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O Mnn;ru Novex
Izku5enaterapevtkain avtoricavedknjig ter meditacijskihzgo5ienkna podrodju
zdravilstvain vodenjatedajevMarjeta Novakje svojeizku5njeokronalaz ustanovitvijo
CentraSospitaReaSilviak.d, ter.izobraZevalnihdelavnicAngelacademyof awekening.
Na svojemduhowem popotovanjuje pri5la v stik s svetovnoznanimi uditelji, kot
so DoreenVirtue,Diana Cooper,VincencPandolfi,Bruna Svarain KarenKingston.
Marjetaz razliinimi tehnikami in prirojeno visoko stopnjo intuicije v slu5ateljihdrami
speie zmoZnostiin jim daje oporo pri uresniievanju pozitivnih spremembv njihovem
Zivljenju.Svojedelo,ki mu je povsempredana,iuti kot zavezo,da setudi samanenehno
osebnoin duhovno izpopolnjuje.Prizadevasi, da s svojim zgledomin izku5njamilpliva
na pozitivne spremembev posameznikuin v svetu.

'Nisem 5e sYetnicaK
Toje zamezelovelika umetnost. Sem
popolnoma predanasvojemudelu, zato
me druZinamarsikdajpogreSa.
Vendar
zato(as, ko smo skupaj,toliko bolj
izkoristimo.
O tem saniate?
Da bi imela vei iasa. Nekakomi ga vedno
primanjkuje.Vdasih
si redem,pa sajje
eno Zivljenjepremalo za vse,kar bi Zelela
narediti in izkusiti.
Kajje za vassreda?

ZuweKoM
Kdajstezaiutili, da imate posebendar?
Ze od malegasem dutila, da sem drugadna
od drugih. TeZkosem sevklopila v druZbo
sowstnikov,ker seje po moji glavivedno
pletlo marsikaj,kar mojih sowstnikov
obiiajno ni zanimalo.Po romanjuv
Medugorjesemi je Zivljenjena razliinih
podrodjih precejspremeniloin zaiela sem
videvati angele.

Pravposebnoprijetenobdutekv srcu.
Rodilasemsev nedeljomalo dez12.uro
opoldne.PravUo,da so to 5eposebno
sredniljudje. Sevedasem imela tudi velike
preizku5njev svojemZivljenju,vendar
se mi nekakona koncu vedno vsedobro
obrne.fa, mislim, da semrojenapod
sreino zvezdo.Trenutnome zelo osreiuje
moje delo,ki ga opravljamz veseljem.Zelo
me osredujetudi sedemmesednirmuk.

Kakosi napolnitebateriie?
Z moliwijo, meditacijoin popotovanjiv
eksotiine kaje. Moja prva knjiga je nastala
na zelo majhnem otoku Koh Sametna
Tajskem,kjer sem preZiveladva meseca.
Obiasno grem tudi v osamoin izvajam
veddne'"nemeditacijev popolni ti5ini.
Predleti sem tako preZiveladva mesecav
Avstralijisredipu5dave.
Bilaje nepozabna
izku5nja.Napolni pa me lahko tudi
prijeten dan v druZinskemkogu.
Kakovam uspeuskladitistiks
posamezniki,
ki vas potrebujejo,in z
druZino?
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Predvsempa je zamesredav drobnih
vsakdanjihpozornostih,dogodkih,
stvareh.
Kajje za vas kljui do veinega
notranjega
miru?
To,da si vzamemias samozase,za molitev
in meditacijov tiSini.
lmate kak5nepregrehe?
O, sevedaimam tudi pregrehe.Nisem
5esvetnica.Vendarpa pregrehne Zelim
obeSatina velikizvon.(smeh)Naj kar lepo
ostanejoskivnost.
S p o r o i i l oa n g e l o vb r a l k a mN i k e .
Odprite sena5i energiji in na5emu
vodstvu.Boditeodprteza na5asporodila,
priiakujtejih, prepoznajtejih, potem pa
jim tudi sledite.Vednosmo z vami, samo
poklicatinasmorate.Imate svobodno
voljo in odloditevali nasbostepoklicale,je
vva5ihrokah.

