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Ak sa rozhodnete kráčať po ceste LÁSKY a prijmete ROVNOCENNOSŤ ako takú, 

tak práve  ROVNOCENNOSŤ rozpustí tento starý program o „vine Evy“ o  „prvotnom 

hriechu a vine Evy“, ktorý bol do vás, do vašich buniek a DNA zámerne vkódovaný práve 

preto, aby vytvoril  NEROVNOCENNOSŤ , ktorú VY SAMI  dnes žijete.  

S  týmto účelom a zámerom bol vedome tento program vytvorený.   

Toto je uzatvorený kruh.  

Samozrejme prijatím tohto programu o „vine Evy“ a jeho vkodovaním do vašich buniek aj 

DNA sa stalo to, že táto menejcennosť zobrala žene jej vnútornú silu.  

Preto sa taký dlhý čas, v podstate celé veky,  nedokázali ženy postaviť sami za seba.  

Tu je dalšia rovina, ktorú tento program vytvoril tým, že bol prijatý v hmote a to 

mužmi aj ženami rovnako a tým, že sa stal súčasťou ich buniek a DNA, zmenil energetickú 

rovinu ženy, pretože jej zobral jej vnútornú silu.  

Dlhé veky sa potom nedokázala žena postaviť v svojej sile sama za seba, bola plne a dá 

sa povedať, že absolútne podriadená mužovi. Práve táto podriadenosť veľmi výrazným 

spôsobom pomáhala ukotvovať NEROVNOCENNOSŤ  bytostí na Matke Zemi.  

Toto je dôležité, aby ste si uvedomili, preto vám to poviem ešte raz. 

Prijatie programu o „vine Evy“ ľudskými bytosťami v hmote, následne zmenilo aj 

energetickú rovinu. Tým, že žena prijala svoju menejcennosť vo  fyzickej rovine hmoty, ako 

keby sa vzdala svojej vlastnej vnútornej sily v  energetickej rovine. 

Preto žena nedokázala svoju vnútornú silu dlhé veky vôbec používať, čo malo za 

dôsledok práve to, že vzrástla pýcha a nadradenosť mužov nad ženami.  

Toto je ten dôsledok, ktorý si potrebujete v sebe samých uvedomiť a precítiť. 

V dôsledku pýchy, ktorá zaslepuje človeka a nedovoľuje mu potom vidieť podstatu svojich 

rozhodnutí a skutkov, vzrástla krutosť konania a správania mužov voči ženám.  

Teraz si všimnite, ako sa roztáča špirála zovretia strachom,  vytváraním nerovnocennosti a 

ako priamo úmerne rastie veľkosť bolesti, ktorá sa v tej spoločnosti potom vytvára.  

V dôsledku roztočenia sa tejto špirály, sa vytvorilo obdobie, kedy žena vôbec nemohla 

rozhodovať sama o sebe  a bola jej plne zobratá slobodná vôľa, stala sa majetkom muža, 

ktorý plne o žene rozhodoval. Vždy to boli muži v rodine ženy, ktorí o nej rozhodovali,  či už 

to bol otec, starý otec, strýkovia, bratia, manžel, ale nikdy nemohla o sebe samej rozhodovať 

žena sama. V tomto období histórie nerovnocennosť dosiahla svoje maximum, pretože úplne 

poprela práva a zobrala slobodu inej ľudskej bytosti, ktorá je aboslútne ROVNOCENNÁ. 



Avšak v  pýche a nadradenosti muža, ROVNOCENNOSŤ  ženy  nebola vidieť, lebo 

práve pýcha ju celú skryla. Toto samozrejme vytvorilo nesmierne veľa bolesti v srdciach 

ľudských bytostí, ktoré boli narodené ako ženy.  

A ženy potom zatvorili svoje srdcia pred Láskou, aby túto bolesť necítili. 

Teraz si uvedomte ďalšiu vec.  

ŽENA je nositeľkou LÁSKY na Matke Zemi.  

ŽENA tvorí a rodí nový život, preto ako bytosť je viacej naplnená Láskou a spojená so 

svojou podstatou - čiže Láskou,  ako muž.  

Ak žena zatvorí svoje srdce pred Láskou, tak je Lásky na Matke Zemi stále menej 

a menej. Muž nedokáže vytvoriť takú energiu Lásky ako žena - matka, pretože žena - matka 

dokáže tvoriť LÁSKU BEZ PODMIENOK.  

Týmto strach dosiahol to, že bolo Lásky na Matke Zemi stále menej a menej.  

Preto sa ľudská spoločnosť stále viacej a viacej vydávala cestou strachu.  

A toto je obdobie, kedy začal vládnuť na Matke Zemi zákon „oko za oko zub za zub“, 

ktorý vedome prináša do ľudskej spoločnosti pomstychtivosť.  

Samozrejme je to VEDOMÉ konanie strachu, ale nie vás, ľudských bytostí.  

Práve preto, že ste to nemali zvedomené, prijali ste tento zákon „oko za oko zub za 

zub“, ktorý vám strach ponúkol a tak sa súčasťou vašej spoločnosti stala pomstychtivosť 

a potom sa vaša spoločnosť stala ešte krutejšou.  

