
BOSKIE  PRZEWODNICTWO

Boski  Oblubieńcu,  niechaj  poczuję,  że  jestem  bezpieczna  i że  Twoja  Miłość  udziela  mi  
wskazówek.  Oddaję  Ci  moje  ciało  i umysł.  Wskaż  mi  właściwą  drogę.  W każdej  sytuacji  
prowadź  mnie  do  właściwych  działań  we  właściwym  czasie.  Niechaj  zawsze  pozostaję  
zanurzona  w Twojej  Miłości.  Chroń  mnie  przed  strachem  i negatywnością.

Boski  Oblubieńcu,  spraw,  abym  pragnęła  tylko  tego,  czego  Ty  dla  mnie  pragniesz.  Niechaj  
spojrzę  na  siebie  w taki  sam  sposób,  w jaki  Ty  na  mnie  patrzysz.  Pozwól  mi  w każdym  
momencie  doświadczać  mojej  własnej  Boskości.  Niechaj  wiem,  że  jestem  Tobą.  Niechaj  
nasze  pragnienia  będą  jednakowe.

Niechaj  najwyższe  rzeczy,  które  mają  się  wydarzyć,  wydarzają  się  we  mnie  i za  moim  
pośrednictwem.

Niechaj  stanę  się  narzędziem  w Twoich  rękach.  Zrobię  wszystko,  co  zechcesz.

Zmień  mnie  w kogoś,  kto  potrafi  uspokoić  oddech,  rozluźnić  się  i spocząć  w Twoich  
ramionach.
-----

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w osobę,  która  bez  problemów  pozbywa  się  wszystkiego,  co  
chce  od  niej  odejść.  Pomóż  mi  stworzyć  przestrzeń  na  to,  co  chce  się  pojawić.  Niechaj  
odważnie  pozbędę  się  tego,  co  przestarzałe  i skostniałe.  Niechaj  przygotuję  się  na  nowe  
rzeczy.  Spraw,  abym  pod  każdym  względem  żyła  w harmonii  z Twoimi  naturalnymi  cyklami.
-----
Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  zawsze  pamięta  o swojej  prawdziwej  naturze.  
Uwolnij  mnie  od  błędnego  przeświadczenia,  że  jestem  od  Ciebie  oddzielona.  Używaj  mnie  
zgodnie  ze  swoją  wolą  i spraw,  abym  była  narzędziem  miłości  na  tej  planecie.
------
Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  z łatwością  zaprasza  Cię  do  wszelkiego  rodzaju 
sytuacji  – zarówno  małych,  jak  i dużych.  Towarzysz  mi  w tym  życiu  i przenikaj  mój  umysł.  
Spraw,  aby  moja  świadomość  pod  każdym  względem  zjednoczyła  się  z Twoją  świadomością.
-----
Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  potrafi  objąć  Rzeczywistość.  Pomóż  mi  uwolnić
się  od  sztywnych  i uporczywych  wyobrażeń,  a następnie  zaprosić  Boskie  rozwiązania.  Otwórz
i rozszerz  mój  umysł.  Jestem  Twoja!
-----
Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w osobę,  która  wie,  że  jesteś  jej  jedynym  Źródłem.  Rozbudź 
we  mnie  ufność,  że  w odpowiednim  czasie  otworzysz  przede  mną  każde  drzwi.  Uwolnij  
mnie  od  iluzji  tworzonej  przez  poczucie  odrzucenia,  chęć  rywalizacji  i przekonanie,  że  
czegoś  mi  brakuje.  Napełnij  mnie  pewnością  siebie  i wiarą.  Pozwól  mi  poczuć,  że  nie  
muszę  o nic  prosić,  ponieważ  mogę  po  prostu  z wdzięcznością  przyjmować.
-----
Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  potrafi  przyjmować  KAŻDĄ  odpowiednią  
pomoc,  ponieważ  wie,  że  każdy  człowiek,  zwierzę  i rzecz  jest  po  prostu  jakąś  formą  Ciebie.
Pozwól  mi  poczuć,  że  pod  każdym  względem  zasługuję  na  Boskie  wsparcie.  Otwórz  mnie,  
abym  mogła  przyjmować.
-----
Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  pod  każdym  względem  pozwala  Ci  kierować  
swoim  umysłem  i życiem.  Spraw,  abym  pozostawała  skupiona  i zrównoważona,  ponieważ  
dzięki  temu  będę  w stanie  podjąć  właściwe  działania.  Prowadź  mnie  i pomóż  mi  żyć  w 



harmonii  z Drogą.  Uwolnij  mnie  od  wszystkich  rzeczy,  które  rozpraszają  mój  umysł.  Wierzę,
że  zawsze  dasz  mi  to,  czego  potrzebuję.   
-----
Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w osobę,  która  ufa,  że  wszystkie  jej  potrzeby  zawsze  zostaną
zaspokojone.  Pozwól  mi  całkowicie  zsynchronizować  się  z Twoją  wolą.  Uwolnij  mnie  od  
chęci  manipulowania  osiąganymi  przeze  mnie  wynikami.
------
Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  w odpowiednim  momencie  potrafi  usunąć  się  z 
drogi.  Uwolnij  mnie,  otwórz  mnie.  Spraw,  abym  stała  się  czystym  kanałem,  przez  który  
przepływa  Twoja  Miłość.
----
Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  z radością  pozwala  Ci  wszystkim  kierować.  
Proszę  Cię,  abyś  przejął  stery.  Pomóż  mi  pozbyć  się  potrzeby  kontrolowania  osiąganych  
przeze  mnie  rezultatów.  Uwolnij  mnie  od  strachu  przed  odpuszczeniem.  Jestem  Twoja,  a Ty  
jesteś  mój.  Wszystko  jest  dobrze.

