
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pot do Nje 
knjiga za moške o tem, kako ljubiti sodobno žensko 

 

Pozdravljeni! 

Dovolite, da Vam predstavim svoj knjižni prvenec Pot do Nje, ki je v bistvu prva knjiga te vrste. Je 

nekakšen hibrid med intuitivno filozofijo, psihologijo in vsakdanjim življenjem. Kljub temu, da 

nisem doktorirala iz katere od knjigi pripadajočih ved, niti nisem ena izmed tisočih zakonskih 

svetovalk in svetovalcev, vseeno mislim, da je moja knjiga na temo odnosov med moškim in 

žensko, eno izmed najboljših del na tem področju. To pa predvsem zato, ker je napisana z intuicijo, 

brez omejitev obstoječih družbenih paradigem in znanstvenih dokazov.  

Da je knjiga nekaj posebnega in ne še ena v vrsti priročnikov, lahko utemeljim tudi z naslednjimi 

trditvami: 

 Prvič, za razliko od mnogih ljubezenskih priročnikov, ki so namenjeni parom, je moja knjiga 

napisana za moške bralce. Zakaj? Glavna filozofija knjige temelji na zamisli, da se vir 

brezpogojne ljubezni nahaja v najglobljem bistvu ženstvenosti. Toda glede na 

okoliščine v sodobni družbi, ženske tega bistva ne morejo odkriti tako preprosto, same od 

sebe. Že od svojega otroštva so namreč izpostavljene nerealnim idealom in pritiskom 

družbe in tako je njihovo življenje mnogokrat prepleteno z brezkončnim iskanjem samih 

sebe. Posledično tudi nenehno hrepenijo po potrditvi svoje lepote, dejanj in celo osebnosti. 

Pri tem ima, ugotavljam, prav moška potrditev, v ženskih očeh, največjo vrednost. Knjiga 

Pot do Nje zato spodbuja moške, da ljubijo svojo žensko tako, da jo potrjujejo na vseh 

področjih njenega življenja z namenom, da bi prebudili v njej izvorno milost, lepoto 

in samozavedanje lastne vrednosti - ženstvenosti. Knjiga namiguje, da bi prav to lahko 

bila ključna vloga moškega v življenju ženske. 

 Drugič, knjigo sestavljajo teoretične razlage, šarmantno dopolnjene s primeri iz resničnega 

življenja in slikovitimi ilustracijami, ki jih je prispeval moški ilustrator, Mladen Melanšek. 

Vsebina knjige se razteza na 260 straneh – kar ni preveč za povprečnega bralca in je hkrati 

ravno dovolj, da zajema vse potrebne informacije tako za moškega kot tudi za žensko, ki 

želi razumeti bistvo brezpogojne ljubezni.    



 Tretjič, knjiga delno temelji na dobro poznanih teorijah ljubezenskih odnosov, kot je tista o 

ženskah, ki so z Venere in moških, ki so z Marsa, napisano s strani Dr. Johna Graya. Vseeno 

pa je večji del knjige nastal kot posledica tipičnega pisateljskega procesa; Zamisli in 

informacije so se potem, ko sem se odločila napisati svojo prvo knjigo, nekako kar pojavile 

in si želele biti zapisane. Včasih je celo zame pisanje te knjige bilo kakor hoja po neznani 

poti. Res je, da sem veliko snovi za knjigo nabrala v vsaj petnajstih letih opazovanja in 

proučevanja odnosov med moškimi in ženskami, ki so se pojavili v mojem življenju (sem 

spadajo tudi lastne izkušnje), pa vendar sem ob koncu pisanja te knjige ugotovila, da sem 

se naučila novih stvari. Enak vtis so dobile mnoge ženske, ki so knjigo prebrale, čeprav je 

le-ta namenjena moškim. Dejstvo je, da knjiga, čeprav je napisana za moške, razkriva 

globok vpogled v bistvo (v sodobnem času) izgubljene ženstvenosti in to je nekaj, kar dá 

knjigi edinstveni pečat. 

