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O avtorici knjige

Maja Debelak, bolj znana kot Dobra vila Maja, je inspiracijska in 
intuitivna svetovalka, ki predava po celi Sloveniji in na tisoče ljudi 
opogumlja k zavestnemu uresničevanju sanj. Svoje znanje deli na 
predavanjih, individualnih svetovanjih in motivacijskih predavanjih 
za podjetja. Na spletnem portalu Facebook je v zelo kratkem času 
pridobila več kot 94.000 članov. Piše odmevne kolumne za Lady in 
pisala je Zaupne besede za revijo  Antena. Je POP-ova (vizita.si) 
in Dnevnikova inspiracijska svetovalka. Izdala je Vilinske karte − 
Metuljčice in je avtorica knjižnih uspešnic Čarobnost življenja, Iz 
uma v srce in Ljubezen – Kako ustvariti pravega partnerja. Po 
knjižnem prvencu je izdala tudi motivacijsko zgoščenko Čarobnost 
življenja. Velik uspeh sta doživeli tudi zgoščenki Ljubezen − Kako 
ustvariti pravega partnerja in Iz uma v srce. Je avtorica Knjige 
odgovorov in Knjige želja. Vsako leto izdela tudi magični rokovnik 
Čarobno leto. Izdeluje energetski nakit, še posebej priljubljeni so 
vilinski amuletki. Za Zlatarno Celje je izdelala vilinsko linijo Lencia 
by Dobra vila. 
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Posvetilo

Knjigo posvečam vsem vam, ki jo berete.  
 

Najdite svoje poslanstvo in uresničite tisto,  
za kar ste se odločili pred rojstvom.
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Zahvale

Neizmerno hvaležnost izražam čisto vsaki duši, ki je vstopila v moje 
življenje in bila ali je del mojega življenja.

7

Neskončno sem vesela, da so se najine poti prepletle in spletle nekaj 
neopisljivo lepega. Za čarobno podporo se zahvaljujem svojemu 
fantu Roku, saj so njegova ljubezen, energija, podpora, besede in 
vera vame poglavitni ključ za uresničevanje mojih čarobnih sanj. 
Rok, vedno mi znaš povedati to, kar moram slišati, in si moje 
prečudovito lepo ogledalo. Rada te imam, neskončno rada!

7

Z veseljem v srcu se zahvaljujem svojima mami in očetu, ker sta 
ustvarila idealne pogoje za mojo rast in spominjanje. Ni bilo lahko, 
vendar danes razumem, da je bilo čisto vse tako idealno. Hvala 
tudi bratu Matevžu, da je del moje rasti. Ob pravem času je prišla v 
moje življenje tudi moja nečakinja Lia, ki je velik sonček.

7

Sussan Sever Ashley, thank you and big hug. Kako veličasten 
dogovor sva naredili pred najinim rojstvom! Hvala, ker si moja 
duhovna učiteljica in nesebično deliš vse svoje znanje. Hvala, ker si 
ob meni, ko te najbolj potrebujem.

7

Barbra Jermann, sončica brez primerjave. Predvsem pa velika oseba, 
ki brezpogojno deli ljubezen. Hvala za čarobno spremno besedo, vse 
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nasvete, tvojo prisotnost v mojem življenju in za prijateljstvo, kjer 
besede niso več potrebne.

7

Lamia Simona Sellami, neskončno sem ti hvaležna, da si se pojavila 
ob pravem času, si kot angel, ki je priletel, ko ga najbolj potrebuješ. 
Hvala za čarobno jezikovno ureditev besedila.

7

Medinmleko, ste neskončno super ekipca, ki vedno poskrbi za 
mojo brezhibno frizuro. Brez vas tudi ta naslovnica ne bi bila tako 
posebna.

7

Tanja Zrinsky, naslovnica te knjige je zopet veličastna in zasluga 
za to gre ravno tebi. Hvala za večurne korekture naslovnice in vse 
predloge, predvsem pa za ujeto energijo Ljubezni, sanj in želja.

7

Zahvala tebi, Nataša Zajc, za čaroben make up, ki krasi to 
naslovnico.

7

Tadeja, preprosto hvala!

