
NEPRECENLJIVA ZNANJA NEPOSREDNO IZ UST PODJETNIH MILIJONARJEV

Česar nas lahko naučijo Američani? Zagotovo PODJETNIŠTVA! Kako razmišljajo, kaj 
svetujejo nam, Evropejcem, kje vidijo naše pomanjkljivosti in kje prednosti, kako sta delovala 
Steve Jobs in Bill Gates … Knjiga, ki vam bo spremenila vašo miselno naravnanost v 
podjetništvu, katera vas bo popeljala še višje …

ZNANJE AMERIŠKIH MILIJONARJEV V PRAKSI!

Moj najljubši slogan. Moja najljubša znamka športne
opreme. Moje najlepše žensko ime – NIKA, boginja
zmage.

Mislila sem, da ta slogan dokaj dobro živim. Just do it
– samo naredi! Ampak … Preberite do konca, na koncu
je prava poanta …

V Ameriki sem med drugim tudi trenirala pristopa do
ljudi.

Aja, še to, mimogrede – ne pomaga nam veliko, če
zgolj sedimo in poslušamo, kaj nam nekdo govori in
nas uči. Tudi zgolj branje knjig ne. Vse to ti lahko da le
prave usmeritve in širi pogled ter razbija okove
razmišljanja. Da pa resnično zrastete, morate
DELATI. Delati vaje, preizkušati nabrano znanje.

Zato sem v Ameriki trenirala, kar so naju učili. Ena od
vaj je bila ta, da rečeš, kar ti pade na misel. Ena
punca pohvali mojo obleko (ki je kreacija prijateljice
Nives Dančulovič; ND Design), stopim do nje in ji
rečem: »Zdravo, pohvalila si mojo obleko. Veš,
naredila jo je moja dobra prijateljica iz Slovenije, sicer
modna kreatorka Nives, a bi lahko povedala, da ti je
obleka všeč v kamero, da ji pokažem? Bo res presrečna!«

V trgovini slišim za seboj dva gospoda, ki se pogovarjata v srbščini. Obrnem se in rečem: 
»Zdravo soseda, kako sta kaj, lepo je slišati nekoga iz našega konca sveta …«

Zanima me, s čim se ukvarja mlad fant v poslovni obleki in stalnimi sestanki v Starbucksu, 
grem tja in ga vprašam: »Zdravo, s čim se pa ukvarjaš, da si vsak dan tule tako priden?«

In še in še …

Sliši se enostavno. A ni bilo. Bilo mi je GROZNO GROZNO težko! Srce mi ni še nikoli tako 
močno utripalo, razen morda ko je Tina Maze lovila medaljo:) Ne znam opisati z besedami, 
ampak verjemite mi – GROZNO GROZNO težko mi je bilo kar iti do neznanca in podati nek 
komentar. Kar tako. Zame je bila to močna šola. Težka šola. Še posebej zato, ker sem v osnovi 
totalni samotar, sama s seboj, naravo in kužkom.

Preden sem pristopila, sem se morala vsakič nekako pogovoriti sama s sabo. »Pojdi do njega! 
Kaj pa lahko izgubiš? Na koncu boš ponosna nase, saj veš to! V najslabšem primeru te nadere,
da mu kradeš čas ali kaj podobnega. To ni nič takega, pa še sploh – nihče te tu ne pozna. Pojdi
in se pusti presenetiti …«

Druga vaja je bila iskanje načinov, kako priti v eno izmed vil na Holywood Hillsih, kar je bil 
najina želja. No, po več neuspelih poizkusih, nama je uspelo tako, da sva našla ‘odprto hišo’ – 
torej hišo, ki se prodaja. Pretvarjala sva se, da sva kupca, se res postavila v to vlogo in so 
nama verjeli  Evo – pa sva prišla notri in totalno pregledala celotno luksuzno vilo!  In ne, 
ni bilo tako enostavno pristopiti, kot se to zdaj zdi.

Uf, kakšno zmagoslavje na koncu :-) Proti koncu potovanja je bilo to že bistveno lažje.

In kaj mi je ta trening prinesel?

Na prvi pogled nič. Imam posnet filmček za Nives, nekaj zanimivih prigod za pripovedovanje in
malo večji ponos same do sebe.

http://www.e-knjigarna.si/knjige/ameriski-milijonarji-so-spregovorili/narocilnica-za-knjigo/


A v resnici je ta trening prinesel bistveno več. Upam, da to stanje in energija ostaneta še 
dolgo, da se ne ‘okužim’ prehitro z miselno naravnanostjo naše okolice.

