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mojStil © tečaji masaž  
 
 
Pogoji in priporočila: Pisec te e-knjige ni odgovoren za morebiten uspeh ali neuspeh bralcev. Vsi napotki in zaslužki so zapisani na podlagi lastnih 

dosežkov in izkušenj in za nikogar niso merilo ali normativ, ki bi ga kdo lahko dosegel. Res pa je, da si bo kdorkoli, ki se bo odločil in upošteval 

navodila v tej knjigi, lahko pridobil dodatno znanje, ki mu lahko prinese nov cilj v življenju in uspeh na številnih drugih področjih. 
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Sem jaz največja dobrina? 
  
Naj pričnem uvod z mojo ugotovitvijo: »Edina pametna in dolgoročna investicija je investicija vase; to pomeni, da vse kar se 
naučite in pridobite z izkušnjami, ostane za vedno z vami!«.  
 
Vase lahko investiramo na tri načine:  
- v svoje zdravje  
- v svoje znanje in izkušnje 
 - v svoja poznanstva  
 
 
Držite se teh treh načel in v življenju boste deležni ogromno pozitivnih in dobrih trenutkov, notranjega zadovoljstva in uspeha 
na vseh področjih.  
 

Investicija vase, je resnična pot, v izboljšanje samega sebe. Večina ljudi, dandanes preživi in »zapravi« svoj čas pred televizorji, 

računalniki, ob igranju spletnih iger, »chatanja« preko Facebooka; in tako preprosto izgubljajo čas, za nepomembne stvari. Ni 

moj namen, da pametujem in vam svetujem, kako je treba vse »užitke«enostavno zavreči in ves dan samo delati; vendar s 

časoma je potrebno ukrepati bolj racionalno. Edina stvar, ki se na svetu ne povrne je čas in ob izgubi te dragocenosti, smo le en 

korak bližje svojemu neuresničenemu koncu.  

V Združenih državah Amerike so delali analizo in ljudi na smrtni postelji spraševali, kaj bi v življenju spremenili, če bi dobili še 

eno priložnost? In več kot 86 % jih je odgovorilo, da bi potem radi poskušali kar so sicer želeli, a se niso upali ali uspeli lotiti. 

Vzroki za to so različni, bodisi, da jih je bilo strah ali jim je družba odsvetovala da bi sledili svojim sanjam; (nepodpirajoč 

partner-ica je številka ena pri uničevanju in uresničevanju sanj) Vas je to presenetilo? 
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Predvidevam, da je večina ljudi, ki prebira tole knjigo, nekje zaposlena (vsaj upam lahko tako, saj si v današnjih časih recesije, 
lahko srečen, če službo sploh imaš) spet eden od premnogih izgovorov in si misli, da ne bo imela časa, vložiti tri ure na dan, za 
možnost dodatnega zaslužka. Edino kar vas prosim je, da knjigo preberete do konca in se odločite šele tedaj, KO BOSTE 
SEZNANJENI Z VSEMI DEJSTVI.  
 
 

Zdravje  
 
Nobena investicija vase se ne bo obnesla na dolgi rok, če ne boste poskrbeli za prvi in osnovni način investiranja: 
INVESTICIJO V ZDRAVJE.  
 
Vaše zdravje vam pove kako efektivni sploh ste. Morda se motim, ampak izkušnje mi govorijo, kadar sem bolan in imam 
prehlad, gripo ali vročino, sem zelo neproduktiven. In kar je še huje, tako pesimistično sem razpoložen in črnogled, da se raje 
ne lotevam nobenega dela, še posebej pa ne razmišljanja o novih projektih, saj bodo v mislih potonili še preden bom lahko 
premislil do sredine projekta.  
 
 
Zato je zdrav način življenja gonilo vseh uspehov:  
 
Telovadite redno – najbolje je 30 minut telovadbe vsak dan (lahko tudi kdaj malo zamižite ter kak dan izpustite, ampak naj to 
ne preide v navado)  
 
Prehranjujte se zdravo – ne bi rad izumljal tople vode in vam predaval, kot to počno drugi, a naj vam svetujem, da se 
izogibajte hitro in umetno pripravljene hrane (mikrovalovke), ter uživajte čimveč sadja in zelenjave.  
 

