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O avtorici knjige

Maja Debelak, bolj znana kot Dobra vila Maja,  je inspiracijska 
in intuitivna svetovalka, ki predava po celi Sloveniji in na tisoče 
ljudi opogumlja k zavestnemu uresničevanju sanj. Svoje znanje deli 
na predavanjih, individualnih svetovanjih in motivacijskih preda-
vanjih za podjetja. Na spletnem portalu Facebook je v zelo krat-
kem času pridobila več kot 80.000 članov. Piše odmevne kolumne 
za Lady in pisala je Zaupne besede za revijo Antena. Je POP-ova 
(vizita.si) in Dnevnikova inspiracijska svetovalka. Izdala je Vilin-
ske karte − Metuljčice in je avtorica knjižne uspešnice Čarobnost 
življenja. Po knjižnem prvencu je izdala tudi motivacijsko zgo-
ščenko Čarobnost življenja. Velik uspeh sta doživeli tudi zgoščenki 
Ljubezen − Kako ustvariti pravega partnerja in Iz uma v srce. 
Njena druga knjižna uspešnica Iz uma v srce je doživela še večji 
uspeh kot knjižni prvenec. Je avtorica Knjige odgovorov in Knjige 
želja. Vsako leto izdela tudi magični rokovnik Čarobno leto. Izde-
luje energetski nakit, še posebej priljubljeni so vilinski amuletki. Za 
Zlatarno Celje je izdelala vilinsko linijo Lencia by Dobra vila. Več 
o Maji si lahko preberete na www.dobravila.com.
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Posvetilo

Knjigo posvečam vsem vam, ki jo berete. Najdite ljubezen v sebi in 
jo delite s svetom. Postavimo temelje ljubezni. Naj sočutje, razume-
vanje drugačnosti, sprejemanje sočloveka in zlasti ljubezen objame-
jo Slovenijo in svet.
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Zahvale

Neizmerno hvaležnost izražam čisto vsaki duši, ki je vstopila v 
moje življenje in bila ali je del mojega življenja.

7

Za čarobno podporo se zahvaljujem svojemu fantu Roku, saj so 
njegova ljubezen, energija, podpora, besede in vera vame pogla-
vitni ključ za uresničevanje mojih čarobnih sanj. Rok, vedno mi 
znaš povedati to, kar moram slišati, in si moje prečudovito lepo 
ogledalo. Rada te imam, neskončno rada!

7

Z veseljem v srcu se zahvaljujem svojima mami in očetu, ker sta 
ustvarila idealne pogoje za mojo rast in spominjanje. Ni bilo lah-
ko, vendar danes razumem, da je bilo čisto vse tako idealno. Hvala 
tudi bratu Matevžu, da je del moje rasti. Ob pravem času je prišla 
v moje življenje tudi moja nečakinja Lia, ki je velik sonček. 

7

Sussan Sever Ashley, thank you and big hug. Hvala, ker si moja 
duhovna učiteljica in nesebično deliš vse svoje znanje.

7

Barbra Jermann, občudujem te. Hvala za čarobno spremno bese-
do, vse nasvete, tvojo prisotnost v mojem življenju in za prijatelj-
stvo, kjer besede niso več potrebne.

7

Jana Koteska, navdihnila si me s svojo zgodbo in neskončno sem 
vesela, da sem te spoznala. 
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Manca Košir, spoštujem te in cenim. Uresničila si mi tako velike 
sanje, sanje, ki jih ima marsikateri pisatelj. Ko sem brala tvoje be-
sede, sem se morala kar uščipniti – če so resnične. Pomeni mi veliko 
in ja, sanje se uresničujejo, če le verjamemo vanje. Hvala, ker si 
uresničila meni nekaj tako “velikega”. Drage moje, hvala za vaše 
spremne besede, ki so neprecenljive in mi resnično veliko pomenijo.

