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Z rituali si krepimo 
intuicijo in instinkte
Andreja Novak samo sebe najraje 
poimenuje energijska raziskovalka. 
Skromno, saj je z izobraževanji in 
prirojenimi darovi za sodelovanje 
z energijami mojstrica na mnogih 
področjih. Je ena najbolj priznanih 
slovenskih astrologinj in tudi »naša«, 
saj vsak teden pripravi tedenski 
horoskop v Lizi Maji. Pred dnevi je 
Andreja izdala tudi svojo prvo knjigo 
Magični rituali obilja, zato se nam 
zdi trenutek ravno pravšnji, da se 
nam predstavi.

Mene je namreč do vstopa v šolo čuvala ba-
bica, klicala sem jo omica. Ko sem se rodila, je 
bil stara že 75 let in njen način čuvanja je bil, da 
me je vodila ven, v gozdove in na travnike, kjer 
sva se sprehajali ter ure in ure nabirali zdravilna 
zelišča. Ona me je tako spoznala s polji miru, sti-

kom s spokojnostjo, večnostjo in lastnim ob-
čutkom, da čas lahko ustaviš, če in ko 

si to želiš.

  Če prav razu-
mem, vas je mučila ujetost 
v zaprt prostor?

Ni šlo le za prostor. V ra-
zredu sem se počutila pred-
vsem tako zelo neaktivno. 
Če komu kaj ni šlo ali je bil 

v kakšni dejavnosti slabši, sem 
stopila do njega in mu pomaga-

la - nudenje svojih uslug pomoči 
potrebnemu se mi je zdelo nekaj nor-

malnega, samoumevnega. Ves čas sem krožila 
med klopmi.

  Ste potem toliko bolj uživali na družab-
nih dogodkih?

Ne, še manj. Ljudi, niti svojih sošolcev, se ni-

  Se najprej »popredalčkava«? Kako bi opi-
sali svoj temperament: ste flegmatik, kole-
rik, melanholik ali sangvinik?

Hehe, to, ja. Čisto vse sem že bila in sem še. 
No, melanholik sem samo takrat, ko sem preveč 
utrujena na dolgi rok, da bi lahko delala karkoli 
drugega, kot počivala. To je enkrat na leto za 
kakšen dan ali dva. Pred dolgo časa sem bila pre-
pričana, da sem flegmatik, potem pa sem leta 
2001, ko sem se začela intenzivno ukvarjati s 
pranskim zdravljenjem in sem seveda pretiravala 
s terapijami na sebi, odkrila, da sem kolerik. Ta 
faza jezljivosti je bila daljša, tudi zato, ker imam 
v sebi instinkt, ki se odzove na vse energijske na-
pade, preden mi je jasno, kaj se dogaja. Od leta 
2016, odkar sem na Krapanju začela z novim, 
širšim, višjim pogledom na človeka in energije 
okolja ter so se v Sloveniji 18. decembra 2016 
aktivirale Svetlobne mreže blagostanja, pa sem 
se spremenila v čistega sangvinika; seveda so ču-
stva še prisotna, a bolj kot dodatek osebnemu 
življenju, ne odločam pa se na podlagi ničesar 
drugega kot podpore Svetlobe, kar me v števil-
nih primerih vrne v fazo flegmatika, da je krog 
sklenjen.

  Kakšni pa ste bili kot otrok, ki zaznava in 

vidi energije - ste se počutili drugačni od so-
vrstnikov?

Ja, saj sem imela zaradi svojih lastnosti tudi kar 
nekaj težav. Nikakor nisem sprejela delovanja v 
nečem, v čemer nisem videla smisla. Če bi kot 
otrok živela v današnjem času, bi me razglasili za 
hiperaktivno in bi bila po navodilih zdravnikov 
brez dvoma na tabletah za umirjanje. 
Vesela sem, da sem bila rojena 
v času, ko so bili učitelji bolj 
človeški in so mi dopuščali 
sprehajanje po razredu, uči-
teljica mi je celo dovolila, da 
ji kaj pomagam in kukam v 
zvezke sošolcev in sošolk, 
kaj pišejo ali rišejo. 45 minut 
sedenja pri miru je bilo zame 
namreč misija nemogoče.

  Kje pa vidite bistveni vzrok 
vaše drugačnosti?

Šlo je za preplet različnih dejavnikov. V veliki 
meri me je z drugačnostjo zaznamovalo to, da 
nisem hodila v uradni vrtec, zaradi česar nisem 
bila vajena sistema. Saj sam šolski pouk mi je bil 
zanimiv, ampak za moj stil življenja smo bili čisto 
preveč notri, ujeti v zgradbi.

Velik dar je, 
da si damo svoj 

vsakdanji čas in se 
ne obremenjujemo 
s hitrostjo svojih 

življenj.

sem dotikala. Že če smo se morali prijeti z roke, 
mi je bilo v resnici grozno. Ko so šle čezme vse 
tiste tuje energije, mi ni bilo všeč. Celo pustova-
nja, ki so ga vsi oboževali, nisem marala in ga še 
vedno ne, ker ljudem maske še potencirajo njiho-
ve skrite težje lastnosti: vehementnost, agresijo, 
»lepljenje na druge« ...

  Kako ste si kot otrok razlagali ta dogaja-
nja in svoje občutke ob njih?

Nisem si znala razložiti prav ničesar, samo re-
agirala sem. To je bila moja največja življenjska 
šola; učenje sproščanja reakcij, ki pa sem jih ime-
la čisto na vse. Zanimivo je, da ko pa ni bilo re-
akcij in sem bila v svoji dobri koži, sem blebetala 
reči, ki so druge prizadele, ker so bile resnične in 
so šle direktno na njihove rane. Hja, lahko bi re-
kla, da je tako še zdaj: prizadeti druge z resnico, 
moj največji talent.

