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Angelski reiki  
za življenjsko spremembo
Marjetka Novak, mojstrica reikija in certificirana terapevtka za delo z angeli, se je z angeli in 
drugimi božanskimi bitji začela povezovati pred petnajstimi leti – na romanju v Medžugorje je 
imela mistično doživetje, potem pa začela med zdravljenjem z reikijem tudi moliti ter se po-
vezovati z angeli, nadangeli in sveto Marijo. »Kmalu sem med terapijami reiki začela videvati 
angele. Ko sem nekoč držala roke nad zdravljencem, se mi je pred očmi nenadoma prikazal 
oblaček, iz njega so molele ročice in mi pomagale zdraviti. Ljudje so bili nad temi posebnimi 
terapijami reiki navdušeni, in to me je navdihnilo, da sem zasnovala angelski reiki.« 

Nove angelske terapije

Čeprav so se Marjetkine nove 
terapije reiki – pri teh se je po-

vezovala z angeli – precej razlikova-
le od tradicionalnega reikija, ki ga je 
opravljala že več let, so ji zdravljenci 
velikokrat potrdili, da so izjemno do-
bre. To jo je spodbudilo, da se je pri 
svetovno znani angleški zdravilki Di-
ani Cooper usposobila za zdravljenje 
z angeli, pozneje pa so jo angeli nav-

dihnili, naj zasnuje še novo zdravilsko 
metodo, imenovano angelski reiki. 
Vse manj je zdravila po metodi tradi-
cionalnega reikija in vse bolj uvrščala 
v terapije molitev, angele in božanska 
bitja. Naposled je začela zdraviti le z 
angeli. Zasnovala je tudi tristopenjsko 
izobraževanje za terapevte in mojstre 
angelskega reikija, zato danes metodo 
angelski reiki uporabljajo številni slo-

venski zdravilci in drugi. 
»Pri terapiji angelski reiki in tudi 

drugih angelskih terapijah se je tre-
ba zavedati, da opravljamo duhovno 
zdravljenje – zdravimo duha, dušo 
(čustva, misli), telo, odnose pa tudi 
svoj finančni položaj in drugo,« raz-
laga moja sogovornica. »Duhovne 
terapije pa ne potekajo z močjo naše 
volje ali po naših željah, marveč jih vo-

Marjetka Novak, direktorica Centra Sospita Rea Silvia k. 
d., je izkušena zdravilka z dvajsetletnimi izkušnjami zdra-
vljenja s tradicionalnim reikijem, angelskim reikijem, vode-
njem angelskih meditacij in različnih seminarjev za zdra-
vljenje in povezovanje z angeli in višjimi duhovnimi bitji. 
Za mojstrico tradicionalnega reikija se je usposobila na šoli 
Vincenzo Pandolfi v Torinu, za delo z angeli pa na Učiteljski 
šoli Diane Cooper v Angliji in v šoli Doreen Virtue na Havajih 
(ima certifikat praktičarke terapije z angeli – Angel therapy 
practitioner) Učila se je tudi na številnih drugih seminarjih 
po svetu, ki so jih vodili svetovno znani terapevti: Kimberly 
Marooney, Karen Kingston, Anthony Robins, Stewart Pear-
ce itn. Nenehno se izobražuje na seminarjih po vsem svetu 
in k prinaša nam posebne načine zdravljenja. 

»Moja duhovna in zdravilska pot se je začela v začetku 
devetdesetih let prejšnjega stoletja, takrat sem se sezna-
nila s tradicionalnim reikijem in se usposobila za mojstrico 
reikija. Z nebeškimi bitji in angeli sem se povezala nekaj let 
pozneje, na romanju v Medžugorje.« V Medžugorju je do-
živela močno duhovno izkušnjo s sveto Marijo – čeprav je 
na romanje odšla povsem skeptična, je od nje prejela več 
jasnih znamenj. Ko se je vrnila domov, so jo začeli obiskova-
ti angeli. Nekega dne je na poti v bližnjo trgovino zaslišala 