Privoščite si dovolj spanja – optimalno spanje je med 23. ter 07. uro zjutraj. Velja pa tudi pravilo, da šteje vsaka ura pred 

polnočjo za dve uri spanja. Zatorej kar spat okrog 22. ure in spanca bo dovolj! 
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Znanje ter spretnosti  
 
Ti dve področji sta ponavadi izmerljivi in se napredek zlahka opazi. Saj veste kako gre : »what gets measured gets done – kaj se 
lahko izmeri se lahko naredi«, zatorej je to velik motivator in gonilna sila za naprej. Če vam to ne bo dalo zagona, vam ga ne bo 
dalo nič drugega.  
 
Izkušnje ter znanje so neprecenljive lastnosti in vam omogočajo obilo uspeha na vseh življenskih področjih. Vprašajte se, kdaj 
ste bolj srečni, če veste kako se kaj naredi in to tudi naredite, ali kadar ste polni frustracij, ker vam ne gredo od rok niti najbolj 
osnovne stvari. Naj vas ne zavede vsak najamnjši neuspeh, saj je za vas, če ste naprimer avtomehanik, menjava svečke najbolj 
osnovna zadeva, kar pa je denimo v glavi srčnega kirurga misija nemogoče. IN TO SO TE IZKUŠNJE IN ZNANJA O KATERIH 
GOVORIMO.  
 

Vedno več izkušenj, pa prinese praksa. Vedno se rad vračam k znanim rekom, ki so pomagali tolikim, zakaj torej ne bi tudi vam: 

«practice makes perfect – praksa dela popolnost«. S tem nikakor ne želim dati občutka, da je samo popolno najbolje, saj 

ponavadi, kadar težimo k popolnosti, ne naredimo ničesar tako dobro, da bi nas zadovoljilo in nobenega projekta ne 

zaključimo. Zatorej bom raje uporabil besedi »dovolj dobro« tukaj. 
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Zveze in poznanstva  
 
 
Tega področja se želim dotakniti samo površinsko, ampak še vedno velja: več ljudi poznaš, lažje ti bo pri odpiranju vrat novih 
priložnosti. S tem ne mislim samo na velike projekte in priložnosti, ampak tudi majhne. Če se vrnem na primer avto mehanika - 
če se vam je pokvaril avto in je vaš dober prijatelj avtomehanik, lahko pričakujete, da se bo prej lotil popravila vašega 
avtomobila, kot pa avtomobila nepoznane stranke.  
 
 
Nauk:  
Nikar se ne bojte investirati vase, saj je edino kar lahko »izgubite« le vaš čas. Pridobite pa vedno več znanja, izkušenj in 

poznanstev, na področju, ki ste si ga izbrali. Strahovi so vedno prisotni, najboljši način, da jih premagate enkrat za zmeraj pa je, 

da se zadeve čimprej lotite. Naj vam zaupam, da je tudi najuspešnejše ljudi strah, kadar se lotevajo novih stvari in izzivov, zato 

je hrabrost, da naredite stvari, katerih se najbolj bojite. 
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Zakaj ravno masaža? 
 
Masaža  je eden najlažjih načinov, za pridobivanje ter ohranitev trdnega zdravja. Njen namen je preprečiti ali ublažiti bolečino, 
stres, mišične krče ter slabo počutje z dotiki in masažo človeškega telesa. Pravijo, da so maserji umetniki, saj ni enostavno 
zadeti vseh točk ugodja in hkrati pomagati ljudem do boljšega počutja in ublažitve stresa.  
Masaža ima svoje korenine že 3000 let pred našim štetjem, vendar so jo v prvotni obliki opisovali kot gnetenje in 
šamponiranje.  
Zapomnite si: Masaža je dobra tako za boljše fizično kot za umsko počutje posameznika.  
 
11 fenomanalnih učinkov blagodejne masaže:  


Pripomore k globokemu dihanju , kar je primarnega pomena, saj zagotovi, da kisik kroži po telesu in s tem zagotavlja 
zdravilne in rastne procese. Pomanjkanje kisika v telesu povzroča: glavobol, bolečine v sklepih, naključne bolečine mišic, lahko 
pa povzroči tudi trajne posledice pri dolgoročnem učinku. 


