
ZADNÉ VRÁTKA – 2.časť 
 

Tento model správania “zadné vrátka”  dostal reťazením maminupácií k moci Stalina, 

Napoleona, Hitlera, ale používali ho aj  Rímski cisári ako bol Cezar, Nero, Caligula, ako aj 

mnohí ďalší vládcovia, ktorí mali v rukách absolútnu moc a ktorí používaním tohto vzorca 

správania, “zadné vrátka” ,  priniesli nesmierne veľké utrpenie miliónom ľudských bytostí.  

Kvôli vlastnej pýche tieto ľudské bytosti nedokázali vidieť ako ich vlastné ego 

manipulovalo. A zároveň  prostredníctvom týchto manipulácii tieto ľudské bytosti získavali 

stále väčšiu a väčšiu moc.  

Toto je dôsledok pôsobenia Vesmírneho zákona: Ako hore, tak dole, ako vo 

veľkom tak v malom a ako vo vnútri, tak navonok, pretože práve to, čo sa dialo vo 

vnútri tejto ľudskej bytosti sa premietalo smerom von do spoločnosti, ktorá im túto moc 

na základe manipulácie, ktorú táto ľudská bytosť sama robila, odovzdávala.  

A dialo sa tak práve preto, že s týmto vzorcom správania “zadné vrátka” táto 

ľudská bytosť neprijímala svoju zodpovednosť za svoje myšlienky, slová, rozhodnutia a 

skutky, ale vplnej miere ju prenášala na tie ľudské bytosti, ktoré tými manipuláciami 

pokorovala a ponižovala a oni túto Zodpovednosť prijímali a tak jej odovzdávali stále 

väčšiu a väčšiu moc, práve tým, že prijímali Zodpovednosť za myšlienky, slová, 

rozhodnutia a skutky tejto bytosti sami na seba.  

Práve reťazením týchto manipulácií nedokázali vidieť, že prijímajú 

zodpovednosť tejto bytosti  sami na seba a tak nedokážu prijať zodpovednosť za svoje 

vlastné rozhodnutia, aby a postavili sami za seba a svoju vlastnú zodpovednosť 

odovzdali tejto bytosti, aby za nich rozhodovala, čím zase rástla jej  moc.  

Čím väčší počet ľudských bytostí prijal do svojich energetických rovín 

Zodpovednosť  tejto bytosti za jej myšlienky, slová, rozhodnutia a skutky, tým 

bezohľadnejšie voči ostatným ľudským bytostiam konala, pretože jej moc bola stále 

väčšia  a väčšia.  

Jej moc bola priamo úmerná počtu ľudských bytostí, ktoré prijali jej 

Zodpovednosť sami na seba a prijali jej myšlienky, slová, rozhodnutia a skutky za svoje 

vlastné, práve tým, že nedokázali vidieť manipulácie, ktoré tento vzorec správania 

“zadné vrátka” vytvoril.  

Čím väčšiu moc táto ľudská bytosť získala, tým krutejšie, bezohľadnejšie a 

bezcitnejšie sa rozhodovala a konala voči ostatným ľudským bytostiam, ktoré vo svojej 

pýche považovala za menejcenné.  

Pýcha tejto ľudskej bytosti, ktorú jej dáva tento pocit moci nad ostatnými 

ľudskými bytosťami, je samozrejme  falošným obrazom toho, že ona koná pre blaho 

druhých ľudských bytostí, v nej potom vytvorí nepredstaviteľne veľký nevedomý 

strach, aby o svoju moc neprišla a v tejto chvíli je táto ľudská bytosť doslova schopná 

urobiť čokoľvek, aby o svoju moc neprišla a tak je schopná obetovať akúkoľvek ľudskú 

bytosť a to aj krv svojej vlastnej krvi a to aj svojich vlastných potomkov.  

Táto ľudská bytosť  je zaslepená svojou vlastou mocou, postavením a 

bohatstvom, ktoré v spoločnosti má a okrem toho nič iné nedokáže vidieť a vnímať.  



Je schopná veľmi krutým spôsobom sa pomstiť každému človeku, ktorý sa 

pokúsi ju o túto moc, postavenie, alebo bohatstvo pripraviť.  

