
VINA EVY? - 5.časť 

Ak dokážete mať nadhľad a z tohto uhla pohľadu sa na všetko dokážete pozrieť, pomôže 

vám to naučiť sa ľahšie prijímať aj tie ťažšie životné situácie, aby ste ich prestali odmietať, lebo 

práve to odmietnutie vytvorí vo vás nesmierne veľkú bolesť a preklopí vás do pozície a pýchy 

obete. Je potrebné, aby ste ich dokázali prijať a nechali odplynúť, pretože to, čomu sa bránite, tak to 

vo vašich životoch stále pretrváva a vy sami to stále len zväčšujete.  

Toto  je to dôsledok Vesmírneho zákona zachovania energie.  

Ak tie situácie prijmete, máte v sebe vnútornú silu ich zmeniť.  

Ak tie situácie odmietate, a uvedomte si, že vy sami ste ich vytvorili, nikdy to 

nedokážete zmeniť. Keďže platí Vesmírny zákon zachovania energie, stále to zostane vašou 

súčasťou a čím viacej to odmietate, tak práve energia vášho odmietnutia, odporu a neprijatia, 

to stále posilňuje a preto všetko  to, čo odmietate, vo vašom živote pretrváva a rastie.  

Takže ako prvý krok potrebujete tu a teraz prijať, že NEROVNOCENNOSŤ ako taká 

je súčasťou vášho života a to na všetkých stupňoch a vo všetkých rovinách vášho bytia. Práve 

tým prijatím prestanete tomuto klásť odpor. A potom to môžete zmeniť práve tou vedomou 

prácou sami na sebe. Nie na tom druhom, ale sami na sebe. To znamená, že každý z vás musí 

začať sám u seba a až keď to zmeníte sami v sebe, zmení sa to potom aj vo vašej spoločnosti.  

Toto je dôsledok Vesmírneho zákona Slobodnej vôle, pretože sa nemôžete rozhodnúť za 

žiadnu inú ľudskú bytosť, ale  len sami za seba.  

Až vtedy, keď to takto zmeníte sami v sebe, tak sa to zmení aj vo vašej spoločnosti, čo je 

dôsledok Vesmírneho zákona : Ako hore, tak aj dole, ako vo veľkom, tak aj v malom a ako vo 

vnútri, tak navonok. Takže tak, ako zmeníte svoje vnútro a budete to vyžarovať smerom von, zmení 

sa aj ten celok vonku, ktorý je práve odrazom toho, čo vy sami vyžarujete zo svojho vnútra.  

Je dôležité, aby ste to chápali aj v kontexte Vesmírnych zákonov, aby ste porozumeli ako to 

funguje energeticky a ako sa to deje. Je pre vás prospešné a dobré, keď im rozumiete a viete ako 

pôsobia, lebo vtedy si prestanete vytvárať falošné očakávania toho, že sa niečo udeje nejako 

mimovoľne, alebo  samé od seba, nejako mimo vás a prestanete očakávať, že to samé príde, lebo 

toto je falošná ilúzia. V súlade s Vesmírnym zákonom slobodnej vôle VY SAMI musíte konať, keď 

chcete, aby naozaj nastala nejaká zmena. Musíte konať každý jeden z vás najprv sám za seba, aby tá 

zmena mohla nastať vo vašej spoločnosti, ako celku. Hovorím vám to preto, že v súčasnosti mnohí 

z vás cítia, že je potrebná nejaká zmena, že sa musí niečo udiať, ale zároveň nemáte v sebe práve 

toto poznanie, že VY SAMI musíte v prvom rade urobiť tú zmenu v sebe samých.  

Práve tým, že sa nič nedeje, lebo VY SAMI nič nekonáte, príde potom flustrácia, 

bezmocnosť a depresia, že sa nič neudialo a nestalo a že sa tie vaše očakávania nenaplnili. 



Toto je dôsledok Vesmírneho zákona Slobodnej vôle, pretože ste nepochopili, že ste 

svoju slobodnú vôľu odovzdali niekomu druhému. Potrebujete si svoju slobodnú vôľu zobrať 

späť, ale aj so zodpovednosťou, ktorú slobodná vôľa so sebou prináša.  Ak to dokážete urobiť 

a prijmete svoju ZODPOVEDNOSŤ, vtedy budete vedieť urobiť  zmenu v sebe samých, lebo 

vtedy ZODPOVEDNOSŤ ponesiete len sami za seba a nie za tých druhých.  

Až potom sa tá zmena udeje aj vo vašej spoločnosti.   

A v tomto prípade myslím zmenu, ktorú ste si vy sami želali, pretože môže nastať aj 

opačná situácia, že tá zmena v spoločnosti nastane, ale nie taká, akú ste si vy sami želali.  

Toto nastane v tom prípade, keď je pre vás jednoduchšie, že svoje posvätné právo 

slobodného rozhodovania za seba samých,  odovzdáte radšej niekomu inému, lebo práve tú 

zodpovednosť, ktorú slobodné rozhodovanie prináša, nechcete niesť a neprijali ste ju.  

A v tomto prípade sa dejú vo vašej spoločnosti zmeny, s ktorými potom vy sami nesúhlasíte. 

