
ZADNÉ VRÁTKA – 1.časť 
 

Prosím o vysvetlenie vzorca správania “zadné vrátka”, kedy síce prijmeme svoju 

zodpovednosť za svoje myšlienky, slová, rozhodnutia,  skutky, pocity a emócie, ale naše 

ego sa tak len tvári, že tú zodpovednosť prijalo a ponechá si tieto “zadné vrátka”, aby 

mohlo svoje rozhodnutie prehodnotiť a následne ho zmeniť, keď mu to bude vyhovovať. 

 

Som starší muž. Som uväznený v podzemnom väzení, kde sú iba holé steny.  

Cely sú navzájom oddelené len mrežami, nie sú tam steny medzi jednotlivými celami. 

Je tam veľmi vlhko.  Celý priestor je osvetlený len fakľou.  

Tých mužov vo väzení je veľa, ale každý z nich je v cele sám, oddelený od ostatných 

mužov mrežami.  

Zobrali nám košele a vlhký chlad sa nám doslova zavŕtava pod kožu. 

Každý z tých mužov vo väzení, je reťazou priviazaný ku stene.  

Priestor cely je malý a je to vypočítané tak, aby sa muži nemohli navzájom dotknút a 

pomáhať si. Pravú ruku máme voľnú a ľavou sme priviazaní k stene. Nohy máme previazané 

reťazou a tak nemôžeme utekať, aj keby sme sa nejakým zázrakom z tej cely dostali.  

Na  reťazi, ktorými máme spojené a nohy, je pripnutá ďalšia reťaz a na jej konci je 

kamenná guľa. Je to takto veľmi dômyselne vymyslené preto, že keby sa nám náhodou 

podarilo oslobodiť a chceli by sme utekať, tak tým, že  kamenná guľa je voľná, tak by nám pri 

behu  narážala do nôh a tak by sme nedokázali utekať.   

A práve s týmto zámerom tam bola kamenná guľa pridaná.  

Nič zlé sme neurobili, nikoho sme nezabili, nič sme neukradli, len sme sa postavili za 

pravdu, ktorej sme verili, ale ktorá bola popretá ľuďmi, ktorí mali  moc.  

Veľa mužov, ktorí boli v týchto celách zatvorení začali chradnúť.  

Muži v celách veľmi rýchlo zomierali, lebo strácali Vieru v samých seba, strácali 

Vieru v Pravdu, za ktorú sa postavili  a ako keby si vyčítali, že sa za Pravdu postavili.  

Muži si vytvorili v sebe samých vela pochybnosti, že mali radšej mlčať a že nemali 

svoj názor vyjadriť vejene. Všetci títo muži, u ktorých sa tieto pochybnosti vytvorili, veľmi 

skoro ochoreli, chradli a zomreli.  

Nikto však neprišiel, aby tie mŕtve telá mužov odniesol.  

Nechali ich tam, aby sa tie mŕtve telá rozkladali. 

Vnímam, že sme zostali už iba traja, čo sme ešte stále nažive.  

Tí traja muži predstavujú Vieru, Dôveru a Nádej. 

Ten muž, ktorý mal v sebe veľmi veľkú Vieru, úprimne veril, že sa niečo stane, čo mu 

pomôže sa z toho väzenia dostať von.  

Ten druhý muž, ktorý symbolizoval Dôveru, úprimne dôveroval sám sebe, že to 

dokáže zvládnuť, že má v sebe silu a že to prežije. 

Ten tretí muž, ktorý predstavuje Nádej, mal v sebe nádej, že príde niekto kto, ho 

zachráni, aby mohol žiť.  

Ten prvý muž, ktorý veril, že sa niečo stane, čo mu pomôže sa zachrániť,  tak veľmi 

lomcoval tou reťazou pripnutou k stene, že sa mu podarilo skobu, ktorá držala reťaz  zo steny 



vytrhnúť a potom prišiel za tým druhým mužom, ktorý dôveroval sám sebe a svojmu 

fyzickému telu, že má takú silu, že to prežije a sa z toho dostane. 