7

Lamia Simona Sellami, neskončno sem ti hvaležna, da si se 
pojavila ob pravem času, si kot angel, ki je priletel, ko ga najbolj 
potrebuješ. Hvala za čarobno jezikovno ureditev besedila.

7

Tanja Zrinsky, naslovnica te knjige je zopet veličastna in zasluga 
za to gre ravno tebi. Hvala za večurne korekture naslovnice in vse 
predloge, predvsem pa za ujeto energijo Ljubezni. 

7

Zahvala tebi, Denis Maček, pravi umetnik ličenja si, ki na mojem 
obrazu poudariš energijo.

7

Zahvala mojim rednim poslušalcem predavanj, naredili ste res 
velik napredek in ponosna sem na vas.

7

Največja zahvala gre vsem mojim Vodnicam in Vodnikom, Vilin-
cem, bratovščinam, zvezdnim semenom, Angelom in Kassandri 
ter vsem nevidnim bitjem, ki mi pomagate na moji čarobni poti, 
na tem veličastnem planetu Zemlji. In čarobna zahvala vsem vam, 
ki dnevno prebirate moje misli in potrjujete, da sem na pravi poti. 
Brez vas danes ne bi bila to, kar sem. HVALA!
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Rada bi se zahvalila vsem v čarovniji lepote medinmleko - ustvar-
jate mi čarobne frizure. Prav tako pa zahvala vam, ličila.si, saj je 
vaš make up neverjeten.

Hvala vsem, ker ste to, kar ste! 
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Predgovor

Knjiga, ki je pred vami, se v vašem življenju ni znašla po naključju. 
Verjetno ste se odločili za spremembo ali pa ste pred dnevi prosili za 
odgovore, ker ste želeli razumeti, zakaj se vam v življenju dogajajo 
določene stvari. Posledično ste v svoje življenje priklicali mojo knji-
go. V življenju ni naključij in čisto vse se odvija tako, kot mora biti. 
Čeprav se vam na prvi pogled zdi situacija nerešljiva in se sprašuje-
te, zakaj se vam določena stvar dogaja, boste sčasoma ugotovili, da 
je vse tako, kot mora biti, in vas vsaka situacija samo nečesa uči.

Za tretjo knjigo z naslovom Ljubezen sem se odločila, ker sem ugo-
tovila, da imamo ljudje največ težav na področju odnosov. Vendar 
se moramo začeti zavedati, da so odnosi samo naša ogledala, ki 
nam kažejo, kje se sami nahajamo. Čisto vsi odnosi so v vašem ži-
vljenju z razlogom, saj vas učijo, da nekaj spremenite. Tudi sama 
sem se spraševala, zakaj se meni nekaj dogaja. Zdaj vem, da so bili 
čisto vsi moški v mojem življenju z namenom. In vse, kar je izgleda-
lo kot trpljenje, je bila moja velika igra in iluzija. Zato želim z vami 
deliti svoje znanje, kajti ugotovila sem, da je vse čisto preprosto. 
Knjiga vas bo vodila skozi proces in vas pripeljala do zavedanja, da 
težave v resnici ne obstajajo.

Vsi moški mojega življenja so bili moji veliki učitelji. Poročeni, lo-
čeni, z otroki, brez ... slika je – tona ni. Velikokrat sem bila tepe-
na, ponižana in psihično zlorabljena. Čisto vse izkušnje so bile zelo 
boleče, saj so me učili tistega, česar nisem želela. Pogledati v svoje 
globine in se soočiti s samo seboj. Bilo je resnično marsikaj. Potoki 
solza, grozna pekoča bolečina v prsih. Koliko ur strahu in trpljenja! 
Vendar je imelo vse svoj namen. Nisem se imela rada, nisem se spo-
štovala in cenila. Vse izkušnje so me vodile k moji resnici. Ugotoviti 
sem morala, kaj si v resnici želim. Kdo sem in kaj so moja resnica, 
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moji občutki in moja vrednost. Predvsem pa si na glas priznati, 
da sem vredna več in da si zaslužim več, kot imam tisti trenutek v 
odnosu. Iskala sem sebe. Sebe srečno, zadovoljno, predvsem pa sem 
se začela imeti resnično rada. In danes sem jaz na prvem mestu. 
Učila sem se jasnosti, kaj si želim. Učila sem se, da postanem center 
dogajanja. 

