
ZADNÉ VRÁTKA – 4.časť 
 

Ja sama, ako ten starší muž, som bola iniciátorom tej vzbury proti tyranskému 

panovníkovi, aby sme hájili svoje základné právo na život. 

 Niektorí muži vo väzení sa však potom na mňa hnevali a povedali mi: že sme nikdy  

nemali povstať proti tomu  tyranovi a že mi nikdy neodpustia, že som sa postavila na odpor 

proti panovníkovi.  

Aj ja sama ako ten starší muž, som mala v sebe pýchu, pretože v tej pýche obete som 

sa rozhodol bojovať za to “právo na život” aj za  cenu straty našich životov a životov našich 

blízkych, pretože som vtedy ako ten muž nepochopil, že nič nie je viac ako život a rozhodoval 

som sa v pýche obete a  nie v Láske.  

Keby som sa dokázala rozhodnúť v Láske, dokázala by som zobrať svoju 

rodinu a odísť odtiaľ preč bez boja.  

Ale rozhodla som sa zostať a bojovať, pretože som tam nedokázala nechať 

majetok, ktorý sme vybudovali a vlastnili. Práve tým bojom sme prišli o všetko, 

nielen o majetok, ale najmä o naše životy.  

Ja som konala z pýchy obete a ten vládca konal z prejavenej pýchy 

nadradenosti, nadutosti, svojej neomylnosti a povýšenosti a práve preto nás 

dokázal všetkých pokoriť.  

Tu je dôležité si uvedomiť, že nič nie je čierne a nič nie je biele a každá 

akcia vyvolá rovnako veľkú reakciu.  

Práve preto, že sme sa postavili na odpor a rozhodli bojovať, odpoveďou 

krutého, nadutého a povýšeneckého panovníka bol potom boj vo forme pomsty. 

Tým, že sme boli v pýche obete sme bojovali a on bol v prejavenej pýche 

nadradenosti, nadutosti a povýšenosti a tak sa potom všetkým veľmi  kruto 

pomstil.  

A toto je uzatvorený kruh, v ktorom prejavená pýcha sa vždy snaží 

pokoriť skrytú pýchu obete, ak akýmkoľvek spôsobom začne voči tej prejavenej 

pýche bojovať.  
 

A teraz si uvedomte, že tu neexistuje žiadny víťaz. Sú len porazení.  

V tomto prípade vyhráva len energeticka rovina pýchy, pretože tie ľudské 

bytosti nielen zlomí, pokorí a poníži, ale zároveň im aj zatvorí srdce pred láskou a 

oni sa stanú krutou, chladnou a bezcitnou ľudskou bytosťou. 

 V tomto prípade obidve strany prijmú tento vzorec správania “zadné 

vrátka” za svoj vlastný a on sa potom prejavuje sa v každodennom živote ľudskej 

bytosti nielen v tých veľkých veciach, keď sa rozhoduje o živote, ale v podstate je 

súčasťou vašich rozhodnutí vždy, keď klamete, keď čokoľvek čo slúbite aj tak 

nedodržíte.  

A rovnako je tento vzorec správania “zadné vrátka” vašou súčasťou aj 

vtedy, keď klamete samých seba.  

A toto je uzatvorený kruh.  



 

A preto som vám povedal, že v prvom rade sa ako ľudská bytosť, 

potrebujete naučiť byť úprimný sami k sebe.  

Potrebujete sa v prvom rade naučiť prestať klamať samých seba.  

Až keď to dokážete a prestanete klamať samých seba, tak ten nevedomý 

vzorec správania “zadné vrátka” rozpustíte.  

A vedzte, že je to o POKORE, pretože len vtedy, keď je vašou súčasťou 

POKORA, dokážete byť k sebe samým a aj k tým druhým úprimný.  

A toto je uzatvorený kruh.  

 

A tento vzorec správania “zadné vrátka”,vám zoberie  POKORU.  

A vždy keď konáte v súlade s týmto vzorcom správania tak vám to zoberie 

POKORU, práve preto, že je to konanie v PÝCHE. 

Rovnako aj všetky sľuby, ktoré v súlade s týmto vzorcom správania- 

“zadné vrátka”,  dáte  komukoľvek s tým vedomím, že ten sľub nikdy nedodržíte, 

ale dáte ho tej druhej ľudskej bytosti len preto, aby ste naplnili jej očakávania, 

uvedomte si, že konáte v pýche, pretože nedokážete byť úprimní a je jedno, či 

sami k sebe alebo k tej druhej ľudskej bytosti a práve toto konanie v pýche, vám  

zoberie vašu pokoru.  

