
ZADNÉ VRÁTKA – 3.časť 
 

ÚCTA k ŽIVOTU je tá vibrácia LÁSKY, ktorá 

tento vzorec správania “zadné vrátka” rozpúšťa.  
Porušením Vesmírneho zákona NEZABIJEŠ, si sami sebe beriete Úctu k životu.  

Nikto iný vám ju nevezme.  

Len VY SAMI si ju zoberiete a preto ju strácate.  

Keď prijmete ako ľudská bytosť naspäť svoju vlastnú ZODPOVEDNOSŤ za 

svoje myšlienky, slová, rozhodnutia, skutky, pocity a emócie, ste požehnaný SÚCITOM. 

A keď časom  dokážete prestať hodnotiť, porovnávať, kritizovať, ohovárať, 

súdiť a odsudzovať, čiže  prezriete prvotnú manipuláciu strachu - túto hru strachu, 

ktorú s vami už celé veky hrá, tak potom začnete vidieť manipulácie a falošné obrazy 

ktoré strach vytvára k tomu, aby vás prinútil túto hru  s ním hrať.  

Čiže, keď ste ako ľudská bytosť prezreli túto hru strachu a začali ste vidieť tie 

manipulácie a falošné obrazy, ktoré strach vytvára, opäť ste dokázali  vidieť objektívnu 

pravdu a prijali tento Vesmírny zákon – NEZABIJEŠ, ako svoju súčasť a vtedy je vám 

ako DAR a požehnanie vrátená späť Úcta k životu ako takému. 

A toto je uzatvorený kruh.  
 

Práve vibráciou Úcty k životu, ktorá bola  v tomto prípade tej ľudskej bytosti 

vrátená späť, ako jej nedeliteľná, neoddeliteľná a nerozdeliteľná súčasť, môže potom 

tento vzorec správania “zadné vrátka” rozpustiť, pretože ho vytvorila energiou pýchy.  

A energiu pýchy dokáže rozpúšťať ÚCTA a POKORA.  

A toto je uzatvorený kruh.  
 

A rovnako platí, že keď stratíte Úctu, tak stratíte aj Pokoru.  

A tak, keď bola ľudskej bytosti  vrátená späť Úcta k životu, dokázala potom v 

sebe obnoviť aj Pokoru, lebo  Úcta a Pokora sú navzájom spojené nádoby.  

A keď stratíte jednu z nich stratí sa z vášho života aj táto druhá kvalita Lásky.  

A toto je rovnako uzatvorený kruh, pretože všetko zo všetkým súvisí. 

 

Otázka: Vnímam strach niektorých ľudských bytostí vidieť manipulácie 

súčasného diania, ako keby sa nechceli pozrieť  na objektívnu realitu toho, čo sa 

momentálne deje a stále nachádzajú ospravedlnenia súčasnej situácie, namiesto toho 

aby stáli na strane  “pravdy”. Prečo oni nevidia tie manipulácie? 

Odpoveď: Je tu viacej príčin, ktoré s tým ako to majú tieto ľudské bytosti súvisia.  

Sú tu viaceré energetické roviny, ktoré priamo súvisia s konkrétnou ľudskou bytosťou 

a potom je tu ďalšia energetická rovina, ktorá súvisí s dušou tejto ľudskej bytosti. 

Je potrebné si uvedomiť, že každá ľudská bytosť si priniesla do života Tu a Teraz 

skúsenosti zo svojich minulých životov a tieto energie sú jej súčasťou. Sú uložené v  

energetickom poli  ľudskej bytosti a zároveň  sú  to aj mnohé vzorce správania, uložené v jej 

nevedomí. Ďalšia energetická rovina sa vytvorí v živote Tu a Teraz  a sú to prežité skúsenosti  

ľudskej bytosti v  súčasnom živote.  



A ďalšia energetická rovina je rovina duše ľudskej bytosti, ktorá si pre tento život Tu a 

Teraz vybrala svoje poslanie a skúsenosti, ktoré ona chce prežívať.  

A toto všetko spolupôsobí a vytvára myšlienky, rozhodnutia a skutky ľudskej bytosti.  

