar vrzimo v nekaj poštnih

nabiralnikov, zraven pa priložimo listek, na katerega zapišemo: »Ta

denar vam pošilja človek, ki vas spoštuje.« lahko bi vsi, ki nam je

kaj do dobrih dejanj in čudovitih občutkov, bi lahko to storili vsaj

v času božiča. Podarite to e-knjigo vsem, za katere veste, da bi jim

lahko koristila. v kolikor želite, da vam pošljem brezplačno e-knjigo,

mi pošljite e-pošto na ales@ekosen.si.

Če človeku damo hrano, ga nasitimo samo za en dan; če pa ga

naučimo, kako si jo pridobiti, smo ga preskrbeli za vse življenje.

»Darovanje prispevkov prinaša blagostanje in čast.«

John M. Templeton

Naj tem mestu vam priporočam ogled filmov About Smith, Plačaj

naprej in Patch Adams. Slednji temelji na resnični zgodbi. v življenju 

veliko denarja porabimo za stvari, ki v resnici ne koristijo

nikomur.

Ali veste …

● Da se za vojsko porabi več kot 6 milijard USD na dan, obenem pa

zaradi pomanjkanja hrane umre kar 30.000 otrok – vsake tri sekunde

eden. Že 0,01 % denarja, namenjenega za vojsko, bi zadostovalo za

preživetje teh otrok.

● Da je cena ene same podmornice enaka letnemu proračunu za

izobraževanje 16 milijonov šoloobveznih otrok v deželah, ki so v

razvoju. In po svetu pluje na stotine takih podmornic.
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● Da v Etiopiji zaradi lakote vsak dan umre 1.000 ljudi, medtem ko v 

     Evropi v ocean odvržemo hrano v vrednosti nekaj 10 milijard EUR?

● Da zaradi bolezni, ki jih povzroča čezmerno prehranjevanje, letno 

    umre 30 milijonov ljudi, obenem pa umre 30 milijonov ljudi, ki 

    hrane nimajo – torej bi lahko z malo več razumnosti takoj rešili 60 

    milijonov ljudi.
 

Zlata prihodnost - največji izziv, avtorja Osho

Svet premore veliko denarja, ki pa žal ni pravilno razporejen. Če bi 

torej denar prišel v prave roke, bi se položaj po celem svetu veliko 

hitreje izboljšala. Če bi imeli vsaj malo več dobrosrčnosti, bi lahko že 

danes živeli v raju.

Dajanje na neviden način

vzemimo, da to knjigo prebere 40.000 ljudi. Samo 10 % teh ljudi 

upošteva nasvete iz knjige in zaradi tega prihranijo pri gorivu, kurjavi, 

elektriki itd. Če vsak izmed njih letno prihrani približno 500 EUR, 

to skupno nanese 2.000.000 EUR. Če verjamemo ali ne, je tudi to 

podarjeni denar. Upoštevati pa moramo tudi to, da lahko ta priročnik 

prispeva k zmanjšanju onesnaževanja okolja, da lahko izboljša 

zdravje ljudi in s tem pripomore k zmanjšanju stroškov zdravstva itd.

S pogovorom o tej knjigi lahko med prijatelji in znanci sprožite 

nov način razmišljanja in s tem pozitivne spremembe v njihovem 

življenju. Ker pa vsaka sprememba pri posamezniku vpliva na celoten 

planet, nikar ne oklevajte, da jim ta priročnik priporočite. To bo vaš 

naslednji pomemben prispevek k dobrobiti celotne družbe. Seveda 

pa še obstaja veliko drugih dragocenih knjig, ki bi morali prebrati.

Zgodba o jogurtih – tudi nase ne pozabimo

Obstaja vas, v kateri živi pet pretirano nesebičnih družin, ki vse, kar

dobijo, dajo naprej drugim, nase pa pozabljajo. Nekega dne pride v  

to vas trgovski potnik in eni izmed družin podari 7 zabojev jogurtov, 

ki imajo rok trajanja samo še 3 dni. Ta družina zaradi svoje pretirane 

nesebičnosti jogurte podari svojim sosedom, ti pa jih seveda 

podarijo naprej. Tako zaboji krožijo po vasi od ene družine k drugi, 

dokler jogurtom ne poteče rok. 