BOSKI  DOSTATEK

Niechaj  zawsze  ufam  Boskiemu  Strumieniowi.
Niechaj  zawsze  wiem,  że  wszystkiego  jest  pod  dostatkiem.
Zmień  mnie  w kogoś,  kto  zawsze  Ci  ufa.
Zmień  mnie  w kogoś,  kto  ma  poczucie,  że  zasługuje  na  to,  aby  otworzyć  się  na  prawdziwy 
Dostatek.
----
Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  wie,  że  jesteś  jedynym  źródłem  wszelkiego  
dostatku.  Spraw,  abym  była  wdzięczna  za  swoje  życie  i ufała,  że  każda  moja  potrzeba  jest  i
zawsze  będzie  zaspokojona.  Uwolnij  mnie  z więzienia  zazdrości  i rozbudź  we  mnie  
przeświadczenie,  że  przyjdzie  do  mnie  wszystko,  co  ma  do  mnie  przyjść.  Na  tym  właśnie  
polega  prawdziwe  bogactwo.
-----
Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w osobę,  która  nie  przejmuje  się  tym,  czego  nie  jest  w 
stanie  zmienić,  i jest  wdzięczna  nawet  za  najmocniejsze  ciosy.  Pomóż  mi  akceptować  
wszystkie  próby,  którym  jestem  poddawana.  Spraw,  abym  uwolniła  się  od  obaw  związanych 
z kwestiami  finansowymi  i wiedziała,  że  Boska  Wola  może  mi  z łatwością  zrekompensować  
wszystkie  straty.
-----
Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w osobę,  która  potrafi  usłyszeć  i uhonorować  wewnętrzne  
wskazówki,  a następnie  się  do  nich  zastosować.  Rozbudź  we  mnie  ufność,  że  w każdym  
momencie  mnie  prowadzisz.  Niechaj  moja  świadomość  lśni  światłem  pozytywnych  myśli.  
Obdarz  mnie  odwagą  i jasnością  umysłu,  abym  mogła  podążać  w kierunku  wskazywanym  
przez  Twoje  święte  znaki.
-----
Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  wie,  że  jesteś  niewyczerpanym  Źródłem.  Spraw,
abym  nigdy  nie  obawiała  się  strat  ani  nie  przywiązywała  się  do  zysków.  Pozwól  mi  
wybaczyć  wszystkim,  którzy  mnie  skrzywdzili.  Rozbudź  we  mnie  przeświadczenie,  że  w 
najbardziej  zaskakujący  sposób  jesteś  w stanie  zapewnić  mi  wszystko,  czego  potrzebuję.
-----
Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  potrafi  przyjmować  dary  każdej  kolejnej  chwili 
– nawet  jeśli  przybierają  one  zagadkową  formę.  Pomóż  mi  akceptować  wszystko,  co  się  
pojawia.  Spraw,  abym  każdą  sytuację  postrzegała  jako  prezent  od  Boga.
-----
Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w osobę,  która  w każdej  sytuacji  jest  szczęśliwa.  Wskazuj  mi



właściwe  działania,  a jednocześnie  spraw,  abym  całkowicie  akceptowała  osiągane  rezultaty  i 
wierzyła  w to,  że  zawsze  pojawi  się  przede  mną  idealna  droga.  Niechaj  uwolnię  się  od  
przywiązania  i strachu.  Rozbudź  we  mnie  przeświadczenie,  że  w każdej  sytuacji  otworzysz  
przede  mną  właściwe  drzwi.
-----
Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  łatwo  uwalnia  się  od  wszystkiego,  co  musi  
odejść,  i z  radością  wita  wszystko,  co  musi  się  pojawić.  Spraw,  abym  pod  każdym  
względem  ufała  Twojemu  Boskiemu  Planowi  i wiedziała,  że  dajesz  mi  wszystko  w 
odpowiednim  momencie.

Ukochany,  uwolnij  mnie  od  przywiązania  do  wszystkich  sytuacji,  które  nie  służą  mojemu  
najwyższemu  dobru  i nie  są  zgodne  z Twoją  Boską  Wolą.  Niechaj  przyjdzie  do  mnie  to,  co  
ma  do  mnie  przyjść.  Niechaj  odejdzie  to,  co  ma  odejść.  Wszystkie  moje  potrzeby  zawsze  
są  zaspokajane.

Jestem  Twoja.
Ty  jesteś  mój.
Jesteśmy  jednością.
-----
Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  honoruje  swoje  najgłębsze  twórcze  namiętności 
i potrzeby.  Pomóż  mi  doceniać  talenty,  którymi  mnie  obdarzyłeś  – zarówno  znane,  jak  i 
nieznane.  Niechaj  zawsze  znajduję  czas  na  to,  aby  w każdy  możliwy  sposób  napełnić  i 
regenerować  własną  osobę.
----
Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  ufa,  że  idealna  relacja  zawsze  pojawia  się  w 
odpowiednim  momencie.  Niechaj  poczuję,  że  zasługuję  na  miłość.  Pozwól,  że  wszystkie  
moje  obecne  relacje  oddam  w Twe  rozwarte  ramiona.  Niechaj  wszelkie  pragnienia  zmienią  
się  w preferencje.
----
Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  zna  własną  wartość.  Spraw,  abym  potrafiła  z 
miłością  mówić  wszystko,  co  chcę  powiedzieć.  Niechaj  wiem,  że  zasługuję  na  to,  aby  
otaczały  mnie  osoby,  które  mnie  cenią.
-----
Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w osobę,  która  potrafi  być  szaleńczo  otwarta  na  wszystko,  co
pojawia  się  w jej  życiu.  Pozwól  mi  uwolnić  się  od  tego,  co  chce  ode  mnie  odejść,  i 
powitać  to,  co  chce  do  mnie  przyjść.  Rozbudź  we  mnie  wiarę,  że  wszystkie  moje  potrzeby  
zawsze  są  zaspokajane.  Spraw,  abym  była  całkowicie  otwarta  i pełna  ufności
----

MODLITWY,  KTÓRE  CIĘ  ZMIENIĄ

Poniżej  prezentuję  modlitwę,  którą  odmawiam  najczęściej.  Za  jej  sprawą  niemal  każdy  
człowiek  jest  w stanie  wznieść  się  na  wyższy  poziom  świadomości  i uwolnić  się  od  
wszelkiego  strachu  oraz  przywiązania.  Wypróbujcie  ją  i sprawdźcie,  jak  na  was  zadziała.  
Pozostała  część  książki  zawiera  modlitwy  dotyczące  przeróżnych  zagadnień.  Mam  nadzieję,  
że  po  ich  przeczytaniu  nie  będziecie  mieć  żadnych  problemów  z układaniem  swoich  
własnych  modlitw!

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  potrafi  łatwo  i hojnie  dawać,  ponieważ  wie,  że 



jesteś  niewyczerpanym  Źródłem  Wszystkiego.

Spraw,  abym  była  otwartym  kanałem,  przez  który  z łatwością  przepływa  Twój  dostatek.

Rozbudź  we  mnie  wiarę  w to,  że  wszystkie  moje  potrzeby  zawsze  zostaną  zaspokojone  w 
zdumiewający  sposób  i że  mogę  śmiało  dzielić  się  wszystkim,  co  mam.  Niechaj  serce  
wskazuje  mi  właściwą  drogę.

Proszę  Cię  również,  abyś  zmienił  mnie  w osobę,  która  jest  szaleńczo  otwarta  na  
przyjmowanie.

Spraw,  abym  nigdy  nie  kwestionowała  swojej  wartości  i piękna.

Spraw,  abym  pozwalała  innym  ludziom  odczuwać  ogromną  przyjemność  płynącą  z 
obdarowywania  mnie  różnymi  rzeczami.

Niechaj  poczuję,  że  zasługuję  na  to,  aby  w każdy  możliwy  sposób  przyjmować.

Pomóż  mi  okazywać  życzliwość  wszystkim,  którzy  tego  potrzebują.  Niechaj  nawet  w 
najtrudniejszych  sytuacjach  wypełniają  mnie  współczucie  i zrozumienie.

Drogi  Panie,  chroń  mnie  przed  tymi,  których  serca  są  zablokowane.  Pomóż  mi  okazywać  
życzliwość  wszystkim,  którzy  tego  potrzebują.  Niechaj  nawet  w najtrudniejszych  sytuacjach  
wypełniają  mnie  współczucie  i zrozumienie.

