
 
 
Jaká je pomoc do dnešních dní … ?  
Ti ,co   již vědí , že ta nejdůležitější rozhodnutí se  dějí na pro 
nás neviditelné úrovni si také uvědomují , že  obrovskou silou je 
myšlenka a modlitba.  
 
Miluji bližního svého jako sebe samého . 
 Ano a jsou muslimové naši bližní ?   Zepejme se kdo je bližní ? 
Bližní   nebo blízký je ten , co nám stojí blízko , vyzařováním ,  
rodově , geneticky , názorově , pocitově ,  kultůrou a stylem 
života , hodnotami, vírou . 
 
Oni   se stali zajatci a otroci , mnozí si to ani neuvědomují ,toho 
nejnižšího z nejnižších . /a to platí pro  všechny služebníky 
temna /  
Jak  někdo může   uvěřit tomu ,že se dostane do ráje ,když 
někomu ublíží ???     Nebo spáchá jiný zločin?   Jak by asi ten 
ráj vypadal ?  
Jak by  se asi cítili  ti, kdo zločiny  páší , jak na běžícím pásu a 
nyní se dostanou někam ,kde vládne mír ,pokoj a láska? Co by 
tam asi tak dělali ?Vždyť to je vlastně to ,co oni popírají . 
 Ani oni by se v tom necítitli dobře.  
 

Neboť  ten, kdo vstupuje, vstupuje proto, že již má a 
vládne těmito atributy  tedy láskou , soucitem , 
pokojem , mírem . Nezískává je až tam … , ale proto 
,že je již má ,může vstoupit . ¨ 
 
Oni  uvěřili    lžím  . tedy ,  
                nesdílím s nimi blízkost ani  jednotu ..  
 
Ale  .. . jsou to lidé a nemocní , hodně nemocní .  
Oni se staví do role nepřátel  . 
Nepřátel se nelekejme  ,na množství nehleďme !  Neboť za 
námi je pravda  a síla pozitivního vesmíru .  vyzařujme  to .   
 



 
A  proto   přichází na řadu Ježíšovo - miluj nepřáteli své  , to je 
tedy dost obtížné ,ale jsem přesvědčena ,  že zatím postačí , 
když člověk nebude   pociťivat  nenávist   . Neboť by tím jen 
posiloval to, co nechce. A jak tedy pomoci nám i jim  ?  
 
 
Přímluvné modlitby  mají obrovskou sílu .Neboť dávají  naději 
těm ,kteří již ztratili vládu nas svým životem , nad svým 
myšlením  a rozhodováním.  
Dává naději těm, kteří již přestali rozlišovat dobré od špatného .  
Dává naději ,že jim  ten milosrdný  hodí záchranné lano   a 
bude přichystáno  stále a kdykoliv jim proběhne v hlavě  
milosrdná  myšlenka .  
Přímluvná modlitba nabízí a poslytuje pomoc / tu skutečnou /a 
to i těm kteří jí odmítají  a dle zákona svobodné vůle by byli již 
ztraceni , ale skutečná láska ta bdí … 
 
 Prosím a žádám aby  Kristus  
na ně posvítil aby je osvítil a aby oni sami uznali , že jejich víra 
je zvrácená a krutá aby oni sami řekli , tohle už ne ,  tohle už 
nechceme . Aby I oni  řekli - i my chceme žít v míru s 
ostatními bytostmi . Aby oni sami pochopili svůj   omyl a 
vzdali se otroctví  v satanově říši .  
Neboť potom  by nepáchali to  ,co druzí nechtějí  
 
A nás aby ochránil Světlem , které nepustí tmu .  
Ani na pozemské úrovni  , neboť tam kde je Světlo nemůže být 
tma  . jak praví Ježíš .   
 
Tedy BUDIŽ SVĚTLO  !  
 
Nepřátel se nelekejme  ,na množství nehleďme !  Neboť za 
námi je pravda  a síla pozitivního vesmíru .  vyzařujme  to .   
 
D. Růžičková  
 
 



 
 
 