tudi angelski glas. »Avto sem pred trgovino parkirala dru-
gje kot navadno,« pripoveduje. Po končanih nakupih sem se 
nagonsko odpravila tja, kjer sem navadno vedno parkirala. 
Nato sem zaslišala, da je nekdo zelo glasno poudaril: 'Avto 
imava parkiran na drugi strani.' Sprva se nisem odzvala, 
saj sem mislila, da govorijo to ljudje okoli mene. Isti glas je 
postajal je čedalje močnejši, dokler se nisem obrnila, da bi 
videla, kdo tako vpije ... Ko sem se obrnila, sem bila prese-
nečena, ugotovila sem, da ni za menoj nikogar. Potem se 
mi je posvetilo: To je angelski glas, saj imam vendar avto 
parkiran čisto drugje!« Odtlej jo angeli nenehno spremljajo. 
»Če sem kdaj nanje pozabila, so mi vedno tako ali drugače 
prišli naproti in me spomnili, da so mi vedno na voljo.« 

Sčasoma si je pridobila potrebne izkušnje in znanje pri 
zdravljenju z angeli in višjimi duhovnimi bitji. V Sloveniji jo 
poznamo kot »prvakinjo zdravljenja z angeli«. Začela je vo-
diti angelske meditacije in šolo za zdravljenje z angeli. Ko 
so ji angeli navdihnili angelski reiki, je začela usposabljati 
slovenske terapevte angelskega reikija. Skupaj z angeli vodi 
številne učinkovite seminarje: delavnico za čiščenje karme 
(čiščenje negativnih čustev in usklajevanje z bistvom ter 
povezovanje z duhovnimi bitji), delavnice za čustveni in 
telesni prerod, seminar ob prazniku nadangela Rafaela (za 
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dijo zelo razvita duhovna bitja: angeli, 
nadangeli, mojstri modrosti ali svetni-
ki (na primer sveta Marija). Z njimi 
se pri terapiji povežemo tako, da jih 
prikličemo s posebnimi molitvami, 
potem pa jim dovolimo, da skozi naše 
roke v zdravljenca kanalizirajo angel-
ske in božanske energije – te energije 
presegajo našo časovno in prostorsko 
raven. Pri takšnem zdravljenju je po-
membno, da nebeška bitja prosimo, 
naj zdravljenca zdravijo tako, kot je 
'v njegovo najvišje dobro', in ne tako, 
kot si želimo mi ali on … Nebeška 
bitja najbolje zdravijo takrat, ko tera-
pevti pri terapiji opustimo vse svoje 
koncepte in želje pa tudi ego ter dovo-
limo, da božanska energija samo teče 
skozi nas.« 

PredAjMo  
se ANgelskiM rokAM

Zdravljenci pa k uspešnosti tera-
pije z angelskim reikijem najbolj pri-
pomorejo tako, da izide zdravljenja 
predajo v 'božanske roke'. Božanska 
bitja namreč vedo bolje kakor oni, kaj 

je treba ozdraviti in na katerih ravneh. 
Zdravljenci se morajo med terapijo z 
zaupanjem predati nebeškim zdravil-
cem. »Včasih je kakšen zdravljenec 

videti zelo pripravljen, sprejemljiv za 
zdravljenje, pozneje pa se izkaže, da je 
bilo to samo videti tako. Tudi ljudje, 
ki so notranje zakrčeni, ovirajo zdra-
vilsko delovanje angelov. Najmočnej-
še zdravilske energije lahko stečejo 
v zdravljence, ki si ozdravitev žele z 
vsem svojim bitjem in so na to tudi 
pripravljeni v sebi.« 

Resnično ozdravitev največkrat 
zavira strah. »Morda si ozdravitve ra-
zumsko nadvse želimo,« razlaga Mar-

Marjetki Novak angeli velikokrat čudežno poma-
gajo. Ko se ji je pred meseci pokvaril računalnik 
– samo na njem je imela shranjene vse podatke 

