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Mehak občutek je v zraku, 

ko me objema ta čudovit poletni dan. 

Rada bi te vzela s sabo  

tja, kjer bova našli Muzo …. 

skrito Muzo, ki prebiva v tebi 

in se veseli, da bo lahko z lučjo ljubezni 

obsijala svet okoli sebe. 

 

 

 

Vesela sem, da ti lahko podarim svoj mini vodnik: 

 

POSTANI MUZA LJUBEZNI 
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Muze so čudovita duhovna bitja. 

Stari Grki so jih videli kot boginje umetnosti in znanosti, kot 
neskončen vir navdiha in znanja. 

Takrat je veljalo, da se umetnik nikakor ni smel spreti s svojo 
Muzo, saj bi to zanj pomenilo konec! 

Pred približno dvajsetimi leti sem kot mlada študentka 
umetnosti prvič srečala Muze. 

S svojimi notranjimi očmi jih vidim kot izredno lepe ognjene 
vrtince navdihujoče energije, ki nam je vedno na voljo, 
podobno kot angeli in vnebovzeti mojstri (na enak način se 
lahko z njimi tudi povežemo). 

Izkušnje so me naučile, da lahko prošnja Muzi za navdih zelo 
olajša kreativni proces. 

 

Muze so neskončen vir strasti do življenja, 
ljubezni, navdiha in umetnosti. 

Muze navdihujejo. 

Muze so igrive in radovedne. 

Muze so ustvarjalne in sproščene. 

Muze so močne in obenem mehke. 

Muze so ognjene in nežne. 

Muze uživajo življenje in se zabavajo. 

Muze ne jemljejo življenja preveč resno in se zavedajo, da je 
največja popolnost v nepopolnosti. 

Muzam ni treba narediti ničesar, one zgolj so. 
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Moški ne more nikoli jemati Muze kot nekaj samoumevnega! 

In Muze so skrivnostne, privlačne in neskončno lepe, ne glede 
na vse! 

 

Ni naključje, da so stari Grki verjeli, da so Muze ženske. 

Neizmerno lepa iskra Muze se skriva v vsaki ženski. 

Iskra luči, ljubezni, modrosti in strasti po kateri moški hrepeni, 
si jo želi videti in imeti ob sebi, skrivnostna iskra, ki se je lahko 
moški dotakne le skozi žensko. 

Toda … ženske smo se naučile živeti po moških pravilih, v 
moškem svetu in delovati na moški način tako zelo, da je ta 
mamljiva, skrivnostna iskra Muze izgubila svoj sijaj in postala 
moškim nevidna. 

In potem se sprašujemo, zakaj se moški niso pripravljeni 
potruditi za nas …   

 

A kljub temu … 
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TI SI MUZA, že samo zato, ker si ženska – in lahko si njegova 
Muza Ljubezni v kateri koli življenjski situaciji. 

Lahko si njegova Muza, tudi, ko posoda ni pomita in so otroci 
sitni ali v kateri koli drugi težavni situaciji, ki jo prinese 
življenje. 

Lahko si njegova Muza, tudi, ko se moraš srečati z njegovo 
mamo. 

Lahko si njegova Muza, ko stoji ob tebi na posebnem 
dogodku, ki si ga ti ustvarila in tako izrazila vso svojo moč. 

Lahko si njegova Muza, ko sta skupaj v navezi in plezata na 
najvišjo goro. 

Lahko si njegova Muza, ko govoriš z njim po telefonu. 

Lahko si njegova Muza tudi, ko je on sredi najpomembnejšega 
projekta v svojem življenju. 

In lahko si njegova Muza, ko pade noč … 

Lahko si njegova Muza Ljubezni, kadarkoli in kjerkoli. 

 

A le, če si to želiš ... 

 

In … kako je biti Muza? 

Biti Muza pomeni biti resnična ti. 

Biti Muza pomeni biti ženska, ki izžareva luč, ne glede na to 
kaj se dogaja okoli nje. 

Biti Muza pomeni biti ženska, ki je zvesta sebi. 
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Biti Muza pomeni biti ženska, ki živi svojo resnično ženskost in 
pravo, zdravo žensko moč. 

Biti Muza pomeni raziskovati svet z radovednostjo in se ob 
tem zabavati. 

Ko prebudiš Muzo v sebi, postaneš ženska, ki ima vse; Muza se 
ne odloča med ljubeznijo in kariero, lahkotno uresničuje svoje 
sanje na vseh področjih svojega življenja. 