Ten druhý muž potom otvoril okovy na rukách a nohách prvého muža a s jeho 

pomocou potom  aj na svojich nohách aj rukách.  

A obidvaja muži potom spoločne zachránili toho tretieho muža, ktorý mal v sebe 

nádej, že niekto príde, kto ho zachráni, ale nemal už žiadnu silu, aby mohol zachrániť sám 

seba a títo dvaja ho z tých okov oslobodili a vyniesli von. 

Zo všetkých tých mužov, ktorí boli vo väzení sa zachránili len títo traja.  

Ten prvý muž, ktorý mal v sebe Vieru im hovoril, že sa musia rozdeliť, aby každý išiel 

na inú stranu, aby ich nenašli a ten muž s dôverou tento návrh prijal a pretože veril sám sebe, 

že si dokáže pomôcť, ale ten tretí muž, ktorý mal v sebe Nádej im povedal, že zachrániť sa 

môžu len vtedy, keď zostanú spolu, aby si jeden druhému pomáhali.  

Muž, s Nádejou im povedal, že ak sa rozdelia, tak nemajú šancu, aby prežili a len 

vtedy, keď si budú navzájom pomáhať a jeden druhému Veriť a Dôverovať zostanie im reálna 

Náde, aby sa z tejto situácie  mohli dostať von, aby sa zachránili a všetci traja zachovali svoj 

život a hoci ten tretí muž bol z nich najslabší, tí prví dvaja muži jeho slová prijali.  

A tak z jednej strany Viera a z druhej strany Dôvera podopreli najslabšieho muža, 

ktorý predstavoval Nádej a spoločne začali kráčať z tohto miesta preč a nikto ich 

neprenasledoval.  

Keď na druhý deň prišli na toto miesto strážcovia, ktorí tých mužov strážili a zistili, že 

traja z mužov utiekli, povedali si, že sa nemusia namáhať ich hľadaním, pretože sa určite zo 

strachu rozdelili a tak v tej drsnej krajine ani jeden z nich neprežije, pretože ich napadnú divé 

zvery, ktoré ich samé zabijú.   

Žiadny zo strážcov nepredpokladal, že muži zostanú spolu, pretože boli presvedčení, 

že im to strach nedovolí, lebo by boli nápadní pre všetkých ostatných ľudí.  

Strážcovia vyhlásili po krajine, že hľadajú troch vazňov, ktorým sa podarilo ujsť z 

väzenia. Ponúkli vysokú odmenu za ich dolapenie, za akékoľvek informácie keby ich niekto 

videl  a odovzdal im Vieru, Dôveru a Nádej.  

Títo traja muži ako spoločne kráčali krajinou natrafili pod lesom na malý domček, v 

ktorom žila spolu so svojimi deťmi krásna mladá žena menom Láska.  

A táto žena meno Láska, mala tri dcéry, o ktoré sa starala. Keď zaklopali títo traja 

muži s prosbou o pomoc, prijala ich do svojho domu a poskytla im strechu nad hlavou a 

starostlivosť, aby sa mohli zotaviť.  

Títo traja muži začali tejto mladej žene menom Láska a jej trom dcéram pomáhať.  

A aj keď chodili vojaci okolo a mali týchto troch mužov priamo pod nosom, 

nedokázali nikdy prísť na to, že oni sú tí traja muži, ktorým sa podarilo ujsť z väzenia a 

ktorých hľadajú.  

A keď dcéri krásnej ženy menom Láska vyrástli, zobrali si za svojich manželov týchto 

troch mužov.  

Mená tých troch dcér sú  SÚCIT, LÁSKAVOSŤ a POKORA. 

Žena menom SÚCIT si zobrala za svojho manžela, muža menom VIERA. 

Žena menom LÁSKAVOSŤ si zobrala za manžela,  muža  menom DÔVERA . 

Žena menom POKORA si zobrala za svojho manžela, muža menom NÁDEJ.  



A tak platí, že ak je vašou súčasťou  LÁSKA, VIERA, DÔVERA a 

NÁDEJ, zrodí sa vo vás SÚCIT, LÁSKAVOSŤ a POKORA. 