Izboljšuje držo , saj pri masaži hrbtenice ter mišic okrog nje, postane vaša hrbtenica bolj prožna in voljna. 


Izboljšuje cirkulacijo življenjskih tekočin, saj pripomore k boljšemu pretoku krvi v telesu in izboljša se limfni pretok, kar 
pa pomeni hitrejše izločanje strupov iz telesa. 


Polepša in izboljšuje kožo ter njeno zdravje; pri uporabi kvalitetnih olj in krem, lahko maserji izdatno pripomorejo k 
izboljšanji in zdravju kože. Vsi pa vemo, da je koža največji ćloveški organ. 


Poveča in izboljšuje prožnost sklepov; vsakodnevni stresi in obrabljanje sklepov nam na dolgi rok lahko prinesejo 
težave. Masaža sprosti nakopičeno napetost in vspodbuja fleksibilnost sklepov po počitku. Vsaka bolečina po masaži lahko 
pomeni, da so to le vaše problematične točke. Pri naslednji masaži jim posvetimo več pozornosti ter jih tako ozdravimo. 


https://www.mojstil.si/tecaj-masaze/klasicne-masaze/
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 Pripomore k umirjenemu umu, če bomo dosegli umirjen um, bomo na poti k večji kreativnosti in lažjemu doseganju 
ciljev ter preživljanju svojega časa. 


Zmanjšuje anksioznost, kot naraven antianksiom lahko uspešna masaža znatno zmanjša anksioznost. Ponavadi se 
anksioznost nabira na določenih točkah v telesu, kot so spodnji del hrbta, ramena, trebuh in vrat. Pri sprostitvi teh delov se 
anksioznost preprosto umakne. 


Povečuje samozavedanje, kar je številka ena že skoraj pozabljenih faktorjev v današnjem času. Zatorej je povezava telo-
um krucialnega pomena in z uspešno masažo, to vez zelo hitro spet vzpostavimo. 


Povečuje mentalno budnost, saj vas pripelje v stanje popolne relaksacije, kar je označeno tudi kot povišana mentalna 
budnost. Vaš um je spočit in miren, vi pa ste budni in v tem stanju sposobni rešiti marsikatero, prej skoraj nerešljivo uganko. 


Povečuje umirjenost, saj je posledica umirjenega ležanja in uživanja v masaži. 


Zadovolji potrebo po človeškem dotiku; ljudje smo socialna bitja pa če si to priznamo ali ne. Globoko v sebi stremimo po 
človeškem dotiku. In nič ni bolj direktnega kot masaža, razen morda kak borilen šport, tam pa vsak dobro ve, kako se lahko tak 
direkten dotik konča.. 
 
Kot vidite so/ste (bodoči) maserji dokazljivo zaslužni za blagodejni učinek ljudi na tem planetu in ste neprogrešljiv faktor pri 
premagovanju človekovih vsakdanji ovir. Tu mislimo predvsem na stresne situacije, prehiter tempo življenja, nezdravo 
prehrano, negativno razmišljanje, ipd. 
 
Maserji so doktorji, brez 12+ let šole izobraževanja in v številnih primerih pripomorejo več k hitrejšemu okrevanju, kot 
včasih tudi nepotrebne operacije ter uživanje neznatnih količin antibiotikov in raznih zdravil.  
 
Poklic maserja ali popoldansko delo maserja je iskan in cenjen – morda pa tudi kariera katerega od bralcev te knjižice. 
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2475€ na mesec, kako je to mogoče? 
 
Cene raznih masaž in masažnih tretmajev v masažnih centrih so zelo različne in stanejo od 40, pa vse tja do 200 €, odvisno 
seveda, kje in kakšne vrste masažo imate v mislih.  
 