Biti Muza pomeni biti ženska, ki jo moški obožujejo in 
ženske spoštujejo in se zgledujejo po njej. 

 

 

 

Biti Muza pomeni biti ženska na ženski način in 
ne biti ženska na moški način! 

 

Kaj je potrebno, da te moški vidi kot žensko, ki je 
Muza? 
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Moški vidi Muzo v ženski, ko ženska živi svojo edinstveno 
esenco. 

Ko ženska živi svojo notranjo resnico, sprejema svoje občutke 
in izraža svojo naravno ženstvenost, takrat moški ne more 
spregledati Muze v njej. 

In manj kot se Muza trudi za moškega, bolje je! 

Muze se ne trudijo in ne naprezajo za moške. 

Nikoli! 

Muze le so. 

Muze so prisotne v svoji esenci, tudi takrat ko se ne 
počutijo dobro. 

Biti Muza, biti resnična ti, pomeni čutiti, karkoli že čutiš – pa 
tudi če je to bes, strah ali praznina. Biti Muza pomeni 
sprejemati svoje občutke, ne glede na to, kakšni so. 

Moški obožujejo take ženske in hrepenijo po tem, da bi bili v 
njihovi bližini. 

Moški želijo takim ženskam izkazovati ljubezen, spoštovanje in 
naklonjenost.

 

Kako se moški počuti v prisotnosti Muze? 
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Počuti se očaran od njene energije. 

Počuti se navdihnjen od njene prisotnosti. 

Čuti privlačnost do tega, kakšna ONA je. 

In čuti željo, da bi jo osrečeval. 

Moškim se zdijo ženske, ki so prebudile svojo notranjo Muzo, 
lepe ne glede na njihov izgled, zato ker so očarani nad njihovo 
notranjo lučjo.  

Moški vidijo ženske, ki so Muze, kot vir navdiha in strasti. 

Želijo se povezati z njimi ne glede na vse. 

Moški hrepenijo po tem, da bi se razdajali za Muzo. 

 

Ali si tudi ti Muza? 

Zagotovo si! 

Tudi če se ti zdi, da je prebuditi Muzo v sebi težka naloga. 

Edini razlog za to je, da smo prekrile svoje bistvo s toliko 
plastmi moških načinov delovanja, da smo izgubile stik s svojo 
notranjo Muzo. 

Vabim te, da greva skupaj v globino in prebudiva Muzo, ki je v 
tebi, če še spi. 

Čudovita Muza resnično živi v tebi! 

Edinstvena in izjemna kot nobena druga! 
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In kaj če se ti zdi, da ne moreš biti Muza? 

Poznam ta občutek, dolga leta sem čutila tako. 

Ne poznam ženske, ki se ne bi tako počutila vsaj enkrat v 
svojem življenju. 

Če imaš občutek, da ne moreš biti Muza, potem stori 
tako: 

 Potopi se v ta občutek. 

 Dovoli mu, da je, ne upiraj se in ga le čuti, ne glede na vse. 

 V mislih reci (samo reci, ni ti treba čutiti): rada te imam 
občutek (misel?), da ne morem biti Muza. 

 Potem pojdi naprej in naredi katerega od dotikov Muze. 
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Kaj ti želijo Muze povedati o tem, kako je biti Muza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gleda v oči. 

Dovoli njemu in svetu, da se povežeta z njo. 
Pristna, neobrušena, edinstvena. 

S pristno strastjo do svojih hrepenenj. 

Zaveda se, da ni potrebeno vsega jemati preveč resno. 

Izogiba se perfekcionizmu. 

Izraža občudovanje njemu in svetu okoli sebe. 

Ceni sebe. 

Najde trdnost v sebi. 

Zaveda se svoje vrednosti. 

Svojo luč deli s svetom. 

Ljubi sebe. 

Ljubi, karkoli je. 

Sprejema vse, kar je kot ljubezen. 

MUZA JE LJUBEZEN 

MUZA SE ZABAVA 

Izraža svoja čustva, občutke in želje. 

Sije svojo luč na svojo pot in na poti drugih. 

Zavestno sprejema vse, kar prihaja. 

Raziskuje z vsemi petimi čuti. 