Toto je  uzatvorený kruh, v ktorom strach túto špirálu nerovnocennosti roztáča.  

Keby ste po tejto ceste nerovnocennosti, pomstychtivosti a krutosti kráčali ďalej ako ľudská 

civilizácia by ste tu už neboli.  

Preto je tak nesmierne dôležité toto Posolstvo Lásky, ktoré som vám už nespočetne veľa krát 

poslal prostredníctvom mnohých ľudských bytostí, ktoré vám ho v minulosti priniesli.  

To, čo vám tieto ľudské bytosti priniesli, ako svoje poznanie a aj poslanie, ktoré vám 

však doteraz nebolo dovolené si zvedomiť a prijať, bolo poznanie o ROVNOCENNOSTI 

MUŽA a ŽENY a ROVNOCENNOSTI ŽENY a MUŽA, pretože len vtedy, keď dokážete 

vrátiť ROVNOCENNOSŤ sami sebe a to znamená, že vrátite ROVNOCENNOSŤ ženy 

a muža a ROVNOCENNOSŤ muža a ženy, môžete vrátiť ROVNOCENNOSŤ všetkých 

foriem života na Matke Zemi. 

Práve cez prijatie ROVNOCENNOSTI potom obnovíte  pôvodnú harmóniu bytia.   

Toto je cesta, ktorou môžete pôvodnú harmóniu bytia obnoviť a ktorou vám aj bola 

zobratá, pretože prijatím programu o „vine Evy“ a vytvorením nerovnocennosti medzi 

mužom a ženou sa táto harmónia bytia stratila.  

Toto je uzatvorený kruh. 



Uvedomte si, že nejde o nejaký „nemenný raj“, či „status quo“, kde sa nič nezmení a kde  je 

všetko rovnaké, ale ide tu o rozmanitosť, rozdielnosť,  rôznorodosť a jedinečnosť ŽIVOTA 

spojeného v LÁSKE  a ROVNOCENNOSTI  do JEDNOTY.  

Toto je harmónia bytia, ktorú ste nazvali „RAJ“.  

Avšak je potrebné, aby ste si uvedomili, čo skutočne je za tými písmenkami, z ktorých sa to 

slovo – RAJ –   skladá, aby ste VY SAMI  vnímali a  aká je jeho skutočná podstata.  

Takže je potrebné a  veľmi dôležité, aby ste začali správne chápať pôvodný význam slov.  

Je tu ďalšia energetická rovina, ku ktorej sa teraz vrátim. 

Strach vytvoril ďalšiu dogmu, ktorou sa rovnako nerovnocennosť medzi mužom a ženou 

veľmi výrazným spôsobom podporovala a rovnako zakódovala ako program do kolektívneho 

vedomia ľudstva a aj do vás ľudských bytosti.  

Je to program, že „Eva bola stvorená z Adamovho rebra“, čo automaticky znamená, že 

Adam je viac, lebo on bol prvý a keďže Eva bola stvorená z jeho rebra, tak je mu podriadená.  

Toto rovnako vytváralo v spoločnosti NEROVNOCENNOSŤ ako program o „vine 

Evy“.  Vytváralo to obraz, že Eva je menej ako Adam, čiže žena je menejcenná ako muž.  

 Toto sa samozrejme potom prejavilo v mnohých a mnohých formách vo vašom živote 

a máte v tom prežité mnohé a mnohé skúsnosti, pretože žena nemohla dediť, nemala právo získavať 

majetok, nemohla voliť, nemohla slobodne rozhodovať o sebe samej, nemohla sa vzdelávať, 

nemohla pracovať, nemohla rozhodovať o svojich deťoch, častokrát nemohla prehovoriť 

v prítomnosti mužov, alebo mohla prehovoriť až vtedy, keď jej to muž dovolil, atď., čiže ten muž 

bol vždy na prvom mieste a vždy bol viac ako tá žena. Toto je ten dôsledok.  

Samozrejme žena ako taká, nikdy nebola stvorená z muža a Eva nikdy nebola stvorená 

z Adamovho rebra, lebo bytosti, ktoré ako prvé zostúpili na Zem, boli veľmi čisté a boli 

nehmotné a stalo sa tak už pred miliónmi rokov vo vašom ponímaní času.  

Toto je obraz, ktorý  je vyjadrením toho, ako sa rozdelili mužské a ženské energie                   

a ktorý bol vytvorený so zámerom, aby NEROVNOCENNOSŤ muža a ženy podporoval  vo 

vašom  nevedomí. 

Vzťah medzi Adamom a Evou bol vytvorený ako program  vo význame toho, že toto je 

ten správny obraz, ako má muž a žena fungovať.  

Tým, že v tomto programe je žena vytvorená z muža a Eva je vytvorená z Adamovho 

rebra, je jeho súčasťou, ale nie v tom zmysle, že je vo vzťahu k nemu ROVNOCENNÁ, ale je 

bytosťou, ktorú ten muž môže ovládať a tým je jej nadradený a tá žena je v tom 

podriadenom, čiže menejcennom postavení.  

 