Če bi te družine bile popolno nasprotje, torej pretirano sebične, 

bi družina, ki je teh 7 zabojev dobila v dar, vse obdržala zase. vseh 

jogurtov ne bi mogli pravočasno pojesti, zato bi jim prav tako potekel 

rok. 

Najboljša je seveda zmernost, vsaka družina vzame, kolikor 

potrebuje, preostalo pa razdeli med ostale. Na ta način bi se lahko 

vsi sladkali z jogurti in dobri občutki bi preplavili vso vas. Tako bi 

lahko storili vsakokrat, ko bi katera od družin imela nekaj odveč.

Upam, da ta zgodba nazorno prikazuje, da je najbolje najprej 

poskrbeti zase, hkrati pa misliti na druge. Tako kot na vseh področjih 

življenja, tudi tukaj nobena skrajnost ni koristna. 



»Nekateri ljudje se pod bremenom težav zlomijo, drugi pa 
podirajo rekorde.«

William A. Ward

večina ljudi se pritožuje nad težavami, s katerimi se dnevno 

srečujejo. Malokdo se zaveda, da so težave v resnici priložnosti , 

ki nam pomagajo uriti  naše duhovne vrline, kot so: vZTRAJNOST, 

POTRPEŽlJIvOST, ZAUPANJE, NENAvEZANOST, lJUBEZEN … Te vrline 

pa so nujno potrebne za dosego svobode tako v duhovnem kot v 

materialnem smislu.

Obstajajo težave, ki so v življenju neizogibne in so za vsakogar 

drugačne. Če nanje gledamo s strahom, nam to preprečuje, da bi 

jih videli kot izziv in hitreje zakorakali proti  rešitvi. To velja vedno 

in povsod, ne glede na to, o katerem področju življenja govorimo. 

Težave oziroma izzivi so priložnosti  za pridobivanje novih znanj, za 

preseganje naših omejitev, za krepitev naše volje - skratka, za našo 

osebno in duhovno rast.

»Če v svojih težavah ne vidimo rešitve, vidimo samo temo. 
Nekdo drug pa v isti h težavah vidi priložnosti , oziroma v temi 
vidi svetlobo – to so zvezde. In verjame, da bo za to majhno 
svetlobo prišla tudi velika svetloba – in to je sonce.«

Bernarda Babič

kAkO težAVe kOt 
prIlOžNOStI VplIVAjO NA 
VAŠe FINANČNO ZDrAVje
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Nekaterim težavam se izognemo tako, da se učimo iz izkušenj drugih 

ljudi. Zato je za podjetnike zelo primeren franšizni sistem poslovanja. 

Tudi v svojem podjetju EKOSEN delujemo na ta način. Franšizojemalci 

v tem primeru tvegajo veliko manj; od franšizodajalca dobijo veliko 

znanja in spodbude, zato imajo veliko več možnosti za uspeh. v 

nasprotnem primeru imajo na svoji poti do uspeha veliko več težav 

in izgub denarja (pomanjkanje denarja, večna naglica, nesporazumi, 

nepotrebno zapravljanje časa in denarja, bolezen).

Notranji konflikti nas držijo na mestu. Čas teče, življenje gre naprej, 

naša opravila in težave pa se kopičijo. Ne sodimo se in prav tako ne 

obsojajmo ljudi okoli sebe. Raje razrešimo notranji spor: odvrzimo 

negativna stališča in z njimi povezana čustva, ki nas zavirajo! 

Prikličimo pozitivne občutke, težavo sprejmimo kot izziv.

Strah pred pomanjkanjem denarja nam jemlje energijo, ki jo 

potrebujemo za zaslužek. Izgubljamo motivacijo, s tem pa tudi čas 

in denar. Odvrzimo strah, sprejmimo izzive in jih prepoznajmo kot 

priložnosti! 

S sprejemanjem izzivov si pridobivamo znanje in izkušnje, večata 

se nam samozavest in vztrajnost, hkrati pa pridobivamo notranji 

mir in preudarnost. Ob nastopu novih, morda še večjih izzivov, se 

znamo hitro in natančno usmeriti k reševanju le-teh. To so koraki do 

modrosti, ki veljajo za vse: za posameznika, družino, delovni kolektiv 

v službi, narod in končno za celo človeštvo.