MUZA SE POVEZUJE 

MUZA JE KAR JE 

MUZA CENI 

MUZA SIJE SVOJO SVETLOBO 

MUZA JE SAMOZAVESTNA Zna stopiti korak nazaj. 

Izbira ‘biti’ pred ‘storiti’. 

Ve, da je manj več. 

MUZA JE NAVDIH 

MUZA SPREJEMA IN UŽIVA 

MUZA IZPUSTI IN SE PREPUŠČA 
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Muze te vabijo, da postaneš ena od njih. 

Podarjajo ti dotike Muze, ki ti bodo na preprost način 
pomagali, da začutiš Muzo v sebi in jo prebudiš. 

Za mnoge od nas je živeti v energiji Muze sprva nekaj tujega 
in neznanega, zato je včasih treba nekaj vaje in časa, preden 
postane nov način bivanja udoben in domač. 

Kakorkoli že, zaživeti v siju Muze zahteva male notranje 
premike (tukaj jih imenujem dotiki Muze), ki jih lahko narediš v 
skoraj vsaki življenjski situaciji. 

 

Prvi dotik Muze za prebuditev svoje notranje Muze: 

 

 

 

Biti stabilna, močna in samozavestna ni vedno lahko. 

A ozreti se vase in dati pozornost svoji notranji trdnosti, nam 
je lahko pri tem v veliko pomoč. 

Kako to vpliva na moške? 

Moški imajo radi ženske, ki stojijo trdno na svojih lastnih 
nogah. 

Moški čutijo privlačnost do stabilnih žensk. 

Paradoksalno je, da želijo moški, kadar čutijo, da je ženska 
stabilna v svoji energiji, k tej stabilnosti in vrednosti prispevati.  

Ko temu ni tako, čutijo ob njej strah in se umikajo. 

Muza najde svojo trdnost v sebi. 

Zaveda se svoje vrednosti. 

MUZA JE SAMOZAVESTNA 
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Prvi dotik Muze: 

 Usmeri pozornost na svoje okostje. 

 Poglej, vse tvoje kosti se spreminjajo v zlato! 

 Tvoje zlate kosti dobivajo energijo iz zlate zvezde v 
središču Zemlje, ki ti je vedno na voljo, zato so močne in 
stabilne kot sam Mount Everest! 

 Tvoje zlate kosti ti dajejo nepopisno stabilnost in oporo. 

 Nato položi pozornost na mehke dele svojega telesa in na 
svoje energijsko telo in opazuj, kako nežno nihajo okoli 
tvojega zlatega skeleta, kot bi bili iz kristalno čiste, 
turkizne vode. 

 Tvoja koža je posoda, ki drži skupaj materialni del tvojega 
telesa in s tem te sveže, čiste turkizne vode, a njeni nežni 
valovi se občutijo tudi daleč preko meja tvoje kože in 
daleč preko meja tvojega energijskega polja. 

 Turkizna voda nežno valuje okoli tebe in je prijetna 
'začimba' vseh tvojih komunikacij s svetom. 
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 Tvoje zlate kosti ti dajejo kot gora trdno, a hkrati prožno 
oporo, kamorkoli greš. 

 Osveži to podobo vsaj dvakrat na dan in postopoma 
razvijaj svoj občutek stabilnosti. 

 

Posebno sporočilo Muz: 

Stabilnost je osnova za zdrav občutek lastne vrednosti in ko 
ženska čuti, da je dragocena, ji bo moški poskušal to vrednost 
'dokazati' in se bo do nje obnašal kot do največje 
dragocenosti. Do nje bo spoštljiv. 

Bolj kot boš vadila dotike Muze, bolj bo rastel tvoj občutek 
lastne vrednosti. 

Morda nisi navajena, da bi se sama po sebi čutila vredno, a si 
v resnici neprecenljiva za ta svet. 

Vzemi si čas in vadi dotike Muze. Ko jih boš vadila, bo tvoj 
energijski sistem čedalje bolj domač v občutku dragocenosti 
in to se bo začelo odražati v tem, kako svet okoli tebe, ravna s 
tabo. 
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Drugi dotik Muze za prebuditev notranje Muze: 

 

 

Njen sij je njena prava esenca. Njen sij je skrivnost, v kateri živi 
njena nežna, a hkrati mogočna moč. 

Kako to vpliva na moške? 

Moški hrepenijo po tem, da bi videli Muzino notranjo luč in se 
okopali v toplini njenega sija. 

