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Dedykuję tę książkę mojej mamie,
Sonii Polixenii.

To ona pokazała mi siłę modlitwy.
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WPROWADZENIE

Modliłam się, od kiedy jestem w stanie sięgnąć 
pamięcią.

W bardzo wczesnym dzieciństwie wzno-
siłam modły do mojego Anioła Stróża, Jezusa 
oraz pełnego miłości i wiecznie obecnego Naj-
świętszego Boga Ojca i Matki. Wszystkich ich 
prosiłam o miłość i ochronę dla siebie oraz po-
zostałych członków mojej rodziny. Gdy byłam 
nastolatką, dodałam do swojego repertuaru 
modlitw te o właściwe decyzje i bezpieczeń-
stwo… oraz o pomoc w znalezieniu chłopaka. 
Jako młoda kobieta, tak naprawdę dopiero roz-
poczynająca start w dorosłe życie, dołożyłam 
do modlitewnika prośby o bezpieczeństwo, 
umniejszenie poczucia osamotnienia i odczu-
wanego przeze mnie strachu oraz o wsparcie 
na podłożu finansowym, a konkretnie w kwe-
stii ułatwienia opłacania rachunków.

W pracy zaczęłam modlić się o zdrowie 
i dobrobyt moich klientów oraz uczniów. Kie-
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rowałam również prośby w intencji rozwiania 
ich obaw i wątpliwości.

Kiedy wyszłam za mąż oraz po powiększeniu 
się naszej rodziny, dodałam do modlitw te w in-
tencji moich dzieci, męża oraz jego rodziny. Prosi-
łam również o pomoc w rozwiązaniu wszystkich 
nękających ich problemów i trudnych decyzji, 
z jakimi przyszło się zmierzyć naszej rodzinie. 
Przez całe swoje życie modliłam się również 
o swoich przyjaciół i ludzi w potrzebie.

Intencje modlitw rozwijały się wraz z moim 
wzrostem. Jednocześnie zwiększała się rów-
nież liczba modlitw, które zostały wysłucha-
ne. W rezultacie nie potrafiłam wyobrazić 
sobie swojego życia bez modlitwy. Wydawało 
mi się, że życie bez niej przypominałoby pró-
by przetrwania bez tlenu. Modlitwa przynosiła 
ukojenie mojej duszy i pocieszała mój pełen 
niepokoju umysł. Była mi potrzebna do życia 
tak samo jak powietrze.

Modlitwa odciąga cię od obaw opartych 
na ego i nakierowuje twoją uwagę wprost na 
prawdę płynącą z serca. To przecież tam swo-
je źródło znajdują miłość i wsparcie. Modlitwa 
zachęca cię do oddania kontroli i poddania 
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wszelkich twoich zmartwień i wątpliwości 
sile wyższej. Zapewnia ci chwilę wytchnienia 
i zdejmuje całą odpowiedzialność związaną 
z byciem istotą ludzką.

Nade wszystko, modlitwa przypomina nam, 
że nigdy nie jesteśmy sami i zawsze możemy 
liczyć na pomoc Boga. Wystarczy, że Go o nią 
poprosimy. Modlitwa umacnia naszą pewność 
siebie i zapewnia odwagę niezbędną do stłu-
mienia nękającego nas strachu. Pozwala nam 
również kierować się swoją intuicją, podążać 
za podszeptami serca i uwierzyć, że wszystko 
się ułoży po naszej myśli.

Modlenie się zapewniło mi przez te 
wszystkie lata tak wiele ulgi, przewodnictwa, 
wsparcia i komfortu, że zapełniłam tekstami 
poszczególnych osobistych modlitw niezliczo-
ną ilość pamiętników. Za każdym razem, gdy je 
przeglądam i wracam do nich myślami, jestem 
zdumiona tym, jak wiele moich modlitw zosta-
ło wysłuchanych.

Dla mnie modlenie się jest bardzo osobistą 
rozmową z moim pełnym miłości Stwórcą. To 
czas, w którym mogę podzielić się z nim swoimi 
obawami, lękami, bólem i ranami. To wtedy 
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mogę poprosić Boga o wsparcie we wszystkim, 
z czym aktualnie muszę się zmierzyć. To czas 
na otwarcie serca i ulokowanie własnej wiary 
w czymś większym niż moje własne ogranicze-
nia. Czas ten pozwala mi pozostać silną, trzeź-
wo myślącą i kochającą, niezależnie od tego, co 
mnie czeka w najbliższej przyszłości.