7

Zahvala mojim rednim poslušalcem predavanj, naredili ste res velik 
napredek in ponosna sem na vas.
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7

Največja zahvala gre vsem mojim Vodnicam in Vodnikom, Vilincem, 
bratovščinam, zvezdnim semenom, Angelom in Kassandri ter 
vsem nevidnim bitjem, ki mi pomagate na moji čarobni poti, na 
tem veličastnem planetu Zemlji. In čarobna zahvala vsem vam, ki 
dnevno prebirate moje misli in potrjujete, da sem na pravi poti. 
Brez vas danes ne bi bila to, kar sem. HVALA!

7

Hvala vsem, ker ste to, kar ste! 
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Predgovor

Neskončno sem vesela, da vas lahko po svojih knjižnih uspešnicah 
Čarobnost življenja, Iz uma v srce in Ljubezen pospremim na novo 
potovanje. Potovanje vase. Potovanje v čarobne kraje vas samih in 
soočenje s samim seboj. V trenutku, ko pišem to knjigo, imam za 
seboj že 20 let učenja, raziskovanja in odkrivanja, predvsem pa 
odgovorov na vprašanje − zakaj se mi to dogaja? V svojih knjigah 
izhajam iz svojih osebnih izkušenj in znanj, ki sem jih pridobila 
skozi ves ta čas. Vse moje knjige temeljijo na mojih lastnih 
izkušnjah. Name in na moje znanje je vplivalo veliko svetovno 
znanih imen in veliko avtorjev duhovnih knjig. Še posebej Sussan 
Sever Ashley in Kassandra. Predvsem pa vsak človek, ki je vstopil 
v moje življenje. Dokler pa sama nisem izkusila in razumela 
vseh teorij, implementacija sprememb v mojem življenju ni bila 
možna. Eno je razumeti, drugo je to v resnici tudi živeti.

Z vami bom delila svojo zgodbo in vas peljala skozi svoje 
dogodivščine. Z vami bom delila tisto, kar se mi zdi pomembno 
in kar vam bo olajšalo pot. Z vami bom delila bistva duhovnosti, 
ki sem se jih naučila do sedaj. Veliko ljudi po branju katere od 
mojih knjig pravi: Kot bi bral/a svojo zgodbo. Seveda, kajti čisto 
vsi stopamo po enaki poti in spoznavamo enake zakonitosti in 
izkušnje. Vsi stremimo k enakemu cilju, ki je svetloba in ljubezen. 
In čisto vse, o čemer pišem v svojih knjigah, vas vodi k vašim 
lastnim izkušnjam in spoznanjem. 

Veliko mojih bližnjih prijateljev ne razume, kako lahko s celo 
Slovenijo delim svojo zgodbo. Samo to bom rekla – preprosto. 
To je moja zgodba, moje življenje in nimam česa skrivati. Čisto 
vsak človek ima izkušnje, ki niso bile prijetne, in igranje, da ste 
nekaj drugega kot v resnici, ne bo več delovalo. Resnica prihaja 
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na dan. Pa kaj, če sem v mladosti kaj spila, pustila šolo in z vami 
delim svoje ljubezenske izkušnje. Kdo izmed vas ni doživel vsaj 
ene takšne izkušnje? In brez tega ne bi bila to, kar sem danes. Ne 
bi našla svojega skritega zaklada in same sebe, zato sem ponosna 
na vsako napako, vsako bedarijo, ki sem jo naredila. Kajti takrat 
je bilo to največ, kar sem znala, in brez tega se ne bi mogla toliko 
naučiti o sebi. Ponosna sem na vsak padec, vsako prasko, vsako 
napako. Ko sem začela pisati knjige, sem se odločila, da bom 
iskrena in bom delila svoje osebne izkušnje na zelo pristni in 
osebni ravni. Kajti le tako vam lahko pokažem, da niste čisto nič 
čudni in se vam dogajajo stvari, ki se dogajajo bilijonom duš na 
tem čarobnem planetu. Bodite samo iskreni, iskreni do sebe, in 
ničesar ne morete zgrešiti.

