
 

  

 

 

 

 

 

NOVA KNJIGA ZA MOŠKE 

 O TEM KAKO LJUBITI ŽENSKO NA NAČIN, ZARADI KATEREGA 

BO ONA ODKRILA SVOJO SKRITO ŽENSTVENOST 

 

Spoštovani novinarji, 

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

hibrid med novo 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. Dovolite, da to trditev utemeljim na treh pomembnih lastnostih 

knjige Pot do Nje:   

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

osnovana 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 

moderni 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 zato je 

njihovo življenje mnogokrat prepleteno z brezkončnim iskanjem sebe. Posledično tudi 

nenehno hrepenijo po potrditvi svoje lepote, dejanj in celo osebnosti. Pri tem pa ima 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 

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. Vsebina se razteza 

na približno 200 straneh – kar ni preveč za povprečnega moškega 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 nekako kar pojavile in si želele biti zapisane v knjigi. Včasih je bilo celo 

zame pisanje te knjige kakor hoja po neznani poti in na koncu sem ugotovila, da sem se tudi 

sama 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 izgubljene ženstvenosti in to je nekaj, kar da knjigi edinstveni 

pečat.  

 



O meni 

Sem mlada slovenska avtorica, ki živi in ustvarja na Dunaju. Moja želja je ljudem pripovedovati o 

tem, kaj je resnična ljubezen. Ne tista iz pravljic, pač pa tista prava, globoka in brezpogojna, v 

katero večina ljudi ne verjame več. Nisem doktorica psihologije ali katerekoli druge »-ije« in ne 

trdim, da vse vem. Toda brezhibno obvladam predvsem dve stvari: opazovati znam dogajanje v sebi 

in okoli sebe ter nato svoje ugotovitve zapisati na način, ob katerem se bralec počuti udobno in 

domače. Tako je nastala tudi knjiga Pot do Nje.  

Pot do Nje je moj prvi pisateljski podvig, ustvarjen z ljubeznijo ter navdihom, ki temelji na 

neopisljivi želji, da bi moškim pojasnila kako ljubiti sodobno žensko na način, s katerim bodo 

ohranili svoj moški original.     

Diplomirala sem na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru na usmeritvi Podjetništvo, pri čemer 

sem napisala diplomsko nalogo z naslovom »Podjetništvo za ženske – Vpliv podjetniškega 

udejstvovanja na življenjsko zadovoljstvo«. Slednje me je namreč od nekdaj zanimalo in prepričana 

sem, da se posameznikova sreča nahaja v harmoničnem razmerju med delom, ki ga veseli in mirnim 

ljubezenskim življenjem.  

Na Dunaj sem se preselila pred nekaj leti in kot je nekoč rekel Billy Joel: »Vienna waits for you,« 

sem tudi sama na Dunaju odkrila nov navdih in novo sebe. Ugotovila sem, da sem predvsem 

pisateljica in tako sem dokončala svojo prvo knjigo 

Več o knjigi   

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

žensko na način, ki prebudi njeno 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. 

Knjiga je napisana v slovenščini, vendar pa bo lansirana v angleškem prevodu na globalni trg v 

okviru kampanje na platformi Kickstarter in sicer marca 2016. To bo priložnost tudi za slovenske 

bralce, ki bodo med prvimi, za svojo podporo v kampanji, v zameno prejeli podpisan slovenski 

izvod knjige. Knjiga sestoji iz desetih poglavij, ki se raztezajo od osnovnega razumevanja razlik 

med moškim in žensko, preko ženskih (ne vedno realnih) pričakovanj in potreb, pojasnitve 

dejanskega moškega vpliva na njeno pot do ženstvenosti, pa vse do nasvetov o tem, kako uporabiti 

to kar imamo, da postanemo to, kar v resnici smo. Knjiga je dopolnjena s slikovitimi ilustracijami 

ter zgodbami iz vsakdanjega življenja. Je uporaben priročnik za vsakega moškega, ki želi svojo 

žensko osrečiti, brez da bi pri tem izgubil izvirno moško samosvojost. 

Zakaj potrebujem Vašo pomoč?   

Sem talentirana mlada pisateljica brez ugleda. Nimam milijonskega proračuna za učinkovito 

marketinško kampanjo, imam pa odlično knjigo za moške (in ženske) v sodobni družbi. Obljubljam 

Vam, da ne gre še za eno knjigo o ljubezenskih odnosih. Gre za iskreno sporočilo človeštvu, z 

namenom spomniti ljudi na njihovo pristno moč ljubezni. Ta je že od nekdaj del nas. 

S pomočjo Kickstarter-ja načrtujem zbrati dovolj denarja za prevod in lansiranje prvih 500 izvodov.  

Samo z Vašo pomočjo mi lahko uspe novico o svojem knjižnem projektu spraviti med slovenske 

ljudi, ki mi lahko nato pomagajo tako, da podprejo moj projekt na Kickstarter-ju. Bodite torej 

pomemben del moje zgodbe tako, da uporabite svojo »magično paličico«, zaradi katere si bodo vsi 

želeli prebrati Pot do Nje. Tako mi boste pomagali doseči moje sanje in za to se Vam že v naprej 

iskreno zahvaljujem! 

Več lahko preberete na uradni spletni strani knjige www.awakeningher.com ali na slovenski različici 

www.potdonje.wordpress.com. Sledite mi lahko tudi na Facebook-u ali Twitter-ju.   

 

Moje ime je Maja Monrue.  

http://www.awakeningher.com/
http://www.potdonje.wordpress.com/
https://www.facebook.com/majamonrue/?fref=ts
https://twitter.com/MajaMonrue

