
FINANČNA SVOBODA 

Pripravila: Bernarda RIFEL 
 
27. 11. 2006 nas je v Ljubljani obiskala ga. Martina Majerle. Pred nekaj leti je, tudi sama razporočena, v 
Mariboru vodila društvo Nova pot za pomoč razvezanim. Srečala je ljudi s finančnimi stiskami in jim želela 
pomagati. Prevedla je delo Suzie Orman Devet korakov do finančne svobode in nam ga na srečanju 
predstavila. 
 
1. Kje v preteklosti je ključ do naše finančne svobode? 
Vzamemo si čas in v miru razmislimo, kako so naši starši ravnali z denarjem, kakšna sporočila o denarju smo 
dobivali v otroštvu. 
 
2. Soočimo se s svojimi strahovi in ustvarimo novo resnico. 
Nas je strah, da bi imeli dolgove? Da ne bi bili sposobni dovolj zaslužiti? Kako preseči sposojanje in vračanje? 
Ni dovolj, da samo mislimo. Moramo verjeti, kar mislimo, kar je cilj. Marsikdo meni, da je prezaposlen za 
ugotavljanje, kaj mora narediti. Toda kdo bo to storil, če ne mi? 
 
3. Bodimo pošteni s samim seboj. 
Koliko zaslužimo? Koliko porabimo? Kam gre naš denar? Sami se odločimo, kje lahko porabimo manj, kje pa 
lahko kaj pristrižemo. 
 
4. Postanimo odgovorni do tistih, ki jih imamo radi. 
Tu velja prvi zakon finančne svobode: Najprej ljudje, potem denar. 
 
5. Spoštujmo sebe in svoj denar. 
Ni pomembno, koliko zaslužimo, ampak koliko prihranimo. Kako ravnamo z denarjem? Si sposojamo? 
Plačujemo zamudnine? 
 
6. Zaupajmo sami sebi bolj kakor drugim. 
Ali je neka naložba, neki korak ... res ugoden zame? 
 
7. Bodimo odprti, da prejmemo vse, kar nam je namenjeno. 
Misli revščine so tudi vezi revščine. Misliti moramo, da smo dovolj bogati, da lahko tudi kaj damo. 
 
8. Razumevanje plime in oseke v finančnem krogu. 
Vzponi in padci. Verjeti moramo, da je vse, kar se nam zgodi, pozitivno. 
 
9. Prepoznajmo pravo bogastvo. 
Kaj nam v življenju resnično nekaj pomeni? Avtorica govori o tem, da potrebujemo dva svetova – denar in 
duhovnost, ki prehajata eden v drugega in nas podpirata v življenju. 
 
Ga. Majerle je na koncu odgovorila na nekaj vprašanj, nekaj pa jih je ostalo – za razmišljanje, udejanjanje in 
postavljanje konkretnih ciljev. 
 

 

 

 