– si ni znala več pomagati in že se je pripra-
vljala, da bo poklicala izkušenega strokov-
njaka … »Preden je prišel, sem obupana 
prosila svoje tečajnike za skupno molitev 

za ohranitev vseh mojih podatkov. An-
gele smo prosili, naj pomagajo usposo-
biti računalnik in tako rešijo podatke. 
Strokovnjak za računalništvo je prišel 
zaman, saj je moj računalnik tedaj že 

deloval, usposobili so ga bili angeli. Za 
čudež se moram zahvaliti tečajnikom 
in angelom.«
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čustveno čiščenje in aktiviranje tretjega očesa), angelsko 
delavnico za manifestiranje – za priklic obilja v življenje na 
vseh ravneh, seminar točke – na njem učinkovito poučuje, 
kako si lahko sami izboljšamo zdravje in počutje ter se po-
mladimo z aktiviranjem dvaintridesetih točk na glavi. Vodi 
tečaj za prebujanje intuicije s pomočjo angelov ter delavni-
ce za energijsko čiščenje prostorov z angelskimi energijami 
in s pomočjo angelov tudi intuitivno svetuje. Ustanovila je 
Akademijo za prebujenje. Deluje in poučuje tudi v tujini: na 
Hrvaškem, v Angliji in Italiji. Izdala je pet knjig o angelih in 
več vrst angelskih kart (nekatere tudi v angleščini) ter šte-
vilne meditacijske zgoščenke. Novost so njene internetne 
skupinske angelske meditacije.

Povezovanje z angeli priporoča vsakomur, ki si želi izbolj-
šati zdravje, medosebne ali partnerske odnose, se naučiti 
sporazumevanja z angeli in poslušanja notranjega glasu. 
Prepričana je, da s pomočjo angelov lahko zaživimo bolj 
srečno, izpolnjeno in ustvarjalno. Prav to se je namreč zgo-
dilo Marjetki Novak, saj so angeli njej in njenim tečajnikom 
prinesli čudovito življenjsko preobrazbo. »Povsod po svetu 
se ljudje vse bolj zanimajo za angele, morda je to povezano 
tudi z njihovimi vse večjimi stiskami. Angeli jim dajo vedeti, 
da obstaja še nekdo, ki jim vedno stoji ob strani in da se lah-

ko na nekoga oprejo ter da v kritičnih trenutkih niso sami. 
Pomembno in koristno je, če se zavedamo, da ima vsak iz-
med nas svojega angela varuha. V različnih življenjskih ob-
dobjih pa ima tudi več različnih angelov in nadangelov, ki 
nam stojijo ob strani.« pravi Marjetka Novak.

»Njeni angeli« so jo namreč rešili iz številnih stisk. »An-
geli so moje življenje na vseh področjih izboljšali z osupljivo 
hitrostjo.« Zato Slovence opogumlja, naj se angelov spo-
mnijo tudi sami, jih povabijo v svoje življenje in se naučijo z 
njimi povezovati, zdraviti in priklicati v življenje gmotno in 
drugo obilje, blaginjo ter srečo na vseh ravneh. Moja sogo-
vornica meni, da je prišel čas, ko bomo morali spoznati, da 
je duhovni svet del nas, in vanj sodijo duhovna bitja, tudi 
angeli. »Na ta duhovni svet in božanska bitja smo pozabljali 
in pozabili tudi to, da so del našega življenja ter da imamo 
tudi mi duhovno raven. Ko to raven spet zaznamo v sebi, 
postane življenje veliko lepše in lažje, manj naporno, saj se 
tako spremeni naš pogled na svet in ljudi pa tudi na težave, 
ki jih potem lažje rešujemo s pomočjo duhovnih bitij. Angeli 
so prav gotovo najprijaznejša bitja, ki nas lahko povežejo z 
našim duhovnim delom pa tudi z duhovnim svetom. Du-
hovnost potem res postane del našega vsakdanjega življe-
nja, in tako je tudi prav!«
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jetka Novak, v naši notranjosti pa se je 
bojimo, saj se na globljih ravneh zave-
damo, da bo zdravljenje z angelskim 
reikijem prineslo ne le telesno ozdra-
vitev, temveč (včasih večje) življenj-
ske spremembe, preobrazbo na vseh 
ravneh. Na to pa morda še nismo pri-
pravljeni … Zato tudi pravimo, da pri 
terapijah z angeli in duhovnimi bitji 
vsak zdravljenec prejme samo takšno 
ozdravitev, kakršno zmore sprejeti.« 