Njen sij je vir življenjskih skrivnosti in modrosti, ki so moškemu 
dosegljive le preko ženske. 

Drugi dotik Muze: 

 Pojdi v svoje srce, tam je iskra ljubezni, strasti in navdiha, 
tvoja edinstvena iskra Muze. 

 Pozorno si oglej to iskro, saj ima le tebi lastno kombinacijo 
svetlobe in barv. 

 Ko spontano dihaš, dobiva ta iskra več in več zraka in 
postopoma raste, zdaj jo vidiš, kako postane luč, ki 
čedalje svetleje gori v tvojem srcu. 

 Ta luč je mehka, žareča in topla. 

 Dovoli ji, da žari in da jo svet opazi. 

 Nasloni se nazaj in opazuj svojo edinstveno luč. 

 Uživaj v svetlobi te luči, ki jo deliš s svetom. 

 Spomni se na to luč kolikor pogosto zmoreš in ji dovoli, da 
ves čas žari. 

Muza deli svojo luč s svetom. 

MUZA SIJE SVOJO SVETLOBO 
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Tretji dotik Muze za prebuditev svoje notranje Muze: 

 

 

 

 

Muzi je všeč, ko prepozna, da je edina esenca življenja, 
ljubezen. 

Muza se zaveda, da se tudi takrat, ko je vse videti drugače, 
globoko pod površjem skriva ljubezen. 

 

Darilo navdiha za prebujajoče se Muze: 

Muza ljubi in sprejema sebe ne glede na to kaj se okoli nje 
dogaja. 

 

Muza ljubi sebe. 

Muza ljubi, karkoli je. 

Sprejema vse, kar je kot ljubezen. 

MUZA JE LJUBEZEN  
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Kako to vpliva na moške? 

Želijo se vesti do nje ljubeče in ustvariti še več ljubezni v 

njenem življenju. 

Tretji dotik Muze: 

Ta dotik ti bo pomagal vedno, ko boš rabila tolažbo. 

 Predstavljaj si, da imaš čudovito lepo in neskončno mehko 
odejico, odejico narejeno iz LJUBEZNI. 

 Zavij se v to odejico in dovoli, da ljubezen prepoji vso 
tvoje telo in ves tvoj osebni prostor. 

 Začuti, kako ta odejica zmehča vse tvoje mišice. 

 Naj se ta odejica počasi zlije s tvojim telesom, da boš 
lahko hkrati čutila odprtost do zunanjega sveta in njeno 
brezmejno podporo, ter sijala svojo luč. 

 

Četrti dotik Muze za prebuditev svoje notranje Muze: 

 

 

 

Vsi poznamo trenutke, ko želimo skriti svoj pravi jaz daleč 
stran od zunanjega sveta. 

V resnici nas pretvarjanje, da smo boljši, kot smo, drugačni ali 
taki kot kdo drug nikoli ne naredi privlačnih, vsaj ne za dolgo. 

Muza je pristna, neobrušena, edinstvena. 

S pristno strastjo do svojih hrepenenj. 

MUZA JE KAR JE 
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Poišči v svojem spominu osebo, ki je zanimiva in karizmatična. 
Taki ljudje nam običajno dovolijo, da vidimo njihove slabosti 
na nek poseben, samozavesten način, morda kot bi nam rekli: 
'Glej, to so moje napake, daj, imej rad tudi njih, ne le mene!' 

Kako to vpliva na moške? 

Moški ljubijo avtentične ženske. 

Ko ženska pokaže, da je pristna in da je pristna tudi v stvareh, 
ki na njej niso popolne, se moški počuti razbremenjeno. 

Ko moški čuti, da ženska sprejema sebe tako kot je, potem 
verjame, da bo tudi njega sprejela takega kot je in ga ne bo 
spreminjala. 

Moški čutijo zaupanje, da bodo sprejeti in da jim ni treba 
skrivati svojih slabosti pred njo in si želijo z njo deliti sebe, svoj 
svet in svoje srce. 

 

mailto:katja.love.coach@gmail.com


17 ©2019, Katja Majer, AUMEA Heart, katja.love.coach@gmail.com, www.aumeaheart.com 

 

Četrti dotik Muze: 

Da bi lahko bila pristna do sveta okoli sebe, moraš biti najprej 
pristna do sebe. 

 Priskrbi si lepo beležko in pisalo. 