In tu prvič javno spregovorim o tem, o bistvu, kaj mi je to izobraževalno potovanje 
dalo … 

Teden dni po prihodu domov se mi je zrušil svet. Dobesedno. Dan, ko misliš, da boš kar umrl. 
Za nekoga morda ne bi bilo, a zame, ki mi družina pomeni vse na svetu, je bilo …

Z dolgoletnim partnerjem sva se razšla. Čez noč sem ostala dobesedno brez vsega. Imela sem 
200 evrov v denarnici in kužka v svojem avtu.

Za seboj sem pustila na pol zgrajeno veliko vilo s 600 kvadratov bivalnih površin, v katero sem
dala svoje srce, ustvarjalnost, ure in ure dela in dogovarjanja (gradila sva jo v lastni režiji, 
tako da sem skoraj vsak zidak imela v roki). Vila stoji na meni najbolj rajski lokaciji, kar sem 
jih kdaj videla – sredi narave pod najvišjim vrhom Dolenjske s pogledom na Karavanke in 
celotno dolino Novega mesta, lokacija, ki sva jo izbrala po več kot 100 osebno pogledanih 
parcel.

Pustila sem stanovanje, katerega sva skupaj gradila in opremljala pred 4 leti, torej sem izbrala 
prav vsak košček pohištva in dodatkov, ki so vidni v stanovanju.

Pustila sem vse ure vlaganja v partnerjevo podjetje, njegov PR in ostala dela. Pustila sem vsa 
načrtovana potovanja, sanje, načrte za prihodnost in načrtovanje družine, otrok.

Nisem imela ne svojega osebnega računa, ne svojega podjetja (vse, kar sem poslovno delala, 
je namreč bilo v sklopu partnerjevega podjetja, tudi prodaja mojih knjig).

Imela pa sem nekaj tisoč evrov dolga zaradi nepazljivosti sprememb zakonov za študentske 
s.p.-je, kar so me opozorili po 6 letih s.p.-ja in moram poplačati skoraj vse prispevke za 6 let 
nazaj.

In ne nazadnje – za seboj sem pustila osebo, ki sem jo imela neizmerno rada, že bolestno 
rada.

Ko sem imela avto, poln svojih stvari, sedela v lokalu in pila svoj zeleni čaj z mlekom, vem, da 
sem bila v totalni hipnozi … Ne vem, kdo je bil okoli mene, kaj se je dogajalo, nič … Vedela 
sem le, da si moram v nekaj urah, preden bo noč, najti stanovanje zase in za svojo psičko. 
Prekličem nekaj ponudnikov stanovanj in hvala bogu najdem gospoda, ki je bil pripravljen že 
čez eno uro oddati stanovanje.

To je bil najhujši dan mojega življenja, to je zagotovo. Mislila sem, da bom rabila vsaj 
leto, da bom sposobna iti med ljudi, kaj šele kaj narediti … Da ne govorim o finančnih dolgovih 
in sprotnih stroških.

Jokala sem toliko, da sem čez nekaj ur že bruhala, potem že omedlela … Ter hvala bogu kmalu 
zaspala …

Naslednje jutro se zbudim.

Sicer s hudim glavobolom, a velike količine navadne vode pozdravijo skoraj vsak glavobol (sem
precej proti tabletam, razen v čisto skrajni sili).

Psičko peljem na kratek sprehod, nato odprem svoj računalnik …

OK, kaj imam, kaj znam? 

Imam svojo knjigo. Znam predavati, pisati, imam ogromno znanja podjetništva, psihologije, 
prodaje (seveda, več let sem živela z enim najboljših podjetnikov mlajše generacije v 
Sloveniji).

Kaj lahko naredim še ta mesec, da hitro pridem do zaslužka in pokrijem dolgove?

Padlo je mnogo idej.

Kaj potrebujem za to?

Kot prvo – ali ponovno svoj s.p. ali zaposlitev. Takoj. Nujno osebni račun in poplačilo dolgov. 
Prebrskam za vsemi možnimi subvencijami – nič. Torej brez subvencij – kaj lahko naredim? 
Svoj s.p.. Odločitev sprejeta.



S kom lahko to naredim?

Spet, polno idej.

Kdaj lahko to naredim?

ZDAJ!

