
DRACI 
 

Otázka : Prosím Ťa, môžeš mi povedať, či môže byť drak človekom a naopak ?  

Odpoveď : Žiadna ľudská bytosť nebola nikdy drakom, ani stromom a ani zvieraťom. 

Sú to úplne odlišné úrovne bytia, ktoré ale nie sú viac, či menej ako  ľudské bytosti, proste sú 

iné a sú  vám ROVNOCENNÉ. 

   Otázka : Môžeš mi prosím, vysvetliť, či je u drakov nejaká hierarchia, pretože som sa 

stretla s takýmto názorom, hoci ja si to nemyslím, chcela by som poznať aká je pravda ? 

              Odpoveď : Je mi ťažko posudzovať spôsob uvažovania tých ľudských bytostí, ktoré sú 

o tej hierarchii presvedčené, lebo ľudia si vysvetľujú rovnaké veci rôzne, podľa  stupňa svojho 

poznania , či chápania. Niekto môže tú hierarchiu vnímať a niekto nie.  Rovnako aj sféru 

anjelov a archanjelov, môže niekto vnímať ako hierarchiu, hoci ona tam nie je.   

Úroveň myslenia ľudskej bytosti ako takej je nastavená na hierarchiu, pretože vo vašej 

spoločnosti je vždy niekto viac a niekto menej vo svojom postavení  a celé ľudstvo je 

hierarchické. Preto si iné fungovanie veľmi ťažko dokážete predstaviť. To nie je len o chápaní, 

ale keď si niečo vo svojej mysli  tá ľudská bytosť nedokáže predstaviť, pretože to nemá v tom  

svojom zázname, tak si myslí, že to byť nemôže a že to neexistuje. Preto je jediná cesta 

k pochopeniu tých iných rozmerov cez rozšírené vedomie, vystúpenie z tela a atď., kde tieto 

obmedzenia nie sú a vtedy dokážete vnímať práve to iné a všetky tie bytosti, ako sú anjeli, 

draci, jednorožce, víly, elfovia atď., ako jemno hmotné bytosti, ktoré  ľudským okom nevidíte.  

Môžete len niečo cítiť a vnímať a niekedy len zábleskom uvidieť tie iné bytosti, ktoré sú živé 

a existujú, ale ako keby za oponou ľudského videnia. Je to veľmi blízko, tesne pri vás, len 

v úplne inej vibračnej úrovni, tam nie je rozdiel vo vzdialenosti, ale toho iného časopriestoru- 

tej inej dimenzie. Je to presne tak ako ľudské telo má svoje jemno hmotné telá - éterické, 

astrálne, mentálne atď a tie tiež nevidíte a oni pritom vytvárajú celú vašu bytosť.  

A tieto iné bytosti vnímate práve cez tieto vaše energetické telá, pretože  v nich sú 

zapísané všetky informácie, ktoré o vás všetko vypovedajú. A fyzické telo máte len ako formu, 

ktorou môžete žiť život TERAZ  a TU.  Tam u drakov  NIE JE žiadna hierarchia. 

Otázka : Správne vnímam, že sme lietali na drakoch, keď naše telá boli jemno hmotné ?   

Odpoveď : Áno. Teraz to už nejde, lebo vaše myslenie, nie len fyzické telo, je oveľa  

hustejšie. Je zaťažené spôsobom tohto života, ktorý žijete. A táto doba vám to neumožňuje, ale 

nie je to nič zlé, pretože ste tu cielene taký aký ste. 

Otázka : Vládla  nejaká ľudská bytosť niekedy drakom ?   

Odpoveď : Nie. Draci sú bytosti LÁSKY, ktoré chránili, chránia a stále budú chrániť 

Matku Zem a nie len ju.  Spolupracovali ste s drakmi a vždy ste ich požiadali o to čo ste 

potrebovali, či chceli, aby urobili a oni sa s vami dohodli. Fyzické telo nemôže draka spútať, ale 

je pravda, že v minulosti sa našli bytosti, ktoré drakov zneužili a oklamali ich a oni v tej dobrej 

viere, tým že oni sú bytosti Lásky konali a pretože nedokázali vidieť ten klam a oni všetko vidia 

len v Láske, tak  to vykonali o čo boli požiadaní.   

Otázka :Počas života na Matke Zemi bolo obdobie, kedy mali draci aj fyzické telá? Áno. 

Otázka : Mali sme my, ako ľudské bytosti schopnosti, ktorými sme mohli drakom brať 

život - poviem, zabiť ich, resp. ich uzdraviť, vyliečiť, či zabezpečiť, aby sa im ich telo obnovilo?  

Odpoveď : Teoreticky áno, ale dialo sa to len výnimočne, lebo draci neboli ochočené 

domáce zvieratá. Oni žili ďaleko od  ľudí vo vysokých horách. Prístup k nim mali len ľudia, 

ktorí žili v týchto horách a oni im pomáhali a títo ľudia im neubližovali, žili s nimi vo 

vzájomnej symbióze.  



Otázka : Draci sú teda multidimenzionálne bytosti? Áno.  