Zmień  mnie  w kogoś,  kto  potrafi  w pełni  kochać,  wybaczać  i akceptować  siebie.  Spraw,  
abym  bez  żadnych  ograniczeń  mogła  nosić  w swoim  wnętrzu  Twoje  Światło.

Niechaj  odejdzie  ode  mnie  wszystko,  co  ma  ode  mnie  odejść.

Niechaj  przyjdzie  do  mnie  wszystko,  co  ma  do  mnie  przyjść.

Całkowicie  należę  do  Ciebie.

Jestem  Tobą.

Ty  jesteś  mną.

Jesteśmy  jednością.

Wszystko  jest  dobrze.

Nawet  gdy  znajdziecie  się  w pozornie  beznadziejnej  sytuacji,  nigdy  nie  zapominajcie,  że  
Bóg  jest  w stanie  stworzyć  drogę  tam,  gdzie  jej  nie  ma.

Im  większy  dystans  mamy  do  otaczającego  nas  świata,  tym  bardziej  jesteśmy  otwarci  na  
cuda.

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  jest  na  Ciebie  otwarty  we  wszystkich  
sytuacjach  – nawet  tych,  które  początkowo  wprawiają  w zakłopotanie.  Wskazuj  mi  właściwą  
drogę  i rozbudź  we  mnie  wiarę  w to,  że  we  właściwym  czasie  otworzą  się  przede  mną  
wszystkie  drzwi  – nawet  te,  których  obecnie  nie  jestem  w stanie  dostrzec.



Spraw,  że  będę  chciała  realizować  wyłącznie  Twój  święty  plan  – bez  względu  na  to,  jaką  
przybierze  on  formę.  Rozpuść  mnie.  Niechaj  poddam  się  biegowi  wydarzeń  i zaufam  
procesowi.

Jestem  Twoja.

Ty  jesteś  mój.

Jesteśmy  jednością.

Wszystko  jest  dobrze.

AKCEPTACJA

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w osobę,  która  ochoczo  przyjmuje  wszystko,  co  przysyłasz  
(zarówno  rzeczy  łatwe,  jak  i trudne),  tak  jakby  pochodziło  z jej  własnego  serca.  Rozbudź  we
mnie  wiarę  w to,  że  nawet  najbardziej  niezgłębione  tajemnice  zostaną  mi  wyjawione  wraz  z 
upływem  czasu.  Zmień  mnie  w kogoś,  kto  potrafi  zaufać  rozwojowi  wydarzeń.

Jestem  Twoja.

Ty  jesteś  mój.

Jesteśmy  jednością.

Wszystko  jest  dobrze.

AUTENTYCZNOŚĆ
Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  potrafi  w pełni  zaakceptować  swoją  autentyczną
jaźń.  Wyzwól  mnie  z więzienia  tworzonego  przez  chęć  dogadzania  innym  ludziom  i 
dostosowywania  się  do  ich  oczekiwań.  Uwolnij  mnie  od  strachu  przed  tym,  że  zostanę  
przez  kogoś  oceniona.  Pozwól  mi  nawiązać  kontakt  z moją  cudowną  prawdziwą  jaźnią  i 
zaakceptować  siebie  dokładnie  taką,  jaką  mnie  stworzyłeś.  Niechaj  wiem,  że  jestem  
wystarczająco  dobra  dokładnie  taka,  jaka  jestem.

BOSKA  POMOC

Boski  Oblubieńcu,  niechaj  poczuję,  że  jestem  bezpieczna  i że  Twoja  Miłość  udziela  mi  
wskazówek.  Oddaję  Ci  moje  ciało  i umysł.  Wskaż  mi  właściwą  drogę.  W każdej  sytuacji  
prowadź  mnie  do  właściwych  działań  we  właściwym  czasie.  Niechaj  zawsze  pozostaję  
zanurzona  w Twojej  Miłości.  Chroń  mnie  przed  strachem  i negatywnością.

Boski  Oblubieńcu,  spraw,  abym  pragnęła  tylko  tego,  czego  Ty  dla  mnie  pragniesz.  Niechaj  
spojrzę  na  siebie  w taki  sam  sposób,  w jaki  Ty  na  mnie  patrzysz.  Pozwól  mi  w każdym  
momencie  doświadczać  mojej  własnej  Boskości.  Niechaj  wiem,  że  jestem  Tobą.  Niechaj  
nasze  pragnienia  będą  jednakowe.

Niechaj  najwyższe  rzeczy,  które  mają  się  wydarzyć,  wydarzają  się  we  mnie  i za  moim  
pośrednictwem.

Niechaj  stanę  się  narzędziem  w Twoich  rękach.  Zrobię  wszystko,  co  zechcesz.



Zmień  mnie  w kogoś,  kto  potrafi  uspokoić  oddech,  rozluźnić  się  i spocząć  w Twoich  
ramionach.

BOSKA  WARTOŚĆ

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w osobę,  która  każdego  dnia  pamięta,  że  TAK  NAPRAWDĘ 
jest  żywym,  oddychającym  kanałem,  przez  który  przepływa  Miłość.

Spraw,  abym  uświadomiła  sobie,  że  w rzeczywistości  JESTEM  wszystkim,  co  napotykam  na 
swojej  drodze.

Niechaj  w każdym  momencie  prowadzi  mnie  Boska  Łaska.

Pomóż  mi  odkryć,  że  moją  prawdziwą  naturą  jest  Miłość.

BOSKA  WIARA

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w osobę,  która  w każdej  sytuacji  pozwala,  abyś  ją  chronił  i 
prowadził.  Napełniaj  mnie  wiarą  nawet  w najtrudniejszych  sytuacjach.

Niechaj  zawsze  wiem,  że  Twoja  świetlista  ochrona  towarzyszy  mi  w każdym  momencie.

BOSKI  DOSTATEK

Niechaj  zawsze  ufam  Boskiemu  Strumieniowi.

Niechaj  zawsze  wiem,  że  wszystkiego  jest  pod  dostatkiem.

Zmień  mnie  w kogoś,  kto  zawsze  Ci  ufa.
Zmień  mnie  w kogoś,  kto  ma  poczucie,  że  zasługuje  na  to,  by  otworzyć  się  na  prawdziwy  
Dostatek.

BOSKIE  ODDANIE

 

Przejmij  nade  mną  kontrolę  i zrób  ze  mną,  co  chcesz.

Jestem  tylko  Twoja.

Po  prostu  przejmij  nade  mną  kontrolę  i zrób  ze  mną,  co  chcesz.

Zawładnij  mną.

Jesteś  mój.

Jesteśmy  jednością.

Wszystko  jest  dobrze.

BOSKIE  RELACJE



Ukochany,  uwolnij  mnie  od  przywiązania  do  wszystkich  sytuacji,  które  nie  służą  mojemu  
najwyższemu  dobru  i nie  są  zgodne  z Twoją  Boską  Wolą.  Niechaj  przyjdzie  do  mnie  to,  co  
ma  do  mnie  przyjść.  Niechaj  zniknie  to,  co  ma  zniknąć.  Wszystkie  moje  potrzeby  zawsze  
są  zaspokajane.