V konečnom dôsledku aj toto všetko je možné práve vďaka NEROVNOCENNOSTI,  ktorú 

ste prijali a ktorú v súčasnosti ako ľudská spoločnosť žijete. Takže je to dôsledok programu, ktorý 

bol zámerne vkodovaný do vás – ľudských bytostí - a ktorý potom vytvoril prvotnú menejcennosť 

cez program „prvotného hriechu“ a cez „vinu Evy“.Tým, že žena prijala svoju menejcennosť, sa 

jednak vzdala práva rozhodovať sama o sebe a jednak jej to právo slobodného rozhodovania o sebe 

samej, bolo mužmi odopreté. Tým, že tento program o „vine Evy“ pôsobil v ľudských bytostiach 

dlhé a dlhé veky a tým že sa raz narodíte ako muži a potom ako ženy, prestali ste chápať podstatu 

Vesmírneho zákona Slobodnej vôle. Aj keď vám zostalo poznanie, že máte právo rozhodovať sa 

slobodne, úplne ste stratili poznanie, že nedeliteľnou, nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou 

slobodného rozhodovania je ZODPOVEDNOSŤ  za toto rozhodnutie.  

Práve túto ZODPOVEDNOSŤ ste prestali prijímať.  

Aby ste túto ZODPOVEDNOSŤ nemuseli niesť, bolo pre vás jednoduchšie nechať 

právo slobodne  rozhodovať o sebe samých a za  seba samých, inej ľudskej bytosti.  

Aj toto je dôsledok NEROVNOCENNOSTI. Rovnako platí, že ak prijmete poznanie, 

že ZODPOVEDNOSŤ je nedeliteľnou, nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou slobodnej 

vôle a začnete sa rozhodovať v svojom živote tak, že túto ZODPOVEDNOSŤ za svoje 

rozhodnutia budete prijímať v širších súvislostiach, vrátite sami sebe späť svoju 

ROVNOCENNOSŤ. Toto je tiež cesta a spôsob, ako môžete obnoviť svoju vlastnú 

ROVNOCENNOSŤ prostredníctvom toho, že prijmete za každé svoje rozhodnutie 

ZODPOVEDNOSŤ v tých širších súvislostiach. Práve ZODPOVEDNOSŤ v širších 

súvislostiach vám pomôže vrátiť späť vašu ROVNOCENNOSŤ.  

A v tomto prípade je jedno, či ste narodný ako muž či žena, lebo v minulých životoch 

ste získali skúsenosti v obidvoch pohlaviach.  Toto je uzatvorený kruh. 



Toto je dar Vesmírnych zákonov, pretože keď týmto Poznaniam porozumiete a začnete 

ich žiť a prijmete ZODPOVEDNOSŤ v širších súvislostiach za svoje myšlienky, slová, 

rozhodnutia a skutky ste v POKORE a POKORA vám o vráti vašu ROVNOCENNOSŤ späť.  

Keď nie ste v POKORE, samých seba pokorujete, ste v pozícií obete a neprijímate 

ZODPOVEDNOSŤ za svoje myšlienky, slová, rozhodnutia a skutky.  

Pýcha obete vás potom tak veľmi zaslepí, že práve túto skutočnosť, že za svoje 

myšlienky, slová, rozhodnutia a skutky neprijímate ZODPOVEDNOSŤ vôbec nevidíte.  

Akonáhle prijmete ZODPOVEDNOSŤ za svoje myšlienky, slová, rozhodnutia a skutky 

ste v POKORE. Práve tým, že ste v energii POKORY, dokážete prijímať svoju vlastnú 

ROVNOCENNOSŤ pretože vtedy prijímate ROVNOCENNOSŤ všetkých bytostí.  

Toto je uzatvorený kruh. 

Takže toto všetko, program o „vine Evy“ a program o „prvotnom hriechu“, vo vás vytvoril 

a stále vytvára a takýmto spôsobom sa strach s vami hrá a manipuluje vás už veľmi dlhé veky a cez 

skrytú pýchu obete, ale rovnako aj cez prejavenú pýchu nadradenosti to proste nevidíte, lebo  pýcha 

nech je akákoľvek a nech je na akejkoľvek strane, tak vás ako ľudskú bytosť vždy zaslepí.  

Práve túto vlastnosť pýchy – jej schopnosť vás zaslepiť - pri týchto hrách vie strach veľmi 

dobre využiť a vo vzťahu k vám, ľudským bytostiam,  ju aj využíva.  

Už sme si veľa krát povedali, že POKORA má také vysoké vibrácie, že rozpúšťa všetky 

hlavy pýchy. Preto keď ste požehnaný darom POKORY, dokážete všetky tieto súvislosti vidieť 

a vnímať a vtedy prestávate súdiť, porovnávať, hodnotiť, kritizovať a odsudzovať a tak viete, že 

Eva neniesla a nenesie  žiadnu vinu, pretože žiadny „prvotný hriech“ nikdy neexistoval. A tak to je.  

Je to pre vás, ľudské bytosti, veľmi zaujímavé, lebo doteraz ste tieto energetické roviny 

nedokázali vnímať, kým sa vaše vedomie nedokázalo oslobodiť od roviny hmoty.  

Preto ste tieto poznania v minulosti ani nedokázali prijať.   

A práve preto taký dlhý čas trvalo, kým ste mohli zmeniť uhol pohľadu na všetky tieto 

staré predsudky a dogmy, ktoré sú zapísané v kolektívnom vedomí ľudstva.  

Až zmena ľudského vedomia a poznanie o energiách a plynutí energií,  vám pomohlo 

zmeniť vaše vnímanie a získať tento nadhľad vďaka, ktorému môžete prijať tieto poznania, 

aby ste to mohli pochopiť, lebo zmena v rovine hmoty môže nastať až vtedy, keď tú zmenu 

najprv urobíte v energetickej rovine.  

Toto je dôsledok Vesmírneho zákona TVORENIA. 

Všetko čo existuje v hmote, bolo najprv vytvorené v energetickej rovine, čiže v rovine 

vašich myšlienok. Preto to najprv potrebujete pochopiť a potom svojimi myšlienkami 

vytvoriť, lebo to je energia, ktorou tvoríte a až potom to zhmotníte v rovine hmoty.  

A toto je rovnaký princíp, ktorým tvorím JA SÁM. 