V primeru masaže na domu, česar se ljudje zadnje čase vedno bolj poslužujejo, pa ima maser ceno od 25 do 40 € za 45 minut 
masaže, kar je vsekakor ugodnejše iz več vidikov. Če razmišljamo življenjsko, se je človeku po ugodni masaži težje obleči in 
odpraviti do hladnega ali poleti vročega avtomobila ter se nato še peljati po več kilometrov do doma. Veliko ugodneje je, če po 
sproščujoči masaži ostanete kar v prijetnem zavetju vašega doma in podaljšate uživanje na kavču pred televizijo. Mislim, da vaš 
odgovor ni potreben, je pa vsem dobro znan.  
 
Da pa ne bomo pretiravali vzemimo zlato sredino, to je 33€ za masačo in če vsak dan opravimo 3 masaže nam to vzame 3 do 4 
cele ure: 45 minut za masažo in največ 30 minut za pot do naslednje stranke. Ker sta nov poklic in predvsem tudi zaslužek 
vsem zelo všeč, nam na začetku ne bo težno delati tudi ob sobotah, vm, pa, bo velika večina delala tudi ob nedeljah, je to skupaj 
25 delovnih dni. In tukaj so številke, ki jih moramo med seboj le še povezati.  
 
3 (število masaž) X 33€ (cena masaže) X 25 (delovni dnevi) = 2475 €  
 
Resnici na ljubo boste tisti, ki ste doma iz Ljubljane temu znesku dodali kakšnega tisočaka, saj je tam masaža v povprečju še 
dražja, drugje po državi pa morda kakšnega stotaka manj.  
 

In, ko si boste ustvarili svojo »bazo« strank boste lahko razmišljali tudi o kakšni uri masaže več, morda celo o prenehanju vaše 

dosedanje službe, ki vam sicer prinaša le okoli 700 € na mesec, a zadovoljuje vaše osnovne življenske potrebe. 
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Sanjsko! Kje se lahko naučim masirati kot profesionalec? 
 

Kot lahko vidite sem v e-knjigi pogosto uporabljal besedo »uspešna« masaža. S tem sem hotel povedati, da masira sicer res 
lahko vsak, a dobre in kvalitetne masaže se mora šele naučiti. Saj se spomnite prvega poglavja, (če ne ga preberite še enkrat), 
kako si lahko s prakso in učenjem pridobimo vsako vrlino (no ja, skoraj vsako, saj so nekatere odvisne od starosti 
posameznika) ampak za veliko večino to velja.  
 
In masaža ni nobena izjema.  
 
Sicer pa še beseda o samozavesti in koliko je imamo, če zadevo znamo ali pa je ne znamo. Spomnite se nepopisno prijetnega 
občutka, ko človek opravlja početje za katerega je trdno prepričan, da ga obvlada, da ga ima v malem prstu. Tedaj se počitiš 
zmagoslavno, koda si na vrhu sveta. In nihče vam ne more vzeti občutka samozavesti, ki jo čutite v sebi. Povsem drugačna pa je 
zgodba, če te samozavesti nimamo in samo čakamo, da nas bo kdo dal na preiskušnjo in bo zlahka prišlo na dan, da v svojem 
početju nismo tako spretni kot mislimo. Saj velja pregovor »fake it till you make it«- delaj se, da si uspešen do uspešnosti. A 
tukaj je treba še nekaj dodati: pazi, da te pri tem ne odkrijejo!  
 
Tečaj masaže mojStil vam omogoča, da postanete dober maser-ka, na katerega bo še mama ponosna. Šalo na stran, tukaj so 
dejstva:  


Tečaj masaže mojStil je usposabljanje po programu KS za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije – NPK; 


NPK je formalno priznana usposobljenost, potrebna za opravljanje poklica na podlagi nacionalnega poklicnega standarda; 


Tečaji masaže mojStil se izvajajo 60 ur in so deljeni na teoretični ter praktični del; 


Strokoven team mojStil je utečen team z dolgoletnimi izkušnjami, je strokovno usposobljen in dobro pripravljen, da 
vas nauči umetnsti masiranja; 




Kako v 3 urah na dan, zaslužiti 2475 eur na mesec 

 

                                                                                                                               www.mojStil.si Stran 11 

 

 Tečaji mojStil so namenjeni tako za začetnike, kot za tiste ki o masaži že nekaj veste a bi želeli pridobiti tudi strokovno 
znanje ter priznanje; 


 Tečaji mojStil potekajo v Ljubljani in Mariboru, v idiličnem okolju na ustreznem nivoju. omogočajo pa tudi tečaje na 
domu. 