A rovnako platí, že ak máte v sebe SÚCIT, LÁSKAVOSŤ a 

POKORU, máte zároveň v sebe aj LÁSKU, VIERU, DÔVERU a NÁDEJ.  

A tak ako platí, že keď stratíte Vieru, postupne stratíte Dôveru a Nádej, tak 

rovnako platí, že keď stratíte Súcit, stratíte Láskavosť aj Pokoru.  

A tak sa stratí z vášho života Láska a vtedy nedokážete tvoriť svoje myšlienky, 

slová, rozhodnutia a skutky v  Láske s Láskou a pre Lásku.  

Keď stratíte Súcit, Láskavosť a Pokoru vytratí sa z vás to teplo ľudskosti a 

stanete sa chladným a bezcitným človekom, ktorý všetko podriaďuje tvrdej kalkulácii 

svojho rozumu a ega a rozhoduje sa len tak, aby zo všetkého čo robí, mal osoh len sám 

pre seba, bez ohľadu na to, aký dopad a dôsledky to prinesie tým druhým ľudským 

bytostiam. 
 
Takýto človek nedokáže vôbec vidieť a vnímať, čo svojimi rozhodnutiami, slovami a 

skutkami druhým ľudským bytostiam spôsobuje, ale vo svojej bezcitnosti, len chladnokrvne 

kalkuluje, aby dosiahol čo najväčší osoh sám pre seba.  

Takýto človek sa plne podriadi diktátu svojho rozumu a ega a hľadá akékoľvek 

spôsoby a cesty k tomu, aby sám pre seba dosiahol čo najväčší osoh a prospech. 

Tým, že jeho ego povýši jeho osobný prospech nad blaho všetkých ostatných ľudí, 

ktorí sú súčasťou tej spoločnosti, nedokáže vôbec vidieť a ani vnímať, že svojimi 

slovami, rozhodnutiami a skutkami spôsobuje nesmierne utrpenie, poníženie alebo 

krivdu, tým druhým ľudským bytostiam a vo svojej pýche povýšil svoj vlastný prospech 

a osoh na objektívnu pravdu, ktorá pre všetkých ostatných ľudí sa stáva zákonom.  

A vtedy rozum a ego tejto ľudskej bytosti dokáže vytvoriť akékoľvek klamstvá a 

manipulácie, aby dosiahol to, čo on považuje za objektívnu Pravdu pre všetkých.  

A toto je uzatvorený kruh. 

Takáto ľudská bytosť potom dokáže ospravedlňovať svoje vlastné rozhodnutia a 

skutky akýmkoľvek spôsobom, v hlbokom presvedčení, že ona koná pre blaho a prospech 

všetkých ostatných ľudí, ktorí sú súčasťou tej spoločnosti. 

A ak sa náhodou komukoľvek z tých druhých ľudí niečo stane, je to zanedbateľná 

okolnosť pretože táto ľudská bytosť koná podľa príslovia, že keď sa rúbe drevo, lietajú 

triesky. A tá jedna malá trieska je predsa pre  túto ľudskú bytosť úplne zanedbateľná voči 

osohu, ktorý to pre všetkých ostatných ľudí prinesie.  

Skutočnosť, že táto ľudská bytosť na ceste za tým svojím cieľom obetuje život 

nejakej inej ľudskej bytosti, nie je pre túto ľudskú bytosť vôbec podstatná, pretože pre 

jej ego je najdôležitejšie dosiahnutie práve toho cieľa a to za akúkoľvek cenu.  

Ak sa tento model správania, čiže tieto “zadné vrátka”, vytvorí reťazením 

rôznych manipulácií, získa táto ľudská bytosť postupne v spoločnosti veľmi veľkú moc 

a môžeme povedať, že táto moc je až absolútna. 

Ego tejto ľudskej bytosti potom tento model správania “zadné vrátka” naplno 

rozvinie  a tak táto ľudská bytosť dokáže sama pred sebou ospravedlniť akékoľvek 

svoje rozhodnutia a skutky aj za cenu miliónov ľudských životov. 

A toto je uzatvorený kruh. 