Predvsem pa sem nehala prelagati odločitve na druge ali, bolje, 
nehala sem čakati. Življenje sem vzela v svoje roke in se začela 
zavedati, da je čisto vse odvisno od mene. Sama ustvarjam svojo 
realnost in sama lahko spremenim vse, kar mi ne ustreza več. Ko 
sem razumela, kaj to pomeni, sem ugotovila, da mi ni potrebno več 
čakati nikogar, da se odloči. Odločila sem se sama in zapustila ne-
zdravi odnos. S tem sem prekinila globoki vzorec, ki se mi je vlekel 
dolga leta. Dolgo sem verjela, da življenje dostavlja to, kar si pač 
ono želi, in nisem dojela, da sem jaz tista, ki lahko kaj spremenim. 
Ko veš, kaj si želiš, to tudi vedno dobiš. Zato vam pravim, da mora-
te jasno definirati, kaj si želite, in za to tudi nekaj narediti. Dokler 
pa si neodločen, vedno privlačiš neodločne situacije. Bodite jasni. 
Čisto vse ustvarjate sami, saj globoko v sebi jasno ne definirate, kaj 
si želite. Bodite karseda dosledni in pojdite v globine definicij, kaj 
si želite. Ko se odločiš in jasno definiraš, kakšno realnost si želiš, jo 
tudi ustvariš. Ne prilagajaš se več, ne trpiš, ampak ustvariš to, kar 
si želiš. Tedaj namreč jasno veš, česa ne dopuščaš več. Predlagam 
vam, da si za razmislek, kaj si želite, vzamete veliko časa. Predvsem 
pa je pomembno, da ob sebi ustvarite nekoga, ki si želi enake real-
nosti kot vi sami. Torej je potrebno za spremembo jasno definirati 
želje in ustvariti svojo novo definicijo partnerskega odnosa. 

Veliko ljudi tudi pravi: Ko bom našel-a pravega-o, bom izpolnjen-a 
in srečen-a. Mar to drži? Razočarati vas moram, zelo razočarati. 
Takega človeka ni na tem čarobnem planetu Zemlji. Prazni ste in 
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pričakujete, da boste spoznali polnega? To preprosto ne gre. Vedno 
privlačite enakega sebi! Vedno privlačimo takšnega človeka, kot 
smo sami. Napolnite se in začnite uživati svojo pravljico. Pravlji-
co ljubezni in pravljico, polno čustev in romantičnosti. Zaslužite si. 
Vprašanje je samo, ali v to verjamete. Ko boste začeli v to verjeti z 
vašimi občutki, bo zgodba postala vaša realnost. Možno je karkoli. 
In tega nikoli ne pozabite.

Verjemite v čudeže. Predvsem pa, zakaj vanje ne bi verjeli?

Ta knjiga govori o moji poti. Govori o tem, kako sem našla ljubezen 
v sebi. In skozi svoj proces vam bom dala predloge, kako ljubezen 
vi najdete v sebi. Vse zgodbe v knjigi so resnične. Spremenila sem le 
prepoznavne lastnosti svojih fantov in strank, zaradi zasebnosti.

