
VINA EVY ? - 1.časť 

Prosím o vysvetlenie predsudku o „vine Evy“, o ktorom si mi povedal : „Je to prvotná 

manipulácia ľudstva, ktorá je veľmi podobná prvotnej manipulácii strachu. Je potrebné, aby 

ste si uvedomili, že  to je zámerne vytvorený program, že kvôli Eve museli ľudia odísť z raja.  

Tento program je zakódovaný preto, lebo Adam porušil rovnováhu a tú podriadenosť 

ako keby uskutočnil. Adam sa tak zbavil sa vlastnej zodpovednosti a hodil svoju vinu na Evu 

a prezentoval to ako jej vinu a zlyhanie. Zase tu tá zodpovednosť brala za kratší koniec. 

Uvedomte si, že tá postava Adama a Evy sú len pomenovania princípov, ktoré boli 

ľuďom takto ukázané a popísané, aby to ľudia vôbec mohli pochopiť, pretože tu vôbec nejde 

o Evu a Adama, ale o tieto princípy. Stvorenie cez rebro, však vôbec neznamená, že sa tak 

naozaj stalo,  lebo to sú spôsoby a formy tvorenia z nehmoty – hmotu“.   
 

Prišiel ku mne vzdušný balón, ktorý mal dole veľký  kôš a príjemný hlas mi povedal, aby 

som si do balóna nastúpila. Nemám v sebe žiadny strach, cítim v sebe len zvedavosť a tak som 

nastúpila do balóna, ktorý sa vzniesol hore do oblakov a tam pomaly „plával“.  

Pozerám sa dole na Matku Zem a z tej výšky je veľmi pekne vidieť jej krásu a rozmanitosť. 

Vidím ako sa striedajú vysoké hory, ktoré sú holé bez akéhokoľvek rastlinstva, takže sú to len „holé 

skaly“, ktoré sú prekrásne svojimi rôznorodými farbami a tvarmi končiarov, alebo sú ich končiare 

pokryté snehom a ľadom. A potom vidím ihličnaté lesy, horské lúky a pastviny, zmiešané lesy a 

nasledujú nížiny, kde sú úrodné polia a  veľké rieky a tam sú zase iné lesy, listnaté stromy, ale sú aj 

časti krajiny, kde sú púšte, kde nerastie žiadne rastlinstvo a to sa  zase strieda s moriami a oceánmi.  

A ja zrazu viem a je to úplne prirodzené, že táto rozmanitosť vytvára JEDNOTU celku.  

Nemôžeme mať len zelené lesy, alebo len vodu, alebo len púšte, musí sa to striedať.  

Keď je človek dole na zemi a nachádza sa v púšti, kde nie je žiadne rastlinstvo, len piesok, 

má v sebe pocit akoby tam život ani nebol, avšak to je len zdanie a klam, ale aj tak na púšti človek 

nemá v sebe pocit tej rozmanitej krásy, ako keď je niekde na lúke plnej pestrofarebných kvetov, 

v hustom lese, v kvitnúcom sade, či v záhone rozkvitnutých a voňavých ruží. 

Ale z tej výšky, keď sa na to všetko dole pod sebou pozerám, tak vnímam krásu toho celku. 

Ako keby  mi zrazu prišlo uvedomenie, že jedno bez druhého nemôže byť, že to k sebe patrí, že je 

veľmi potrebné a dôležité, aby to bolo aj také, aj také, aby  tá nesmierne veľká rozmanitosť 

a pestrosť bola prítomná v celku.  

Práve v tej pestrosti a rozmanitosti  je uložené to čaro a krása toho celku.  

Mám v sebe veľmi silné uvedomenie, ktoré bytostne cítim vo všetkých bunkách môjho 

tela, že každá časť, ktorú môžem z výšky toho balóna vidieť, je rovnako dôležitá a potrebná   

a je ROVNOCENNÁ, aby sa celok v tej JEDNOTE vytvoril.  



Pre nás, ľudské bytosti, je potrebné a dôležité, aby sme si vyskúšali, ohmatali a ochutnali 

všetko, aby sme tak mohli mať prežitú skúsenosť v celej škále tej pestrosti, ktorú nám Matka Zem 

ponúka a zároveň umožňuje prežiť. 

Keby bola celá Matka Zem pokrytá len listnatými lesmi a nič iné by tu nebolo, nikdy by sme  

nemohli prežiť skúsenosti, ktoré nám prinášajú vysoké, strmé a holé skaly, ľadovce alebo púšte.  

Aj toto je obraz Vesmírneho zákona: Ako hore, tak dole, ako vo veľkom, tak v malom, ako 

vo vnútri tak navonok, lebo tak, ako ste pestrí a rozmanití ako jednotlivci, ako ste pestrí ako 

spoločnosť, rovnako je pestrá aj Matka Zem a rovnako je pestrý a rozmanitý aj život vo Vesmíre.  

Práve táto rozmanitosť a pestrosť je pre zachovanie ŽIVOTA potrebná.  

ROZMANITOSŤ vám prináša ako svoj DAR schopnosť PRISPÔSOBIŤ SA.  

Rozmanitosť vám prináša schopnosť prispôsobenia sa rôznym podmienkam, rôznym 

prostrediam, či už v tej podobe hmoty, ale aj v tej emocionálnej a energetickej. Práve tento 

dar rozmanitosti a pestrosti života na Matke Zemi vám priniesol schopnosť prispôsobovať sa.  

Nemáte to zatiaľ zvedomené a prepojené, že to spolu súvisí.  