Modlitwa jest również czasem przezna-
czonym na świętowanie. Codziennie modlę 
się, by podziękować za wszystko, czego do-
świadczyłam podczas ostatniej doby. Składam 
podziękowania za wszelkie możliwości i bło-
gosławieństwa, jakie zesłało mi życie, oraz za 
wszelką pomoc, którą mi zesłano, a z której ist-
nienia nie zawsze mogę zdawać sobie sprawę.

Modlitwa w skrajnie trudnych 
przypadkach

Kilka lat temu przeżyłam bardzo ciężkie chwi-
le. Wtedy właśnie musiałam stawić czoła, na 
przestrzeni zaledwie sześciu tygodni, niespo-
dziewanej śmierci mojego brata oraz taty. Co 
więcej, w tym samym czasie doszło do implozji 
mojego trzydziestoletniego małżeństwa.
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Osamotniona i wypełniona żalem oraz 
gniewem padłam na kolana i zaczęłam modlić 
się o uzdrowienie. Nic innego nie było w stanie 
przynieść mi w tym czasie ulgi. W odpowiedzi 
na modlitwy poczułam intuicyjną chęć samot-
nego przejścia legendarnej, starożytnej, ośmiu-
setkilometrowej pielgrzymki. Mowa o Drodze 
św. Jakuba (Camino de Santiago). Ciągnie się 
ona przez Pireneje i Hiszpanię. Postąpiłam 
w zgodzie ze swoimi odczuciami. Doświad-
czeniami z tamtej wędrówki podzieliłam się 
w swojej książce zatytułowanej Walking Home: 
A Pilgrimage from Humbled to Healed*.

Z modlitwą w charakterze mojego nie-
ustannego towarzysza, będącego zarazem źró-
dłem ogromnej siły, byłam w stanie ukończyć 
tę uciążliwą podróż, wędrując głównie podczas 
niepogody, pomimo przebytej krótko przedtem 
operacji kolana i z praktycznie zerowym do-
świadczeniem (jak również przygotowaniem, 
skoro o tym mowa) w długodystansowych pie-
szych wędrówkach. Z mocą modlitwy popycha-

* Inną poruszającą historię duchowej podróży można znaleźć w książce Ka-
ren Henson Jones zatytułowanej „Na krawędzi śmierci”. Publikacja dostęp-
na jest w sklepie www.talizman.pl (przyp. wyd. pol.).
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jącą mnie do przodu ostatecznie ukończyłam 
pielgrzymkę i tym samym uleczyłam swoje ży-
cie z trawiącego je niewypowiedzianego bólu 
oraz smutku. W tym samym czasie odkryłam 
również głęboki i trwały spokój w głębi własne-
go serca.

To właśnie moc modlitwy, jakiej doświad-
czyłam podczas tej wędrówki, zainspirowała 
mnie do napisania niniejszej książki.

Bardziej niż w jakimkolwiek innym mo-
mencie całego mojego życia potrzebowałam do-
datkowej pomocy i intensywnie o nią prosiłam. 
Tym samym błagałam o wsparcie w radzeniu 
sobie z pojawiającymi się przede mną wyzwa-
niami. Robiłam to poprzez nieustanne powta-
rzanie modlitw, zarówno pisanych na kartkach, 
jak i wypowiadanych na głos. Jeśli było to ko-
nieczne, powracałam do nich kilkakrotnie pod-
czas jednego dnia. Wszystko to miało na celu 
umożliwić mi trzeźwą ocenę sytuacji, podnieść 
na duchu i pozwolić pójść naprzód z poczuciem 
doświadczonej łaski. Były momenty, w których 
moje modlitwy składały się tylko ze słów Pro-
szę, pomóż mi oraz Dziękuję. Dziękuję. Z góry 
dziękuję za odpowiedź na moją modlitwę. To 
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wystarczyło. Moje modlitwy zostały wysłucha-
ne, a udzielona na nie odpowiedź przerosła 
moje wszelkie oczekiwania.

Wierzę, że ty również możesz doświadczyć 
takiej samej ulgi i wewnętrznego przewodnic-
twa, jakie dane mi było poczuć dzięki zadzi-
wiającej mocy modlitwy.