Sama sem s pisanjem te knjige izpolnila del svojega poslanstva, za-
radi katerega sem na čarobnem planetu Zemlji. Moja naloga je, da 
vam pomagam iz uma v srce. Moje poslanstvo na Zemlji je postaviti 
temelje ljubezni in odpuščanja. V knjigi so namreč zakodirane vse 
energije svetlobe, s katerimi delam. Želim si prebuditi čimveč duš 
in jim pokazati, da je vsak trenutek možno živeti v pravljici. Sem 
duša, ki potuje po Univerzumu in deli znanje o ljubezni. Znanje 
podajam na lahkoten in enostaven način, kajti čisto vse je smešno 
preprosto. Vedno izhajam iz svojih izkušenj in svojih spoznanj. In 
kako naj bi pisala knjige in pomagala drugim, če ne bi razumela, 
kaj vse to pomeni? V svojem dosedanjem življenju sem morala raz-
iskati, kaj “učim” in koga “učim”, zato sem potrebovala veliko izku-
šenj na področju odnosov. Razumeti sem morala vse, kako je čutiti, 
ukrepati, razmišljati in reagirati na različne tipe odnosov.

Zavedati se moramo, da vsak človek izkusi tisto, kar pričakuje in 
kar globoko v sebi verjame, da si zasluži. Naša pričakovanja so  

Predgovor
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ključ do naše stvarnosti. Življenje nam daje samo tisto, kar od njega 
zahtevamo. Vse se skriva v nas. In takšen odnos, kot ga imamo do 
sebe, imajo drugi ljudje do nas. To je vsa veličastna skrivnost.

Tudi meni se še vedno zgodi, da v moj um pomotoma zaidejo ne-
zdrave misli. Vendar jih takoj, ko jih zaznam, obrnem v pozitiv-
no. Kadar zaupate toku življenja in se prepustite, se vedno odprejo 
nova vrata. Nikoli naj vas ne skrbi prihodnost, uživajte trenutke 
življenja. Tako bo, kot mora biti. Predvsem pa se ne bojte, da boste 
kaj zgrešili ali se napačno odločili. Ko se bodo odprla nova vrata in 
boste pripravljeni vstopiti, boste točno vedeli, da je čas pravi. Pre-
prosto boste začutili. Zato ne skrbite, vse bo tako, kot mora biti. In 
ko se boste morali odločiti – se boste.

Zavedati se začnite, da je vaša sreča povezana z vašim notranjim 
zadovoljstvom, bolj ko boste zadovoljni, bolj osrečujoče odnose bo-
ste imeli. Lažje boste ustvarili tisto, kar si želite. Globoko srečo in 
zadovoljstvo boste našli takrat, ko boste začeli izpolnjevati svoje 
sanje, vse ostalo se bo začelo odvijati samo od sebe. Predvsem pa 
naj bo vaš partner vaše čarobno ogledalo, naj vam pokaže, kje se vi 
trenutno nahajate.

Zagotovim vam lahko, da se je z mojo spremembo spremenil ves 
moj svet. To vam lahko zagotovim na podlagi svojega ljubezenske-
ga primera. S partnerjem sva v vezi že kar nekaj let. Najini začetki 
so bili boleči in veliko je bilo vzponov in padcev. Prvo leto sva se 
resnično lovila in dogajalo se je marsikaj, kot sama pravim – imela 
sva “all inclusive paket”. Vendar mi je partner le odslikaval moje 
prazno notranje prepričanje o meni in je moj resnično velik uči-
telj. Po moji notranji spremembi se je spremenil tudi on. Začela sva 
se veliko pogovarjati in dandanes vse zdraviva z iskreno resnico. 
Pogovarjava se ure in ure in si pomagava. En drugemu razlagava 
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svoje občutke in se poskušava razumeti, predvsem pa pomagava  
razumeti drug drugega. Izhajava iz sebe in ne napadava drug dru-
gega, temveč si poskusiva ljubeče razložiti svoje občutke. Ne kričiva 
več, temveč se pogovarjava v mirnem tonu. Razumeva, da ima vsak 
izmed naju določeno podlago vzgoje in da se morava zaradi tega 
sprejemati. Lepo je opazovati najin napredek in neopisljivo lepo je, 
ko lahko nekomu zaupaš svojo globoko resnico in te ta oseba na-
sproti tebe zaradi tega ne obsoja, temveč ti pomaga, da postaneš še 
boljši. Kljub temu, da oba še vedno narediva kdaj kakšno napako, 
se sprejemava. Predvsem pa – nisva idealna, temveč sva se naučila 
pogovarjati in sprejemati en drugega takšna, kot sva. Veliko ljudi 
me sprašuje, če je on “the one”. Veste, včasih sem se veliko ukvarjala 
s tem vprašanjem, danes pa se le nasmehnem. Včasih sem veliko 
živela v preteklosti in prihodnosti. Življenje tukaj in zdaj pa je šlo 
mimo mene. Zato vedno odgovorim: Danes in ta trenutek je pravi, 
kaj bo jutri, bomo pa videli jutri.