Ale bez tejto pestrosti a rozmanitosti, keď by nebola tu na Matke Zemi, tak táto 

schopnosť prispôsobiť sa a prispôsobovať sa, by nebola vašou súčasťou. V dávnych dobách 

nebola automaticky táto schopnosť „prispôsobovať sa“ vašou súčasťou. Trvalo veľmi dlhé 

obdobie, veľmi dlhé eony vekov, kým schopnosť „prispôsobovať sa“ týmto rozmanitým 

prostrediam a podmienkam sa stala vašou súčasťou a vkódovala sa do vašich buniek a DNA.  

  Táto schopnosť “prispôsobiť sa“ súvisí a je previazaná s vašou Slobodnou vôľou, aby ste sa 

dokázali slobodne rozhodovať a robiť rozhodnutia tak, aby ste v tých zmenených podmienkach 

dokázali prežiť. Keby ste túto schopnosť ako ľudské bytosti nemali, tak by ŽIVOT vždy pri 

akejkoľvek zmene podmienok zahynul a zanikol.  

Práve všetky tieto zmeny, ktorých je nekonečne veľa a ktoré prichádzajú zo zmenou 

podmienok a z rôznorodosti prostredia, prinášajú nekonečné množstvo nových možností 

a skúseností rozhodovania, konania, prežívania, cítenia, rastu, ale aj pádu pre bytosti, ktoré na 

Matke Zemi  žili a žijú. A toto  je práve to, prečo je Matka Zem vo Vesmíre tak výnimočná. 

Možnosť prežívať rozmanité skúsenosti v tých rôznorodých prostrediach vám prináša 

poznanie ako také a vlastne vám prináša možnosť spoznať samého seba, čiže spoznávať sám seba 

v tých rôznorodých situáciách, ktorých je nekonečné množstvo.  

Kdežto, keď by ste boli iba v jednom prostredí, ktoré je nemenné a neprináša vám nové 

skúsenosti, nemôžete ďalej spoznávať samých seba, vyvíjať sa a rásť ako bytosti, pretože VY 

rastiete práve získavaním skúseností. Ak by to nebolo možné, zastali by ste na určitom stupni 

svojho vývoja a ďalšie poznanie bez tých prežitých skúseností, by ste nikdy neprijali a nestalo by sa 

vašou súčasťou.  



Samozrejme tie skúsenosti získavate v celom spektre polarít, ktoré si môžete tu na Matke 

Zemi  vyskúšať, práve vďaka mnohotvárnosti, rozdielnosti a rôznorodosti toho prostredia, ale aj 

samých seba ako ľudských bytostí.  

Uvedomte si, že ste sa rozhodli získať toto poznanie dobrovoľne.  

Bola to vaša slobodná vôľa.  

Raj ako taký môžem povedať, že predstavuje práve tú nemennosť a stálosť bytia, kde ale 

nezískate žiadne nové skúsenosti  a tak by ste na určitom stupni svojho vývoja ustrnuli.  

Je to Poznanie, ktoré vám bolo ponúknuté a ktoré ste VY SAMI prijali v slobodnej vôli 

a slobodnom rozhodnutí, že si chcete vyskúšať všetky tie nekonečné možnosti skúseností, aby ste 

mohli spoznať samých seba, svoju vlastnú rozmanitosť, rôznorodosť, rozdielnosť a jedinečnosť.  

Uvedomte si teraz, že je veľký energetický rozdiel medzi Harmóniou bytia, ktorá tu na 

Matke zemi na počiatku bola a „rajom“, ktorý ste si vytvorili v svojich predstavách.  

Ten „raj“ je niečo nemenné a strnulé, kde nezískate nové skúsenosti ani žiadne 

Poznanie. Práve to Poznanie ste chceli získať a VY sami  ste sa preňho SLOBODNE rozhodli.  

Na počiatku ste Poznanie získavali práve v tej harmónií bytia, kde ste si uvedomovali 

svoju rozdielnosť, ale zároveň ste dokázali prijímať svoju ROVNOCENNOSŤ. Avšak stratou 

vzájomnej ROVNOCENNOSTI, kedy sa vytvorila potreba jedných ľudských bytostí ovládať 

tie druhé ľudské bytosti, bol vytvorený tento program o „Vine Evy“.  

Tento program bol obrazom fyzického, hmotného sveta, ktorý akceptoval iba rovinu 

hmoty, ale už nevidel energetickú rovinu ľudskej bytosti a preto prestal vnímať 

ROVNOCENNOSŤ ľudskej bytosti ako takej.  

Tento program, ktorý zakódoval vinu Evy do kolektívneho vedomia celého ľudstva je 

obrazom toho, že muž ako fyzická ľudská bytosť je v rovine hmoty silnejší, ako žena a  preto 

musí byť žene nadradený. A aby mohol byť muž nadradený, aby mal ten pocit, že je viac, 

musí byť Eva vinná, aby mohla byť menejcenná.   

Tento program sa samozrejme dlhé veky vkódovaval do ľudských bytostí práve vďaka 

tomu, že muž svojim postavením fyzického tela v hmote má väčšiu silu ako žena. A keďže už 

neexistovala pôvodná harmónia bytia, prestal sa klásť dôraz a prestala mať význam energetická 

rovina ľudskej bytosti a tak sa žena ako taká vo vzťahu k mužovi stala menejcennou.  

Tento program v rôznych obmenách prijali mnohé náboženstvá, ktoré v histórii ľudstva 

vznikli na Matke Zemi a ktoré práve tento program prijali za základ svojho učenia.  

V dôsledku vytvorenia tohto programu o „vine Evy“, ktorý prvotne 

vytvoril NEROVNOCENNOSŤ sa aj v mnohých ďalších oblastiach života ľudí 

táto NEROVNOCENNOSŤ následne vytvorila.  