Veliko ljudi se obremenjuje s stvarmi, ki so v večini primerov 

nepomembne. Na ta način jim veliko časa in energije spolzi med 

prsti in to seveda pomeni tudi velike izgube denarja. Zakaj bi si po 

nepotrebnem delali prevelike skrbi? Zapomnimo si sledeče: 99 % 

stvari, zaradi katerih smo v skrbeh, se nikoli ne uresniči!

Indijska modrost

»Težav ni … naredimo si jih sami z našimi mislimi.« 

Modrost starih Grkov

Prva zgodba: 

Zgodba o mornarju, ki je doživel brodolom, iz knjige Če ne morete 

preplezati zidu, naredite vrata avtorja dr. Charlesa leverja.

Trgovska ladja je doživela brodolom. Nesrečo je preživel le en 

mornar. S hudimi napori se je rešil iz razbitin. Preplaval je veliko 

razdaljo, da se je rešil na samotni otok. 

Po nekaj dneh raziskovanja je ugotovil, da otok ni naseljen. Iz 

naplavljenega lesa si je zgradil kočo in vanjo je spravil vse, kar je 

uporabnega morje naplavilo. Dan za dnem je opazoval obzorje in 

upal, da bo zagledal kakšno ladjo, ki ga bo rešila.

Ubogi mornar je morje opazoval tri leta, pa vendar v tem času mimo 

ni priplula niti ena ladja. Ko se je nekega dne vračal z lova, pa je 

opazil, da je njegovo kočo zajel požar. Razočaran je ugotovil, da je 

zgorelo vse, kar je imel v njej. To je bil njegov najhujši dan, odkar je 

doživel brodolom.

Čez nekaj ur pa je na morju zagledal ladjo, ki je plula proti otoku. 

Razveselil se je, saj je to pomenilo, da je končno rešen. Kapitan ladje 

je brodolomcu pojasnil: »veliko srečo ste imeli. Če ne bi opazil dima, 

ki se je vil iz ognja, s katerim ste nam sporočali, da ste na tem otoku, 

bi odpluli v popolnoma drugo smer!«

Požar se je mornarju zdel najhujša stvar, kar se mu jih je pripetilo v 

teh treh letih, pa vendarle se je izkazalo ravno obratno. Z otoka ga je 

rešila prav sreča v nesreči.
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In nauk zgodbe? vzemimo si nekaj trenutkov in razmislimo, ali 

se nam je že kdaj zgodilo kaj podobnega. Morda smo doživeli kaj 

tragičnega, kasneje pa se je izkazalo, da je to ena najboljših stvari, ki 

so se nam zgodile v življenju.

Prav to je razlog, da ne smemo nikoli obupati. Če bi se mornar smilil 

samemu sebi, bi se najbrž kaj kmalu po brodolomu obesil na prvo 

drevo. v tem primeru ne bi nikoli občutil veselja ob pogledu na ladjo, 

ki je opazila ogenj in zaplula proti otoku. 

Druga zgodba: 

Zgodba govori o starcu, ki je imel vse: ljubečega sina, rasnega 

konja, vrednega celo bogastvo in so mu ga vsi zavidali, ter večino 

materialnih dobrin, ki si jih človek lahko poželi.

Starec je nekega dne opazil, da je konj preskočil ograjo in izginil v 

bližnjih gorah. v trenutku je izgubil večino svojega premoženja. 

Sosedje so izvedeli za njegovo nesrečo, zato so k njemu prihajali z 

besedami: »Izgubil si konja, kakšna nesreča!« On pa je vsakomur 

odgovoril z vprašanjem: »Kako veste, da je to nesreča?«

Čez nekaj dni se je konj vrnil s potepa, kajti vedel je, da ga doma 

vedno čakata hrana in voda. S seboj je pripeljal še dvanajst čudovitih 

divjih žrebcev. Ko so vaščani izvedeli, kaj se je zgodilo, so prihajali 

k starcu in govorili: »Trinajst konj, kakšna gromozanska sreča.« 

Moder mož pa jim je le odvrnil: »Kako veste, da je to sreča?«

Ko je naslednji dan starčev sin poskusil zajahati enega od žrebcev, ga 

je ta vrgel iz sedla in mladenič se je hudo poškodoval. Zdravniki so 

ugotovili, da bo na eno nogo vedno šepal. 

