
 Dôvod, prečo ju nevidieť alebo necítiť ? 

Ak má niekto navrhnuté poradenstvo, 

napríklad od mája a chce začať až v auguste, 

nemôže dostávať od mája energiu ani do 

vody, lebo chce začať až od augusta. Každý 

má určený dátum riešenia zdravotného 

problému od - do, tzn.  nemôžete  si ho 

svojvoľne upravovať.  Máte len jednu 

možnosť, dohodnúť sa so mnou na iných 

termínoch z dôvodu, že Vám to nevyhovuje 

.   

  

Počas relácie Kontakt, ktorá je vysielaná 

v repríze, nie je dodávaná moja energia do 

vody. ( V prípade výnimky je zverejnený 

oznam na mojej webovej stránke).  

  

Môže to byť tým, že prekročíte daný objem 

vody stanovený na deň.  

Ďalším dôvodom môže byť, že  ste ma 

neuposlúchli a urobili úkon, ktorý som Vám 

nenavrhla a tým ste si poškodili svoje orgány. 

Ako najčastejší dôvod je užívanie nejakého 

produktu, ktorý Vám bol navrhnutý inou 

osobou (z tohto je vyňaté, ak Vám predpíše 

Váš zmluvný lekár nejaké lieky) alebo bol 

vykonaný na Vašom tele zásah človeka 

(návšteva nezdravotníckeho zariadenia). Môže 

byť problém aj vo Vašej vode, ak je 

filtrovaná, prípadne pijete minerálne vody 

nevhodné pre Vás . 

Je možné, aby som dostal do vody viac 

energie? 

Áno, je to možné. Zvyčajne je to možné 

vtedy, ak Vám dám menšie množstvo vody, 

napr. 5dcl a  energia cíti, že sa potrebujete 

viac  „ukľudniť.“  Napr. ste v strese, tzn. 

energiu dostanete do väčšieho objemu vody 

(napr. až do 1l vody ). 
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Je možné, aby som dostal na telo  viac energie? 

NIE. Ak nie ste v ten deň pripravený riešiť Váš 

zdravotný stav, energia pri Vás len stojí. Môžete sa 

natierať, ale je to len krém bez energie, takže 

necítite na sebe zmenu. 

 

Je rozdiel medzi vypracovaním poradenstva  

a navrhnutím riešenia problémov? 

Áno. Pri vypracovaní Vám len popíšem, kde vidím 

u Vás problém, ale nevypracujem Vám  rozpis 

riešenia problémov. 

Prečo sme tu.... 

Zem sa nikdy nezrúti do priepasti stratosféry. Zem 

sa nerozplynie, ale človek sa môže rozplynúť, ak 

chémia bude ovládať telo aj prírodu na zemi. Sme 

tu na to, aby sme prežili svoj život, ktorý sa tu 

opakuje, len technika sa vyvíja, telo človeka nie. 

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.   

 

 

 

Poradenstvo Dagmar 

„Na všetko je liek“ 
 



Nezabudnite: 

 „Každý, kto ma stretne, nikdy 

neodchádza sám.“ 

Predstavenie sa : 

Moje celé meno je Dagmar Revayová. Narodila som sa 7. 

septembra 1970 v Partizánskom.  Až do svojich 39 rokov 

som žila v obci Chynorany. Od augusta 2009 bývam 

v meste Partizánske..  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. Viem pomôcť, 

ak ste v núdzi. Neradím sa medzi žiadne osoby, ktoré 

spadajú do ezoteriky. Neabsolvovala  som v tomto štýle 

žiadne kurzy. 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. 

 

Sama na všetko 

K svojej práci nepotrebujem nič, len celé svoje „Ja“, tzn. 

seba. Každý človek, ktorý má odo mňa poradenstvo, je so 

mnou v kontakte 24 hodín denne. Postačí mu na to len 

myšlienka. 

Čo by ste mali vedieť? 

K tomu, aby Vám moja energia pomohla, musíte urobiť 

nejaký úkon. V prípade bolesti kĺbov je vhodná napr. 

zmes rôznych krémov, s ktorou si potriete danú oblasť, 

ktorá bolí. Poradenstvo obdržíte v písomnej forme (nie 

počas vysielania), kde sú popísané body, ktoré je dobré 

dodržiavať. Každý bod sa vykonáva zvlášť až do doby  

ukončenia získanej energie. Energiu zvyčajne dávam  od 

1 do 5 a viac mesiacov . Všetko záleží od otázky, typu 

ochorenia alebo problému vo vzťahu. .Ak je bolesť zubov 

či zápal ďasien, postačí olej. (viete aký, no predsa 

s mojou energiou zarobený  ) Vyskúšajte! Do 

štamperlíka si dajte 2mm oleja, pridajte ½ kávovej lyžice 

horúcej vody, zamiešajte a prstom naneste na bolestivé 

miesto. Má to ale ešte podmienku - po celú dobu ma 

musíte  v myšlienke požiadať o pomoc. 

Fázy pôsobenia energie vo vode 

1.    Veľké bubliny vo Vašej pitnej alebo minerálnej 

vode. Ak sú v pohári veľké bubliny, stretne Vás 

v tento deň nejaká udalosť, ktorá Vaše orgány 

rozbúši. (nepríjemnosť, strach). 

2.    Malé bubliny vo Vašej pitnej vode 

a)   Môže byť, že Vaše telo nie je pripravené na 

moju liečbu z dôvodu, že Vaše orgány sú  tak 

veľmi problémové, že sa musia pôsobením 

mojej vody najprv zregenerovať, aby nastala 

fáza liečenia. Najčastejšie je to u osôb, ktoré 

majú problémy s krvným tlakom. 

  

b)   Ste v strese a je nutné, aby Vaše orgány a  krv 

dostali pôsobením mojej energie do vody (oleja) 

liečivú silu na zvládanie  stresových situácií, 

depresií, učenia... 

3.    Na povrchu pitnej vody vidieť dúhu, prípadne 

má voda fialové sfarbenie (niekedy do zelenkava) 

= toto je pravá LIEČIVÁ voda na orgány. 

Neutišuje, ale lieči orgány a pokožku zvnútra. 

Často sa stáva, že energia vo vode býva aj liečivá 

aj utišujúca. Ak má voda fialkové  sfarbenie, 

vždy na zemi prebiehajú tektonické zmeny . 

4.     Má vôňu po kvetinách, prípadne má inú chuť.  

Je to podľa rotácie zemského jadra v opačnom 

smere ku spodnému  plášťu. Tento jav sa na 

zemi prejavuje spôsobom, že na povrchu  

zemskej kôry  vznikajú tektonické 

diskontinuitné zmeny. 

 

Informácia k pitiu vody: na prípravu sa používa pitná 

alebo minerálna voda, príp. kombinovaná podľa 

vašej chuti. Ak sa to naučíte, môžete si ju 

kombinovať aj s inými výživovými nápojmi (napr. 

džús). Takáto voda sa pije. 

 

Informácia k príprave teplých nápojov: používa sa 

rovnaký postup ako k príprave vody na pitie, ale často 

sa nesmie 

používať na obe použitia. V poradenstve je vždy 

napísané, či osoba musí na teplé nápoje pripravovať 

vodu zvlášť alebo môže použiť vodu, ktorú má určenú  

len na klasické pitie. 

 

Upozornenie: Osoba, ktorá  chce mať energiu, musí  

o ňu najprv osobne požiadať. 

 