Sicer ni razumljivo, da se dobrih 

sprememb tako zelo bojimo, po dru-
gi strani pa je to logično, saj smo tako 

zelo vpeti v svoje stare navade – četu-
di nam te ne prinašajo nič dobrega – 
da jih le stežka opustimo. »Velikokrat 
sem namreč opazovala zdravljence ali 
udeležence svojih delavnic zdravlje-
nja z angeli – nekateri so si zelo že-
leli ozdraveti ali spremeniti življenje, 
vendar pa so morali srečanje z menoj 
zadnji trenutek odpovedati, ker so 
nenadoma morali bodisi na službe-
no pot ali kam drugam ali pa so celo 
hudo zboleli. Tedaj sem se zavedela, 

kako zvit je naš ego – takrat, kadar se 
želimo temeljito spremeniti na vseh 

ravneh, nam pripravi nešteto 'nepre-
hodnih' ovir …« 

Takšne ovire lahko seveda prema-
gamo le tako, da se udeležimo zdra-
vljenja ali delavnice ne glede na kar 
koli. Moja sogovornica ima s tem ve-
liko izkušenj: »Navadno je tako: koli-
kor hujše so ovire, toliko močnejši sta 
ozdravitev in preobrazba. Življenjska 
preobrazba v resnici pomeni pravo 
ozdravitev, vse druge ozdravitve so si-
cer dobrodošle, vendar pa te nikakor 
ne rešijo naših bistvenih življenjskih 
težav, ali ne?! Če ne ozdravimo bi-
stvenih življenjskih težav in spornih 
stanj uma, se nam bodo zdravstvene 
težave nenehno pojavljale. Angeli in 
vnebovzeti mojstri so zdravilci, ki nas 
lahko – ker so višje razvita duhovna 
bitja – skozi spremembe pripeljejo 
nežno. Še posebno zdaj, ko smo sredi 
večje planetne preobrazbe, angelsko 
zdravljenje pripomore, da se skupaj s 
planetom preobrazimo tudi mi.«

ANgelski reiki  
je drugAčeN …

Pri angelskem reikiju se skozi zdra-
vilca pretakajo energija angelskega re-
ikija, različnih angelov in nadangelov, 
vnebovzetih mojstrov in galaktičnih 
zdravilcev. Terapevti angelskega re-
ikija pri zdravljenju in iniciiranju ali 
posvetitvi ne uporabljajo različnih 
simbolov, znanih pri tradicionalnem 
reikiju, Simbole angelskega reikija, pri 
posvetitvi v terapevta angelskega reiki-
ja prve in druge stopnje ter mojstra 
angelskega reikija, angeli v posvečen-
čev energijski sistem vnesejo sami, 
njihovo delo je našim očem nevidno. 
Ko začnejo novoposvečeni terapevti 
opravljati terapije, se simboli angelske-
ga reikija aktivirajo samodejno, brez 
njihove zavestne želje.

