
VINA EVY ? - 2.časť 

Práve  tým, že ste NEROVNOCENNOSŤ v dôsledku tohto programu o „Vine Evy“ 

prijali, nedokážete prijať tú rozmanitosť, rôznorodosť, rozdielnosť a jedinečnosť vás samých 

v tej ROVNOCENNOSTI života ako takého. V  podstate je to nepochopenie základných 

pojmov, lebo ten „RAJ“ ako ho VY sami chápete, vo význame tej nemennosti, čiže strnulosti, 

nikdy neexistoval.  

Na počiatku existovala pôvodná harmónia bytia, ktorá práve tým, že ste chápali a prijímali 

ROVNOCENNOSŤ ako takú v tých širších súvislostiach, vás v tej nekonečnej rozdielnosti, 

rozmanitosti, rôznorodosti a mnohotvárnosti všetkých foriem života spájala v JEDNOTE do 

jedného celku.  A túto JEDNOTU  ste prijímali bez podmienok. 

Až v okamihu keď sa vytvorila NEROVNOCENNOSŤ a stratili ste JEDNOTU, 

vznikla vaša potreba vytvoriť pocitovo práve „vinu ako takú“ a tak ste vo fyzickej 

hmote tú NEROVNOCENNOSŤ vytvorili hneď na počiatku, pretože už len tým, že sa 

niekto narodí ako žena, tak je vinný a menejcenný. 

A ak sa narodí ako muž, tak je ten, kto je viac a tej žene je nadradený. 

Práve toto je ten nezmysel, ktorý sa týmto programom o „vine Evy“ do vás zakódováva za 

tým účelom a s tým zámerom, že vo vás vytvára NEROVNOCENNOSŤ .  

A týmto programom o „vine Evy“ ste tú NEROVNOCENNOSŤ naozaj prijali. Avšak bola 

to vaša túžba po poznaní a získaní nových skúseností, že ste sa rozhodli narodiť na Matku Zem.  

Je to slobodné rozhodnutie každej duše.  

Každá duša si vyberá sama a slobodne, či sa narodí ako muž, alebo ako žena.  

Každá duša  je ROVNOCENNÁ.  

Avšak v tomto programe o „vine Evy“, v ktorom sa vo vás táto NEROVNOCENNOSŤ 

zapísala a stále je vkódovávane, je automaticky ľudská bytosť, ktorá sa narodí ako žena, čiže 

ako Eva,  vinná a menejcenná a ten muž je jej pán a je jej nadradený. 

Tento program o „vine Evy“, ktorý, a to si uvedomte, nie je jediný, ktorý ukotvuje 

NEROVNOCENNOSŤ ako takú na Matke Zemi, prináša veľmi veľa bolesti, ktorá sa 

v dôsledku jeho pôsobenia v ľudskej bytosti vytvára.  A už som vám vysvetlil, komu slúži 

energia bolesti, pre koho je prospešná a kto ju stále na Matke Zemi vytvára a to je STRACH.  

Takže toto je vedomý program strachu, prostredníctvom, ktorého strach ako taký 

podporuje svoje pôsobenie na Matke Zemi.  

Uvedomte si, že čím je väčšia NEROVNOCENNOSŤ v ľudskej spoločnosti, tým viac je 

ľudská spoločnosť  a ľudské bytosti v nej žijúce, zovreté strachom.  



Tento program práve strach zapísal a  vkódoval do ľudských bytostí, pretože využil  

rozdielnosť, ktorá je na prvý pohľad zrejmá a evidentná, pretože muž a žena sú veľmi fyzicky 

rozdielny, čo zodpovedá aj prejavom ich fyzickej sily a teda je to veľmi viditeľné.  

Prijatím programu o „vine Evy“ a práve tou viditeľnou a zrejmou rozdielnosťou v tom 

fyzickom vyjadrení muža a ženy je NEROVNOCENNOSŤ veľmi hlboko podporovaná 

a zároveň zapisovaná do ľudskej bytosti.  

NEROVNOCENNOSŤOU strach podporuje svoju moc a nadvládu nad ľudskou 

spoločnosťou a deje sa tak preto, lebo ROVNOCENNOSŤ ako taká, keď si ju ľudská bytosť 

uvedomí a prijme ju za svoju vlastnú, dokáže rozpúšťať energie, ktoré strach v tej ľudskej 

bytosti vytvára.  

(Prišla nádherná energia, ktorú som vnímala ako teplo v svojom srdci.) 

ROVNOCENNOSŤ ako taká vás vie navrátiť k LÁSKE, pretože keď LÁSKA rozpustí 

všetky tie nánosy strachu, ktoré sú vo vašom srdci uložené, tak to miesto vo vašom srdci 

vyplní energia LÁSKY.  

A tam kde je LÁSKA, nie je miesto pre strach.  

Preto NEROVNOCENNOSŤ ako taká, je nedelitelne, nerozdeliteľne a neoddelitelne 

spojená a previazaná so strachom.  

A  ROVNOCENNOSŤ ako taká, je nedelitelne, nerozdeliteľne a neoddelitelne spojená 

a previazaná s LÁSKOU. 