 Opazuj, kaj čutiš in si to zapisuj. 

 Zapisuj si vse občutke, jih raziskuj in bodi iskrena do sebe 
kolikor moreš. 

 Potem začni postopoma vključevati svoje občutke v 
dnevne komunikacije in jih deli s svetom. 

 

Peti dotik Muze, za prebuditev svoje notranje Muze: 

 

 

 

Muza se rada umirjeno nasloni nazaj in opazuje. 

Rada sprejema in polno uživa v vsem, kar ji življenje ponuja. 

Sprejemanje je ena od Muzinih največjih vrlin. 

Korak naprej od sprejemanja je zavestno raziskovanje s 
svojimi petimi čuti, ki ti omogoči, da si prisotna tukaj in zdaj in 
ti odpre nove dimenzije užitka. 

Tvoja senzualnost je tvoj portal v globlje dimenzije ženskosti! 

Kako to vpliva na moške? 

Moški čutijo privlačnost do žensk, ki čutijo. 

Muza zavestno sprejema vse, kar prihaja. 

Raziskuje s svojimi petimi čuti. 

MUZA SPREJEMA IN UŽIVA 
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Moški čutijo globok magnetizem do žensk, ki so v stanju 
užitka. 

Želijo si biti heroji in ustvariti še več užitka zanjo. 

Peti dotik: 

 Ustavi se in tiho opazuj kaj se dogaja okoli tebe. 

 Izberi nekaj, kar pritegne tvojo pozornost in razišči to z 
enim od svojih petih čutov. 

 Uživaj, potopi se v užitek čutenja kolikor globoko zmoreš. 

 

Posebno sporočilo Muz: 

Globlje kot zmoreš prodreti v svojih pet čutov, globlje se 
potopiš v svojo žensko esenco. 

Biti senzualna, pomeni biti ženstvena. 

Morda se ne boš mogla enakovredno povezati z vsemi svojimi 
petimi čuti, kar je povsem običajno, saj imamo vsi različno 
razvito občutljivost vsakega od svojih petih čutov. 
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Kakorkoli že, Muze želijo, da se posvetiš raziskovanju sveta z 
vsemi petimi čuti naenkrat, pa tudi z vsakim posebej.  

Na primer, izberi okus in nekaj časa raziskuj svoje doživljanje 
okusa. 

Potem izberi voh ali vid in raziskuj svoje doživljanje tam. 

Muza se zna čuditi in videti lepoto povsod. 

V skoraj vsaki situaciji se zna potopiti v užitek. 

 

Tukaj je kolo petih čutov, to je kolo, ki na široko odpira vrata 
tvoje naravne ženstvenosti in ti bo pomagalo, da boš lahko 
bolj pozorna na svoje čute: 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

DOTIK 

VOH 

OKUS 

VID 

SLUH 

Raziskuj svet z  

IGRIVOSTJO 

In svojimi 

ČUTI 

šesti čut 
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Šesti dotik Muze za prebuditev svoje notranje Muze: 

 

 

 

Muze so radostna bitja. 

Muze se rade igrajo in zabavajo. 

Muze se zavedajo, da je v življenju veliko stvari, ki jih ni treba 
jemati pretirano resno. 

Muze zaupajo življenju in ne nadzorujejo ničesar, kar ne 
potrebuje njihovega nadzora. 

Muze vedo, da v materialnem svetu ni popolnosti. 

Zavedajo se, da popolna umetnost ne obstaja, kakor tudi ni 
popolne osebe in ne popolnega partnerstva. 

Muze se zavedajo, da se največja izjemnost in veličina rodita v 
sozvočju malih nepopolnosti. 

Male nepopolnosti, v katerih znamo uživati, nam razkrijejo 
življenje v neprecenljivi lepoti. 

 

Kako to vpliva na moške? 

Moški čutijo olajšanje in sprostitev ob ženskah, ki sprejemajo 
nepopolnost. 

Muza se zaveda, da ni potrebno vsega jemati preveč resno. 

Izogiba se perfekcionizmu. 

MUZA SE ZABAVA 
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Čutijo, da jim ob njih ni treba biti popoln in da bodo sprejeti 

taki kot so. 

To jim daje občutek privlačnosti in občudovanja do žensk, ki 
znajo videti lepoto v nepopolnosti. 

 

Šesti dotik Muze:  

 Dodaj ščepec igrivosti in radovednosti vsaki situaciji, ki to 
dopušča. 