Keďže každý ste jedinečný, poslanie a skúsenosti  každej ľudskej bytosti sú  rozdielne.  
 

A teraz sa vrátime do toho väzenia. 

Medzi tými mužmi, ktorí v tom väzení zomreli, boli aj takí muži, ktorí po zatvorení do 

väzenia vyhlásili, že bolo veľkou chybou verejne sa postaviť za objektívnu pravdu, ktorú 

vtedy oni sami videli a pomenovali, pretože hoci nikomu nič neurobili a nikomu neublížili,  

stratili možnosť chrániť svoju rodinu, manželku a deti, proste tých, ktorých veľmi milovali.  

Práve strach o ich najbližších, o tých ktorých tak veľmi milovali,  im zobral Vieru, 

Dôveru a Nádej, že sa z toho väzenia dostanú von.  

A to je ďalšia forma, ktorú strach voči ľudským bytostiam používa, že zneužije 

práve Lásku, ktorou milujú svojich blízkych, aby im cez túto Lásku zobral ich vnútornú 

silu, aby im zobral Vieru a Dôveru v samých seba a nakoniec cez stratu Nádeje im 

zobral ich Život.  

Takto si strach našiel cestu, aby zneužil Lásku k tomu, aby ľudskej bytosti zobral 

Vieru, Dôveru, Nádej a Život.  

Keďže títo muži dovolili strachu, aby ich v tom väzení ovládol,  stratili Lásku,  Vieru, 

Dôveru a Nádej a potom upadli do zúfalstva, bezmocnosti a beznádeje a nakoniec zomreli. 

Mnohí z tých mužov v strachu, že nebudú môcť ochrániť svoju rodinu, prisahali sami 

sebe a Bohu, že sa už nikdy viac, za žiadnu cenu verejne nepostavia za objektívnu pravdu,  

aby ju hájili oni sami,  alebo s akýmikoľvek ďalšími ľuďmi.  

A túto svoju prísahu zatiaľ nezrušili, pretože v tom minulom živote s touto prísahou 

zomreli a v ďalších životoch už  vedome o nej nevedeli, ale jej energia ovplyvňovala ich 

konanie z nevedomých rovín. 

Pre tieto ľudské bytosti  je v živote Tu a Teraz jednoduchšie, že tie manipulácie 

nevidia, pretože ich to potom nenúti porušovať tú prísahu, ktorú dali sami sebe v tom väzení. 

Je to ich ochrana, ktorú im pomáha v živote Tu a Teraz vytvárať ich ego, pretože sa 

tak v nich nevytvára  vnútorný tlak, odpor a boj. Takto nemusia bojovať sami so sebou a 

môžu napriek všetkému čo sa deje, zotrvať v Láske.  

Pre tieto ľudské bytosti môže byť veľmi dôležité, aby zotrvali v Láske, pretože to 

súvisí s poslaním, ktoré si ich duša pre tento život vybrala. Ak by porušovali sľub, ktorý dali 

sami sebe pred smrťou vo väzení, tak by sami so sebou bojovali a energia toho vnútorného 

boja, odporu, tlaku a hnevu, by im potom  neumožňovala, aby mohli zotrvať v Láske.  

Je potrebné, aby ste prijali, že každá ľudská bytosť  má svoju vlastnú cestu a poslanie.  

Ľudská bytosť by sa v živote Tu a Teraz potrebovala sama  slobodne rozhodnúť, aby 

zrušila sľub, ktorý dala sama sebe a Bohu v minulom živote pred svojou smrťou v tom väzení 

a potom by mohla konať iným spôsobom tak, aby mohla vidieť manipulácie súčasného diania, 

aby mohla vidieť objektívnu realitu toho, čo sa momentálne deje. A potom má znovu 

posvätné právo sa slobodne rozhodnúť, či sa za tú objektívnu pravdu postaví alebo nie. 

Otázka, ktorú si sa ma spýtala je o Tvojom chcení a je prejavom nedostatku Pokory a 

práve preto nedokážeš bez podmienok prijať to, ako sa tí ľudia Tu a Teraz rozhodujú a 

konajú.  Je potrebné, si uvedomiť, že každý z vás, je na svojej ceste a má svoje poslanie.  