Otázka : Prebývajú  draci vo viacerých rovinách/dimenziách súčasne? Áno. 

Otázka : Čo sa stalo s drakom,  ktorého v minulosti zabila ľudská bytosť?  

Odpoveď : Drak keď zomieral, tak vedel kam sa má uchýliť. Je to rovnaké ako to robia 

divoké zvieratá dnes.  

Otázka : Myslím tým, keď bol drak v nejakom boji zranený?  

Odpoveď : Oni nezomreli na tom mieste, kde boli zranené.  

Otázka : Robili sa v minulosti obrady na rozlúčenie sa a  uctenie si pobytu draka medzi 

ľuďmi a čo sa stalo s jeho dušou?  

Odpoveď : Nie to sa nerobilo. Neexistovala skupina ľudských bytostí, ktoré by to robili.  

Otázka : Keď sme vnímali draka, o ktorom sme vedeli,  že ho  niekto zabil, napriek 

tomu sme ho vnímali ako živého, čo sme vlastne vnímali ?   

Odpoveď : Vnímali ste jeho dušu a jeho energiu. Tie bytosti žijú v iných rovinách v inej 

forme.  Je to u nich rovnaké,  ako fungujú aj duchovné bytosti. 

Otázka : Môžeš mi viacej povedať o tom,  aké je poslanie drakov na MAtke Zemi? 

Odpoveď : Draci boli bytosti, ktoré boli stvorené k tomu, aby chránili Matku Zem, 

Život a Harmóniu Života na Matke Zemi. K splneniu tejto svojej úlohy, boli obdarení 

nesmiernou silou, ale aj veľkou a hlbokou vnútornou MÚDROSŤOU.  

Toto Poznanie bolo v časoch, keď ste v dávnych dobách stavali na Matke Zemi 

pyramídy vašou súčasťou. Nažívali ste s drakmi v Harmónii a v Láske. Pomáhali vám a vy ste 

čerpali z ich veľkej Múdrosti pre svoje životy poznanie a múdrosti, ktoré vám s Láskou 

odovzdávali. Civilizácie, ktoré prišli z Vesmíru s úmyslom ovládnuť Matku Zem a pokoriť vás 

ľudské bytosti, vedeli, že v prvom rade je potrebné, aby zničili ochranu Matky Zeme, aby sem 

mohli prísť. Preto ako prvé bolo potrebné zničiť bytosti drakov. Draci boli ako prví napadnutí 

týmito bytosťami. Doslova boli otrávení ich myšlienkami, spôsobom rozmýšľania, spôsobom 

Života a Bytia. Rovnako ako medzi ľudskými bytosťami, ktoré sa nechali manipulovať, tak aj 

medzi drakmi boli takí, ktorí sa nechali manipulovať a prijali tie ich myšlienky za svoje 

vlastné. Tak vznikol medzi drakmi boj, ktorí ich veľmi oslabil. Draci týmto bojom stratili svoju 

vnútornú silu.  

Potom zámerne bolo do kolektívneho ľudského vedomia vnesené Poznanie, že draci sú 

zlé bytosti, že zabíjajú ľudské bytosti, že ich jedia, chrlia oheň a zabíjajú Život na Matke Zemi. 

Môžete to vidieť vo svojich rozprávkach. Rozprávky sú dávne spomienky ľudstva. Takže sami 

vidíte ako veľmi dávno, bolo toto vnesené do kolektívneho vedomia ľudstva.  

Preto je potrebné teraz pomôcť drakom očistiť ich a zmeniť kolektívne vedomie 

ľudstva o drakoch, o ich skutočnej úlohe a poslaní na Matke Zemi, pretože len keď sa zmení 

kolektívne vedomie ľudstva, môže sa drakom navrátiť ich pôvodná sila.  

Draci sa tešia z vášho Poznania, pretože vy ich vnímate ako bytosti v ich pôvodnej 

kráse, celistvosti, a preto je potrebné, aby ste im posielali veľa Lásky, veľa Odpustenia, aby aj 

oni mohli začať liečiť samých seba a uzdravovať tak svoje bolesti, neodpustenia a pocity vín. 

 Veľa drakov je schovaných v hlbinách Matky Zeme a s pocitmi vín, ktoré cítia, 

nedokážu vyjsť na Božie Svetlo. Žijú len v tme svojej bolesti, neodpustenia a pocitov vín, ktoré 

si vytvorili, pretože nedokázali ochrániť Matku Zem. Aj ich pocity zlyhania sú rovnako veľké 

ako tie vaše. Tým, že vy dokážete svoje pocity zlyhaní, vín a neodpustení uzdravovať, môžete 

svojou Láskou pomáhať aj týmto bytostiam, aby aj oni dokázali začať uzdravovať svoje 

vlastné pocity zlyhaní, vín a neodpustení, aby aj oni dokázali začať vnímať, že sa energia 

LÁSKY – tej pôvodnej LÁSKY – opäť vrátila na Matku Zem. 



Otázka : Ako  vlastne fungujú draci? 