Veliko se vas tudi obtožuje za razne napake. Ne obtožujte se za 
napake v svojem življenju, vse je bilo tako, kot je moralo biti. In v 
danem trenutku ste vedno naredili najboljše. Predvsem pa si zapo-
mnite, da sem verjetno enake napake naredila tudi sama in še mar-
sikdo pred vami. Nič ni narobe, če delamo napake – s tem se učimo. 
Saj veste, kaj pravijo, veličina je v tem, da vedno znova vstanemo. 
Skrbi naj vas, če ne boste storili nič zaradi strahu pred napakami. 

Vsi stopamo po enaki poti in vsi iščemo enako razsvetljenje. Učimo 
se imeti radi, se ceniti in spoštovati. Vsi iščemo enako bistvo. In 
to bistvo je odgovor na čisto vsako vaše vprašanje. Pomembno je, 
da znova in znova vsak dan ne ponavljamo enakih napak. Če se 
nam to dogaja, pomeni, da se nimamo dovolj radi, predvsem pa, da 
imamo premalo samozavedanja. Neobhodno je, da se začnemo za-
vedati, da je naša samopodoba ključ do vsega, predvsem pa kreator  

Predgovor
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našega življenja. Samopodoba nam bodisi pomaga bodisi ruši že-
leno. Dobra novica je ta, da lahko svojo samopodobo spremenimo. 
Ko spremenimo svoj notranji svet, bomo spremenili tudi zunanji 
svet.

Opozorila bi še na nekaj. Nisem duhovna učiteljica oziroma ne že-
lim, da me tako kličete. S tem ustvarimo ločenost. Sem ena izmed 
vas, kajti vsi smo eno. Sem duša, ki potuje po Univerzumu in deli 
ljubezen, radost, lepoto in veselje. Z vami delim svojo izkušnjo, svo-
jo pot do uspeha, vi sami pa morate najti svojo unikatno formulo, ki 
bo spremenila vaše življenje. Tega namesto vas ne bo storil nihče.
Med prebiranjem knjige vzemite tisto, za kar čutite, da je za vas 
dobro. Če začutite, da nekaj za vas ni dobro – takoj pritisnite na 
tipko DELETE. Najprej morate poslušati sebe in svoje srce in ne 
mene. Resnično se začnite zavedati, da se vsi odgovori skrivajo v 
vaši globini.

Pomembno dejstvo, ki ga imam zadnje čase v mislih in bi ga rada 
poudarila, je, da Dobra vila Maja ni idealna in nima krilc. Tudi 
meni se še kdaj zgodi, da zapiha močan veter in me sooči s samo 
seboj. Včasih me je veter podrl in sem se znašla na tleh. Tam sem le-
žala kar nekaj dni in brezupno zbirala moči, da vstanem. Z vsakim 
padcem sem postajala močnejša. Več ko je bilo padcev, večja je bila 
moja moč. Kasneje sem se ob padcih nasmejala, vstala, si popravila 
krono in šla naprej. Danes veter še vedno pihlja. Še vedno prihajajo 
sunki. Vendar ne padam več. Samo malo zaniham in ulovim rav-
notežje, se nasmehnem in grem naprej. Zelo hitro zaznam prihod 
negativnega vetrca in ga s čarobni stavki brž obrnem v pozitivnega. 
Vidite, tudi zame še vedno prihajajo preizkušnje, a se je spremenil 
moj pogled na stvari. Moja realnost je postala drugačna. In moje 
mnenje je, da so vse preizkušnje pozitivne.
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Nekaj teksta iz knjige je bilo že objavljenega v različnih kolumnah 
ali člankih. Moja predstavitev in del predgovora (za nove bralce) sta 
skoraj enaka tistim v knjigah Čarobnost življenja in Iz uma v srce, 
vendar je dodanih veliko novih primerov iz mojega življenja.

