
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 Nepoužívajte voči nikomu zlé myšlienky. 

Modlite sa len za seba. Žiadna kniha nie je 

o vašom tele ani o Vás, preto berte knihy len 

ako spestrenie si dňa. Ak niekto číta nejaké 

stanovisko „nejakej“ osoby a uverí jej, nie je 

objektívny, lebo súdil skôr ako spoznal mincu 

druhej strany. Ak používate kyvadlo, nepýtajte 

sa ho na Váš život, oklame Vás. Vaše 

myšlienky sú vaša duša. Dušu ste dostali pri 

narodení a aktom krstu ste sa stali Božími, teda 

Bohuslavu vyvolenými deťmi. Duša nie je Váš 

majetok. Duši nemôžete rozkazovať. Máte 

právo ju počúvať v prípade rozporu medzi 

vaším charakterom a úvahou duše, máte právo 

premýšľať o správnosti rozhodnutia sa. Duša 

vám nikdy nechce ublížiť. Ak ale opätovne 

zaslepenosťou, egoizmom, sebeckosťou, 

ľahkovážnosťou, nedôverou v Bohuslava alebo 

vo mňa  zlyhávate, môže Vám Vaša vlastná 

duša ublížiť rôznym spôsobom. Jej stratenú 

dôveru ťažko získate. To, či ste získali jej 

dôveru a začali konať a premýšľať lepšie, 

zistíte na svojom zdravotnom alebo citovom 

vzťahu. Duša patrí Bohu-Bohuslavovi. 

Z vašich činov sa ale spovedáte mne. Ona 

povie, na akej stupnici vážnosti bolo vaše 

zlyhanie a podľa toho rozhodne niekto iný 

o odplate. Rozhodujú tí, ktorí „tu nie sú“. Vaša 

duša počúva vaše myšlienky, predkladáte jej 

svoje prosby. Duša rýchlosťou vyššou ako 

svetlo predloží prosbu. Ak je správne 

formulovaná, splní sa. Splní sa buď zmierom 

vo vás alebo radou.  Pozor, neprajte nikomu 

zlo. Ak sa splní, duša vás za to ešte aj potrestá. 

Preto by prosba mala byť len o vás a k vám 

samým.  Duša Vám pomáha opustiť tento svet 

a pomáha vytvoriť od troch minút do troch dní 

po smrti vašu zhmotnenú energiu zo všetkých 

 orgánov - novú dušu,  ktorá pôjde pred Boží 

súd, kde bude súdená za všetky vami vykonané  

hriechy počnúc od  6-teho roku života. Po 

vynesení trestu dostáva úlohu. Ak ju neprijme, 

nie je pri tých, čo konajú dobré skutky a nemá 

právo sama žiadať o návrat do tela dieťaťa. 

Poradenstvo Dagmar 

www.poradenstvodagmar.jex.cz 

 

Duše tých čo prijali trest, odčinili si ho, pomáhajú 

všetkým Vám pôsobením zvonku. Vaša duša 

získaná pri narodení Vám pomáha zvnútra 

(napráva stavce, obnovuje bunky atd.). Duša riadi 

celé Vaše telo. Vždy pomáha v závislosti od toho, 

ako si mňa aj ju počúvate a vážite. Preto niekto je 

len uzdravený, niekto vyliečený a niekto nemôže 

byť mnou vôbec liečený. Duša, ktorá neprijme 

alebo nesplní trest, pracuje denne vo vesmíre, na 

zemi, na prírodných úkazoch vo všetkých 

podobách. Po „darovaní“ duše do narodeného 

dieťaťa si duša pamätá svoj život, ale nesmie vás 

učiť  tak, akoby ste žili v inom roku, napr. 

praveku, či stredoveku. Časom sa zmenila krv aj 

myslenie človeka. Môže vám dávať pocity, že „ tu 

som už bol“,  ale vy ste nikde neboli, ste geneticky 

nový človek. Ak si občas nedáte povedať, duša 

oľutuje, že vám prezradila niečo z  jej minulosti 

a zaženie vás do záhuby. Nemá inú možnosť, 

pretože sa začnete prezentovať ako osoba, ktorá 

má dar. Ale je to dar vašej duše, ktorá vytvára 

pocity v tele, či už lásky a či zlosti  za pomoci 

hormónov v nadobličkách.  Môžu byť pravdivé aj 

klamlivé. Duša Vám počas spánku prezentuje sny.  

