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Izku5ena terapevtka in avtorica ved knjig ter meditacijskih zgo5ienk na podrodju
zdravilstva in vodenja tedajev Marjeta Novak je svoje izku5nje okronala z ustanovitvijo
Centra Sospita Rea Silvia k.d, ter.izobraZevalnih delavnic Angelacademy of awekening.
Na svojem duhowem popotovanju je pri5la v stik s svetovno znanimi uditelji, kot
so DoreenVirtue, Diana Cooper,Vincenc Pandolfi, Bruna Svara in Karen Kingston.
Marjeta z razliinimi tehnikami in prirojeno visoko stopnjo intuicije v slu5ateljih drami
speie zmoZnosti in jim daje oporo pri uresniievanju pozitivnih sprememb v njihovem
Zivljenju. Svoje delo, ki mu je povsem predana, iuti kot zavezo, da se tudi sama nenehno
osebno in duhovno izpopolnjuje. Prizadeva si, da s svojim zgledom in izku5njami lpliva
na pozitivne spremembe v posamezniku in v svetu.

'Nisem 5e sYetnic aK
To je zame zelo velika umetnost. Sem
popolnoma predana svojemu delu, zato
me druZina marsikdaj pogreSa. Vendar
zato (as, ko smo skupaj, toliko bolj
izkoristimo.

O tem saniate?

Da bi imela vei iasa. Nekako mi ga vedno
primanjkuje.Vdasih si redem, pa saj je
eno Zivljenje premalo za vse, kar bi Zelela
narediti in izkusiti.

Kaj je za vas sreda?

Prav posebno prijeten obdutek v srcu.
Rodila sem se v nedeljo malo dez 12. uro
opoldne. PravUo, da so to 5e posebno
sredni ljudje. Seveda sem imela tudi velike
preizku5nje v svojem Zivljenju, vendar
se mi nekako na koncu vedno vse dobro
obrne. fa, mislim, da sem rojena pod
sreino zvezdo. Trenutno me zelo osreiuje
moje delo, ki ga opravljam z veseljem. Zelo
me osreduje tudi sedemmesedni rmuk.

Predvsem pa je zame sreda v drobnih
vsakdanjih pozornostih, do godkih,
stvareh.

Kaj je za vas kljui do veinega
notranjega miru?

To, da si vzamem ias samo zase, za molitev
in meditacijo v tiSini.

lmate kak5ne pregrehe?

O, seveda imam tudi pregrehe. Nisem
5e svetnica. Vendar pa pregreh ne Zelim
obeSati na veliki zvon. (smeh) Naj kar lepo
ostanejo skivnost.

Sporoi i lo  angelov bra lkam Nike.

Odprite se na5i energiji in na5emu
vodstvu. Bodite odprte za na5a sporodila,
priiakujte jih, prepoznajte jih, potem pa
jim tudi sledite. Vedno smo z vami, samo
poklicati nas morate. Imate svobodno
voljo in odloditev ali nas boste poklicale, je
vva5ih rokah.

ZuweKoM

Kdaj ste zaiuti l i , da imate poseben dar?

Ze od malega sem dutila, da sem drugadna
od drugih. TeZko sem se vklopila v druZbo
sowstnikov, ker se je po moji glavi vedno
pletlo marsikaj, kar mojih sowstnikov
obiiajno ni zanimalo. Po romanju v
Medugorje se mi je Zivljenje na razliinih
podrodjih precej spremenilo in zaiela sem
videvati angele.

Kako si napolnite bateriie?

Z moliwijo, meditacijo in popotovanjiv
eksotiine kaje. Moja prva knjiga je nastala
na zelo majhnem otoku Koh Samet na
Tajskem, kjer sem preZivela dva meseca.
Obiasno grem tudi v osamo in izvajam
veddne'"ne meditacije v popolni ti5ini.
Pred leti sem tako preZivela dva meseca v
Avstraliji sredi pu5dave. Bila je nepozabna
izku5nja. Napolni pa me lahko tudi
prijeten dan v druZinskem kogu.

Kako vam uspe uskladiti stik s
posamezniki, ki vas potrebujejo, in z
druZino?

20

NA PREDSTAVITVI PRVE KNIIGE v HoTELU UNIoN