Z namenom sem na začetku napisala nekaj teorije, kako celotna 
stvar funkcionira, in sicer zato, da boste lažje razumeli, zakaj se ka-
kšna stvar v vašem življenju dogaja, in hitreje uvideli, da je vse tam 
z namenom, vašim namenom. Vzeti si boste morali čas zase. In to 
je ključ za spremembo vaših odnosov. Ampak resnično si vzemite 
čas zase. Razviti boste morali zaupanje vase in svojo notranjo moč. 
Oblikovati boste morali svoj značaj, postati optimisti, najti energijo 
in notranjo moč. Predvsem pa boste morali postati disciplinirani. 
Razviti boste morali brezmejno zaupanje vase in si vzeti čas, da 
boste začeli obvladovati svoj um, predvsem pa začeli poslušati svoje 
srce. Analizirati boste morali svojo okolico in igralce v svoji igri. 
Zavedajte se, da se vsak odnos sooča z izzivi. Predvsem pa vas same 
sooča z vašimi prepričanji. Svobodni boste postali, ko se boste začeli 
zavedati, da ste vi kreator svojega življenja in le vi gospodar svojega 
življenja. Svoj odnos boste spremenili takrat, ko boste nekaj v sebi 
spremenili vi sami. Ko boste razumeli, zakaj se dogaja, kar se doga-
ja, boste razumeli vse. Pa začnimo čarobno potovanje … 

Predgovor
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Spremne besede

Maja je moj navdih že dobri dve leti. Toliko časa jo poznam. In bolj 
ko jo spoznavam, bolj občudujem njene iskrivost, igrivost, svetlobo 
in predvsem modrost. S svojo življenjsko zgodbo mi vedno znova 
dokazuje, da je življenje ena sama igra in da se vse dá ... če najdeš 
pot do sebe, če zaupaš, če sprostiš energije. Odkar ji sledim, je moje 
življenje bistveno manj stresno, ovire niso več drama, ampak igra 
svetlobe in predvsem se v svoji koži mnogo bolje počutim. Ko mi 
je zaupala, da bosta temi njene tretje knjige ljubezen in partner-
stvo, sem bila navdušena. Na prste ene roke bi lahko preštela pare 
okoli sebe, ki so res partnerji. Mnogo parov se je razšlo, še več jih 
vztraja v zvezah, ki jih ne osrečujejo. Pa tudi sama na tem podro-
čju še nisem odprla pravih vrat. Ko sem prebirala osnutek, so pred 
mano oživeli vsi moji moški. Vedno en in isti tip, celo po horoskopu 
rojeni v razmiku nekaj dni. Začaran krog napačnih, predelovanje 
vzorcev in iskanje notranje moči. Danes razumem marsikaj iz svo-
jega ljubezenskega življenja, predvsem to, da sem si jih ustvarjala 
sama in da je problem v meni, ne v njih. Danes sem jim hvaležna, 
saj so bili moje ogledalo, ob katerem sem rastla in postajala boljša 
ter predvsem močnejša. Bistveno lažje uporabljam čarobni besedi 
NE in “DELETE”, ker si končno upam, ker se imam končno rada. 
Maja, hvala, ker me navdihuješ in bodriš na moji poti. Res je, vse 
skupaj je mnogo bolj preprosto in lahkotno … Maji se splača slediti. 
Zato uživajte ob knjigi, ki govori o poti spoznavanja in spreminja-
nja sebe. O ljubezni.