 Zabavaj se in uživaj. 

 Smej se in zabavaj z ljubeznijo in spoštovanjem. 

 

Sedmi dotik Muze za prebuditev svoje notranje Muze: 

 

 

 

Muza je povezana z vsem, kar je. 

Ona čuti s svetom okoli sebe in mirno deli svojo veličastno 
energijo. 

Muza gleda v oči. 

Dovoljuje njemu in svetu, da se povežeta z njo. 

MUZA SE POVEZUJE 
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Kako to vpliva na moške? 

Moški čutijo magnetizem do ženske, ki jih zna pogledati v oči 
in jim daje občutek, da jim vidi v dušo. 

Spet in spet si želijo biti v njeni bližini. 

 

Sedmi dotik Muze:  

 Kadarkoli srečaš človeka, ga poglej v oči. 

 Nasmehni se in dovoli svoji luči, da žari. 

 V mislih štej in vadi, da boš zdržala vedno dlje. 
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Osmi dotik Muze za prebuditev svoje notranje Muze: 

 

 

 

Izražanje cenjenja in občudovanja je čudežna stvar. 

Vsi si želimo biti sprejeti in cenjeni. 

Utemeljeno občudovanje da ljudem občutek varnosti in 
domačnosti v naši bližini. 

Kako to vpliva na moške? 

Muze vedo, da je občudovanje skriti ključ do moškega srca! 

Moški bi naredil karkoli za žensko, ki ga ceni in občuduje. 

Ko ga ženska ceni, se čuti izpolnjenega in motiviranega, da bi 
naredil še več stvari, ki bi jih ona občudovala. 

Muza izraža občudovanje njemu in svetu okoli sebe. 

Ceni sebe. 

MUZA CENI 
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Osmi dotik Muze: 

 Prenesi svojo pozornost na stvari, ki so ti všeč, ki jih 
občuduješ in ki ti dajo dober občutek. 

 Ustvari navado, da izražaš svoje občudovanje in cenjenje. 

 

Deveti dotik Muze za prebuditev svoje notranje Muze: 

 

 

 

Muza je pristna, ne glede na to kaj se dogaja okoli nje. 

Ona ve kaj želi in ve kaj čuti. 

Ona sije luč svoje resnice in svoje vizije ter navdihuje. 

 

Muza izraža svoja čustva, občutke in želje. 

Sije svojo luč na svojo pot in na poti drugih. 

MUZA JE NAVDIH 
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Kako to vpliva na moške? 

Moški čutijo privlačnost do žensk, ki čutijo in znajo deliti svoje 
občutke, vse dokler so trdne v teh občutkih, prevzemajo 
odgovornost zanje in ne dolžijo moških za svoje negativne 
občutke. 

Moški se čutijo navdihnjeni ob ženskah, ki znajo deliti svojo 
vizijo, in se čutijo poklicani, da bi sodelovali pri njeni 
uresničitvi. 

 

Deveti dotik Muze: 

 Deli svoje občutke in poskušaj ostati v tem kratka in 

jedrnata (Čutim … Počutim se … Moj občutek je … od tu 
naprej uporabiš tisto, kar odkrivaš o sebi pri četrtem 
dotiku Muze). 

 Deli svojo vizijo, naslikaj sliko s svojimi besedami (a ostani 
kratka in jedrnata). 

 

Deseti dotik Muze za prebuditev svoje notranje Muze: 

 

 

 

 

Muza ve, da truditi se za moškega, dajati pobude, voditi, 
organizirati, reševati probleme, zapeljevati ali poskušati voditi 
partnerstvo naprej ni njena naloga. 

Muza zna stopiti korak nazaj. 

Izbira ‘biti’ pred ‘delati’. 

Ve, da je manj več. 

MUZA IZPUSTI IN SE PREPUŠČA 
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Ve, da je vsaka vrsta pretirane aktivnosti v partnerstvu nekaj, 
kar jo naredi manj Muzo in manj privlačno moškemu. 

Muza je luč in moški sami najdejo pot v soju luči. 

 

 

 

Kako to vpliva na moške? 

Moški potrebujejo prostor, da izrazijo svojo moško energijo. 

Če je ženska krčevita in pretirano aktivna in napolnjuje 
prostor s svojo moško energijo, potem moški izgublja občutek 
privlačnosti do nje. 

