
VINA EVY? - 4.časť 

Tento ďalší program, že „Eva bola stvorená z Adamovho rebra“, vám bol rovnako daný 

zámerne, aby podporoval program o „vine Evy“ a o „prvotnom hriechu Evy“, aby mohla fungovať 

podriadenosť ženy voči mužovi, aby žena bola menejcenná, ale nestalo sa tak pri Stvorení, ale až 

oveľa, oveľa neskôr. 

Uvedomte si, že „jablko“ je symbol Poznania, ktoré prišlo cez ženu, lebo žena je spojená 

s podstatou, čiže s Láskou a práve žena dala  to Poznanie ochutnať mužovi, lebo on nebol 

schopný to Poznanie spoznať a prijať.  

Tým, že oni obaja cez to Poznanie prezreli,  ich nikto z raja nevyhnal.  

Toto je metafora toho, že z tej ilúzie vošli do reality života tu a teraz. 

Avšak v tom programe  je  to prepísané tak, že žena je na vine a muža zviedla a kvôli  nej ich 

vyhnali z raja. Ale práve to je to sladké nevedomie, z ktorého prešli do vedomia a preto z Evy 

spravili vinníka a z muža obeť. 

Bytosti, ktoré sa rodia ako ženy a aj žijú ako ženy, pričom si uvedomte, že sa všetci v čase  

rodíte  ako ženy, ale aj ako muži a to všetci bez rozdielu, aby ste v tom živote, keď sa narodíte ako 

žena, aby to tá bytosť -žena- mohla pochopiť  a tak pozdvihla svoju vlastnú hodnotu na 

ROVNOCENNÚ, aby sa začal prepisovať program o „ vine Evy“ v tom kolektívnom nevedomí do 

kolektívneho vedomia a tak nastala na Matke Zemi zmena. 

Obraz Adama a Evy, nie je reálne udianie sa niečoho, je to len obraz, aby to ľudia dokázali 

pochopiť, pretože v dávnych časoch ľudia  nerozmýšľali ako VY tu a teraz, boli oveľa jednoduchší 

a preto  je to napísané ako príbeh, vtedy sa hovorilo v podobenstvách a na príkladoch iných ľudí, 

lebo  ľudia by to nedokázali ináč pochopiť. 
 

A teraz sa  vrátim ešte k Adamovi.  

Adam, čiže ten obraz stvorenia ženy z Adamovho rebra, znamená to, aby v tom živote, 

keď je tá bytosť narodená ako  muž, lebo záznam ženy už má v sebe zapísaný, teda v tom čase 

už aj ten muž v sebe dokáže tú ROVNOCENNOSŤ, nie len pochopiť a prijať, ale aj žiť 

a vtedy dokáže k tej žene byť ROVNOCENNÝ.  

Keďže tento program funguje už tisíce rokov, je tento proces veľmi dlhý. 

Je však potrebné, aby ste si uvedomili, že vôbec nepoznáte celé dejiny ľudstva.   

Ľudské dejiny, ktoré VY poznáte a ktoré sú zapísané, túto ROVNOCENNOSŤ vôbec  

nemali, práve naopak, sú to dejiny NEROVNOCENNOSTI. 

Uvedomte si, že obdobie temna v stredoveku to celé ešte zhoršilo. Len teraz sa to pomaly 

začína meniť a vyrovnávať, tak si treba uvedomiť, že v súčasnosti bytosti, ktoré sú narodené ako 

ženy si začínajú túto NEROVNOVÁHU a ten pocit NEROVNOCENNOSTI  uvedomovať.  



Teraz sa ešte vrátim k týmto obidvom programom. 

Program o „vine Evy“ priamo pôsobí vo vedomí ľudskej bytosti, pretože Eva je 

VINNÁ. Ten druhý program, že „Eva bola vytvorená z Adamovho rebra“,  pôsobí vo vašom 

nevedomí. Je to tak preto, že keby ste aj v prípade, že pochopíte, že program o „vine Evy“ je 

nezmysel a vedome ho zmeníte, tak aby ten druhý program, ktorý sa uložil do vášho 

nevedomia tú NEROVNOCENNOSŤ muža a ženy, čiže práve to, že žena je menejcenná ako 

muž, VEDOME vo vás stále podporoval.  

Takže obidva tieto programy boli vytvorené so zámerom, podporovať v ľudskej 

spoločnosti NEROVNOCENNOSŤ a vytvárať menejcennosť žien vo vzťahu k mužom.  

Až keď dokážete rozpustiť obidva tieto programy sami v sebe, môžete 

ROVNOCENNOSŤ  vrátiť späť na Matku Zem.  

Je tu ďalšia energetická rovina, ktorá sa vytvorila ako dôsledok programu o „vine 

Evy“ a táto rovina súvisí s tým, že za tie dlhé a dlhé eóny vekov pôsobenia tohto programu, 

ženy túto vinu na seba  prijali.  

Aby sa to vôbec mohlo začať meniť,  je potrebné, aby si ženy uvedomili, že ony  žiadnu 

vinu nenesú a nikdy neniesli a žiadny „prvotný hriech“, za ktorý by bola Eva ako žena 

zodpovedná a vinná, nikdy neexistoval.  

Je potrebné, aby ženy tento prijatý a prenesený pocit viny vrátili späť.  