Jestem  Twoja.

Ty  jesteś  mój.

Jesteśmy  jednością.

BOSKIE  WYCZUCIE  CZASU

 

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  potrafi  skupić  się  na  oddechu,  kompletnie  się  
rozluźnić  i zaufać,  że  wszystko  pojawi  się  w idealnym  czasie.  Rozbudź  we  mnie  wiarę  w to, 
że  każda  sytuacja  rozwija  się  zgodnie  z planem,  który  służy  najwyższemu  dobru.  Niechaj  
wiem,  że  wszystkie  pozorne  opóźnienia  są  tak  naprawdę  wielkimi  błogosławieństwami.  
Każdego  dnia  coraz  łatwiej  przychodzi  mi  obserwowanie  oddechu,  osiąganie  stanu  
rozluźnienia  oraz  przyjmowanie  wiary  i zaufania.

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  wierzy  w Twoje  wyczucie  czasu  i postępuje  
zgodnie  z Twoją  wolą.  Wiem,  że  wszystko  sprzyja  mojemu  najwyższemu  rozwojowi  i dzieje  
się  za  sprawą  Twojej  Miłości.

Dziękuję  Ci,  że  chronisz  mnie  przed  tym,  czego  nie  jestem  jeszcze  w stanie  przyjąć.  Obdarz
mnie  wiarą  w to,  że  wszystkie  sytuacje  rozwijają  się  zgodnie  z Twoim  świętym  planem.

Jestem  iskrą  Boga  spoczywającą  w samym  centrum  swojej  rzeczywistości.  Niechaj  przyjdzie  
do  mnie  wszystko,  co  chce  do  mnie  przyjść.  Niechaj  odejdzie  ode  mnie  wszystko,  co  chce  
ode  mnie  odejść.  Moje  życie  jest  zgodne  z wolą  Boskości  i rozwija  się  w idealny  sposób.

BOSKIE  ZAUFANIE

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w osobę,  która  w każdej  sytuacji  ufa,  że  prowadzisz  ją  w 
odpowiednie  miejsce.

Niechaj  nie  tracę  wiary  w to,  że  wskazujesz  mi  właściwą  drogę.

Spraw,  abym  błogosławiła  swoje  życie  na  wszystkie  sposoby,  które  są  dla  mnie  dobre.
Niechaj  zawsze  Ci  ufam.

Niechaj  zawsze  wiem,  że  jesteśmy  jednością.

BRATNIA  DUSZA

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  ufa,  że  idealna  osoba  została  już  wybrana.  
Poznam  ją  w odpowiednim  czasie  i odpowiednim  miejscu.  Wiem,  że  znasz  każde  prawdziwe 
pragnienie  mojego  serca.  Niechaj  chcę  tylko  tego,  czego  Ty  dla  mnie  chcesz.



CIAŁO

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w osobę,  która  niezależnie  od  swojego  wyglądu  dostrzega  
piękno  i cudowność  własnego  ciała.

Zmień  mnie  w kogoś,  kto  w każdej  sytuacji  zna  swoją  wartość.  Spraw,  abym  nauczyła  się  
kochać  samą  siebie  tak,  jak  Ty  mnie  kochasz.  Niechaj  obdaruję  własną  osobę  miłością,  
cierpliwością  i akceptacją,  których  moje  serce  pragnie  i na  które  zasługuje.  Niechaj  będę  dla 
siebie  życzliwa.

CIERPLIWOŚĆ

Boski  Oblubieńcu,  proszę,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  wierzy  w Twoje  wyczucie  czasu.  
Zgodnie  z Twoją  wolą  spokojnie  zaczekam  na  odpowiedni  moment,  ponieważ  wiem,  że  
każde  wydarzenie  służy  najwyższemu  rozwojowi.

Dziękuję  Ci  za  to,  że  chronisz  mnie  przed  tym,  czego  jeszcze  nie  jestem  w stanie  przyjąć.  
Rozbudź  we  mnie  wiarę  w to,  że  wszystko  odbywa  się  według  Twojego  świętego  
harmonogramu.

DAWANIE

Zmień  mnie  w osobę,  która  chętnie  dzieli  się  tym,  co  ma.  Niechaj  wiem,  że  żyję  w ciągłym
stanie  łaski  i dostatku.

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  z łatwością  powierza  Ci  nawet  najgłębsze  
pragnienia,  Niechaj  wiem,  że  przygotowałeś  już  dla  mnie  idealny  plan.  Znasz  wszystkie  
pragnienia  mojego  serca.

Niechaj  nauczę  się  wyczuwać,  kiedy  należy  podjąć  działania,  a kiedy  należy  poczekać.  
Zawsze  wskazuj  mi  właściwą  drogę.

Niechaj  odejdzie  ode  mnie  to,  co  chce  ode  mnie  odejść.  Niechaj  przyjdzie  do  mnie  to,  co  
chce  do  mnie  przyjść.

Jestem  Twoja.

Ty  jesteś  mój.

Jesteśmy  jednością.

Wszystko  jest  dobrze.

OKAZJE

Idealne  okazje  JUŻ  zostały  wybrane.  Za  ich  sprawą  moje  życie  pozostaje  w zgodzie  z Boską
Miłością  i rozwija  się  dokładnie  tak,  jak  powinno  się  rozwijać.  Mogę  się  rozluźnić,  
obserwować  swój  oddech  i pozwolić,  aby  wszystko  ukazywało  mi  się  w odpowiednim  czasie.
Dzięki  Twoim  wskazówkom  zawsze  wiem,  jakie  działania  powinnam  podjąć.

OPÓŹNIENIA



Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w osobę,  która  wie,  że  każde  opóźnienie  jest  dla  niej  
korzystne.  Spraw,  abym  się  rozluźniła  i popłynęła  z prądem  życia.  Rozbudź  we  mnie  ufność, 
że  wszystkie  moje  potrzeby  zostaną  zaspokojone.  Niechaj  zawsze  wierzę  w to,  że  w 
odpowiednim  czasie  zostanę  zaprowadzona  do  właściwych  działań.

Jestem  Twoja.

Ty  jesteś  mój.

Jesteśmy  jednością.

Wszystko  jest  dobrze.

PŁYNIĘCIE  Z PRĄDEM

Zawsze  płynę  z prądem  i znajduję  się  we  właściwym  miejscu  we  właściwym  czasie.  
Każdego  dnia  coraz  łatwiej  jest  mi  całkowicie  pozostawać  w teraźniejszości.  Boskość  kieruje 
wszystkimi  moimi  działaniami  i chroni  mnie  na  wszystkie  sposoby.  Każda  zmiana  przynosi  
idealne  błogosławieństwa.

Wszystko  jest  dobrze.

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  wie,  kiedy  należy  podjąć  działania,  a kiedy  
należy  poczekać.  Wypełnia  mnie  boski  spokój.