Moški imajo radi ženske, ki se znajo prepustiti. 

Radi imajo ženske, ki ne komplicirajo in ne otežujejo stvari. 

Radi imajo ženske, ki živijo v toku in so mehke. 
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Deseti dotik Muze: 

 Predstavljaj si, da v prostoru (ali situaciji) kjer si, pristane 
popolnoma prosojen roza oblak. 

 Tako je, kot bi ta oblak vse upočasnil in omehčal. 

 Tako je, kot bi se naenkrat znašla v upočasnjenem 
posnetku, vse teče umirjeno in bolj jasno kot prej. 

 Obenem je ta oblak narejen iz ljubezni. 

 Ti in vsi vpleteni vdihujete ljubezen, ljubezen prepoji vse. 
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Posebno sporočilo Muz: 

Bodi lena! 

Pojdi skozi svoje življenje in poskušaj najti čim več stvari, ki jih 
lahko nehaš početi! 

Posebej se osredotoči na to, da najdeš tiste stvari, ki jih lahko 
nehaš delati v svojem odnosu do moških. 

Nasloni se nazaj in opazuj. 

Odzovi se le, ko je to potrebno. 

Moški obožujejo ženske, ki znajo sprejemati. 

Prebudi svojo radovednost in občutek za čudenje in sprejemaj 
vse, kar prihaja k tebi. 

Izjemna Muza si! 

Muze in jaz verjamemo v tvoj uspeh! 

Muze ti dajejo še ta poseben dotik Muze in te vabijo, 
da začutiš, da si ena izmed njih, da začutiš, njihovo 
podporo. 
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Poseben dotik Muze: 

 Usmeri pozornost na središče Zemlje in si oglej  čudovito 
zlato zvezdo, ki tam žari. 

 Začuti povezavo med to zvezdo in lučjo v svojem srcu. 

 Usmeri pozornost na svoje zlato okostje. 

 Usmeri pozornost na čisto, svežo turkizno vodo, ki ti valuje 
pod kožo in v tvoji avri. 

 Potem poglej gor. Nad tabo je čudežno lepo zvezdnato 
nebo in zvezde dežujejo svoj zvezdni prah nate! 

 Opazuj iskrice zvezdnega prahu, ki padajo nate kot dež in 
se zlivajo s tvojim telesom. 

 Začuti, kako se spreminjaš v čudovito Muzo, oblečeno v 
najmehkejšo svilo. 
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 Opazuj se v tej neprecenljivi obleki, opazuj njene mehke 
svilene detajle in opazuj kako tvoja notranja luč sije skozi 
to obleko v svet. 

 Nato lahko začutiš, da je veliko mogočnih Muz, ki stojijo 
za tabo in te podpirajo. 

 To so duhovne Muze – tvoja dušna družina Muz, ki ves čas 
stoji ob tebi in te podpira. 

 Vprašaš ali prosiš jih lahko karkoli želiš, z veseljem te 
bodo podprle. 

 Ko jih čutiš stati za sabo – in začutiš, da si ena izmed njih – 
lahko čutiš in se zavedaš, da si neprecenljiva. 

 

Morda se ti zdaj, ko je pred tabo toliko dotikov Muze, vse zdi 
zahtevno in težko, a nikakor se ne obremenjuj zaradi tega.  

Najbolj pomembno je, da stopiš v energijo Muze. 

Delaj male korake, kolikor čutiš naenkrat. 

mailto:katja.love.coach@gmail.com


31 ©2019, Katja Majer, AUMEA Heart, katja.love.coach@gmail.com, www.aumeaheart.com 

 

Prebuditi Muzo je potovanje navznoter, vase, in na tem 
potovanju se počasi preliješ v novo stanje bivanja, ki kmalu 
postane lahkotno in naravno. 

Vzemi si čas. 

Dovoli si, da delaš napake, dovoli si ne biti popolna in 
uživaj tudi v tem! 

Muze želijo, da uživamo, raziskujemo in plešemo skozi 
življenje! 

Muze živijo čutno. 

Muze želijo, da uporabljamo svojih pet čutov in se z njimi 
naučimo sprejeti čim več užitka. 

Muze želijo, da se igramo, raziskujemo in zabavamo! 
 

Draga Muza, pošiljam ti topel objem in si želim, da bi kmalu 
tudi v živo spoznala edinstveni sij tvoje luči. 

Katja 
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