Kmetje iz vasi so spet prihiteli k starcu, da bi mu izkazali sočutje: 

»Tvoj edini sin, pa za vedno invalid. Kakšna nesreča!« Starec jim je 

spet odgovoril. »Kako veste, da je to ravno nesreča?«

Čez približno leto dni je začela divjati vojna. Po vaseh so zbirali 

može in fante. Odpeljali so vse, le starčevega sina so pustili, saj 

je bil vendar invalid. Čez teden dni pa se je izvedelo, da so v bitki 

padli vsi vojaki.

Boris Vene in Nikola Grubiša: Iz dnevnika novodobnega milijonarja ... ali bogastvo 
je v nas 

Tudi to knjigo vam toplo priporočam. In nauk te zgodbe? Nikoli ne 

vemo, ali se nas je dotaknila sreča ali nesreča, zato se na poti do cilja 

ne veselimo ali obupujmo prehitro! v nesreči lahko najdemo srečo 

in obratno. 

Če ne bi poznali temnih stvari – bi znali ceniti svetle? Kako bi vedeli, 

kaj je sreča, če ne bi poprej nikoli doživeli nesreče?

Obstaja veliko ljudi, ki so izgubili zaposlitev, vendar so zaradi tega 

bili sposobni videti druge priložnosti, ki pa so jih prej spregledali. 

Nekateri so ravno zaradi tega postali uspešni podjetniki. Če zaposlitve 

ne bi izgubili, se jim morda ta priložnost nikoli ne bi pokazala. Zato 

ne obupajmo prehitro! Nikoli ne vemo, kakšne priložnosti nas čakajo 

v največjih krizah.

v svojem podjetju EKOSEN sem se že spopadal z ljudmi, ki so želeli 

podjetje izkoristiti in zaradi tega je bilo na kratki rok izgubljenega 

veliko denarja. Ker pa me je vsaka težava ojačala, smo sedaj še 

uspešnejši, kot bi bili sicer, če teh težav ne bi imeli. Zato sem za 

takšne lekcije hvaležen. 

»Izogibanje bolečinam nikakor ne vodi v bogato življenje.«

dr. M. Scott Peck
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Zaradi vse večje ločenosti  smo si zvišali življenjske stroške. Včasih 

smo si stvari med seboj izposojali. Sedaj smo zaradi preti rane 

tekmovalnosti  prišli že tako daleč, da ima že skoraj vsaka oseba 

svojega odvetnika. Del zasluženega denarja porabljamo zanje in jih 

mastno plačujemo. Če bi bili vsaj malo bolj čustveno inteligentni, 

potem bi imeli 99 % manj odvetnikov, kot jih imamo sedaj.

Sedaj smo vstopili v obdobje, ko je vedno bolj pomembno 

sodelovanje, združevanje in ti msko delo. Zato vam toplo priporočam, 

da se združujete v skupine (na primer 10 ali 20 poziti vno mislečih, 

ki si medsebojno zaupate). Srečujte se najmanj enkrat mesečno, 

naredite kakšen piknik ali pa organizirajte skupne športne akti vnosti  

ter si pomagajte med seboj. 

Če bo kdo izmed vas imel kakšno idejo, ga podprite. Pomagajte mu 

z nasveti , nudite mu pomoč pri iskanju svetovalcev, drug za drugega 

naredite ustno reklamo itd. veliko mladih podjetji propade, ker 

nimajo dovolj denarja za oglaševanje. Zelo učinkovito to počne BNI 

– največja organizacija za poslovno mreženje na svetu.

Če je v skupini 20 ljudi in vsak pozna 100 ljudi, je za določeno storitev 

ali izdelek, ki ga ponujate obveščeno že 2000 ljudi. Za uspeh take 

skupine je najpomembnejše, da ste drug do drugega pošteni, da 

ste si zvesti  in si drug drugemu pomagate, kajti  le tako lahko uspe 

celotni skupini, hkrati  pa tudi vsakemu posamezniku znotraj nje. Če 

boste v takšni skupini, boste svoje cilje dosegali veliko hitreje. 