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  bez  nerwów  radzi  sobie  ze  wszystkimi  
trudnymi  sytuacjami  i zachowuje  wewnętrzną  równowagę  pomimo  zachodzących  wokół  
zmian.  Wszystko  jest  dobrze.

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  działa  z głębokim  spokojem  i akceptacją.  
Rozbudź  we  mnie  ufność,  że  jestem  prowadzona  we  właściwą  stronę.  Niechaj  wiem,  że  
WSZYSTKO  rozwija  się  we  właściwym  czasie  i we  właściwy  sposób.

Jestem  Twoja.  Ty  jesteś  mój.  Jesteśmy  jednością.  Wszystko  jest  dobrze.
POCZUCIE  WŁASNEJ  WARTOŚCI

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  naprawdę  zna  swoją  wartość.

Spraw,  abym  w relacjach  międzyludzkich  potrafiła  mówić  o wszystkim,  czego  chcę  i 
potrzebuję  – nie  obawiając  się,  że  spotkam  się  z odmową  lub  zostanę  porzucona.  Uwolnij  
mnie  od  osób,  które  nie  potrafią  dawać.  Niechaj  zawsze  mam  poczucie,  że  w pełni  
zasługuję  na  to,  aby  przyjmować.

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  NIGDY  nie  kwestionuje  swoich  zalet.  Nie  
muszę  NIKOGO  przekonywać  o tym,  że  jestem  wartościowa.

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  potrafi  całkowicie  zalać  własną  osobę  miłością, 
akceptacją  i współczuciem.

Spraw,  abym  umiała  bez  opamiętania  obdarowywać  tym  wewnętrznym  ciepłem  otaczający  
mnie  świat.



Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  w KAŻDEJ  sytuacji  zna  swoją  wartość.  Niechaj
pokocham  siebie  w taki  sam  sposób,  w jaki  Ty  mnie  kochasz.  Napełnij  mnie  miłością,  
cierpliwością  i akceptacją.  Pozwól  mi  być  życzliwą  – zarówno  wewnątrz,  jak  i na  zewnątrz.

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  każdego  dnia  potrafi  całkowicie  kochać  i 
akceptować  własną  osobę.  Pomóż  mi  dostrzegać  moje  piękno  i wartość.  Wskazuj  mi  drogę  i 
pozwól  mi  być  narzędziem  w rękach  Twojej  Miłości.  Kieruj  moimi  działaniami.  Pójdę  tam,  
gdzie  chcesz.  Zmieniaj  mnie  zgodnie  ze  swoją  wolą.

POCZUCIE  ZAGUBIENIA

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  ma  całkowite  zaufanie  do  Twojego  planu  i w  
pełni  w niego  wierzy  – nawet  wtedy,  gdy  można  odnieść  wrażenie,  że  nie  wiesz,  co  robisz!  
Niechaj  zawsze  polegam  na  Twoich  wskazówkach.  Obdarz  mnie  cierpliwością,  wiarą  i 
jasnością  umysłu.  Po  prostu  pokaż  mi,  jakie  działania  powinnam  podjąć  w następnej  
kolejności.

Wszystko  jest  dobrze.

POMOC

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  zawsze  potrafi  przyjąć  odpowiednią  pomoc.  W 
każdy  możliwy  sposób  korzystam  z Twojego  wsparcia  i bardzo  się  cieszę,  że  je  od  Ciebie  
otrzymuję.

PRAGNIENIA

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  z łatwością  powierza  Tobie  nawet  najgłębsze  
pragnienia.  W każdej  komórce  ciała  wiem,  że  masz  już  dla  mnie  przygotowany  idealny  plan.
Dogłębnie  znasz  moje  serce.

Pozwól  mi  odpuścić  i zaufać  w każdy  możliwy  sposób.  Podpowiadaj  mi,  kiedy  należy  podjąć
działania,  a kiedy  należy  zaczekać.  Zawsze,  zawsze  będę  słuchać  Twoich  wskazówek.

Niechaj  odejdzie  to,  co  chce  odejść.  Niechaj  przyjdzie  to,  co  chce  przyjść.

Jestem  Twoja.

Ty  jesteś  mój.

Jesteśmy  jednością.
Jesteśmy  jednością.

Wszystko  jest  dobrze.

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w osobę,  której  każde  pragnienie  NAPRAWDĘ  należy  do  
Ciebie.  Obdarz  mnie  cierpliwością,  spokojem  i dystansem  do  świata.

Spraw,  abym  w pełni  ufała  Twojemu  planowi.

Jeżeli  dany  pomysł  pochodzi  od  Ciebie,  pozwól  mu  rozkwitnąć  w idealny  sposób.



Jeżeli  nie,  całkowicie  mnie  od  niego  UWOLNIJ.

Chcę  być  otwarta  wyłącznie  na  Twoje  pragnienia.

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  oddaje  marzenia  swojego  serca  w Twoje  
kochające  ręce.  Niechaj  w każdym  momencie  całkowicie  ufam  Twoim  wskazówkom.

Zmień  mnie  w kogoś,  kto  powierza  Ci  nawet  najgłębsze  pragnienia.  Należą  do  Ciebie.  Zrób 
z nimi,  co  chcesz.  Zawładnij  mną.

Jeżeli  moje  obecne  pomysły  pochodzą  od  Ciebie,  wskaż  mi,  proszę,  właściwą  drogę  i 
napełnij  mnie  cierpliwością  i wiarą.  Jeżeli  natomiast  moje  pomysły  NIE  są  zgodne  z Twoją  
wolą,  uwolnij  mnie  od  przywiązania,  aby  wszystkie  sytuacje  mogły  się  rozwinąć  tak,  jak  
chcesz.  Rozbudź  we  mnie  ufność,  że  istnieje  idealny  plan.

Jestem  Twoja.

Ty  jesteś  mój.

Jesteśmy  jednością.

Wszystko  jest  dobrze.

PRAWDA

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w osobę,  która  niezależnie  od  wszystkiego  pozostaje  wierna  
swojej  Prawdzie.  Pozwól  mi  doświadczyć  przyjemności  płynącej  z honorowania  
wewnętrznego  głosu  i uczuć  w każdej  sytuacji.

Przejmij  nade  mną  kontrolę  i zawsze  wskazuj  mi  właściwe  słowa  i działania.

Jestem  Twoja.

PROBLEMY

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  zaprasza  Cię  do  każdego  aspektu  swojego  
jestestwa  i pozwala,  aby  idealne  rozwiązania  pojawiały  się  we  właściwym  czasie  i we  
właściwy  sposób.  Spraw,  abym  coraz  mocniej  wierzyła  w to,  że  jesteśmy  jednością.

Wszystkie  trudne  sytuacje  znajdują  się  teraz  w twoich  rękach.  Mogę  się  rozluźnić  i pozwolić,
aby  prowadziła  mnie  moja  intuicja.  Ufam,  że  odpowiedzi  już  się  rodzą.