Podczas podróży, jaką jest nasze życie, za-
wsze pojawiają się okazje, podczas których 
prosimy o wsparcie naszego duchowego roz-
woju. Te przejścia na wyższy poziom mogą 
być bardzo wymagające, a nawet przerażają-
ce. Mowa o momentach, w których musimy 
stawić czoła gwałtownym i niespodziewanym 
zmianom – stracie, śmierci, zdradzie, choro-
bie i wielu innym – bądź też wchodzimy do 
miejsca zwanego „najmroczniejszymi zaka-
markami duszy”. Życie wydaje się przytłacza-
jące i niezadowalające w sposób, którego już 
nie możemy ignorować, wskutek czego wpa-
damy w rozpacz, obawiając się, że zgubiliśmy 
swoją drogę i nigdy nie będziemy w stanie 



26

ponownie znaleźć szczęśliwego i pełnego zna-
czenia życia.

Ta książka z modlitwami jest napisana 
szczególnie z myślą o wykorzystywaniu jej 
w takich właśnie wymagających momentach 
duchowego rozwoju. Takie okresy umieszczają 
nas na trasie naszej ukrytej duchowej podró-
ży, którą musimy pokonać, by przeanalizować 
nasz sposób widzenia i podejście do rozmaitych 
tematów. Jest to znakomita okazja, by poddać 
analizie siebie, nasze związki oraz czyny – za-
równo te w życiu prywatnym, jak i zawodowym 
– żeby sprawdzić, czy żyjemy w zgodzie ze swo-
im najpełniejszym i najbardziej autentycznym 
potencjałem duchowym. Jeśli nie, musimy 
znaleźć w sobie odwagę, by uczynić zmiany 
niezbędne do powrotu na właściwą ścieżkę, 
prowadzącą wprost ku naszemu prawdziwemu 
ja. Są to momenty, w których zostajemy wezwa-
ni do wzięcia odpowiedzialności za swoje życie 
i zrobienia wszystkiego, co w naszej mocy, by 
żyć jako w pełni świadomi, zadowoleni i posia-
dający cel uduchowieni dorośli.

Wewnętrzna duchowa podróż ma miejsce 
wtedy, gdy jesteśmy zaproszeni do odrzucenia 
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przekonań i zachowań, które już nam nie służą, 
i odrzucenia wszelkich skłonności do stawiania 
się w roli ofiary, pogrążania w stagnacji, bier-
ności i samozniszczeniu, które to zachowania 
generują bezsilność, frustrację albo cierpienie 
u nas samych bądź innych ludzi. To nie jest ła-
twe zadanie, lecz podczas niego możemy wyko-
rzystać całą boską pomoc, jaka może być nam 
zesłana. To jest właśnie czas na modlitwę.

Jak ta książka jest rozplanowana

Tak jak każda inna podróż, nasza wspólna wy-
prawa przez kolejne strony tej książki zapewni 
każdemu z nas unikalne wyzwania i okazje do 
dokonania duchowego rozwoju. Podzieliłam 
tę książkę na części odpowiadające poszcze-
gólnym aspektom duchowego rozwoju, dzięki 
czemu będziesz mógł dokonać wewnętrznej 
analizy, a jednocześnie krok po kroku będziesz 
prowadzony naprzód.

Pierwszy fragment został zatytułowany 
Przebudzenie. W tej części znajdziesz modlitwy 
o wspomożenie w przezwyciężaniu braku szczę-
ścia oraz wsparcie w odnajdywaniu odwagi 
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i siły niezbędnej do rozpoznania, które elemen-
ty życia wymagają twojej interwencji. Dotyczy 
to sfer, w których coś nie działa, nie przynosi 
satysfakcji bądź też nie odzwierciedla tego, kim 
jesteś bądź chciałbyś zostać. Modlitwy umiesz-
czone w tej części książki są prośbami o boskie 
wsparcie umożliwiające przejście na prawdziwą 
ścieżkę rozwoju, nawet jeśli początkowo może 
wydawać się to wyjątkowo przytłaczające bądź 
też nawet niemożliwe do osiągnięcia.

Kolejna część, zatytułowana Przygotowa-
nie, oferuje modlitwy mające pomóc ci przy-
gotować się do dokonania wielkich zmian 
w życiu, takich jak stawienie czoła własnym 
strachom, dokonanie przełomów, doświadcza-
nie prawdziwego życia oraz wielu innych… na-
wet jeśli będzie to oznaczało powstanie innych 
rozczarowań bądź też nic nie zmieni w kwestii 
dręczących cię zmartwień.