8
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Če bodo prijatelji videli, da razmišljate negativno, vas bodo na to 

opozorili – in veliko hitreje boste našli rešitve za svoje težave. 

Obdajte se torej izključno z ljudmi, ki jim lahko zaupate. Če se nekdo 

v skupini ne bo držal pravil, ki jih je skupina na začetku postavila, 

bo moral skupino zapustiti in si poiskati takšno, ki ima vrednote, 

podobne njegovim. Tukaj je še posebej pride v poštev energija 

spoštovanja. v skupini se morate naučiti ceniti drug drugega. Najti 

nekaj, za kar lahko člane še posebej cenite. To jim tudi povejte.

vedno se družite s sebi enakimi ljudmi in se pri tem zabavajte. 

Zagotavljam vam, da bo vsak član skupine zastavljene cilje dosegel 

kar nekajkrat hitreje. Zakaj bi se morali za dosego cilja truditi 15 let, 

če vam lahko s pomočjo skupine uspe že v 5 letih ali celo prej? Seveda 

je tudi mogoče, da vam brez skupine ne bi nikoli uspelo uresničiti 

določenega cilja. Je pa tudi res, da lahko uspete tudi brez skupine, 

lahko tudi veliko hitreje. vse je odvisno seveda od vaše osebne moči. 

Če skupina nima zdravih temeljev, vas lahko celo zavira na poti do 

uspeha.

Na cilj boste prispeli veliko hitreje kot skupina ali kot posameznik, če 

si boste v mislih predstavljali, kako prijatelju iz skupine uspeva in živi 

srečno življenje. Enako kot vi, ima prijatelj pozitivne predstavo tudi 

o vas. Na tak način boste prišli do cilja hitreje, kot da bi vizualizacijo 

delali samo zase. Poskusite si že sedaj v misli priklicati nekoga, ki mu 

želite, da mu uspe in da je srečen. Kakšni so občutki? 

Sedaj pa si predstavljajte, kako vam uspeva in ste srečni. In kakšni 

občutki so sedaj? Ali ste morda opazili, da ste prvič imeli morda 

boljše notranje občutke, kot drugič?

Skupina vam lahko preko vez pomaga poiskati službo ali stanovanje, 

lahko vam pomaga pri trženju vašega izdelka ali storitve itd. 

Obstaja veliko ljudi, ki imajo odlične ideje, nimajo pa dovolj 

motivacije, znanja ali poguma, da bi te ideje in ustvarjalnost ponudili 

širši množici. Zato se moramo vedno znova povezovati z ljudmi, ki 

imajo sposobnosti, ki jih mi nimamo. 

Ker smo ljudje med seboj ločeni, imamo višje življenjske stroške in 

hkrati zaslužimo manj. Kakšni so šele naši notranji občutki?

Skupina, ki ima zdrave temelje, odpira vrata vsem ljudem in ko 

pride čas, posameznika spodbudi, da se odpravi na svojo pot in se 

spozna tudi z druge plati. S tem ni nič narobe, saj posameznik sledi 

svojemu srcu. ljudje v skupini morajo biti fleksibilni v svojih mislih, 

saj ni nujno, da so samo njihova stališča prava in stališča drugih 

popolnoma napačna. Zaradi takšnega mišljenja nastajajo prepiri in 

vojne. Spoštovati in sprejeti je potrebno vse druge skupine in ljudi 

ali pa se celo združiti in sodelovati med seboj. 

še bolje bi bilo, da bi se med seboj povezala vsa društva, ki si želijo 

spremeniti svet na bolje. Če nekdo iz enega društva želi iti na 

potovanje v Indijo, Avstralijo ali Egipt, naj obvesti vsa društva, saj 

si morda še kdo želi iti zraven. Potem bi se lahko kot skupina lažje 

dogovarjali s turistično agencijo za nižjo ceno. lahko se bi vsa društva 

dogovorila z ekološkimi kmetijami za kakšen skupinski popust. S tem 

bi lahko bila dostopna ekološka hrana tudi tistim, ki imajo manj 

denarja. Poleg tega pa bi veliko več ljudi začelo uživati ekološko 

predelano hrano. Enak dogovor bi lahko sklenili z vsemi podjetji, 

ki tržijo ekološke izdelke. Ta model lahko uporabite tudi drugje. Na 

tak način bi si lahko mesečne stroške znižali za več kot 10 %. Tako 

vam ne bo več potrebno v službi delati nadure, da bi lahko preživeli. 