A v tomto prípade je potrebné, aby ten prenesený pocit viny, ženy vrátili naspäť 

energetickej rovine milosrdenstva, pretože ženy nepoznajú tú konkrétu bytosť, ktorá tento 

program ako prvá vytvorila, zaviedla ho a začala šíriť. Pretože aj keď ho vytvoril strach  ako 

taký, bol prijatý ľudskou bytosťou ako myšlienková forma a táto ľudská bytosť potom 

v realite svojho života tento program začala uplatnovať.  

Aby ŽENY túto „vinu ženy“ prestali niesť, potrebujú pochopiť a  vedome prijať, že 

nikdy žiadny „prvotný hriech“ neexistoval a vinu, ktorú prijali,  vrátili späť energetickej 

rovine milosrdenstva. Týmto sa žena ako taká, môže postaviť do svojej vnútornej sily.  

Takže prijme energeticky späť svoju vnútornú silu, ktorú má a stane sa 

ROVNOCENNOU bytosťou vo vzťahu k mužovi, pretože fyzicky je naozaj slabšia.  

Tým sa to vyrovná a ako bytosti sú muž a žena absolútne ROVNOCENNÉ.  

Takto žena prestane vo vzťahu k mužovi vysielať energiu menejcennosti, lebo ona 

sama prijme svoju ROVNOCENNOSŤ  vo vzťahu k mužovi. Skutočnosť, že tento program 

také dlhé veky pôsobil vo vašej spoločnosti, bolo možné práve preto, že žena ako taká  túto 

svoju menejcennosť prijala.    

Toto je uzatvorený kruh. 



Ak každá žena tento princíp pochopí a vráti energetickej rovine milosrdenstva prijatý 

a prenesený pocit viny, prijme späť svoju vnútornú silu a stane sa ROVNOCENNOU 

bytosťou voči mužovi, tak sa zmení jej energetické vyžarovanie a zmení sa jej vibrácia, ktorú 

vyžaruje navonok a muž túto vibráciu prijíma a tak jeho vnútro automaticky bude vedieť, že 

žena prestala byť menejcenná.  

Na tej energetickej rovine sa  ROVNOCENNOSŤ vytvorí prvotne.  

Tým, že sa energetická rovina stane ROVNOCENNOU, prenesie sa to aj do roviny 

hmoty. A tento krok je potrebné, aby urobili ženy !!!   Nie muži !!!  

Je falošnou ilúziou si myslieť, že sa ROVNOCENNOSŤ vo vašej spoločnosti a na 

Matke Zemi obnoví, keď ju muži vrátia ženám.  Opak je pravdou !!!  

Žena potrebuje ako prvá prijať späť svoju ROVNOCENNOSŤ .  

Až vtedy,  keď ROVNOCENNOSŤ  žena v sebe samej obnoví, bude 

ROVNOCENNOSŤ ženy,  prijatá mužmi. Je to tak preto, že žena ako taká, je nositeľkou 

bezpodmienečnej Lásky na Matke Zemi. Žena ako taká, tvorí a rodí nový život na Matke 

Zemi a práve preto tým, že je viacej spojená s Láskou, je to úloha a poslanie ženy, aby 

obnovila a vrátila ROVNOCENNOSŤ a pôvodnú  harmóniu bytia na Matku Zem, pretože to 

je možné urobiť len v energii bezpodmienečnej Lásky.  

Toto je uzatvorený kruh.  

Tak, ako v tých dávnych vekoch ŽENA v LÁSKE  ponúkla 

mužovi POZNANIE  a MUŽ ho prijal, rovnako aj teraz  ŽENA 

v LÁSKE  ponúkne mužovi ROVNOCENNOSŤ  a MUŽ ju prijme. 

Avšak v  nekonečnosti života a bytia na Matke Zemi to môžete prijať ako obdobie, v ktorom 

ste si mohli zažiť tieto skúsenosti NEROVNOCENNOSTI  vo všetkých jej formách.  

Cesta, na ktorú sa teraz môžete vydať je, že ROVNOCENNOSŤ v BYTÍ, vrátite 

s Láskou,  v Láske a pre Lásku na Matku Zem späť a to vám zase prinesie mnohé nové skúsenosti, 

ktoré ste ani v období kedy tá ROVNOCENNOSŤ na Matke Zemi bola a žili ste ju, nemohli získať.   

Tým chcem povedať, že z pohľadu nekonečnosti života ani toto obdobie nemôžete hodnotiť 

negatívne, lebo vám prinieslo celé spektrum skúseností, ktoré ste zase v tom období rovnocennosti 

nemohli zažiť. A to je to, čo som vám veľa krát povedal, že nič nie je zlé a nič nie je dobré, všetko 

je neutrálne, lebo všetko je skúsenosť. Ten nadhľad, ktorý môžete vidieť, keď sa na to pozriete 

zhora, ako keby z toho vzdušného balónu, ktorý vás vyniesol vysoko nad zem, vám umožní, že  VY 

SAMI v tej rozdielnosti, rôznorodosti, rozmanitosti a jedinečnosti môžete vnímať JEDNOTU celku.  

Pretože všade je život! V každom z tých prostredí existuje život!  

Aj v tých vysokých horách, kde sú len holé skaly, ale aj v púšti, kde je len piesok. 