V ceno tečaja je vključeno gradivo, preverjanje znanja, masažna miza, velika brisača, kosilo, dopoldanski prigrizek in 
popoldanska osvežitev; 


V Ljubljani poteka tečaj mojStil v Hotelu M 


V Mariboru poteka tečaj mojStil v Hotelu Arena 


V Kopru pa poteka v fizioterapevtski ambulanti 
 
 
Zadovoljstvo: Po končanem tečaju in preverjanju znanja boste pripravljeni za svoj novi poklic, nove izzive in za opravljanje 
izpita NPK. Obeta pa se vam tudi veliko več prostega časa in predvsem tudi večji zaslužek.  
 
Najboljši pa bo občutek, ko se boste zavedali, da ste ljudem podarili nekaj kar potrebujejo in za kar vam bodo še nekaj dni 
hvaležni. Ko bo njihovo zadovoljstvo minilo, pa vas bodo zagotovo spet poklicali in tako se bo vaš krog nadaljeval.  
 
A vedeti je treba, da je za prej omenjeni cilj dovolj le določeno število zadovoljnih strank, potem se bodo zagotovo rade 
vračale. Da boste njihovo zadovoljstvo lahko dosegli, pa je potrebna vaša usposobljenost in podkrepljenost s strokovnim 
znanjem, saj se lahko le tako nadejate uspešnosti pri izvajanju vašega poklica. Tako je tudi na vseh drugih področjih, kar 
zagotovo že veste. Naša naloga je, da vas veščine uspešne masaže naučimo, tako kot smo že mnoge pred vami, vaša naloga pa 
je, da temneljito premislite in se čimprej podate na prečudovito pot novih možnosti in morda tudi novega poklica. 
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Zaključek in dober nasvet 
 
Upam, da ste pri branju te e-knjige uživali in, da vam je oprla oči za novo možnost, kako priti do denarja v tem krutem času 
recesije, ko vsi pravijo da nimajo. A verjemite, možnosto so vedno, le pravo pot je treba ubrati. Prepričani smo, da je tale, ki 
vam jo ponujamo lahko vaša pot do uspeha, le odločiti se morate in stopiti nanjo!  
 
Več o nas in tečaju mojStil lahko najdete na elektronskem naslovu masaža do uspeha  in na telefonski številki o3o 37 22 55.  
 
Če se za pot, ki vam jo ponujamo ne boste odločili, bi se vam rad zahvalil, da ste si vzeli čas in mojo e-knjigo vsaj prebrali. 
A morda je med vašimi znanci takšen, ki mu je ta poklic na kožo pisan. Zatorej ga ne prikrajšajte in mu e-knjigo 
posredujte. Zagotovo vam bo hvaležen, vi pa boste znova imeli občutek zadovoljstva, da ste naredili dobro delo. Saj veste, 
za enega zlato je lahko za drugega smet (tole je povedano bolj figurativno).  
 
Pošljite jo svojim prijateljem in znancem, ter jih seznanite, da obstajajo možnost, ki lahko tudi v kriznih časih prinesejo 
nekaj dodatnega denarja. Morda za določene užitke, ki si jih sedaj ne morete ali pa ne upate privoščiti, saj ne veste kaj bo 
prinesel jutrišnji dan; ali pa celo za zamenjavo poklica in postanete sam svoj šef ter začnete sami krojiti svojo usodo.  
 
Ni ga lepšega občutka, ko se zjutraj namesto zoprne budilka, zbudite sami, ko ste spočiti in dovolj naspani 
in vas obsijejo žarki novega dne. Verjemite, z veseljem ga boste začeli in to je porok več, za to, bo tudi uspešen! 
 
Obilo sreče in uspehov vam želimo,  
 
 

                                     ZASLUŽITE 2475 € na mesec, kliknite www.mojStil.si 

https://www.mojstil.si/tecaj-masaze/klasicne-masaze/
https://www.mojstil.si/tecaj-masaze/klasicne-masaze/