Wewnętrzny  Oblubieńcu,  dziękuję  Ci  za  to,  że  zmieniłeś  mnie  w kogoś,  kto  cierpliwie  
akceptuje  nawet  najbardziej  zaskakujące  problemy.  Spraw,  abym  każdego  dnia  potrafiła  się  
rozluźnić  i poprosić  Cię  o pomoc.  Niechaj  z łatwością  stosuję  się  do  twoich  wskazówek.

Zmień  mnie  w kogoś,  kto  ufa,  że  odpowiednie  odpowiedzi  na  wszystkie  potrzeby  i problemy
już  zostały  wybrane.

W każdej  chwili  jestem  niesiona  i prowadzona  przez  bożą  łaskę.
Niechaj  zawsze  wiem,  że  moją  prawdziwą  naturą  jest  Miłość.



PRZESZKODY

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  ochoczo  akceptuje  wszystkie  przeszkody  i 
sprawdziany,  ponieważ  zdaje  sobie  sprawę,  że  ich  źródłem  jest  Twoja  miłość.  Niechaj  
wierzę  w Twój  plan  i wiem,  że  jestem  przez  Ciebie  prowadzona  w kierunku  coraz  głębszej  
świadomości  i coraz  głębszego  poczucia  jedności.  Należę  do  Ciebie.

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  potrafi  błogosławić  i akceptować  obecny  stan  
rzeczy.  Dziękuję  Ci  za  to,  że  trzymasz  mnie  z dala  od  tego,  czego  jeszcze  nie  potrzebuję.  
Składam  pokłon  wszystkim  pozornym  przeszkodom,  ponieważ  wiem,  że  w odpowiednim  
momencie  natychmiast  się  rozpuszczą.

Niechaj  wierzę  w Twój  plan  w każdy  możliwy  sposób.  Rozbudź  we  mnie  przekonanie,  że  
właściwe  działania  zostaną  mi  pokazane  we  właściwym  czasie  i że  będę  w stanie  je  
zobaczyć.

PRZYJACIELE/WSPÓLNOTA

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  ufa,  że  idealne  i niezbędne  znajomości  zawsze  
pojawiają  się  we  właściwym  czasie  i we  właściwy  sposób.  Wszystkie  osoby,  miejsca  i rzeczy
są  tak  naprawdę  Tobą  w przebraniu.  Rozbudź  we  mnie  ufność,  że  w zależności  od  potrzeb  
otworzysz  przede  mną  dowolne  drzwi.

PRZYJMOWANIE

Boski  Oblubieńcu,  proszę,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  jest  szeroko  otwarty  na  przyjmowanie.

Spraw,  abym  nigdy  nie  kwestionowała  swojej  wartości  i piękna.

Spraw,  abym  pozwalała  innym  ludziom  odczuwać  ogromną  przyjemność  płynącą  z 
obdarowywania  mnie  różnymi  rzeczami.

Niechaj  poczuję,  że  zasługuję  na  to,  aby  w każdy  możliwy  sposób  przyjmować.

Zmień  mnie  w kogoś,  kto  potrafi  w pełni  kochać,  wybaczać  i akceptować  siebie.  Spraw,  
abym  bez  żadnych  ograniczeń  mogła  nosić  w swoim  wnętrzu  Twoje  Światło.

Niechaj  odejdzie  ode  mnie  wszystko,  co  ma  ode  mnie  odejść.

Niechaj  przyjdzie  do  mnie  wszystko,  co  ma  do  mnie  przyjść.

Całkowicie  należę  do  Ciebie.

Jestem  Tobą.

Ty  jesteś  mną.

Jesteśmy  jednością.

Wszystko  jest  dobrze.



RANY

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  każdego  dnia  zalewa  własną  osobę  miłością,  
współczuciem  i akceptacją  – nawet  swoje  niewidoczne 
części,  nawet  swoje  rany.  Niechaj  osiągnę  stan  pełni  i poczuję,  że  jesteśmy  jednością.

Jestem  Twoja.

Ty  jesteś  mój.

Jesteśmy  jednością.

Wszystko  jest  dobrze.

ROZCZAROWANIE

Niezadowolenie  i rozczarowanie  zawsze  przyciągają  do  nas  jeszcze  więcej  niezadowolenia  i 
rozczarowania.

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  jest  w stanie  z wdzięcznością  albo  przynajmniej 
ze  zdystansowanym  rozbawieniem  akceptować  teraźniejszość  taką,  jaka  jest.  Rozbudź  we  
mnie  ufność,  że  nawet  to,  co  obecnie  wydaje  się  rozczarowaniem,  w odpowiednim  
momencie  może  utorować  drogę  dla  idealnego  planu  stworzonego  przez  Boskość.

Jestem  Twoja.

Ty  jesteś  mój.

Jesteśmy  jednością.

Wszystko  jest  dobrze.

ROZLUŹNIENIE

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  potrafi  kompletnie  się  rozluźnić,  sypia  
głębokim  snem  oraz  z łatwością  i wdzięcznością  przyjmuje  błogosławieństwa  przynoszone  
przez  każdą  kolejną  chwilę.

SPOKÓJ

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  potrafi  kompletnie  się  rozluźnić,  sypia  
głębokim  snem  i przyjmuje  wszystkie  błogosławieństwa,  które  pojawiają  się  w danym  
momencie.

Zmień  mnie  w kogoś,  kto  ma  całkowite  zaufanie  do  boskiego  planu.  Niechaj  każdego  dnia  
czuję  wdzięczność  i spokój.

Spraw,  abym  umiała  zachować  wewnętrzną  równowagę  we  wszystkich  sytuacjach  – nawet  w 
tych,  które  są  nieprzewidywalne  lub  trudne.  Panie,  pomóż  mi  pozostać  w samym  centrum  
mojego  jestestwa.  Jestem  rozluźniona  i spokojna,  ponieważ  wiem,  że  wszystko  jest  zgodne  z 
idealnym  Boskim  Porządkiem.



Zmień  mnie  w osobę,  która  ufa  Twojemu  procesowi  i wie,  że  zostanie  zaprowadzona  do  
idealnego  rozwiązania  każdego  pozornego  dylematu.  Właściwe  odpowiedzi  zostały  już  
wybrane  przez  Boskość  i zaczęły  się  rodzić.  Obserwuję  swój  oddech,  rozluźniam  się,  
przyjmuję  i pozwalam  się  prowadzić.

Jestem  bezpieczna.  Wszystko  jest  dobrze.

STAGNACJA
Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w osobę,  która  z radością  uwalnia  się  od  WSZYSTKIEGO,  
co  skostniałe  i nieprzydatne.  Nie  ma  znaczenia,  czy  są  to  przedmioty  fizyczne,  rupiecie,  
dawne  przekonania,  destrukcyjne  nawyki  czy  bezużyteczne  emocje.  Zmień  mnie  w osobę,  
która  z łatwością  uwalnia  się  od  wszystkiego,  co  nie  jest  jej  już  potrzebne.

Niechaj  stanę  się  czystym  naczyniem  pełnym  Miłości.  Pozwól  mi  służyć  najwyższemu  
dobru.  Spraw,  abym  uwolniła  się  od  rzeczy,  które  chcą  ode  mnie  odejść.  Pomóż  mi  zrobić  
miejsce  dla  tego,  co  nowe.