 

Pot do Nje je knjiga na posebni misiji: Razsvetliti moške o njihovi neizmerljivi sposobnosti 

ljubiti žensko na način, ki lahko prebudi njeno izvorno milost in resnično lepoto. 

Ne gre samo za to, da bi se moški naučili »pravilno« ljubiti svoje ženske, gre predvsem za to, da bi 

dojeli moč, ki jo imajo pri prebujanju izvorne ženstvenosti v ženski, s katero delijo svoje življenje. 

Ta izvorna ženstvenost je namreč tista moč v ženski, ki ji omogoča, da ljubi brezpogojno, s 

spoštovanjem in razumevanjem moškega takšnega, kot je. Govorim o neskončnem krogu ljubezni 

med moškim in žensko, kot je bila mišljena po naravnem zakonu. Da je moški v odnosu lahko 

moški, mora ženska najprej postati ženska – takšna, kot je v resnici in ne takšna, kot se sili biti 

zaradi pritiskov in vzorcev sodobne družbe. Po mojem mnenju je ljubezen med moškim in žensko 

zdravilni kraj, kamor se lahko zatečemo pred nerealnimi pričakovanji sodobnega sveta, ki se vedno 

bolj oddaljuje od človekove duhovne moči in ljubezni.  

-- 

Knjiga je izšla v samozaložbi, v petek, 23. aprila 2016 in jo je od takrat naprej mogoče naročiti na 

spletni strani www.potdonje.wordpress.com oziroma kupiti v sklopu predstavitev, ki potekajo po 

vsej Sloveniji. Do zdaj so o knjigi pisali v časniku Večer, na Cosmopolitan.si, na Mladipodjetnik.si, 

na Svet24.si ter predvajali prispevek v oddajah Dobro jutro in Mladi za mlade na RTV ter na BKTV 

v oddajah Report in Občinski informator. Knjigo so prebrali in javnosti priporočili tudi Dejan 

Zavec, Uroš Perić ter Andrej Težak – Tešky.  

Knjiga ima prav tako knjižnega agenta za tujino in je že v postopku prevajanja v angleščino. Na 

tujih trgih bo tako izšla predvidoma do konca leta 2017.  

Pot do Nje se je prvič predstavila v sklopu kampanje na Kickstarterju, kjer sem poskušala zbrati 

sredstva za globalno lansiranje. Kampanja je sicer bila neuspešna, saj je bilo ob zadnjem dnevu 

kampanje zbranih 40% potrebnih sredstev, vseeno pa se zbiranje sredstev v smislu crowdfundinga 

nadaljuje na platformi GoFundMe, kjer so predvsem tuji donatorji v projekt vložili že več kot  

640 €. Denar, zbran v sklopu tega crowdfundinga, bo v celoti namenjen prevodu knjige v angleški 

jezik.  

Dodatne informacije lahko pridobite na telefonski številki 040 451 653 / +436 76 66 270 49 oz. na 

elektronskem naslovu maja.monrue@gmail.com. 

 

S prijaznimi pozdravi, 

Maja Monrue 

http://www.potdonje.wordpress.com/
http://www.vecer.com/spletna-pot-do-nje-6208343
http://www.cosmopolitan.si/aktualno/maja-monrue-s-knjigo-pot-do-nje-rabi-tvojo-pomoc/
http://mladipodjetnik.si/novice-in-dogodki/novice/do-razumevanja-moderne-zenske-s-kickstarter-projektom
http://svet24.si/clanek/zanimivosti/573986bb17b45/pot-do-nje-in-maja
http://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174392019
https://www.youtube.com/watch?v=INETgQzCXLg&feature=em-upload_owner#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=QXoxzBk3AQE&feature=share
https://www.kickstarter.com/projects/majamonrue/awakening-her-a-book-for-men
https://www.gofundme.com/ttyw2vxw
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