  Kot odrasli ta svoj talent načrtno zavira-
te?

Pa saj v dreganje bolečih točk nikoli nisem šla 
namerno, zavestno, s ciljem, da koga prizade-
nem. V družbi se mi je na primer zdelo zanimivo, 
ko sem se na račun koga šalila in potem opazo-
vala vse mogoče čustvene in verbalne reakcije na 
moj hec. Če sem se skušala omejevati, pa je bilo 
pusto, nobenih reakcij, vse pasivno … in v tako 
družbo oziroma okolje je bilo potem čisto brez 
zveze iti, ker je bilo dolgočasno.

  Ste imeli na poti do svoje terapevtske 
prakse kakšne posebne »aha momente«?

Med umiranjem moje mame pri njenih 48 le-
tih in neštetih bioenergetikih in zdravnikih, ki so 
se zvrstili v našem življenju, sem prišla do najpo-
membnejšega spoznanja: da je vse tvoja notranja 
osebna pot in da ti drugi lahko pomagajo le v pri-
meru, da se ti za to pomoč odločiš in jo sprejmeš.

Drugo spoznanje pa je prišlo ob delu v domu 
ostarelih, v katerih se nekako izgubi občutek za 

zunanje življenje, a hkrati je še veliko veselja za 
vsakdanje stvari. Takrat sem spoznala, da sem 
v preteklosti ljudi silila naprej v smeri, za katere 
sem jaz mislila, da so optimalne, na pot duše. 
Tako kot sem s silo in energijo želela, da mama 
ozdravi, pa to ni bila njena pot ... V domu osta-
relih pa nimaš kaj siliti naprej, če gre vse v smeri 
smrti. In tam sem ljudi samo sproščala, da smo 
se veselili vsakega dneva posebej. In ob tem sem 
spoznala, da je dobro, da tudi sebi dam vsakdanji 
čas in da se ne obremenjujem s smerjo in hitro-
stjo življenja.

  Želja po čim boljšem življenju slehernega 
vas je verjetno vodila tudi k pisanju knjige?

Ja, knjigo sem napisala za vse tiste, ki si želijo 
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Magija 
v genih
Pri Andreji je bil stik z 
energijami že od rojstva nekaj 
običajnega. Oče ji je umrl, ko ji 
je bilo osem mesecev, in sledila 
mu je v energijah, ker se je v 
njih in ob njem počutila varno. 
Doma pa so bile same ženske in 
vse v stiku z energijami. Njeno 
staro mamo in njena znanja 
je tudi Svetlana Makarovič 
opisala v svojih raziskavah v 
povezavi z Magičarstvom v 
Sloveniji.

Knjiga Magični rituali obilja je 
nastala z željo, da vsak posameznik 
najde harmonijo med bivanjem in 
delovanjem.

Učiteljica energijskih tehnik 5D terapevtka, 
astrologinja, mojstrica feng šuja, agronomka 
in diplomirana oblikovalka Andreja Novak je 

po novem tudi pisateljica.

dobro življenje, pa nimajo ali veliko časa ali volje, 
da bi se ukvarjali s številnimi stvarmi. Navdih za 
zapis Magičnih ritualov je prišel od mojstra Gane-
she, vladarja Jupitra, ki bo v letu 2022 pomagal 
postaviti življenje vsakega na nove temelje, v bolj 
pozitivne in dinamične okvire.

Magični rituali obilja vsakega bralca povežejo z 
najlepšimi notranjimi energijami in zaščitijo pred 
negativnimi vplivi iz okolja. V rituale sem vtkala 
svoja najnovejša spoznanja iz Svetega prostora, 
znanje astrologije in učenja Rudolfa Steinerja, ki 
sem ga spoznavala prek študija agronomije in 
notranjega dizajna ter energijskih izobraževanj.

  in kaj se nam ob branju oziroma izvajanju 
ritualov lahko zgodi ali spremeni?

Magični rituali bodo v vas vse bolj odkrivali ne-
slutene talente za dobro življenje in vam dajali 
podporo za sprejemanje vaših najlepših energij. 
Rituali poleg podpore Svetlobe Duše okrepijo 
tudi vašo naravno intuicijo in instinkt ter s tem 
večjo odzivnost na vsa dogajanja življenja, da jih 
lahko pravočasno sprejmete in obrnete v svoje 
dobro. Nekateri rituali vas bodo vodili skozi po-
časno, zavestno in zbrano branje ob zavedanju 
svojega srca, drugi bodo želeli bolj aktivno ude-
ležbo, tretji vas bodo izzivali, da vstopite z diha-
njem v energije simbola in besed ter sprejmete 
darove iz energij, ki stojijo za njimi.

  Če vzameva v zakup, da si nekateri tudi 
za rituale ne bodo vzeli časa … Nasvet za 
njihovo dobro življenje?

Vsak pri sebi naj naredi zaobljubo, da bo tri me-
sece popolnoma iskren do sebe in drugih, da bo 
iskal svoje veselje in odkrito komuniciral. Vsi pro-
blemi se bodo rešili, ločili se bodo tisti, ki se mora-
jo, razselili se bodo tisti, ki se morajo ... In vzposta-
vil se bo normalen, človeški red. In lep svet.

Andreja je knjigo 
Magični rituali obilja 
ustvarila na otoku 
Krapanj, kjer vodi tudi 
svoje avtorske delavnice 
Zmenek z Dušo.