Duša je Vaše podvedomie, vyťahuje tajné sny, 

pocity strachu či obavy z vašej minulosti a ak je 

treba, využije z podvedomia nejakú osobu, ktorou 

vám odprezentuje  prorocký sen, ktorý sa môže 

týkať vás alebo niekoho iného. Sny a ich výklad sa 

nesmú prezrádzať, zvlášť ak Vás má čakať niečo 

dobré. Na zlé ani dobré výklady sa nesmie 

myslieť.  Pokiaľ v odkaze sna nie je 

odprezentované, že máte niečo urobiť vy, 

ponechajte svoj život vašej Duši, lebo aj tak ste 

v jej moci viac, ako si dokážete pripustiť.  

 

 

 

Ak ste uverili, máte právo  jednej prosby. 

Pokoj, radosť pohoda, 
v rodine kľudná Vianočná nálada. 

Duša nech Vás denne „hreje“, 
nech zlo u Vás neuspeje. 

 
Pokoj nech je vždy s Vami.... 

 
Ďakujem Vám za prejavenú dôveru 

a prajem pokojné Vianočné dni. 
 

V Novom roku 2013 Vám pevnú 
vôľu a stále názory želáme. 

Z úprimnosti vám to prajeme. 
 „Akokoľvek bude Vám, 
nezlyhajte voči nám.“  

 
Dagmar R. © 17.november.2012 



 

Niečo o mne : 

Moje meno je Dagmar Revayová.  Je to moje rodné 

priezvisko. Narodila som sa 7. septembra 1970 

v Partizánskom.  Až do svojich 39 rokov som žila v obci 

Chynorany. Mám jedného syna Adama, narodeného 

3.augusta 1990  v Bánovciach n/Bebravou. Od augusta 

2009 bývam len so synom v meste Partizánske. Neradím 

sa medzi  osoby, ktoré sa zaoberajú ezoterikou alebo 

spiritualitou.   Neabsolvovala  som žiadne kurzy, 

nečerpám z kníh, nechodím do žiadnej školy, nemám 

žiadneho „žijúceho mentora“.  To, čo ja hovorím a píšem, 

v knihách nenájdete. Preto sa moja danosť nedá ani 

pomenovať. To, že moje vedomosti  majú tak široký 

záber,  svedčia aj moje príhovory vo videách alebo na 

prednáškach, o ktoré je záujem. Všetko má ale jeden 

háčik. Čím „dlhšie“ som tu , tým viac mám na každého 

väčšie nároky, hlavne v jeho konaní, nepoškodzovaní si 

svojho tela a nerobenie chýb či už odpozeraných z detstva 

alebo konaných z nevedomosti. Neverím a neuznávam 

 reklamné a drahé prípravky v podobe napr. rôznych 

voľnopredajných liečiv, pretože  nemôžu  nahradiť počas 

dňa stravu a prvky dôležité  pre vývoj a obnovu buniek. 

A to z dôvodu, že ľudské telo nikdy nebolo stvorené ani 

stavané na prijímanie chemicky upravovaných  látok. 

Žiadne náramky proti bolesti hlavy, urieknutiu a pre 

šťastie neexistujú. Ak človek takéto niečo nosí, vždy je za 

tým nestabilita jeho vnútorných pocitov. Má pocit, že ho 

nikto nemá rád, neverí vo svoje pocity a konanie. 

/depresia, úzkosť, pocit nezdaru/. Počítačové diagnostiky 

sú neodborné z dôvodu, že program stvoril človek, ktorý 

nie je dokonalý na to aby videl chyby a nedokonalosť 

v tele a charaktere človeka.. Počítače pracujú na základe 

snímania elektrických impulzov mozgu cez periférne 

miechové nervy stavcov a na tomto základe softvér v PC 

vyhodnocuje stav človeka. Vyhodnocuje len subjektívne 

myšlienky a pocity človeka tzn. nie skutočný zdravotný 

stav.  

Prednášky: 

Nikdy mi nejde o kvantitu, ale o kvalitu. Čím menej ľudí, 

tým viac sa na každého dostane. Či už odpovedí počas 

rozhovoru alebo usmernení jeho tela. Osobné stretnutia 

vždy prinášajú pre mňa prácu“ na Vašom tele, tzn. stačí 

len vaša prítomnosť bez toho, či ma počúvate alebo nie.  

Preto si počet zúčastnených ľudí regulujem, pretože 

každý má iné problémy a každý potrebuje iný typ 

pôsobenia sily energie v danej chvíli na svojom tele. Ak 

má niekto za sebou už viac osobných stretnutí s mojou 

osobou, mám na neho vyššie nároky v podobe toho, aby 

nezlyhával, nepoškodzoval si telo, vzťahy neuváženým 

konaním, neklamal mňa ani svojich známych. Klamstvo 

Vás môže zabolieť!  Ak sa neustále ospravedlňujete za 

svoje opakované chyby, mám za to, že sa prednášok 

zúčastňoval nie za účelom vidieť svoje chyby, ale zrejme 

len z nudy a pocitu  samoty vo svojom príbytku. 