Następny fragment, zatytułowany Początek 
podróży, oferuje modlitwy, dzięki którym zrzu-
cisz z siebie powłokę dotychczasowego życia 
i zaczniesz wzrastać do nowej egzystencji. Mo-
dlitwy te koncentrują się na zadaniach takich 
jak odkrywanie prawdziwych celów własnej 
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duszy, odzyskanie wiary w siebie oraz uzyska-
nie więzi z planem duchowym na obecne życie.

Kolejne pięć sekcji niniejszej książki za-
pewnia modlitwy o ochronę i uzdrowienie. 
Ochrona w podróży pozwoli ci stworzyć zdrowe 
osobiste granice, odciąć więzi, które nie są do-
bre dla twojej duszy, oraz pozostawać wolnym 
od negatywnych energii, które mogą próbować 
znaleźć do ciebie drogę w czasie, gdy będziesz 
powracał do tego, jaki naprawdę jesteś. Po-
chmurne niebo dotyczy problemów mentalnych, 
które pozbawiają twój umysł spokoju. Deszczo-
we dni skupiają się na emocjonalnych wzlotach 
i upadkach, które to wahania są przyczyną by-
cia nieszczęśliwym. Burze i uderzenia pioru-
nów zachęcają cię do zajęcia się wydarzeniami 
wprowadzającymi w twoim życiu zakłócenia 
oraz walką, która może wytrącać cię z równo-
wagi. Błękitne niebo skupia się na tym, byś wy-
ciągnął odpowiednie nauki z duchowych lekcji, 
ponieważ jest to jedyny sposób na przywróce-
nie wewnętrznego spokoju i równowagi.

W części zatytułowanej Podążanie za zna-
kami znajdziesz zarówno modlitwy pozwa-
lające podążać za subtelnymi, intuicyjnymi 
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znakami oddziałującymi na twoją duszę, jak 
również modlitwy o dokonanie zmian w re-
lacjach międzyludzkich. Chodzi tu zarów-
no o związki, które przestają istnieć, jak i te, 
które masz nadzieję stworzyć w przyszłości. 
Fragment ten zapewni ci również modlitwy 
przydatne w osiąganiu porozumienia z innymi 
ludźmi, szczególnie tymi, z którymi nasze rela-
cje były dalekie od ideału.

Zdjęcie ciężaru zawiera modlitwy pozwa-
lające oderwać się od percepcji opartej na 
ego oraz wzorców zachowań czyniących życie 
trudnym i pełnym bólu. Kolejna część, zatytu-
łowana Współtowarzysze podróży, skupia się 
na modlitwach dotyczących radzenia sobie 
z trudnościami związanymi z innymi ludźmi. 
Znajdziesz tam również modlitwy o przycią-
gnięcie do swojego życia pozytywnych, pełnych 
wsparcia relacji.

Cieszenie się podróżą dostarcza ci modlitwy, 
które pozwalają otworzyć się przed nowymi 
drogami bycia, działania i doświadczania sie-
bie jako boskiego ducha. Pozwalają one rów-
nież przejść na całkowicie nowy, dużo bardziej 
stosowny, podnoszący na duchu i autentyczny 
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sposób życia*. Te modlitwy wspierają twoje peł-
ne zsynchronizowanie się ze swoim duchem 
i świętym planem dla twojej duszy.

Nowe horyzonty to modlitwy w intencji 
znalezienia współczucia, dobroci i wdzięcz-
ności za dostrzegane i doświadczane pięk-
no oraz miłość, które znajdują się wszędzie 
w twoim otoczeniu. Końcowa część, zatytuło-
wana Powrót do domu mojego ducha, kładzie 
nacisk na wdzięczność, miłość, uznanie i bło-
gosławieństwa. Te modlitwy napełnią twoje 
życie wewnętrznym odprężeniem i spokojem.

Z pewnością zauważysz, że każda propono-
wana przeze mnie modlitwa ma taki sam po-
czątek, a mianowicie wezwanie w imię miłości 
i światłości Najświętszego Boga Ojca i Matki. 
Ciągłe powtarzanie tej otwierającej modlitwę 
inwokacji przygotowuje twój umysł do wyci-
szenia i czyni go bardziej wrażliwym na boskie 
wsparcie. Tym samym jesteś w stanie w więk-
szym stopniu otrzymywać miłość i błogosła-
wieństwa, o które prosisz. Co więcej, każda 

* Jak cieszyć się wyjątkowym życiem, opowiada również bestsellerowa au-
torka Barbara DeAngelis w książce „Fizyka duchowa”. Publikacja do naby-
cia w sklepie www.talizman.pl (przyp. wyd. pol.).
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modlitwa kończy się podziękowaniami i wy-
rażeniem wdzięczności za to, że zostanie ona 
wysłuchana. To zakończenie służy za akt wiary 
i pozwala ci oddać swoje modlitwy w ręce Boga.