Prihranjen denar lahko vlagate v svojo ustvarjalnost. S tem boste
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koristili tako sebi kot podjetju, saj boste s svojo ustvarjalnostjo 

razbremenili podjetje (pridobili boste več zvestih kupcev, podjetje 

pa bo manj trošilo za oglaševanje).

Ponujam vam bivalno rešitev za skupino prijateljev. 

Posameznik za stanovanje v Mariboru odšteje približno 150.000 

EUR, zato je bolje, da skupina poišče zemljišče, na katerem si postavi 

eko stanovanjski blok ali pa eko vrstne hiške, in s tem privarčuje za 

vsaj 40 %. Največja prednost je seveda v tem, da se skupina bolj 

poveže in več druži ter si morda na skupnem zemljišču postavi 

športni center (odbojkarsko igrišče, bazen, ribnik itd.). 

Morda še nismo dovolj zreli za te ideje. Bo pa prišel čas, ko bomo.

Naredite sledeči poskus: iz hladilnika vzemite marmelado in poiščite 

tri zobotrebce. Najprej poskusite marmelado zajeti z enim, nato pa 

s tremi zobotrebci. Kakšna je razlika? Ste morda opazili, da s tremi 

zobotrebci niste zajeli samo 3-krat več marmelade, ampak vsaj 10-

krat več. S tem poskusom sem želel ponazoriti moč delovanja v 

skupini.
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v tej knjigi sem opisal 8 vzrokov, ki vplivajo na finančno zdravje. 

vsako poglavje  vpliva na našo finančno stabilnost (čustva, misli, 

spoštovanje, materializem, odnosi, dobrodelnost, težave in 

sodelovanje). Če bomo te zakonitosti upoštevali, bomo porabili 

veliko manj denarja za nesmiselne stvari. Poleg tega bomo prispevali 

k čistejšemu okolju, saj bi kupovali le stvari, ki so za naše življenje 

smiselne. 

Srečni ljudje ne trošijo denarja za nesmiselne stvari. Če cenimo 

stvari, ki jih vidimo in občutimo, potem nimamo občutka, da nam kaj 

manjka in takrat se nam redkeje v mislih porajajo potrošniške želje. 

ljudje, ki veliko trošijo, ponavadi nimajo zastavljenih jasnih ciljev. 

Živijo samo iz dneva v dan in ni slučajno, da so vsak dan bližje stečaju. 

Torej, kaj smo v tem priročniku spoznali? 

Želim povedati, da smo popolnoma sami odgovorni, kdo in kaj smo in 

da smo ustvarjalci svojega prihodnjega življenja. lahko si ustvarimo 

resnično sanjsko življenje ali pa bedno, revno in brez smisla. Vi se 

odločite, kaj želite. vem, da se boste odločili prav, sicer nas bodo 

okoliščine pripeljale do spremembe, ki pa bodo žal lahko zelo boleče. 

Če ste prebrali knjigo seveda do konca, potem sem prepričan, da si 

želite v akcijo že danes. 

Želim vam veliko volje in radosti na vaši poti do cilja.

Aleš Babič

»Prihodnost bo sončna, 
ko se znebimo dolgov in ugotovimo, 

kaj so naše resnične želje.«



Rad bi se zahvalil vsem, ki so pripomogli k nastanku te knjige; tudi ti sti m, 
ki so mi postavljali ovire v življenju, saj sem s tem postal močnejši. 
 
Že vnaprej se zahvaljujem vsem bralcem knjige in ti sti m, ki ste se odločili, 
da boste naredili nekaj zase in boste zato te ideje začeli tudi uresničevati .
 
Hvala tudi društvom, zavodom in organizacijam, ki se ukvarjajo z 
ozaveščanjem ljudi o potrošništvu, ekologiji in osebni rasti  in zdravem 
načinu življenja, pa tudi vsem podjetjem, ki prodajajo zdravju in okolju 
prijazne izdelke. To je zelo težko in zahtevno delo, ki zahteva ogromno 
časa in naporov, saj razni lobiji ta proces zelo otežujejo.
 