Barbra Jermann
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Navdihujoče je brati zgodbe ljudi, ki so igrivi, iskrivi, ki uresniču-
jejo svoje sanje in želijo širiti Ljubezen in Svetlobo. Še posebej, če 
taki niso od nekdaj, temveč so se prebudili, odložili vlogo žrtve in 
začeli z zaupanjem sprejemati življenje v vsej njegovi čarobnosti in 
enkratnosti. Zgodba Dobre vile Maje se bere kot ščebet srečne ptice, 
ki poje sebi v veselje in drugim v upanje: Možno je, mogoče je, po-
skusite! Na svet ste prišli s poslanstvom in vse, kar se vam dogaja, 
je dobro in prav za vašo rast. Poglejte mene, pisano ptico, na mojih 
perutih je zapisano sporočilo, ki vam ga predajam z ljubeznijo: Ča-
robnost vam pripada, izberite jo! Najdite otroka v sebi in se lotite 
stvari z otroško naivnostjo. Ne jemljite sebe in življenja tako resno! 
Človeku se raztegnejo usta v nasmeh, ko prebere: “Samo veselim 
se in se igram.” Kako preprosto! Preprosto za tistega, ki je že na 
tej poti. Težko za onega, ki še ni odprl oči za čudežnost in srca za 
ljubezen. Morda mu bo Dobra vila pokazala pravo smer, a na pot 
bo moral stopiti sam. Na to edino pot, ki pripelje, kamor je vredno 
priti – k samemu sebi! 

Manca Košir
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To je knjiga, ki mora biti vedno na dosegu roke, če se znajdemo v 
kakršnem koli odnosu, iz katerega ne najdemo več izhoda, ali pa 
odnos šele vzpostavljamo. Hitro boste našli rešitev ali samo obnovi-
li pozabljeno, vendar šele tedaj, ko boste zares razumeli in osvojili 
določena spoznanja iz te knjige, s čimer boste zaživeli življenje, ki si 
ga ustvarjate sami. Ne boste verjeli – enostavno je!

Tudi sama sem imela težko življenjsko preizkušnjo in sedaj se spra-
šujem – le kako mi je to uspelo? Ja, uspelo mi je! Uspelo mi je, ker 
sem verjela vase in imela pred seboj jasen cilj ter si ponavljala, da 
zmorem! Uspelo mi je, ker sem v srcu nosila ljubezen, veselje in 
lepote življenja, o čemer v knjigi Ljubezen piše Maja. Uspelo mi je, 
ker v vsaki slabi stvari vedno vidim svetlo luč, ki me bo pripeljala 
višje in naredila iz mene boljšo osebo. Takrat se tega niti nisem za-
vedala, saj sem preprosto izhajala iz sebe, iz srca, in poslušala svojo 
intuicijo. Danes vem, da me (je) vodi(la) LJUBEZEN. 

Kot potrditev, da sem delovala pravilno, je tudi ta knjiga o Ljube-
zni. Maja na razumljiv, včasih hudomušen način na realnih prime-
rih govori o tem, kaj vse zmoremo sami, kaj zmorejo naše misli in 
kako slednje uporabljati. Knjiga vas bo med poglavji popeljala skozi 
različne stopnje razumevanja samega sebe, vas vzpodbujala in vam 
dajala namige, kako spremeniti določene vzorce, ki vas utesnjujejo, 
da niste zadovoljni s trenutno situacijo. Ko boste našli pot do sebe, 
do srca, in boste ljubezen delili z drugimi, boste začutili, kako ne-
verjetni in edinstveni pravzaprav ste! Maja, HVALA.

Jana Koteska