Jak i kiedy się modlić

Łatwo jest się modlić.
Wszystkim, czego potrzebujesz, by się wła-

ściwie modlić, jest umiejętność odczuwania 
słów modlitwy w swoim sercu. Nie przejmuj 
się niedostatkami wiary. Jeśli odczuwasz wąt-
pliwości, pomódl się o więcej wiary. Ważne, że-
byś był w tym szczery. To wszystko.

Możesz modlić się w ciszy bądź na głos, 
w zależności od tego, którą z tych form prefe-
rujesz. Ja, osobiście, wolę się modlić na głos, 
ponieważ wsłuchiwanie się we własne słowa 
pomaga uciszyć wszelkie pozostałe głosy, jakie 
w innym przypadku mogłyby się uaktywniać 
w mojej głowie. Wycisza to również bardzo 
skutecznie mojego ducha. Oczywiście, głośna 
modlitwa nie jest wskazana we wszystkich ży-
ciowych sytuacjach. Ważne, żebyś miał w tym 
momencie świadomość, że cicha modlitwa jest 
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równie potężna jak głośna. Ważne jest zaprze-
stanie zamartwiania się tym, jak się modlić, 
i po prostu rozpoczęcie modlitwy. To, jak bę-
dziesz się modlił, uzależnione jest wyłącznie od 
ciebie i twoich preferencji.

Jak korzystać z tej książki

Istnieje wiele sposobów korzystania z tej książki:
• Możesz zacząć ją od samego początku 

i odmawiać jedną modlitwę na dobę. Mo-
żesz również chcieć otworzyć określoną 
sekcję książki, wybierając tę, która najle-
piej obrazuje moment życia, w jakim się 
aktualnie znajdujesz. W takim przypadku 
możesz skupić się tylko na modlitwach 
znajdujących się w danej części i je właśnie 
kontemplować.

• Możesz co rano otwierać książkę na przy-
padkowej stronie i traktować znajdującą się 
na niej modlitwę jako element rozpoczynania 
dnia. Jeśli to możliwe, przeczytaj wybraną 
modlitwę na głos, a następnie posiedź przez 
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chwilę bądź dwie w ciszy, koncentrując się na 
odczuciach, jakie modlitwa wywołała w two-
im sercu. Wdychaj słowa modlitwy, a następ-
nie podczas wydechów odsyłaj jej treść Bogu. 
Kiedy już ją Mu odeślesz, pozwól się wyci-
szyć swojemu sercu ze świadomością, że Bóg 
nie tylko otrzyma twoją prośbę, ale również 
na nią odpowie. Miej wiarę i odrzucaj wszel-
kie wątpliwości bądź zmartwienia.

• Jeśli nie będziesz z niej korzystać o poranku, 
możesz otworzyć książkę w ciągu dnia i prze-
czytać zawartą w niej modlitwę, szczególnie 
jeśli dany dzień jest pełen trudnych wyzwań.

• Innym dobrym momentem na modlitwę 
jest czas przed posiłkami. Wypowiedz 
słowa wybranej modlitwy, by nasycić nią 
duszę w takim samym stopniu, w jakim za-
mierzasz pożywieniem nasycić swoje ciało.

• Kolejnym oczywistym momentem wypo-
wiadania słów modlitwy jest czas przed 
pójściem spać. Wtedy również możesz 
otworzyć tę książkę i wypowiedzieć słowa 
modlitw zawartych na jej stronach. Kiedy 
kończysz już swoją dzienną aktywność, mo-
żesz poddać wszystkie swoje zmartwienia 
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i potrzeby Bogu i jego boskim pomocnikom, 
aniołom oraz duchowym przewodnikom, 
by wszyscy oni mogli zajmować się twoimi 
sprawami, podczas gdy sam będziesz rege-
nerował swoje siły w trakcie snu.

Innymi słowy, zawsze jest właściwy mo-
ment na modlitwę. Używaj zatem tej książki za 
każdym razem, gdy będziesz czuł taką potrze-
bę, zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Poniżej 
znajdziesz jeszcze kilka pomocnych zastoso-
wań mojej publikacji:

• Użyj jasnego pisaka, by zakreślić tek-
sty swoich ulubionych modlitw, bądź też 
umieść kolorowe zakładki na stronach za-
wierających modlitwy, które w największym 
stopniu na ciebie oddziałują. Powracanie 
do tych modlitw raz za razem, wypowiada-
nie ich na głos i zawierzanie swoich potrzeb 
Bogu umacnia twoją wiarę.