Čo by ste mali vedieť? 

Témy si vždy pripravujem sama. Podľa toho,o čom je 

téma, trvá aj moja príprava v štýle realita verzus minulosť 

s vplyvom na človeka. Často mám tak veľa materiálu 

pripraveného, že ani za štyri hodiny nedokážem 

odprezentovať pripravenú osnovu, lebo vždy počas 

prednášky, ak je to nutné, musím sa vyjadriť neutrálnou 

formou k človeku,  ktorý je prítomný na prednáške, 

pretože je nutné aby počul slová, ktoré mu „niekto 

adresuje“.  O tom,  komu slová adresujem, sa veľmi 

nezmieňujem.  

Je nutné začať držiavať desať prikázaní. Nebudeš sa 

klaňať inému Bohovi..  Neklaňajte sa tam, kde to nie je 

treba. Je nutné si uvedomiť že návštevou rôznych 

chrámov, zjavení a pod. porušujete klaňaním sa 

prikázanie. Len ak  pred kýmkoľvek a pri akejkoľvek 

poklone  máte v myšlienkach Boha- Bohuslava, tak len 

vtedy je to v poriadku. Každý chrám je po niekom 

pomenovaný, nie je ale pomenovaný po „jednom 

pánovi“. Ak tak činíte, je to najhorší spôsob, ako ostať 

sám. Nespievajte piesne, v ktorých sa spomína Boh v inej 

podobe (napr. „Ježiš náš Boh“ – Ježiša to zraňuje, lebo si 

váži svojho „otca“). (Ja som Tvoj Boh.....) 

Nevezmeš meno Božie nadarmo. Nepoužívajte 

v bežnom slovníku rôzne slová ako „ ježiš mária“, „ježiši 

kriste“, „pre boha“, „pre kristove rany“ a mnoho iných.  

Po každom takomto vyjadrení do 10 minút vždy príde 

menšia lekcia nezdaru a v podobe krízy. 

Nepokradneš. Nikdy neinterpretujte moja slová 

s úmyslom vziať si ich za svoje. Nikdy nepredávajte to, 

čo bolo a je moje. Nikdy sa „nepasujte do mojej pozície.“ 

Zväčša keď deň sa s nocou pretne, kríza Vás stretne. 

Nepreriekneš krivé svedectvo voči blížnemu svojmu. 

Nikdy mi neklamte, nevypláca sa to, pretože samota Vás 

môže neskôr veľmi bolieť. Nikdy sa nikde nevyjadrujte, 

ani nepíšte, ak nepoznáte moje stanovisko alebo čo by 

som si priala tzn. či je vaša dedukcia prosby  aj mojou 

prosbou. To isté platí aj keby ste sa vyjadrovali formou 

súdnosti, koho odsúdiť za niečo, kto tu už nie je.  Ak 

viete niečo z prednášok a zapriete moje učenie 

v komunikácii s niekým iným, môžete „spadnúť na 

kolená“. 

Nepožiadaš majetku blížneho svojho. Ak chce niekto 

dodržať toto prikázanie, nesmeli by byť dedičstvá tzn. 

žiadne hádky o dedičstvo, žiadne pýtanie si financií ani  

formou piateho cirkevného prikázania- podporovať 

finančne cirkev, pretože deviate Božie prikázanie je 

nadradené cirkevnému prikázaniu. Majetok by sa mal 

deliť rovnakým dielom medzi všetkých a to tak, že sa 

spočíta kto koľko dostal a nezrovnalosť sa doplatí danej 

osobe. Majetok by mali rozdeľovať napr. rodičia počas 

života, pretože len oni vedia, akým dielom pomáhali 

jednotlivému dieťaťu (50/50). Láska k dieťaťu pri delení 

majetku  musí ísť bokom a musí nastať súdnosť triezveho 

pohľadu. 

Krst. Každé novonarodené dieťa má byť prijaté s láskou. 

Každé dieťa si má rodina uctiť formou akéhokoľvek krstu 

bez ublíženia tomuto dieťaťu. Dieťaťu majú rodičia 

vybrať krstného rodiča. Krst by mal byť vždy po 

šestonedelí z dôvodu, aby matka bola počas aktu krstu 

silná dať dieťaťu lásku a pripraviť krstného rodiča na 

jeho náhradnú výchovu. 

Sviatok úcty : †29.3,  

Sviatok nádeje : 7.9., (†) 17.9, 17.11., 

Sviatok poklony  25.12, 

Sviatok spomienky 17.7, 19.10, .20.12, 

Sviatok spojenia 29.6, 7.11.. 

Menej významné sviatky : 31.10., 3.8. 