STRACH

 

Boski  Oblubieńcu,  proszę,  uwolnij  mnie  z pętli  moich  obaw!  Używaj  mnie  w taki  sposób,  
abym  służyła  Światłu.

Boski  Oblubieńcu,  proszę,  zmień  mnie  w osobę,  która  czuje,  że  jest  całkowicie  bezpieczna  i 
że  Twoja  Miłość  udziela  jej  wskazówek.  Oddaję  Ci  moje  ciało  i umysł.  Zawsze  wskazuj  mi 
właściwą  drogę.  Prowadź  mnie  do  właściwych  działań  we  właściwym  czasie.

Spraw,  by  pojawiło  się  we  mnie  światło  tak  silne,  iż  jego  moc  uchroni  mnie  przed  
wszelkimi  obawami  i negatywnością  innych  ludzi.  Pozwól  mi  się  stać  naczyniem  pełnym  
Światła  dostępnego  dla  wszystkich,  którzy  go  potrzebują.

STRATA

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  ufa,  że  jesteś  Jedynym  Źródłem  Wszystkiego.  
Spraw,  abym  nie  obawiała  się  strat  ani  nie  przywiązywała  się  do  zysków.  Niechaj  wiem,  że
wszelkiego  rodzaju  dostatek  pochodzi  wyłącznie  od  Ciebie  i że  dbasz  o mnie  w KAŻDY  
możliwy  sposób.  Rozbudź  we  mnie  ufność,  że  każda  poniesiona  przeze  mnie  strata  może  
zostać  zrekompensowana  w najdoskonalszy,  najbardziej  harmonijny  i najpiękniejszy  sposób.  
Wszystko  zależy  od  Twojej  woli.  Pomóż  mi  się  rozluźnić  i cieszyć  się  darami,  które  od  
Ciebie  otrzymuję.

SZALEŃCZA  OTWARTOŚĆ

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w osobę,  która  jest  szaleńczo  otwarta  na  wszystko,  co  ma  
się  wydarzyć  w danej  chwili.  Rozbudź  we  mnie  wiarę  w to,  że  kierujesz  moje  serce  we  
właściwym  kierunku.  Niechaj  wiem,  że  idealne  działania  zostaną  mi  pokazane  we  
właściwym  czasie.  Obdarz  mnie  cierpliwością  i jasnością  umysłu.  Spraw,  abym  była  szczerze
życzliwa  dla  siebie  i innych  ludzi.

Wszystko  jest  dobrze.



Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w osobę,  która  jest  szaleńczo  otwarta  i wierzy  w Twój  plan  
pomimo  ewentualnych  niejasności.  Rozbudź  we  mnie  wiarę  w to,  że  doskonale  wiesz,  dokąd
u licha  mnie  prowadzisz  – nawet  jeśli  aktualnie  nie  jest  to  dla  mnie  oczywiste.

ŚWIADOME  ŻYCIE
Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  ufa,  że  wszystkie  wydarzenia  służą  
najwyższemu  celowi  i że  każda  sytuacja  rozwija  się  w najlepszy  możliwy  sposób.  Spraw,  
abym  miała  wyłącznie  pozytywne  intencje  i stała  się  narzędziem  w rękach  tego,  co  cudowne.

TAJEMNICA

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  z wielką  łatwością  i radością  przekazuje  Tobie  
wszystkie  obecne  tajemnice.  Spraw,  abym  nawet  w najtrudniejszych  sytuacjach  dostrzegała  
Twój  plan.  Uwolnij  mnie  od  obaw  i zmartwień.  Wskazuj  drogę  mojemu  sercu.  Rozbudź  we  
mnie  ufność,  że  wszystkie  działania  ukazują  mi  się  w odpowiednim  czasie  i że  każde  drzwi  
otwierają  się  przede  mną  we  właściwy  sposób  i we  właściwym  momencie.

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  potrafi  spokojnie  spoczywać  w tajemnicy.  
Niechaj  wiem,  że  wszystko  manifestuje  się  w odpowiedni  sposób  i w  odpowiednim  czasie.  
Rozbudź  we  mnie  wiarę  w to,  że  moje  życie  rozkwita  w idealny  sposób.

UCZUCIA

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  obserwuje  swoje  uczucia  bez  strachu  i 
oceniania.  Pomóż  mi  postrzegać  je  jako  święte  oznaki  mojej  wewnętrznej  Jaźni.  Spraw,  
abym  całkowicie  sobie  zaufała  i zaakceptowała  samą  siebie.

Honoruję  i uwalniam  wszystkie  emocje,  ponieważ  wiem,  że  moja  prawdziwa  Jaźń  wykracza  
poza  dualizm.  Oddaję  Ci  wszystkie  swoje  uczucia  i proszę  Cię,  abyś  je  pobłogosławił.

Pozwól  mi  spocząć  w Twoich  ramionach,  aby  dawne  rany  zostały  oswobodzone  i wyleczone.

Jestem  Twoja,  Ty  jesteś  mój,  jesteśmy  jednością.

Wszystko  jest  dobrze.

UNIWERSALNA  MODLITWA  POMAGAJĄCA  ROZWIĄZAĆ  KAŻDY  TRUDNY  
DYLEMAT

BOSKI  OBLUBIEŃCU,  ZMIEŃ  MNIE  W KOGOŚ,  KTO  WIE,  JAK,  U LICHA,  TO  
ZROBIĆ!

Przejmij  nade  mną  kontrolę  i wskaż  mi  właściwą  drogę.  Oddaję  wszystko  w Twoje  
kompetentne  ręce,  abyś  mógł  kierować  każdym  moim  działaniem.

URAZA

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w osobę,  która  z łatwością  uwalnia  się  od  wszystkich  
pretensji  i ran,  ponieważ  wie,  że  bezustannie  napełniasz  jej  kielich  spokojem  i poczuciem  
dostatku.  Dzięki  temu,  że  jestem  z Tobą  zjednoczona,  zawsze  dostaję  wszystko,  czego  
potrzebuję.



Jestem  Twoja,  Ty  jesteś  mój.  Wszystko  jest  dobrze.

URODZINY

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w osobę,  która  z radością  akceptuje  wszystko,  co  dla  niej  
zaplanowałeś.  Niechaj  każdego  dnia  rodzę  się  na  nowo.  Napełnij  mnie  odwagą  i 
entuzjazmem.  Uwolnij  mnie  od  wszystkich  obaw  i oporów.  Chcę  jedynie  służyć  Ci  w każdy  
możliwy  sposób.  Obdarzaj  mnie  cierpliwością  i wiarą,  gdy  będę  podążać  we  wskazywanym  
przez  Ciebie  kierunku.

Wyzwól  mnie  od  dawnych  wątpliwości,  strachu  i dezorientacji.  Rozbudź  we  mnie  wiarę  w 
to,  że  każdy  kolejny  krok  zostanie  mi  pokazany  we  właściwym  czasie.