Keď dokážete rozpustiť  vzorce správania, ktoré ste VY SAMI v sebe vytvorili, 

dokážete bez podmienok prijať konanie druhých ľudských bytostí práve preto, že 

dokážete bez podmienok prijať samých seba.  

Je to tak preto, že to, čo nedokážete dať sami sebe, nedokážete dať tým druhým.  

A tak aj podľa tohto môžete vidieť, kde sa na svojej ceste nachádzate.  

 

Teraz  vám poviem, prečo to bolo pre tých  mužov v tom väzení, tak nesmierne ťažké.  

Keď týchto všetkých mužov, ktorí sa postavili za pravdu a právo na slobodný život,  tá 

tyranská moc zajala, pred ich očami zobrali ich manželkám ich deti s tým, že deti vrátia 

ženám až vtedy, keď všetci muži odvolajú svoje vyhlásenia a prisahajú panovníkovi absolútnu 

poslušnosť a vernosť a keď odprisahajú, že sa už nikdy proti nemu nepostavia.  

A všetci tí muži urobili presne to, čo ten panovník od nich žiadal, ale on potom 

nevrátil tie deti ich manželkám.  

Všetky deti prikázal naložiť na vozy a potom ich nechal odviezť preč do svojho 

paláca, aby mu slúžili ako otroci. 

Všetky deti plakali a volali na svojich otcov, aby im pomohli, že oni chcú zostať so 

svojimi mamičkami.  

Avšak tí muži boli bezmocní a  nemohli nič urobiť a len tam stáli s okovami na nohách 

a nemohli utekať, dokonca ani kráčať, pretože navzájom boli jeden o druhého priviazaní.  

Vojaci nechali plačúce deti na vozoch a vyzliekli tým mužom košele a pred tými 

deťmi a manželkami ich potom bičovali.  

Tí muži, ktorí prežili bičovanie, boli potom odvezení do toho vlhkého väzenia. 

Práve preto potom veľa z mužov tak skoro zomrelo, lebo sa im tie rany po bičovaní 

zapálili, lebo oni stratili Vieru, Dôveru a Nádej, že svoje deti a manželky ešte niekedy uvidia.  

Ten panovník ako ľudská bytosť v tom živote fungoval so vzorcom správania  “zadné 

vrátka” a tak ani jeden zo svojich sľubov nikdy nedodržal.  

A aj keď tí muži urobili presne to, čo panovník od nich chcel, nevrátil ich matkám deti 

a ani ich samých neprepustil.   

Práve naopak, potom ako nechal mužov bičovať, obrátil svoju pozornosť k ženám a 

začal si spomedzi žien vyberať tie, ktoré sa mu zapáčili, aby si ich odviedol k sebe do paláca, 

aby sa stali jeho milenkami a porodili mu ďalších potomkov. 

Mnohé zo žien, ktoré sa mu zapáčili, mu však v hneve odpovedali, že radšej zomrú, 

než by sa mali stať jeho milenkou a než by jemu mali porodiť syna. A ten panovník “bez 

mihnutia oka” vytiahol dýku a povedal im, že oni samé rozhodli o svojom osude  a podrezal 

im hrdlo. Avšak niektoré z tých žien boli tehotné a pod srdcom nosili ďalší život.  

A tak pýcha zmarila ďalšie životy, nie len jeden život.  

A tak z mnohých rodín nakoniec prežili len tie malé deti, ktoré vojaci odviezli na 

vozoch  a ktoré v paláci toho tyrana veľmi rýchlo odpozorovali, čo je potrebné robiť,  aby si 

zachovali život a tak si tento vzorec správania, “zadné vrátka”, sami v sebe osvojili.  

Tieto deti sa potom chovali tak, ako to odpozorovali od ostatných ľudí a ako sa 

chovali všetci ľudia v paláci, pretože tam vládlo klamstvo, manipulácia, podvod, lož, pýcha a 

najmä strach.  

Deti sa potom naučili v tom paláci práve vďaka tomuto vzorcu, “zadné vrátka” , 

fungovať a prežiť.  