Morda je ta knjiga v vaših rokah iz čiste radovednosti, morda 
vam jo je nekdo podaril ali pa iščete odgovore na svoja vprašanja. 
Vsekakor pa držite to knjigo v rokah zato, ker želite globoko v 
sebi nekaj spremeniti. Zagotovim vam lahko, da se je v vaših 
rokah znašla z namenom, vašim namenom. V življenju vsakega 
posameznika se vse zgodi z namenom in razlogom. Resnično čisto 
vse. Za čisto vsem se skrivajo mistična in skrivnostna naključja, 
ki nas vodijo k naši resnici, spoznanjem in nas spominjajo, kdo 
smo v resnici. Nekega dne se zavemo, da so naključja tista, ki niso 
naključna, temveč je čisto vse na ključ. Čisto vse deluje brezhibno, 
brez napak in je na trenutke veličastno popolno. Ko se zavemo 
teh zadnjih vrstic, smo prestopili v svet zaupanja in modrosti. 
Čisto vse je del velike sestavljanke in vsak dogodek in človek sta 
del tega. 

Danes pišem te vrstice z namenom. In vi te vrstice berete prav 
tako s svojim namenom. Vse je čarobna in veličastna igra, ki jo 
igrate vi. Resnično lahko zagotovim, da gre pri spoznavanju sebe 
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za nek nevidni niz, kot bi govorili o stopnicah. In po teh stopnicah 
se moramo vzpenjati stopnico za stopnico ter predelovati lekcijo 
za lekcijo. Preskakovanja niso možna. 

To knjigo pišem leta 2013 in moja zadnja tri leta so zaznamovana 
s pisanjem knjig, kolumn in z dnevnimi objavami misli 
na Facebooku. Vmes imam individualna svetovanja ali pa 
predavanja. Celotno moje življenje je od jutra do večera posvečeno 
pozitivnemu razmišljanju in širjenju svetlobe in ljubezni. Pišem 
o svojem življenju, se spoznavam in odkrivam ter hkrati z vami 
delim svoja odkritja in zaznavanja. Naj vas tudi ta knjiga spremlja 
k vaši čarobni spremembi.

Pomembno je tudi, da se začnete zavedati, da ste vi tisti, ki 
nadzorujete svoje misli. Jaz vam lahko pokažem samo pot, a po tej 
poti boste morali sami. Lahko vam pokažem, kje na poti morate 
zaviti levo ali desno. Samo vi pa ste tisti, ki se boste po poti podali 
naprej. Tega namesto vas ne more storiti nihče.

Pomembno je, da ne delujete z zavestjo o kakršnemkoli 
pomanjkanju. Zavedajte se, da sami izbirate bodisi obilje bodisi 
pomanjkanje. Zavedajte se, da sami izbirate svoje misli in 
občutke. Vse temelji na vašem prepričanju, koliko si zaslužite in 
koliko ste vredni. Vredni sami sebi. Vse temelji na tem, kakšno 
podobo imate o sebi in koliko se cenite. Katerokoli področje 
pogledamo v svojem življenju, vedno je enako. Nikoli se ne 
osredotočajte na to, česar nimate. Kajti s tem se osredotočate na 
to, česa vam primanjkuje. S tem povečujete vse tisto, česar nimate, 
in pomanjkanje je vse večje. Če boste veliko časa in energije 
posvečali pomanjkanju, ga boste tudi ustvarili. V primeru, da 
želite spremeniti svoje življenje in v njem ustvariti kakršnokoli 
obilje, boste morali delati tisto, v čemer uživate. Prav tako se boste 
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morali osredotočati na to, kar imate, in posledično boste ustvarili 
še več tega v svojem življenju. Osredotočanje na karkoli ustvarja. 
Pa če je to pomanjkanje ali obilje. Vse deluje enako. Če se boste 
osredotočali na strah in paniko, ju boste ustvarili. Osredotočajte 
se na mir, ljubezen, veselje, harmonijo in več tega bo prisotnega v 
vašem življenju. To je ključnega pomena. 

Ukvarjajte se s tistim, kar radi počnete, in posledično boste začeli 
spreminjati svoje življenje ter privlačiti obilje na vseh področjih. 
Pogoj je, da sledite svojim sanjam. Ne delajte nečesa, kar sovražite. 
Ne delajte nečesa, kar ni v skladu z vašim srcem. Ne tarnajte in ne 
vrtite negativnih misli okoli svojega dela. Namreč tisto, na kar se 
osredotočate, se povečuje. 