Pri terapiji z angelskim reikijem se 
zdravita zdravljenec in terapevt, saj 
visokofrekvenčne zdravilne energije 
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zaobjamejo oba. Tako oba doživita 
preobrazbo. »Zdravljenje z angelskim 
reikijem vpliva na številne človekove 
ravni, zato iz nas odstrani temeljne 
vzroke težav,« pravi Marjetka Novak. 
»S terapijo lahko zdravimo tudi na 
daljavo, lahko pa jo uporabljamo tudi 
z drugimi zdravilskimi tehnikami. Z 
njo se zdravimo sami in zdravimo dru-
ge. Med zdravljenjem se naše fizično 
telo napolni z življenjsko energijo – to 
vsrka skozi čakre, meridijane in nadije. 
Čakre pošiljajo energijo v kri po žle-
zah z notranjim izločanjem. Angelski 
reiki deluje tako, da čisti in uravnote-
ža čakre, energijske meridijane in nas 
polni z življenjsko energijo. Potem se 
začnejo spreminjati še naši miselni in 
čustveni vzorci. Zato je angelski reiki 
izjemno močna metoda naravnega 
zdravljenja – pri tej se očiščujejo naše 
najgloblje zadeve. Pri zdravljenju se ne 
odstranjujejo samo simptomi, temveč 
uspešno odpravljajo vzroki težav na 
vseh ravneh.«

Med samim zdravljenjem z angel-
skim reikijem se namreč znajdemo v 
prostoru, v katerem se srečajo angeli in 
zemlja. »V ta prostor pridejo legije an-
gelov, dajo terapevtu vsa potrebna na-
vodila za zdravljenje in mu pomagajo, 
da se poveže z drugimi ravnmi bivanja. 
Prav zato ima zdravljenec med terapi-

jo občutek, ko da je njegovo zavedanje 
prestavljeno v čudovit svet notranje 
lepote in miru, v katerem se zgodi vsa 
potrebna preobrazba na vseh njegovih 
ravneh. To je prav posebna izkušnja, 
ki jo med terapijami z angelskim reiki-
jem doživljajo terapevti in zdravljenci. 
Zdravljenci se po terapiji navadno zač-
no močneje zavedati angelov in se z 
njimi povezovati. Integracija pri zdra-
vljenju z angelskim reikijem namreč po-
teka več dni. Angeli zdravljenca spre-
mljajo še osemindvajset dni.«

Danes se že zavedamo, in to potrju-
jejo tudi izsledki raziskav, da energija 
naših misli in pozitivnih čustev lahko 
spremeni strukturo naših celic. Z nega-
tivnimi mislimi pritegnemo in ustvari-
mo v sebi različne bolezni. »Angeli 
pa nam pomagajo, da si pridobimo 
sposobnost preobražanja lastne ne-
gativne energije in čustev v pozitivne. 
Vendar moramo za preobrazbo nekaj 
storiti tudi sami – prevzeti odgovor-
nost za neravnotežje v svojem življe-
nju in za svoje težave prenehati dolžiti 
druge. Šele ko prevzamemo popolno 
odgovornost za svoje zdravje, damo 
angelom priložnost, da nam lahko 
pomagajo preobraziti našo negativno 
energijo.«

Zdravljenje z angelskim reikijem je 
primerno tudi za nosečnice, otroke in 

dojenčke ter celo za živali, rastline in 
planet. Vsi, ki so sprva zdravili z meto-
do tradicionalnega reikija, potem pa z 
angelskim reikijem, pravijo, da je prav ta 
reiki izjemno močna zdravilska meto-
da. Pogosto pripovedujejo, da so se po 
posvetitvi v angelski reki ali po terapiji 
z angelskim reikijem začeli počutiti bo-
lje tudi duševno in čustveno ter da so 
bili duhovno prenovljeni. Zaznavajo, 
da so se prebudile njihove intuitivne 
zmožnosti, in bolj prisluhnejo svoje-
mu notranjemu glasu, ki jih usmerja 
k boljšim odločitvam. Pravijo, da jih 
angelski reki zelo pomirja in jih polni z 
dodatno energijo. Navadno po terapiji 
ali posvetitvi v terapevta v svoje življe-
nje pritegnejo drugačne osebe in polo-
žaje, življenje pa se jim izjemno hitro 
izboljša.
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