
Komplet 33 angelskih kartic Marjetke Novak za osebni in poslovni 
uspeh, skupaj z navodili o uporabi v vaše življenje prinaša svež vetrič. 
Vsakič, ko boste zaprosili angele za sporočilo, se boste z lahkoto povezali z 
njihovo energijo, ter prejeli nasvet in božji blagoslov.

Angelske kartice delujejo na več nivojih 
in sicer  z energijsko sliko in barvo, ter 
z energijskim angelskim sporočilom. 
Angeli vam bodo skozi angelske kartice 
posredovali posebno vprašalno afirmacijo, 
ki jo je priporočljivo ponavljati čim večkrat 
čez dan. Na ta način se vam bodo odprla 
vrata do večjega zavedanja in kar naenkrat 
boste v svoje življenje pritegnili številne 
pozitivne okoliščine. Skozi delo z angelskimi 
karticami, boste spoznali metodologijo 
postavljanja pravilnih vprašanj, ki odprejo 
vrata neskončnim možnostim izbire in 
čudovitim izidom.

Angelske kartice vam bodo omogočile hitro 
uresničitev vaših želja. S pomočjo angelskih 

vprašalnih afirmaciji, boste z lahkoto videli 
številne možnosti, ki jih imate.   Angeli vas 
bodo navdihnili in postalo vam bo kristalno 
jasno,  kaj vas ovira in kaj morate spremeniti 
v svojem življenju, da bo vaše življenje 
krenilo v želeni smeri. 

Angelske kartice so čudovit vodnik po 
spoznavanju pravega namena življenja 
in tako odličen pripomoček za celovit 
osebnostni razvoj. Pri delu s karticami boste 
okrepili svojo uspavano intuicijo, znova 
odkrili nekatere psihične sposobnosti;  
hkrati pa boste z uporabo angelskih kartic 
utrdili komunikacijo z angeli, saj jim boste 
lahko zastavljali vprašanja ali jih poprosili za 
pomoč in vodstvo.

O AvtOrici

Marjetka Novak je kreatorka Metode Aktivacije in Manifestacije Obilja, avtorica več knjig o 
tem, kako komunicirati z angeli in razvijati psihične sposobnosti, mednarodna predavateljica 
in zelo iskana mentorica podjetnicam in menedžerkam, ki se borijo s svojimi financami, 
odnosi ali samozavestjo, ter želijo odkriti svoje poslanstvo, uživati v finančnem blagostanju, 
harmoniji in sreči, ter si končno dopustiti, da zablestijo v polnem sijaju.

Z izkušnjami v proizvodnji in prodaji lastne linije oblačil in 25-letnimi izkušnjami na 
področju preoblikovanja življenja več sto osebam skozi njene intuitivne darove, Marjetka 
svojim strankam pomaga, da se prerodijo, manifestirajo nove priložnosti in nepričakovane 
prihodke, ter postanejo magnet za obilje in pozitivna doživetja. 

Marjetka je tudi avtorica programa za usposabljanje certificiranih coachev za energijske 
transformacije z angelsko pomočjo, njena misija pa je pomagati ženskam po vsem svetu, 
da izkusijo obilje, radost in uspeh, ki si jih želijo in zaslužijo.
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Hitra rešitev za osebni in poslovni uspeh

Angelske kartice

»Predstavljam si svet, kjer bi vsi ljudje vsako jutro prosili svoje 
angele za vodstvo in pomoč pri izpolnitvi svojih sanj in bi se zvečer 
vrnili domov srečni in zadovoljni, ker so s pomočjo angelskih 
kartic in angelov manifestirali zastavljene cilje, ter prebudili svoje 
psihične in intuitivne sposobnosti. S pomočjo Angelskih kartic, 
različnih vprašanj in vprašalnih afirmacij je moje življenje krenilo 
v želeni smeri, zato VEM, da lahko z njihovo pomočjo tudi VAŠE 
življenje zanesljivo krene v smeri, ki si jo boste izbrali.« 

Želim vam veliko božjih blagoslovov!

“ Marjetkina dela 
so pravi biseri. Njene 
besede se dotaknejo 
srca. Angelske slike 
izražajo nežnost, ki je 
nalezljiva. Čudovita dela 
ljubezni. „
-- Kimberly Marooney, 
avtorica angelskih kart 
»Angelski Blagoslovi«

“ Marjetkine angelske 
karte so nebeško darilo. 
Pomagajo vam, da se 
osredotočite na prave 
cilje in vam pomagajo 
razumeti, kako 
blagoslovljeno je vaše 
življenje v resnici. So 
čudovito orodje osebne 
rasti za vsakogar! „
-- Patrick Snow,  
Best-Selling Author of 
»Creating Your Own 
Destiny«

Če je vaše življenje odgovor, kaj je potem vprašanje?