Odločila sem se, da v četrti knjigi govorim o področju poslanstva. 
Vedno več se vas odloča, da stopate po svoji poti in uresničite tisto, 
za kar ste se odločili pred rojstvom. Tisto, kar je vaše poslanstvo 
in vaš dar, nosi v sebi tudi rešitev, kako se s tem preživljati, se 
osvoboditi in osrečiti. 

Prišel je čas, da pozabite na vse izgovore, da niste dovolj dobri, da 
to ni možno, da nimate denarja, časa in podobne izmišljotine. Vse 
to si izmišljujete, da vam ni potrebno nič storiti. Najlažje je reči 
nimam in ne morem. Poslušati svoje srce in svojo dušo zahteva 
pogum, veliko poguma. Od danes naprej vas želim spodbuditi, 
da pozabite na vse izgovore in se začnete osredotočati samo na 
to, kako boste uresničili svoje sanje, želje in poslanstvo. Živim v 
prepričanju, da če verjamemo v svoje sanje, jih ne more nič in 
nihče ustaviti.

Razlika med uspešnimi in neuspešnimi ljudmi je v številu 
poizkusov. Neuspešen človek bo poskusil samo enkrat in ker mu 
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ne bo uspelo, bo odnehal. Uspešen človek pa bo poskušal znova in 
znova. Kljub padcem se bo vedno pobral in šel naprej. Vendar ga 
nekje na poti čakata sreča in uspeh, saj se je soočil s samim seboj 
in v sebi predelal vse dvome, ki so ga še zadrževali, da doseže 
uspeh.

Verjetno se sprašujete, zakaj sem izbrala naslov knjige Uresničite 
svoje poslanstvo.1 Naslov je bil izbran z velikim namenom. Velika 
večina se je začela zavedati, da smo na tem čarobnem planetu 
Zemlja z namenom. In vsakič, ko se z ljudmi pogovarjate o knjigi, 
omenjate besede “Uresničite svoje poslanstvo”. Zgodil se je močan 
notranji klic in želela sem, da začutite, da je možno. 

Ko gledam nazaj na dogodke svojega življenja, lahko opazim, 
da sem bila že celo življenje vodena in je bilo vse le priprava na 
pisanje knjig in predavanja. Čisto vse je bilo popolno in me je učilo 
ter pripravljalo na trenutek, ko sem se odločila, da stopim na pot 
Dobre vile. Najbolj zanimivo pa je, da se še vedno izobražujem, 
izkušam in spominjam. Proces spominjanja se nadaljuje. Lahko 
vam razkrijem, da gre za neko nadgradnjo obstoječega znanja 
manifestiranja. Knjige, ki prihajajo, se bodo dotaknile še mnogih 
tem, o katerih še nismo spregovorili, in v trenutku, ko pišem 
to vrstico, tudi jaz izkušam in se “učim” zanimivih stvari. V 
prihodnjih letih bom spregovorila še o marsikaterem tabuju in z 
vami delila izkušnje, ki jih doživljam danes. Opažam, da je moja 
pot, dobro izkusiti stvari in jih podajati na enostaven in lahkoten, 
predvsem pa preprost način.

1  V knjigi se določene trditve ponavljajo, za kar obstaja razlog. Večkrat kot jih preberete, bolj se vam 
vtisnejo v spomin.
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Sama sem s pisanjem te knjige izpolnila del svojega poslanstva, 
zaradi katerega sem na čarobnem planetu Zemlja. Moja naloga 
je, da vam pomagam iz uma v srce. Moje poslanstvo na Zemlji 
je postaviti temelje ljubezni in odpuščanja. V knjigi so namreč 
zakodirane vse energije svetlobe, s katerimi delam. Želim si 
prebuditi čim več duš in jim pokazati, da je vsak trenutek možno 
živeti v pravljici. Sem duša, ki potuje po Univerzumu in deli znanje 
o ljubezni. Znanje podajam na lahkoten in enostaven način, kajti 
čisto vse je smešno preprosto. Vedno izhajam iz svojih izkušenj in 
svojih spoznanj. In kako naj bi pisala knjige in pomagala drugim, 
če ne bi razumela, kaj vse to pomeni? V svojem dosedanjem 
življenju sem morala raziskati, kaj “učim” in koga “učim”, zato 
sem potrebovala veliko izkušenj na področju odnosov. 