• Możesz również przeczytać jakąś modlitwę, 
a następnie samodzielnie napisać jej zindy-
widualizowany odpowiednik. Niech moje 
modlitwy służą ci jak trampolina dla serca. 
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Pozwól, by podnosiły cię na duchu w cza-
sie, gdy sam będziesz oczekiwał na wyraże-
nie i wysłanie do Stwórcy swoich własnych 
modlitw.

• No i w końcu, o ile taka idea cię nie odstrę-
cza, wycinaj poruszające cię modlitwy z tej 
książki, a następnie rozwieszaj je w miej-
scach, na które często w ciągu dnia natra-
fia twój wzrok. Modlitwy działają, jeśli ich 
używasz, a rozmieszczenie ich w swoim 
otoczeniu jest znakomitym sposobem na 
zmotywowanie do częstego ich powtarza-
nia. W całym moim domu są porozkładane 
karteczki z modlitwami. Za każdym razem, 
gdy się na którąś z nich natykam, czytam na 
głos zawartą na niej modlitwę. Ogrzewa to 
moje serce, zwiększa duchowy komfort i po-
zwala nawiązać kontakt z Bogiem, na prze-
kór odczuwanemu przeze mnie strachowi.

Wykaż się kreatywnością w korzystaniu 
z mojej książki. Znajdź swój własny sposób 
i uczyń z niej coś, co masz zawsze pod ręką. 
Noś ją ze sobą, ulepszaj, a nade wszystko ko-
rzystaj z niej! Na jej końcu znajdziesz kilka 
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pustych stron, na których możesz notować wła-
sne modlitwy. Spraw, by zawarte tutaj modli-
twy przyniosły twojej duszy spokój, wyciszenie 
i ukojenie. Nade wszystko, pozwól tej publika-
cji ułatwić ci nawiązanie kontaktu z Najświęt-
szym Bogiem Ojcem i Matką, boskim światłem 
pełnym miłości i sercem wszechświata, które 
nieustannie darzy cię najczystszą miłością.

Mam nadzieję, że na kolejnych stronach 
znajdziesz pociechę, pewność, odnowienie wia-
ry i głębsze połączenie z nieskończoną bożą 
miłością. Wierzę, że wszystko to będzie ci to-
warzyszyć w podróży powrotnej do twojego 
najprawdziwszego ja. Jesteś pięknym światłem 
we Wszechświecie, a modlitwy te pozwolą ci 
zdać sobie z tego sprawę.

Ponad wszystkimi modlitwami z tej książki 
jedno jest dla mnie najważniejsze. Pragnę, by ta 
publikacja przyniosła ci spokój w trudnych cza-
sach i pomogła cieszyć się wtedy, gdy dostąpisz 
powodów do radości. Jeśli z niej skorzystasz, je-
stem przekonana, że będzie ci to dane.

Z wyrazami najszczerszej miłości
Sonia
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Witanie zmian
Najświętszy Boże Ojcze i Matko,
Boskie światło pełne miłości
i serce wszechświata,

w całej swej skromności proszę, żeby 
uzdrawiająca moc Twojej łaski pomogła mi 
wyjść naprzeciw zmianom mającym miejsce 
w moim życiu. Chcę się z nimi skonfrontować 
z pewnością siebie oraz przekonaniem, że mają 
one na uwadze moje najwyższe dobro. Modlę 
się w szczególności z myślą o sprawach, któ-
rych zaistnienia nie jestem w stanie obecnie 
połączyć ze swoim najwyższym dobrem. Chcę 
zaakceptować to, że pewnych spraw nie jestem 
w stanie w chwili obecnej pojąć. Modlę się, żeby 
Twoje najświętsze błogosławieństwo rozświe-
tlało moje wewnętrzne światło, podczas gdy 
będę kroczył mglistymi ścieżkami, przez które 
prowadzi mnie twoja pełna miłości obecność. 
Z góry dziękuję, całym moim sercem i całą 
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moją duszą, za odpowiedź na moją modlitwę 
oraz z pewnością, że zostanie ona wysłuchana, 
czekał będę na błogosławieństwa, jakie staną 
się moim udziałem.