A koná tak preto, že v  srdci tejto ľudskej bytosti neprebýva žiadna Láska a tak 

nemá žiadny Súcit, nie je jej súčasťou Láskavosť a ani Pokora a preto nemá vôbec 

žiadnu Úctu k životu ako takému. A toto je uzatvorený kruh. 

V živote, v ktorom ľudská bytosť tento vzorec správanie čiže “zadné vrátka”  vytvorí, 

nedokáže z neho vystúpiť von, pretože pýcha moci, ktorá tú ľudskú bytosť opantá, je tak 

nesmierne silná, že ju na jednej strane úplne zaslepí a ona nedokáže vidieť objektívnu pravdu 

a dôsledky svojich skutkov  a  je stále je presvedčená a ona koná dobro a koná v prospech 

tých druhých ľudských bytostí.  

A po druhé táto pýcha ju zo svojej moci neprepustí a s touto pýchou, či už v tej 

prejavenej forme nadradenosti, nadutosi, dôležitosti, neomylnosti, absolútnej moci a 

povýšenosti nad všetky ostatné ľudské bytosti, alebo v tej pýche obete potom zomiera, ale 

nikdy v tom živote nedokáže prijať, že sa v svojich rozhodnutiach a skutkoch mohla mýliť, 

pretože jej to pýcha moci nedovolí.  

Tento vzorec správania,  “zadné vrátka”,  môže táto ľudská bytosť vysporiadať 

až vtedy a v tom živote, keď sa opäť dokáže naplniť Súcitom, Láskavosťou a Pokorou, 

aby jej Láska, Viera, Dôvera a Nádej pomohli ukázat a vidieť objektívnu pravdu jej 

rozhodnutí a skutkov a najmä tých dôsledkov, ktoré jej rozhodnutia a skutky priniesli 

tým druhým ľudským bytostiam.   

Je potrebné aby ste si uvedomili, že ak sa ľudská bytosť uzatvorí pred Láskou, tak 

Viera a Dôvera, ktorú táto ľudská bytosť  vytvára je falošná viera a dôvera, pretože súčasťou 

tejto ľudskej bytosti nie je Súcit, Pokora ani Láskavosť.  

Preto až v tom živote, v ktorom sa táto ľudská bytosť dokáže znovu Láske 

otvoriť a svojim VEDOMÝM a SLOBODNÝM ROZHODNUTÍM sa opäť rozhodne 

kráčať cestou Lásky môže tento vzorec správania, tzv. “zadné vrátka”, ktorý sama v 

sebe v predchádzajúcich životoch vytvorila, začať vysporiadať, pretože už dokáže prijať 

ZODPOVEDNOSŤ za svoje myšlienky, slová, rozhodnutia a skutky, pretože je jej 

súčasťou Súcit, ktorý v tých predchádzajúcich životoch nemala a tak jej môže 

energetická rovina  milosrdenstva vrátiť späť energie, ktoré svojimi myšlienkami, 

slovami, rozhodnutiami a skutkami vytvorila, ale za ktoré v tých predchádzajúcich 

životoch neprijala svoju ZODPOVEDNOSŤ.  

A toto je uzatvorený kruh. 

A tak až v tomto živote, v ktorom má ľudská bytosť opäť v sebe Vieru a Dôveru, 

Milosrdenstvo, Súcit  a Milosť všetkých tých ľudských bytostí, ktoré pokorovala, 

ponížila, ktorým akýmkoľvek spôsobom ublížila, či ich zabila, že jej oni ODPUSTIA, 

aby v Láske a Milosti Odpustenia  sebe samej mohla všetky tieto energie transformovať 

na Lásku a prijať ich ako prežitú skúsenosť.  

Pokiaľ nie je súčasťou tejto ľudskej bytosti Láska, nemá v sebe Vieru a Dôveru, 

že by jej tie druhé ľudské bytosti odpustili, pretože ani ona sama nedokáže odpúšťať, 

energetická roviny  milosrdenstva nesie všetky energie za túto ľudskú bytosť a tento 

vzorec chovania tzv. ”zadké vrátka”  jej nie je zvedomený, pretože by vo vzťahu k sebe 

samej nedokázala svoje rozhodnutia a skutky prijať, aby mohla energie, ktoré ona sama 

vytvorila, vysporiadať a v Láske a milosti odpustenia ich transformovať na Lásku.  