Opozorila bi še na nekaj. Nisem duhovna učiteljica oziroma ne 
želim, da me tako kličete. S tem ustvarimo ločenost. Sem ena 
izmed vas, kajti vsi smo eno. Sem duša, ki potuje po Univerzumu 
in deli ljubezen, radost, lepoto in veselje. Z vami delim svojo 
izkušnjo, svojo pot do uspeha, vi sami pa morate najti svojo 
unikatno formulo, ki bo spremenila vaše življenje. Tega namesto 
vas ne bo storil nihče.

Med prebiranjem knjige vzemite tisto, za kar čutite, da je za vas 
dobro. Če začutite, da nekaj za vas ni dobro – takoj pritisnite na 
tipko DELETE. Najprej morate poslušati sebe in svoje srce in ne 
mene. Resnično se začnite zavedati, da se vsi odgovori skrivajo v 
vaši globini.

Nekaj teksta iz knjige je bilo že objavljenega v različnih kolumnah 
ali člankih. Moja predstavitev in del predgovora (za nove bralce) 
sta skoraj enaka tistim v knjigah Čarobnost življenja, Iz uma v srce 
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in Ljubezen – Kako ustvariti pravega partnerja, vendar je dodanih 
veliko novih primerov iz mojega življenja.

Z namenom sem na začetku napisala nekaj teorije, kako celotna 
stvar funkcionira, in sicer zato, da boste lažje razumeli, zakaj se 
vam kakšna stvar v življenju dogaja, in hitreje uvideli, da je vse 
tam z namenom, vašim namenom. Vzeti si boste morali čas zase. 
Začeti boste morali poslušati sebe, svoje srce in uresničevati sebe. 
Predvsem pa uresničevati svoje poslanstvo in svoj namen. Začeti 
boste morali živeti vso teorijo, ki ste jo pridobili skozi leta dela na 
sebi. Morda ste z delom ravno začeli. Odlična novica! Podali ste 
se na čarobno pot odkrivanja samega sebe.

Ko boste razumeli, zakaj se dogaja, kar se dogaja, boste razumeli 

vse. Pa začnimo čarobno potovanje ...
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Spremne besede

Dobro Vilo Majo in njene čarobne knjige obožujem in najbolj mi 
je všeč to, da niso samo za enkratno branje, ampak ravno obratno. 
Večkrat kot bereš, bolj se v knjigo poglobiš in še bolje razumeš stvari, 
ki jih Maja napiše. Tako da vsem toplo priporočam, da to čarobno 
knjigo preberete večkrat. Majine knjige imam vedno pri sebi, zame 
so kot priročnik za čarobno življenje, ki bi ga moral imeti vsak. Zelo 
mi je všeč njen način pisanja, saj piše prijetno, lahkotno in domače, 
brez kompliciranja. :) 
Majine knjige so spremenile moje življenje. Včasih sem na življenje 
gledala popolnoma drugače - s čisto drugačnimi mislimi -, kot nanj 
gledam danes, in presrečna sem, da sem naletela na Majine knjigice 
že pri svojih 20-ih letih.
Ker sem postala prepoznavna, sem posledično tudi “tarča” vseh vrst 
komentarjev, tako pozitivnih kot negativnih. Negativne komentarje 
sem si vedno jemala preveč k srcu, cele dneve sem prejokala, saj 
nisem mogla verjeti, kako lahko nekateri o meni pišejo tako grde 
stvari, ko vendar nisem taka. Ravno s pomočjo Majinih knjig sem 
doživela razsvetljenje in zdaj vem, da ti ljudje ne pišejo resnice o 
meni, temveč v meni vidijo le svoje čarobno ogledalce! Zdaj me no-
ben komentar več ne prizadene, le nasmehnem se, saj verjamem 
vase in vem, kaj je moja resnica. :) 
Če ste naleteli na Dobro Vilo Majo, ste na dobri poti. Njene knjige 
so spremenile moj pogled na življenje in verjamem, da ga bodo tudi 
vam.
Dobra Vila Maja, počaščena sem, da sem lahko del tvoje knjige. 
Občudujem te in hvala ti. ♥