Z nieskończoną miłością za okazaną łaskę, 
Amen.
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Zwiększanie rzetelności
Najświętszy Boże Ojcze i Matko,
Boskie światło pełne miłości
i serce wszechświata,

w całej swej skromności proszę, żeby uzdra-
wiająca moc Twojej łaski pomogła mi dotrzymy-
wać słowa, działać w zgodzie z zobowiązaniami 
i świadomością własnych ograniczeń, dzięki 
czemu inni będą mogli na mnie polegać i mi za-
ufać. Modlę się, byś pomógł mi wyrażać siebie 
w sposób jasny, przyjazny i nacechowany mi-
łością. Pomóż mi to robić również w chwilach, 
w których taki sposób zachowania wydawać się 
może niewygodny. Zapewnij mi siłę potrzebną 
do uszanowania własnych uczuć oraz siebie 
samego, niezależnie od tego, co mówią bądź 
myślą inni ludzie. Analogicznie, powstrzymuj 
mnie przed liczeniem na tych, którzy nie mogą 
czegoś dla mnie zrobić, i pomóż mi w tym, bym 
nie podchodził do ewentualnej odmowy zbyt 
osobiście. Ześlij do mnie, proszę, swoje anioły, 
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by zapobiegały wykorzystywaniu przeze mnie 
innych ludzi i chroniły mnie przed byciem wy-
korzystanym przez kogoś innego. Z góry dzię-
kuję, całym moim sercem i całą moją duszą, 
za odpowiedź na moją modlitwę oraz z pewno-
ścią, że zostanie ona wysłuchana, czekał będę 
na pomoc, która zostanie do mnie wysłana.

Z nieskończoną miłością za okazaną łaskę, 
Amen.
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Odnajdywanie celu
Najświętszy Boże Ojcze i Matko,
Boskie światło pełne miłości
i serce wszechświata,

w całej swej skromności proszę, żeby 
uzdrawiająca moc Twojej łaski wypełniła mnie 
nowym poczuciem posiadania celu, dzięki cze-
mu uniknę marnotrawienia swojej energii na 
rzeczy, które nie mają szans zapewnić satys-
fakcji mojej duszy. Wykonywanie takich dzia-
łań skutkuje bowiem powstawaniem u mnie 
uczucia zniechęcenia i niezadowolenia. Pro-
szę, zaprowadź mnie z powrotem ku temu, co 
zapewnia spełnienie mojej duszy i pomaga mi 
wykorzystywać swoje wyjątkowe dary i talenty 
w sposób służący mojemu najwyższemu dobru 
i czyniący świat lepszym miejscem. Pomóż mi 
uwolnić z siebie cały strach i niepewność. Daj 
mi się wznieść ponad takie uczucia i pozwól 
mojej intuicji naprowadzić mnie na właściwą 
ścieżkę. Ześlij do mnie, proszę, swoje anioły, by 
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oczyściły drogę, którą dzięki twojej łasce po-
dążać będzie moja dusza, nawet jeśli na tym 
etapie zdolna jest wyłącznie do raczkowania. 
Z góry dziękuję, całym moim sercem i całą 
moją duszą, za odpowiedź na moją modlitwę 
oraz z pewnością, że zostanie ona wysłuchana, 
czekał będę na jasne wskazówki odnośnie dal-
szych kroków.

Z nieskończoną miłością za okazaną łaskę, 
Amen.
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Stawianie czoła obawom
Najświętszy Boże Ojcze i Matko,
Boskie światło pełne miłości
i serce wszechświata,

w całej swej skromności proszę, żeby 
uzdrawiająca moc Twojej łaski pomogła mi 
przestać udawać, że prowadzone dotychczas 
życie jest takim, jakiego naprawdę pragnę. 
Zapewnij mi odwagę niezbędną do zostania 
osobą, jaką dane jest mi być, i pomóż w do-
konywaniu zmian, które są konieczne do 
osiągnięcia szczęścia. Ześlij do mnie, proszę, 
swoje anioły, by pomogły mi w zaprzestaniu 
ucieczki przed moimi obawami, a zamiast 
tego umożliwiły stawienie czoła strachowi. 
Prowadź mnie, Panie, ku życiu, o jakim marzę, 
nawet jeśli w tej chwili obawiam się postawić 
kroki na drodze, która ku niemu prowadzi. 
Z góry dziękuję, całym moim sercem i całą 
moją duszą, za odpowiedź na moją modlitwę 
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oraz z pewnością, że zostanie ona wysłucha-
na, czekał będę na błogosławieństwa, o które 
poprosiłem.