Zahvaljujem se tudi vsem neodvisnim fi nančnim svetovalcem, ki 
ozaveščajo ljudi o pomembnosti  varčevanja za prihodnost.
 
v ogromno pomoč so mi tudi vsi zaposleni v podjetju EKOSEN. Njim 
in vsem svojim zunanjim sodelavcem (distributerjem, oblikovalcem, 
programerjem, lektorjem, prevajalcem, ti skarjem oziroma vsem, s 
katerimi sem bil v poslovnem sti ku) se zahvaljujem za sodelovanje in 
podporo, saj je vsak  nekaj pripomogel k temu, da je knjiga prišla do 
bralcev.

ZAHVALA

Posebna zahvala gre moji družini; sinu Aneju, 
Juretu in seveda moji ženi Bernardi, ki jo iz srca cenim in ljubim. 



POSLANSTVO KNJIGE

Poslanstvo knjige in EKOSEN fundacije je zmanjševanje stroškov

Poslanstvo knjige in fundacije podjetja EKOSEN je zmanjševanje stroškov. S 

širjenjem svojih razmišljanj želimo ozavesti ti  širšo množico ljudi o modrem 

ravnanju z denarjem. 

S tem, da znamo ravnati  z denarjem, postajamo manj odvisni od bančnega 

sistema in manj odvisni od lastnikov podjetji, ki nemoralno izkoriščajo delovno 

silo. več časa nam ostane za razmišljanje o pravih zadevah in ne samo o 

preživetju. 

v knjigi so ponujeni nasveti , kako imeti  vedno dovolj denarja za zdravo in 

ekološko prehrano, kako preživeti  več časa s prijatelji, družino in najti  čas zase, 

ki nam vedno da večji zagon v življenju. 

Iskren namen knjige je, da bi bralcem uspelo privarčevati  nekaj denarja za težje 

čase ali s prihranki živeti  in imeti  čas za razmišljanje, kaj bi v življenju zares radi 

počeli. 

Naša želja je prispevati  k osnovi za boljše življenjske pogoje vseh in ne samo 

izbranih posameznikov. Da bomo ljudje imeli možnost uresničiti  svoje sanje ter 

da bodo ti sti , ki so te sanje že uspeli doseči, lahko delili košček te sreče s ti sti mi, 

ki to najbolj potrebujejo.

v sodelovanje vabim vse fi nančne svetovalce, da pokrijejo 
strošek le ti ska te knjige, (ki se giblje med 1,4 EUR do 2 EUR na 
knjigo), saj želimo ozavesti ti  širšo množico ljudi o pametnem 
ravnanju z denarjem. Cilj je, da v 2 leti h prebere knjigo vsaj 
50.000 Slovencev. Knjiga bo prevedena tudi v druge jezike.
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IZJAVA O AVTORSTVU

vsebina knjige predstavlja odsev avtorjevega raziskovalnega 
dela in osebnih izkušenj in ne predstavlja strokovnega dela, ki 
bi lahko služilo kot navodila za bralce knjige. Avtor te knjige ne 
odgovarja za morebitne negativne posledice, ki bi lahko bile 
produkt napačne interpretacije dela in bi se lahko rezultirale v 
kakršnikoli škodi bralca. 

©2016 Aleš Babič

Razmnoževanje ali distribuiranje knjige brez pisnega privolila avtorja ali 

založbe je v vseh oblikah in za vse primere prepovedano. 

CITATI

Dalai Lama

Gandi, Mahatma

Babič, Bernarda

Grey, John

Johnson, Samuel

Kirschner, Josef 

Peck, M. Scott

Osho

Požarnik, Hubert

Templeton, John M.

Walsch, Neale Donald

Ward, William A.

Winfrey, Oprah

Indijska modrost

Modrost starih Grkov

De Saint Exupery, Antonie



KJE STA MOJ
ČAS in DENAR
Aleš Babič

Pred vami je zbirka knjižnih 
uspešnic Zakaj smo brez denarja 
in Zdaj vem, da imam dovolj. 
Preberite, Kje sta moj čas in denar 
in zakaj smo glavni akterji prav sami.




