
Ako na to? 

 Ak vás moja práca oslovila, neváhajte 

a oslovte ma. Písomne alebo telefonicky. 

Položte si svoju otázku, na ktorú sa chcete 

spýtať alebo nerozpisujte nič a napíšete len: 

 „ Chcem vedieť svoj zdravotný stav“. Máte 

problém s nejakou osobou? Ak chcete, aby 

odpoveď bola priamo na váš problém, vtedy je 

dobré konkretizovať osobu menom alebo 

vzťahom ku vám. Ak máte záujem zúčastniť 

sa prednášky, taktiež sa môžete prihlásiť alebo 

prídete priamo na miesto určenia prednášky. 

Prednášky sú zamerané na zdravie a na to, čo 

máte prečítané z kníh, ale  nefunguje to 

v realite. Často z dôvodu korektnosti v živom 

vysielaní a tiež na začiatku v úvodníkoch  

nemôžem  hovoriť o veciach, ktoré spadajú do 

duševnej oblasti. Zámerne nepíšem duchovnej 

. Pri osobnom stretnutí na prednáške riešite 

svoj zdravotný a duševný  stav. Nič, čo sa 

nedá pochopiť ani nezvládnuť. Každý 

potrebuje iný čas na pochopenie povedaného 

a každý si inak vykladá svoje liečenie cez 

svoje ruky. To je presne to, čo sa učíte 

v knihách, z  médíí, na kurzoch...  Moje 

danosti sa odlišujú od bežných, pretože tú 

energiu je skutočne vidieť v pohári s vodou 

a cítiť na tele. Niekto chce len bublinky, lebo 

len vtedy verí, že tam má energiu. Liečivá 

voda má ale na hladine dúhu. Len sa musíte 

pozerať  na pohár s vodou z uhla. To isté je aj 

olej a krém  (obyčajný, telový, bylinný, 

hrejivý alebo chladivý). Tam, kde je problém, 

pokožka sa začervená; ak sa nezačervená, 

problém sa ešte  riešiť nedá z dôvodu, že by 

vám bolo nevoľno. Takže žiadna alergia, len 

pôsobenie energie na bunky cez krémy 

spôsobí na určitý čas (od 20 minút do 8 hodín) 

začervenanie na pokožke.  

„Na všetko je liek“ 
 

Ak nevieš, kadiaľ ísť, porozmýšľaj 

nad svojimi chybami. 
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Poradenstvo Dagmar 

Často cítiť teplo v malých prestávkach niekoľko 

hodín bez toho, aby pokožka bola začervenaná. 

Moja energia sa dá využívať aj pri práci, hlavne 

u osôb, ktoré prichádzajú denne do kontaktu 

s osobami, ktorým poskytujú svoje služby. Vtedy je 

osoba chránená pred výmenou chorôb zúčastnených 

osôb. Ak neveríte, netreba premýšľať  a stačí sa 

presvedčiť.  

S čím viem energiou  pomôcť?  

Vždy je to závislé ako postupujete so mnou, či si 

dáte poradiť alebo sa neviete zbaviť zlozvykov.  

Otvorene poukážem na vaše chyby, takže klamať 

mi sa vám nevyplatí . Nepoznám ochorenie, ktoré 

by sa nedalo riešiť. Ale ak je človek v štádiu, že 

poškodenie je vo veľkej forme, pomôžem od 

bolesti, aby osoba mohla viesť plnohodnotnejší 

život. Vždy si treba uvedomiť: Každý prístroj 

niekto vynašiel a naprogramoval ho na určitú 

citlivosť. Prístroje signalizujú až vtedy, keď je 

poškodených  milión buniek. Keby bola poškodená 

len jedna, neumieralo a ani by ich nešírilo  toľko 

ľudí. 

Čo je mojím mottom? 
 

Každému daj len toľko, aby ťa nezneužíval vo svoj 

prospech. Pomôž mu, poraď mu, vypočuj si ho. Ak 

vidíš, že je pomoc vítaná, vítaný je aj prosiaci človek. 

Ak zneužíva pomoc príde opačná. 

.   

 



Predstavenie sa : 

Moje meno je 

Dagmar, narodila 

som sa 7.septembra 

1970. Nepovedala 

by som o sebe, že 

som niečím 

výnimočná, ale 

faktom je, že to, čo 

je mojím umením, 

zatiaľ nedokázal 

nikto. A tým je 

energia, ktorú 

dostávate 

kdekoľvek sa 

nachádzate v celom 

„vesmíre“.  Vidieť 

ju v pohári s vodou a cítiť na tele. Neradím sa medzi  

osoby, ktoré sa zaoberajú ezoterikou. Neabsolvovala  som 

žiadne kurzy, nič nemám z kníh. To, čo ja hovorím, 

nenájdete v knihách. Preto svoju danosť môžem nazvať 

darom, ktorý nie je nadaním zo žiadnej z kníh.  Postačí 

vám na to kontakt s mojou osobou, písomný (aj email) 

alebo telefonický. 

Nemusíte mi hovoriť, čo Vám je  

Bolesti a starosti každého človeka preciťujem na svojom 

tele.  Vždy viem, kde je bolesť primárna a kde 

sekundárna. Bolesť cítim na tele, budúcnosť vidím akoby 

v myšlienke . Viem, kde ste, dokedy tu budete a prečo ste 

tu. Viem, čo Vám je a viem, kto ste. Netreba mi hovoriť 

váš dátum narodenia, nemusíte hovoriť ani mojou rečou 

na to, aby som vedela, čo vám je. Môžete byť kdekoľvek. 