Z nieskończoną miłością za okazaną łaskę, 
Amen.
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Bycie odpowiedzialnym
za swoje szczęście

Najświętszy Boże Ojcze i Matko,
Boskie światło pełne miłości
i serce wszechświata,

w całej swej skromności proszę, żeby 
uzdrawiająca moc Twojej łaski pomogła mi 
wziąć pełną odpowiedzialność za swoje szczę-
ście i odwiodła od przenoszenia owej odpowie-
dzialności na innych ludzi. Proszę, zapewnij mi 
dojrzałość i siłę niezbędną do podejmowania 
zdrowych, opartych na miłości własnej decy-
zji oraz podejmowania działań, jakimi powi-
nienem wspierać własne dobro na wszelkie 
możliwe sposoby. Pomóż mi poczuć entuzjazm 
z powodu mojego życia, robić rzeczy, które ko-
cham, i interesować się tym, co przemawia do 
mnie po obraniu nowej drogi. Pomóż mi pozo-
stawić za sobą przeszłość i skupić swoją uwagę 
na teraźniejszości i wszystkim, co mogę teraz 
robić dla mojego ducha i dzięki czemu jestem 
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w stanie przyczyniać się do zmian w życiu – za-
równo swoim, jak i innych ludzi. Z góry dzię-
kuję, całym moim sercem i całą moją duszą, 
za odpowiedź na moją modlitwę, nie mogąc się 
już doczekać życia w teraźniejszości.

Z nieskończoną miłością za okazaną łaskę, 
Amen.
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Przygotowanie

Modlitwy o nowy początek

W tej części znajdziesz modlitwy mające po-
móc ci przygotować się na duchową podróż ku 
swojemu prawdziwemu ja poprzez realizowanie 
prawdziwych pragnień twojego serca, ustalenie 
właściwych priorytetów, dokonywanie zmian, 
decydowanie o tym, jaką osobą pragniesz być 
obecnie, oraz wiele innych czynności. Celem 
modlitw zebranych w tej sekcji jest wspomo-
żenie cię w inicjowaniu pozytywnych zmian 
w twoim życiu.
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Powrót na swoją prawdziwą ścieżkę
Najświętszy Boże Ojcze i Matko,
Boskie światło pełne miłości
i serce wszechświata,

w całej swej skromności proszę o dar Two-
jego uzdrowienia, ponieważ wyczuwam, że moje 
życie przestało być spójne z potrzebami ducha. 
Nie jestem już w stanie dalej uczestniczyć w tej 
zwodniczej szaradzie. Zapewnij mi odwagę do 
przyznania się do życia w kłamstwie i rozpoczę-
cia podróży w kierunku mojego prawdziwego ja. 
Ześlij do mnie, proszę, swoje anioły, by prowa-
dziły mnie w trakcie tego przejścia, emanując 
swoją miłością i łagodnością. Niechaj sprawią 
one również, że wskutek zachodzących w moim 
życiu zmian nie ucierpią żadne postronne osoby. 
Z góry dziękuję, całym moim sercem i całą moją 
duszą, za odpowiedź na moją modlitwę oraz 
z pewnością, że zostanie ona wysłuchana, czekał 
będę na błogosławieństwa, o które poprosiłem.

Z nieskończoną miłością za okazaną łaskę, 
Amen.
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Pragnienia własnego serca
Najświętszy Boże Ojcze i Matko,
Boskie światło pełne miłości
i serce wszechświata,

w całej swej skromności proszę, żeby uzdra-
wiająca moc Twojej łaski usunęła ze mnie 
wszelkie oznaki niezdecydowania w czasie, gdy 
będę wyznaczał sobie nowe cele. Zapewnij mi 
pewność siebie, dzięki której w moim sercu zro-
dzi się pragnienie oraz uwolnię się od wszelkich 
wymówek, jakie mogłyby mnie powstrzymywać 
przed realizacją marzeń. Pomóż mi zachować 
konsekwencję i nie zniechęcać się w trudniej-
szych momentach. Ześlij do mnie, proszę, swoje 
anioły, by towarzyszyły mi w chwilach stanowią-
cych dla mnie wyzwanie. Z góry dziękuję, całym 
moim sercem i całą moją duszą, za odpowiedź 
na moją modlitwę oraz z pewnością, że zostanie 
ona wysłuchana, czekał będę na błogosławień-
stwa, o które poprosiłem.

Z nieskończoną miłością za okazaną łaskę, 
Amen.
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