Avšak ego ľudskej bytosti o existencii tohto vzorca správania tzv. “ zadné vrátka “  vie 

a preto ho z nevedomých rovín opakovane dokáže používať aj v tých ďalších životoch a tak 

táto ľudská bytosť aj napriek tomu, že sa pred svojím narodením rozhodne, že tento vzorec 

správania chce rozpustiť, tak to nedokáže urobiť, pretože sa neotvorila Láske.  

A tak opäť koná rovnako a podporí tento vzorec správania “zadné vrátka”.  

Práve tým, že tento vzorec správania, “zadné vrátka”,  pomáha egu tvoriť 

energetická rovina pýchy v tej prejavenej forme nadradenosti, nadutosti, dôležitosti, či 

povýšenosti a potom ho rovnako podporuje aj v tej skrytej forme – v pozícii obete a 

pýcha ako taká sa dokáže schovať za čokoľvek a tak pomáha energetickej rovine vášho 

ega vytvárať akékoľvek falošné predstavy a vášmu rozumu pomáha vytvárať 

výhovorky, aby ste umlčali svoje svedomie a ospravedlnili svoje rozhodnutia a skutky 

konané bez Lásky.  

S týmto procesom je spojený Vesmírny zákon, ktorý je vyjadrený jedným 

jediným slovom NEZABIJEŠ. Tento Vesmírny zákon - NEZABIJEŠ, súvisí s posvätným 

darom života, ktorý bol každej ľudskej bytosti darovaný a žiadna ľudská bytosť  za 

žiadnych okolností nemá právo tento dar života inej ľudskej bytosti zobrať.  

Práve tento vzorec správania tzv. ”zadné vrátka” vám tento posvätný zákon – 

NEZABIJEŠ, pomáha porušovať a porušujete ho práve vo svojej nesmiernej pýche.  

Tento vzorec správania ”zadné vrátka” vytvorilo v ľudskej bytosti Ego a Pýcha. 

A umožnil to strach tým, že ste prijali jeho hru, ktorú vám ponúkol - Prvotnú 

manipulácia strachu. A tým, že ste sa naučili hodnotiť, porovnávať, kritizovať, 

ohovárať, súdiť a odsudzovať, umožnili ste pýche a svojmu egu, aby tento vzorec 

správania “zadné vrátka” vo vás, ľudských bytostiach,  vytvoril.  

A toto je uzatvorený kruh. 
 

A teraz si povieme akým spôsobom môžete z tohto kruhu vystúpiť von. 

Keď ako ľudská bytosť dokážete vo svojom živote prijať vlastnú 

ZODPOVEDNOSŤ za svoje myšlienky, slová, rozhodnutia , skutky, pocity a emócie 

dostanete ako požehnanie dar Súcitu.  

A práve SÚCIT, ktorý k vám príde ako DAR a  požehnanie, dokáže otvoriť vaše 

srdce LÁSKE, aby mohla doň LÁSKA vstupovať, pretože SÚCIT otvorí ten zámok, 

ktorý na vašom srdci vytvorila pýcha a to v akejkoľvek forme, či už prejavenej pýche 

nadradenosti, nadutosti, dôležitosti, povýšenosti, či neomylnosti, alebo tej neprejavenej 

forme, čiže v pýche obete, ale zároveň aj strach.  

A keď začne do vášho srdca vstupovať LÁSKA, tak ona rozpúšťa ten závoj 

zaslepenosti, ktorý vo vás vytvorila pýcha, aby ste mohli začať vidieť to, čo sa práve 

deje, pretože energia LÁSKY a SÚCITU vám pomohla k tomu, aby ste prestali 

hodnotiť, porovnávať, kritizovať, ohovárať, súdiť a odsudzovať tých druhých, ale 

najmä samých seba. Tým, že prestanete hrať túto hru strachu – prvotnú manipuláciu 

strachu, vám práve SÚCIT, pomôže zrodiť LÁSKAVOSŤ a POKORU a vráti sa vám 

Úcta k životu ako takému. 

Práve táto hlboká Úcta k životu, dokáže rozpustiť tento vzorec spravania “zadné 

vrátka”, pretože si začnete vážiť a ctiť každý život každej  jednej ľudskej bytosti.  

A toto je uzatvorený kruh.  