Prečo človek robí chyby? 

 Média, rýchle kurzy a zárobky je to, čo ovplyvňuje 

človeka . Človek, ktorý poskytuje nejakú službu, by mal 

vedieť, či koná správne napríklad aj tým, že si na sebe 

odskúša daný výrobok. Samozrejme poviete, že prečo by 

mal? Ale ako chce niekto niekomu radiť, ak nevie, čo 

ponúka. V obchodoch a médiách je všetko prezentované 

ako niečo, čo vyrieši váš problém (vzťah či zdravie). 

Málokto si uvedomuje, že voľnopredajné lieky nie sú 

prispôsobené na vek a váhu človeka a nie sú prispôsobené 

na jeho ochorenia. Často si ich naordinujete sami, pretože 

vám ich niekto odporučil alebo  ste o nich len počuli.  Nie 

je telo ako telo, nie je človek ako človek. To, čo je dobré 

pre Vás, nemusí byť dobré pre niekoho iného a  opačne. 

Výrobky (lampy, magnety a pod.) tiež spôsobujú rôzne 

problémy. Pôsobia na telo, len človek nevie, kde pôsobia 

a ako.  Percento ľudí to spozná  hneď, 90 %  po rokoch, 

záleží na tom, čo sa pôsobením takýchto výrobkov  

zmenilo  na tele. Viete, čo máte doma? 

Ako pracujem ja? 

Oslovíte ma za účelom poradenstva. Odpoviem vám 

podľa služby, ktorú si zvolíte. Vzťahy, práca, zdravie, 

kde občas, ak je to nutné, poukazujem na vaše chyby, 

ktoré robíte. Popíšem vám váš momentálny zdravotný 

stav, to najdôležitejšie v danej chvíli a ak súhlasíte, 

rozpíšem body, podľa ktorých sa budete riadiť. Vždy sa 

to týka pitia tekutín, kde udávam aj objem vody, do ktorej 

dostávate energiu na určitý čas. Ďalej je to prípadné 

natieranie  oblastí, ktoré bolia alebo sa musí dosiahnuť to, 

aby sa začali obnovovať bunky v danej oblasti. Na 

pokožke a orgánoch sa dokážu bunky obnovovať 

niekoľkokrát do roka,  ale na nervovej sústave a mozgu 

sú bunky dané pri narodení a tieto sa počas života 

neobnovujú. Práve tí, čo užívajú rôzne detoxikačné kúry, 

tinktúry na umelej báze, pravidelne rôzne vitamíny a iné 

liečivá si spôsobujú svojou nevedomosťou oslabenie 

orgánov z dôvodu ich  predávkovania. Tým, čo majú 

zápal v krvi alebo kĺboch, nikdy nedoporučujem kúpanie 

vo verejných, studených a termálnych vodách. Som proti 

pobytu pri mori z dôvodu klimatických zmien, na ktoré 

osoba nie je pripravená. Ak je problém na pečeni, 

pokožke a často aj v tráviacom systéme, klky na 

bederníku spôsobia zmeny napr. v hrubom čreve (zápcha, 

hnačky, polypy a iné). Ak sa k tomu pridruží zápal 

z obličiek, ten sa rozšíri hlavne u žien do pošvovej oblasti 

a odtiaľ do kŕčka maternice. Len málokto si uvedomuje, 

že stravovanie a pitný režim ide  ruka v ruke s miazgovo- 

cievnym systémom, ktorý je zodpovedný za imunitu voči 

aj vážnym ochoreniam každého z nás. 

Čo nás ovplyvňuje v živote? 

Život koluje z generácie na generáciu cez bunky a tak sa 

vytvorí z bunky dieťa. Prináša si na tento svet choroby,  

za ktoré občas ani nemôže. Mnohí mladí ľudia sú 

ovplyvnení  mentalitou a morálkou. Pred počatím dieťaťa 

sa nesprávne stravujú, užívajú psychotropné látky v 

rôznych formách aj v malej dávke, rôzne energetické 

nápoje a  lieky pôsobiace na ich nervovú sústavu. Dieťa 

sa z nedostatku správnej výživy narodí s poškodeným 

nervovým zakončením alebo nevyvinutým endokrinným 

systémom. Ak sa nepoužívajú „zavinovačky“ na prenos 

dieťaťa, krivia sa mu stavce. Čo to znamená? Cez 

kostrčové až po krčné stavce sú prinášané nervové 

vzruchy k hypofýze, ktorá je súčasťou endokrinnej 

sústavy a tá je zodpovedná za to, či je dieťa kľudné alebo 

trpí nespavosťou. Bolí ho bruško, odmieta piť mlieko, je 

intolerantné na mlieko aj iné výrobky. Toto je len časť 

toho, kde to všetko začína. Počas života si doprajeme 

studené kúpele, rôznu stravu, aj exotickú, nápoje 

s umelými sladidlami. Toto je časť problémov, ktoré sa 

na tele ukážu ako primárne bolesti  kĺbov, neregulovanie 

vápnika prištítnymi telieskami. Ak inklinujeme k rôznym 

masážam,  reflexnej terapii, akupresúre,   nevedomosťou 

si človek zablokuje cievy, tlakom mu praskne cieva, 

uzatvorí sa  miazgová cieva a tým je  narušená. Takto 

vnikajú občas rôzne tukové útvary na tele. Každý stavec 

vyživuje určitú časť tela a s ním súvisiace  orgány. Ak čo 

i len jeden stavec je  vybočený, je to krok k sekundárnym 

bolestiam, napr. časté infekcie a horúčky (detský týmus).  