Niechaj  wiem,  że  wszystkie  drzwi  otworzą  się  przede  mną  w świętym  momencie.

Używaj  mnie  zgodnie  ze  swoją  wolą.

UWALNIANIE

Pozwól  mi  uwolnić  się  od  wszystkiego,  co  nie  jest  mi  już  potrzebne.  Niechaj  
zsynchronizuję  się  z Boskością,  aby  mogło  się  zamanifestować  to,  co  najwyższe.  Idealne  
drogi  już  zostały  wybrane.  Ukażą  mi  się  łatwo  i naturalnie.

Niechaj  wiem,  że  moją  prawdziwą  naturą  jest  Miłość.

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  bez  trudu  uwalnia  się  od  wszystkiego,  co  chce 
odejść.  Napełnij  mnie  odwagą  i spokojem.  Gdy  stanę  na  progu  tego,  co  nowe,  rozbudź  we  
mnie  ufność,  że  wszystko,  co  musi  się  wydarzyć,  wydarzy  się  w najbardziej  pokrzepiający  i 
radosny  sposób.  Już  wiadomo,  co  jest  mi  potrzebne.  Jestem  pewna,  że  mnie  poprowadzisz,  
wskażesz  mi  właściwe  działania  i zaspokoisz  wszystkie  moje  potrzeby.

Wszystko  jest  dobrze.

WALENTYNKI

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w osobę,  która  potrafi  być  najcudowniejszym  i 
najwierniejszym  towarzyszem  dla  samej  siebie.  Zmień  mnie  w osobę,  która  w każdy  możliwy
sposób  jest  dla  siebie  cierpliwa,  życzliwa  i wyrozumiała.  Niechaj  znam  własną  wartość  i z  
łatwością  kocham,  akceptuję  i honoruję  swoją  piękną  Jaźń.

Jestem  Twoja.

Ty  jesteś  mój.

Jesteśmy  jednością.

WEWNĘTRZNE  DZIECKO

Zmień  mnie  w kogoś,  kto  bez  trudu  uspokaja,  kocha  i dba  o swoje  Wewnętrzne  Dziecko.  
Niechaj  wiem,  że  jeżeli  nie  zapewnię  mu  odpowiedniej  opieki,  może  stać  się  strachliwe  lub 
niecierpliwe.  Spraw,  abym  z łatwością  wysyłała  mu  Miłość  i troszczyła  się  o nie  na  
wszystkie  możliwe  sposoby.



Każdego  dnia  mam  w sobie  coraz  więcej  boskiej  odwagi,  cierpliwości,  opanowania  i spokoju.

Wszystko  jest  dobrze.
Wszystko  jest  dobrze.

WSPARCIE

 

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  zawsze  potrafi  przyjąć  odpowiednią  pomoc.  W 
każdy  możliwy  sposób  korzystam  z Twojego  wsparcia  i bardzo  się  cieszę,  że  je  od  Ciebie  
otrzymuję.

Jestem  Twoja.

Ty  jesteś  mój.

Jesteśmy  jednością.

Wszystko  jest  dobrze.

WSPÓŁCZUCIE

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  zawsze  widzi  i docenia  swoją  wewnętrzną  
wartość.  Spraw,  abym  nie  brała  niczego  do  siebie,  gdy  działania  innych  ludzi  są  dla  mnie  
bolesne.  Niechaj  zawsze  wypełnia  mnie  szczere  współczucie  wobec  wszystkich,  którzy  
cierpią.

Jestem  Twoja.  Ty  jesteś  mój.  Jesteśmy  jednością.

WYBACZANIE

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  nigdy  nie  kwestionuje,  że  jesteś  
niewyczerpanym  Źródłem  Wszystkiego.  Pomóż  mi  wybaczyć  wszystkim,  którzy  mnie  
skrzywdzili.  Rozbudź  we  mnie  przekonanie,  że  na  wiele  zaskakujących  sposobów  zaspokoisz
wszystkie  moje  potrzeby.

Niechaj  wyzwolę  się  od  gniewu  i pretensji  do  innych  ludzi.  Uwolnij  mnie  z pętli  
rozgoryczenia,  zazdrości  i tendencji  do  obwiniania  innych.  Pomóż  mi  wybaczyć  każdą  
niesprawiedliwość  i rozbudź  we  mnie  przekonanie,  że  w odpowiednim  czasie  i w  odpowiedni 
sposób  wydarzy  się  wszystko,  co  ma  się  wydarzyć.

Moje  potrzeby  zawsze  są  zaspokajane.  Bogactw  tego  świata  wystarczy  dla  wszystkich.  
Spraw,  aby  Przeznaczenie  używało  mnie  w najlepszy  możliwy  sposób  dla  dobra  wszystkich  
istot.

ZAPRASZANIE  BOSKOŚCI

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  zaprasza  Cię  do  każdego  aspektu  swojego  
jestestwa  i pozwala,  aby  idealne  rozwiązania  pojawiały  się  we  właściwym  czasie  i we  
właściwy  sposób.  Spraw,  abym  każdego  dnia  coraz  bardziej  Ci  ufała  i coraz  mocniej  



wierzyła  w to,  że  jesteśmy  jednością.

Ukochany,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  ma  do  Ciebie  tak  dużo  zaufania,  że  z otwartym  sercem
może  Cię  zaprosić  do  DOWOLNEJ  dziedziny  swojego  życia.

Zmień  mnie  w kogoś,  kto  w swych  modlitwach  z potrzeby  serca  Cię  przywołuje  i wyraża  
swoją  miłość  do  Ciebie.  Spraw,  abym  ufała  własnemu  głosowi.  Rozbudź  we  mnie  wiarę  w 
to,  że  w każdym  momencie  wskazujesz  mi  właściwe  działania.  Niechaj  wiem,  że  jesteśmy  
jednością  i że  nic  mi  nie  grozi.

ZMARTWIENIA
Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  nie  jest  ograniczany  przez  strach  i zmartwienia. 
Rozbudź  we  mnie  wiarę  w to,  że  jeżeli  chcesz,  abym  coś  zrobiła,  obdarzysz  mnie  
niezbędnymi  zdolnościami  lub  udzielisz  mi  potrzebnej  pomocy.

ZMIANA  WŁASNEJ  OSOBY

Boski  Oblubieńcu,  zmień  mnie  w osobę,  która  potrafi  naprawdę  ODPUŚCIĆ  i pozwolić,  abyś
ją  zmienił.

Pomóż  mi  skupić  się  na  oddechu,  rozluźnić  się  i poprosić  Cię  o wskazanie  właściwej  drogi.

Ukochany,  zmień  mnie  w kogoś,  kto  ma  do  Ciebie  tak  dużo  zaufania,  że  może  zaprosić  Cię
do  DOWOLNEJ  dziedziny  swojego  życia.

Rozbudź  we  mnie  wiarę  w to,  że  w każdym  momencie  wskazujesz  mi  właściwe  działania.  
Niechaj  wiem,  że  jesteśmy  jednością  i że  jestem  bezpieczna.