Prvič v življenju sem čutila, da ŽIVIM slogan Just do it! Da ŽIVIM, kar me je naučila 
Amerika, seveda na vsej podlagi preteklega znanja.

Danes je petek, jutro. Ja, to nedeljo se je to zgodilo (torej 5 dni nazaj). Imam napisano novo 
knjigo Ameriški milijonarji so spregovorili, ki bo danes zvečer dana v tisk (ker čakam CIP kodo,
sem imela možnost še tole poglavje dopisati v knjigo). Imam svoj s.p. in poplačano polovico 
svojih dolgov …

V ponedeljek imam sestanek s časopisno hišo Dnevnik, da bi moje knjige vključili v sobotne 
priloge. V torej imam podoben sestanek z novo revijo Ženski svet. Poleg tega imam sestanke z
nekaj spletnimi trgovinami …

V štirih dneh sem prodala 60 svojih knjig Česar nas niso naučili v šolah. Dogovorila sem se z 
enim največjih strokovnjakov s področja internetnega marketinga in optimizacije v Sloveniji, 
da mojo knjigo trži preko različnih oglasov. S tem istim podjetjem sem dogovorjena, da nekaj 
dni ali tednov delam brezplačno za njih, v zameno za to, da me naučijo tega, kar obvladajo …

Konec drugega tedna imam sestanek z ameriškim veleposlaništvom v želji, da najdemo kakšno
pot prodaje točno te knjige, katero berete. Naslednji torek imam sestanek v Zagrebu, kako 
prodreti in se povezati s tujino.

Čez 2 tedna imam že rezerviran prostor za delavnico Izdelave spletne strani, kjer pričakujem 
13 udeležencev (nimam sicer še prijav, a prišle bodo). Dogovorjena sem s portalom Mladi 
podjetnik, da pišem prispevke za njih za lastno prepoznavnost in promocijo. Dogovorjena sem 
z VEM točko za sodelovanja na tednih podjetništva.

V ponedeljek sem vabljena kot gostja s svojimi knjigami na teden učenja v Trzinu. Dogovorila 
sem se za promocijo knjige v nekaj medijih, se že dogovorila za celotno distribucijo (moti me 
le uradni 72 rok za pridobitev CIP kode, sicer bi bila danes knjiga že na policah). Drugi teden 
imam dogovorjenih natanko 16 sestankov (nekaj za sodelovanja, nekaj za promocijo, nekaj za 
klepet za ideje …).

Napisanih imam že 170 strani prihajajoče tretje knjige Svoboda v ječi. Danes grem plezati 
(otroške želje), jutri na moje dvatisočake.

Dragi moji, v petih dneh …

In garantiram – vse to zgolj zato, ker upoštevam pridobljeno znanje iz Amerike, o 
katerem govorim v tej knjigi! Ne znam vam povedati, kako drugače DELUJEM kot sem prej,
pred potovanjem, ko sem nekaj mesecev razmišljala, kaj bi, če bi, kako bi …

Pred tem izobraževalnem potovanjem sem razmišljala, kako prodati eno in še eno knjigo. 
Danes razmišljam, kako prodati 1000 knjig naenkrat. In vse to mi je kar avtomatsko.

Pred potovanjem me je zelo skrbelo mnenje okolice. Danes me ne. Seveda mi je lepo slišati kaj
pozitivnega in manj lepo kaj negativnega, a pomembno je, da mnenje okolice ne vpliva na 
moje delovanje. 

Pred tem sem razmišljala, kako bi sodelovala z vsakim, ki bo za. Danes razmišljam le, kako 
priti do največjih. Če sem včasih razmišljala, kaj hudega se mi lahko zgodi in kakšne težave 
imam, danes večino časa razmišljam, kaj vse lahko še dosežem.

In veselim se prihodnosti!

Ne rečem, da mi ni nič hudo, da ni težko … Doživim tudi veliko zavrnitev in neprijetnih 
presenečenj. Ampak pomembno je, da JAZ delujem drugače, kot sem včasih. Odzivi in 
odločitve drugih niso moja stvar in ne morem vplivati na njih.

Zato CENITE, kar ste prebrali in to ŽIVITE! Je res NEPRECENLJIVO!

Vas zanima še več spoznanj, ki sem jih prinesla iz Amerike? 
Kliknite tukaj in izpolnite naročilnico. Knjiga je lahko vaša že za 9,50 €.

http://www.e-knjigarna.si/knjige/ameriski-milijonarji-so-spregovorili/narocilnica-za-knjigo/