Až keď za to prijmete svoju zodpovednosť a ste požehnaní darom súcitu a 

dokážete s týmto súcitom toto svoje konanie bez podmienok prijať a samým sebe 

bez podmienok odpustiť, vráti sa vám späť vaša POKORA.  

A toto je uzatvorený kruh.  
 

Otázka : Keď si ľudská bytosť v niektorom zo svojich minulých životov vytvorila 

tento vzorec správania, „zadné vrátka“, ktorý vtedy prijala za svoj vlastný a on sa 

zapísal do jej nevedomia, tak potom aj ďalších životoch a aj v živote Tu a Teraz ten 

vzorec správania „ zadné vrátka“ jej ego používa?  

Odpoveď : Áno, ale  nie len energetická rovina vášho ega s vaším podvedomím 

pracuje, ale je tam aj iná  vnútorná rovina.   

Je to „sabotér“, ktorý vám potom bráni konať v prospech samého 

seba. To sú dve energetické roviny v ľudskej bytosti ego a sabotér.   

Ten sabotér ako keby „chráni“ tú ľudskú bytosť, alebo to jej vnútro a je to 

archetyp určitej časti ľudskej bytosti a je súčasťou jej vnútra.  

Sabotér  vznikol v ľudskej bytosti na základe zažitých skúseností a vytvoril sa 

potom v nej vzorec správania, ktorý ten sabotér reprezentuje.  

A potom po mnohých rokoch v tom živote, kedy sa tento vzorec správania 

v ľudskej bytosti vytvoril, alebo aj po mnohých životoch sa ten vzorec správania 

v ľudskej bytosti prejavuje v dôsledku podobných situácií, na základe, ktorých sa 

vytvoril v minulosti, či v minulých životoch  v tých reálnych situáciách.  



Ten sabotér potom vytvára  v ľudskej bytosti nespokojnosť práve cez to 

neprijatie tých situácií, ktoré nastanú, alebo v dôsledku akýchkoľvek 

vytvorených očakávaní, ktoré sa však nenaplnia.  

Sabotér potom zneužíva a vytvára  v ľudskej bytosti nespokojnosť a tú 

nespokojnosť potom voči nej samej používa.  

Takže takto sabotér vytvára v ľudskej bytosti ten začarovaný kruh, aby 

ona v sebe vytvárala energiu nespokojnosti, alebo akúkoľvek inú negatívnu 

energiu,  z ktorej ten sabotér potom žije.   

Ale tento sabotér je jej súčasť a on nie je nikdy vonku, takže je to vnútorný 

sabotér, lebo ním ľudská bytosť sabotuje samú seba.  

Tej ľudskej bytosti v podstate nikto nič nerobí, ale to je práve 

ROLA, POZÍCIA a PÝCHA OBETE, ktorú cez toho sabotéra si potom vytvára 

ľudská bytosť sama v sebe a stavia sabotéra zoči voči a tak sa sama hádže do 

OBETE a toto sa vytvorí ako dôsledok toho prijatého vzorca správania, ktorý  si 

však tá ľudská bytosť ani neuvedomí, pretože on pôsobí z podvedomej úrovne.  

A toto je uzatvorený kruh. 
 

A deje sa tak dovtedy, kým tento vzorec správania tá ľudská bytosť 

neodhalí.   

Ale treba si uvedomiť, že ten sabotér tým odhalením neprestal existovať, 

lebo ten  vzorec správania „zadné vrátka“ má tá ľudská bytosť stále uložený 

v svojom podvedomí.  

Ľudská bytosť s môže s týmto vzorcom správania „zadné vrátka“ začať 

pracovať, môže ho prekuknúť a tak predísť tomu, aby konala rovnako ako 

v minulosti, alebo v tých minulých životoch, ale aby sa v ďalších situáciach mohla 

rozhodnúť a správať inak, aby mu nedala príležitosť rovnako sa prejaviť ako 

doteraz.  

Je to o tom bdelom žití a uvedomovaní si pri tých konkrétnych situáciách 

ako tento vzorec správania  „zadné vrátka“, ale aj ten „ vnútorný sabotér“ 

pôsobí.  

Sabotér je ako strach a on sa bude vždy snažiť tú ľudskú bytosť ovládnuť. 

A je to o tom či mu tá ľudská bytosť dá ten priestor, aby sa rovnako 

prejavil ako doteraz a ona tomu podľadne, alebo to pochopí a bude konať iným 

spôsobom a tak nevytvorí tie podmienky pre to, aby sabotér ten svoj priestor 

dostal a potom ju ovládal.  

Toto potrebuje každá ľudská bytosť, ktorá v sebe samej tento vzorec 

správania vytvorila,  trénovať, aby získala prax a vedela ho sama v sebe odhaliť. 

A toto je uzatvorený kruh. 