Odpoveď : Draci fungujú tiež v rôznych energetických rovinách aj v hmotno- 

nehmotných. Oni sú strážcami Matky Zeme a teraz sú v tej nehmotnej rovine a sú bytosťami 

SVETLA. Ale v tých dávnych dobách mali aj fyzickú podobu a hmotné telo. Bolo ich veľa 

druhov a aj veľkostí, aj farieb a aj účelu. Nie všetci draci boli vhodní pre spolužitie s ľudskými 

bytosťami a nie všetci draci lietali. Vtedy ste každí z vás mali svojho draka na to, aby ste s jeho 

pomocou lietali. Niektorí draci pracovali ako vojaci a tvorili doslova  „šíky“ na ochranu 

územia, kde ste žili. Preto na stredovekých hradoch sú tie hlavice dračie a to je pozostatok 

vašich spomienok, že vás draci chránili, bola to ich úloha. 

Určitá skupina drakov napomáhala Matke Zemi v rámci jej života a cykličnosti ročných 

období. Pomáhali pri sile živlov a spolupracovali s elementálmi prírody a živlov. Mali prístup 

k tajomstvám Matky Zeme a vchádzali do jej vnútra a rovnako ho chránili. 

Matka Zem ako planéta je a aj bola trvale záujmom mnohých iných mimozemských 

civilizácií z iných galaxií, ale aj z iných vesmírov a oni majú záujem o nerastné suroviny 

a o energiu, ktorú vytvárajú bytosti žijúce na Matke Zemi a preto tých úloh, ktoré draci  na 

Matke Zemi zastávali bolo veľmi veľa. Tie úlohy majú draci aj dnes, ale dejú sa v tej 

nehmotnej rovine. Nehmotná však neznamená, že je len „nehmotná“, pretože keď sa niečo 

nachádza  v tej inej dimenzii, neznamená to, že aj tam je to nehmotné, ale znamená to len 

to,   že VY v tejto  3D dimenzii to nevidíte svojimi nedokonalými fyzickými očami, ale to 

neznamená, že to neexistuje. Vy vnímate len veľmi malé percento toho čo sa naozaj deje.  

Preto  títo draci mali v tých dávnych dobách nezastupiteľné miesto v tých svojich úlohách. 

Neznamená to, že by draci vymreli tak ako vymreli dinosaury na Matke Zemi, len sa vývojovo 

posunuli a preskupili, ale ako bytosti fungujú dnes v iných rovinách a dimenziách. Ten život 

Tu a Teraz na Matke Zemi je už iný ako bol pred tým a aj VY ste teraz odlišní ako v časoch 

keď draci mali fyzické telo. Nežili ste vtedy v 3D, ale ste žili v tých vyšších dimenziách a to 

hmotné tam bolo súčasťou života. Ťažko sa to popisuje, lebo si to  teraz neviete predstaviť 

a vaša reč nemá slová, ktorými by som Ti to vysvetlil, tak aby si si to vedela predstaviť. 

Otázka : Aké mali draci medzi sebou vzťahy ? 

Odpoveď : Nebola tam hierarchia moci v poňatí ako máta dnes. Každá skupina drakov 

mala to svoje v zmysle úlohy, ktorú napĺňali, ale nikto nebol nad nikoho nadradení. 

Bola medzi nimi ROVNOCENNOSŤ, ale bolo to v čase, kedy ROVNOCENNOSŤ bola 

aj medzi ľudskými bytosťami. Tak ako upadali ľudské bytosti, tak aj medzi drakmi vzniklo 

súperenie a potom aj tam vznikli draci, ktorí sa postavili proti tým ostatným. 

Keď padla Atlantída, tak sa poškodil časopriestor pre drakov, čiže priestor, v ktorom 

oni fungovali a dialo sa tak dlhé veky, to nie je, že sa to stalo zo dňa na deň. Ten úpadok 

niektorých skupín drakov sa udial v čase a trvalo to veľmi dlho. 

Draci existujú v určitých úrovniach rovnako ako jednorožce a môžete sa na nich 

napojiť, ale už na Matke Zemi nefungujú tak ako v období tej hmoty- nehmoty. 

Otázka : Vrátia sa draci na Matku Zem v tej hmote- nehmote ?  

Odpoveď : Nie, tak ako teraz  smeruje energeticky  ten vývoj  na Matke Zemi,   tak nie. 

Otázka : Prečo  sa niekdy stalo, že draci zaútočili na ľudí a ich obydlia? 

Odpoveď :  Sú rôzne skupiny drakov a preto majú rôzne úlohy a zameranie. Málokedy 

sa stalo, že skupina drakov, ktorá mala pôvodne chrániť to územie, ho napokon  chcela zničiť. 

Bolo to netypické chovanie drakov, ale tak ako aj u ľudských bytostí sa môže 

vytvoriť  agresívna skupina, tak aj u drakov  sa to môže stať , ako keby z toho poslania, ktoré 

mali, to v sebe naopak premenili a preto sa stali nepriateľskými pre ľudí aj celé územie.  