Nika Zorjan
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Tokrat pišem dobrodošlico že četrti Majini knjigi, ki je posvečena 
poslanstvu. Ko sem pred leti spoznala Majo, sem takoj začutila 
njeno žensko in predvsem močno energijo in vedela, da je ona tu 
zato, da širi ljubezen in svetlobo ter sproža val sprememb. Da širi 
Sebe. Pravzaprav sem kmalu po srečanju z njo začela spoznavati 
tudi svojo zgodbo, v kateri ima Maja pomembno vlogo. Tudi tokrat 
bom zapisala, da me vedno znova navdušuje njena lahkotnost, in 
res je, vse je tako preprosto, samo odločiti se je treba in nekaj na-
rediti. Zase. Vedno znova prebiram tudi njene spodbudne misli in 
čeprav poznam odgovor, sem ji vedno znova hvaležna zanje. Maja 
je kot nekakšen “push”, da se poglobiš vase, analiziraš svoje misli, 
občutja, prepričanja in poiščeš odgovore v sebi. Tako vedno znova 
tudi ugotoviš, da ima vse nek razlog. In potem je vse lažje in je 
razplet hitrejši, jaz pa sem močnejša. Neham se upirati, umirim se, 
nadzorujem svoje misli in se z zaupanjem prepustim toku življenja. 
Majina zgodba, ki jo odkritosrčno deli z nami, me pomirja, kajti 
to je neizpodbiten dokaz, da je vse možno. Vse, o čemer piše, je 
doživela, zato vedno izhaja iz lastnih izkušenj in spoznanj. Če je 
uspelo njej, zakaj ne bi tudi nam. Maja nas spodbuja in kaže pot, 
po kateri pa moramo stopati sami. Uživajte v družbi njene močne 
vibracije in subtilne ženske energije, iščite v svojem srcu in najdite 
svojo zgodbo. 

Barbra Jermann
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Vsak majhen fantek sanja, da bo pilot, ko bo velik, ali ne?
To je – dobesedno – visokoleteč cilj in marsikomu ga ne uspe ure-
sničiti. Jaz se z visokimi cilji nikoli nisem zadovoljil in sem postal ne 
samo pilot, temveč tudi proizvajalec letal.
Zavedam se, da sem mogoče fenomen, saj nikoli ne sanjam ponoči. 
Pravzaprav zelo malo spim. Da to kompenziram, sanjam podnevi. 
Od tu naprej je le še majhen korak, da svoje sanje uresničim.
Moja skrivnost uspeha je, da si nikoli ne zastavljam visokih ciljev. 
Na svetu je že preko 7 milijard ljudi in vsi se ženejo za uspehom, 
vsi imajo visoke cilje. Če imaš visoke cilje, se prej ali slej utopiš v 
povprečnosti.
Moji cilji so in so vedno bili – PREvisoki. Nerealno visoki, na meji 
sanj! Ko sem začenjal s proizvodnjo letal, so mi vsi rekli – saj si 
nor, to je nemogoče. Če bi jim verjel, bi še danes prelagal papirje 
v kakšni zakotni pisarnici. Najpomembnejša stvar je verjeti vase! 
Zaupati vase in vztrajati pri svojih ciljih, tudi ko te vsi ostali prepri-
čujejo, da ti ne bo uspelo. Prva in največja ovira na poti k uspehu je 
v naših lastnih glavah.
Moji cilji so bili vedno previsoki, zato so tudi uspehi Pipistrela – za 
tiste, ki gledajo omejeno – nerealno visoki. V petindvajsetih letih 
trdega dela je moje podjetje postalo v svoji kategoriji najboljše na 
svetu. Koliko časa boš potreboval ti, da me ujameš in prehitiš?
 

Ivo Boscarol, direktor
Pipistrel d.o.o., Ajdovščina