Túžba po „poznaní“ je prirodzenou túžbou všetkých ľudských bytostí a aj bytostí v celom 

Vesmíre. Rovnako aj túžba muža a aj túžba ženy po „poznaní“ je úplne prirodzená, takže obidvaja 

túžili po „poznaní“. Rovnako Adam ako aj Eva chceli získať nové skúsenosti.  

Je to len o ODVAHE ľudskej bytosti, aby vykročila na cestu poznania a získavania 

nových skúseností. Avšak  tu vznikol paradox. Tým, že žena tvorí v sebe nový život a ho aj 

rodí, je v svojej podstate viacej spojená s energiou Lásky a s Láskou. Aj keď fyzicky v  hmote 

ako ľudská bytosť je žena slabšia, v tej energetickej rovine tú silu má oveľa väčšiu ako muž.  

A tak hoci muž túžil získať to nové poznanie a nové skúsenosti, tak žena našla v sebe 

ODVAHU aby muža viedla, aby mu to poznanie ukázala. 

Otázka : A vieš ako to nakoniec dopadlo v hmote?  -  Neviem. 

Odpoveď: No predsa muž sa stal obeťou ženy. Muž je ten chudák, ktorý bol zvedený 

a oklamaný a preto žena je vinná za všetko utrpenie a zlo, ktoré sa na zemi udialo, ale v tej hlbokej 

podstate, v tej hmote, kto to zlo fyzicky tvoril a kto viedol všetky tie vojny bol muž.  

A to je ten paradox, lebo muž si nevážil daru života.  

Takže tento program o „vine Evy“ bol strachom vedome vytvorený s tým zámerom, 

aby NEROVNOCENNOSŤ  ako takú práve cez POCIT VINY,  ktorý bol pripísaný ŽENE 



ako takej, ktorá však je len vo fyzickej rovine hmoty tým slabším pohlavím, bola stále 

vytváraná a ukotvovaná. Aby tak cez bolesť, ktorú tento program v ľudských bytostiach dlhé 

veky vytváral a stále vytvára,  vás mohol strach stále držať v svojej moci.  

Toto je ten vedomý zámer strachu. A preto sa to tak udialo.  

Bolo to rozhodnutie strachu. Vedomé rozhodnutie strachu!!! 

Strach  tento program vytvoril a využil k tomu práve tú skutočnosť, že v  hmote vašich 

fyzických tiel, ktoré sú rozdielne, je muž fyzicky silnejší ako žena. A tým, že sa tu nezohľadňuje  

energetické hľadisko, veľmi ľahko ste tú NEROVNOCENNOSŤ  ako ľudské bytosti prijali.  

Tým, že žijeme tu na Matke Zemi v  hmote a nedokážeme to vnímať z nadhľadu, ktorý mi 

bolo umožnené a dovolené vidieť z výšky v tom vzdušnom balóne, nedokážeme vidieť, že tá 

rozmanitosť, rôznorodosť a rozdielnosť vytvára jeden celok v  JEDNOTE.  

Stratili ste ten nadhľad a preto vás tak ľahko strach  týmto programom oklamal.  

V súčasnosti tým, že sa zmenilo vedomie ľudských bytostí a nastal výrazný posun 

vpred, keď ste pochopili, že nie ste len fyzické telo, že nie ste len hmota, ale ste energetické 

bytosti a už aj dokážete tú energetickú rovinu samých seba cítiť, vnímať a vidieť, môžete 

práve cez toto poznanie a vedomé uvedomenie si tejto skutočnosti, že nie ste len tou hmotou, 

práve tú ROVNOCENNOSŤ vrátiť späť.  

Uvedomiť si hlboko sami v sebe, že napriek fyzickej rozdielnosti ste ROVNOCENNÍ.  

Ak to dokážete urobiť,  prijať a vrátiť ROVNOCENNOSŤ SAMI SEBE a do ľudskej 

spoločnosti, dokážete ju potom vrátiť aj na Matku Zem vo vzťahu k všetkým formám života, 

ktoré na Matke Zemi prebývajú. A toto je ten okamih, kedy vám ROVNOCENNOSŤ vráti  

pôvodnú Harmóniu bytia, ktorá tu bola na počiatku.  

Toto je uzatvorený kruh. 

Takže pokiaľ ste ako ľudia nedospeli až k tomuto bodu svojho vlastného vývoja, že už 

dokážete vnímať  energetickú rovinu seba samých, nebolo možné vrátiť späť ROVNOCENNOSŤ 

do ľudskej spoločnosti, lebo ste to vnímali len cez svoje fyzické oči a teda cez rovinu hmoty.  

(Prišla nádherná energia, ktorá sa rozliala ako teplo v svojom srdci.) 

Teraz prichádza ten čas, že si môžete začať uvedomovať práve tú energetickú rovinu 

samých seba a tak v prvom rade môžete prijať ROVNOCENNOSŤ samých seba voči všetkým 

ľudským bytostiam a rovnako môžete prijať aj ROVNOCENNOSŤ všetkých ľudských 

bytostí voči sebe samým a môžete prijať ROVNOCENNOSŤ muža a ženy a aj 

ROVNOCENNOSŤ  všetkých foriem života na Matke Zemi vo vzťahu k sebe samým.  

Toto je cesta, ktorá sa teraz pred vami otvára.  

 


