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Modlitwa o uzdrowienie
DARY BOGA SĄ MOJE. Wszyscy stoimy w obliczu
Obecności Bożej, źródła wszystkich darów. Wykorzystuję
każdą chwilę tego dnia, by wychwalać Boga. Boga Harmonia, Pokój i Obfitość są moje. Boska Miłość, której
źródłem jestem, błogosławi wszystko, z czym się zetknę.
Miłość Boga odczuwają wszyscy tutaj obecni, a Jego
Miłość ich uzdrawia.
Nie lękam się, albowiem Bóg jest ze mną. Zawsze otacza mnie Święty Krąg Boskiej Miłości i Mocy. Doświadczam, odczuwam, wiem i wierzę nieskończenie i pozytywnie, że dar Miłości Boga i Wiecznej Opieki prowadzi,
uzdrawia i opiekuje się wszystkimi moimi bliskimi.
Wybaczam wszystkim i szczerze promieniuję Boską
Miłością, Pokojem i Dobrocią na wszystkich ludzi.
W centrum mojej istoty jest Pokój; oto Pokój Boga. W jego
Niewzruszoności odczuwam jego Siłę, Prowadzenie i Miłość jego Wyświęconej Obecności. Jestem Bosko prowadzony we wszystkim, co robię. Jestem kanałem dla Boskiej Miłości, Światła, Prawdy i Piękna. Odczuwam Jego
Rzekę Spokoju przeze mnie przepływającą. Wiem, że
wszystkie moje problemy rozpuszczane są w Umyśle
Boga. Jego ścieżki są moimi ścieżkami. Słowa, które wypowiadam, są wysłuchane. Raduję się i dziękczynię, wiedząc, że moje modlitwy są wysłuchane. Tak właśnie jest.
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Jak przebaczać
PRZEBACZENIE MUSI NASTĄPIĆ w sercu i umyśle,
aby być prawdziwym. Przebaczyć znaczy „dać”. Daj sobie
miłość i dobroć, zamiast złości, odrzucenia czy nienawiści.
Twoje nastawienie mentalne rządzi Twoim doświadczeniem. Zadbaj o czysty umysł, klarowny, spokojny i oczekujący tego, co najlepsze. Jeśli odczuwasz niechęć do
bliźniego, wtedy wyolbrzymiasz siłę jego w swoich oczach
i ranisz samego siebie. Przebaczyć znaczy zmienić
swoje myśli i zachować tę zmianę. Wykorzystaj następującą technikę, by przebaczyć bliźniemu: z całego serca,
szczerze i przepełniony miłością, módl się, wspominając
jego imię. Módl się: „Bóg daje mu bogactwo. Pokój Boga
wypełnia jego duszę; Bóg go inspiruje i błogosławi”.
Raduj się tym, że Prawo Boga działa na korzyść bliźniego,
poprzez niego i na rzecz wszystkich wokół niego. Czyń
tak, dopóki Twoje serce i umysł nie wypełnią się miłością,
aby nie było już w nich miejsca dla nienawiści. Jesteś
teraz wolny.
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Modlitwa
dla grupowego
uzdrawiania
ZEBRALIŚMY SIĘ TU w Obecności Boga. Jest Jeden Bóg,
Jedno Życie, Jedno Prawo, Jeden Umysł, Jeden Ojciec
— Nasz Ojciec. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami
wspólnego Ojca.
Chwała Boskości w każdej osobie dziś o poranku.
Miłość Boga przepływa przeze mnie do wszystkich tu
obecnych i do wszystkich ludzi na świecie. Wierzę i wiem,
że Wszechmoc Boga i Inteligencja Nieskończonego przepływa przez każdego z nas i każdy z nas jest pozytywnie,
trwale, fizycznie i mentalnie uzdrowiony. Wiem, że Boskie Właściwe Działanie ma miejsce w każdej komórce,
narządzie, tkance i funkcji każdej osoby żyjącej w pokoju,
harmonii i zdrowiu.
Wierzę, że Boska Opieka doświadczana jest teraz
przez każdego członka naszej wspólnoty. Bóg jest Wielkim
Opiekunem — prowadzi nas ku ścieżkom przyjemności
i ścieżkom pokoju.
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Słowa, które wymawiam teraz, wysłuchane zostaną
i przyniosą korzyść każdemu, do kogo skierowane będą.
Raduję się teraz i dziękczynię, wiedząc, że moja modlitwa
została wysłuchana.
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Bądź spokojny i wiedz
JESTEM SPOKOJNY I WIEM, że jestem Bogiem.
Wstrzymuję teraz koła mojego umysłu, myśląc o Bogu
Jego Miłości. Doskonale kontroluję moje emocje; jestem
niezwykle spokojny. Mój umysł jest spokojny i odzwierciedla Boga Prawdy Niebiańskie i Światło. Mądrość Boga
przejawia się w moim umyśle, gdy jestem spokojny,
odkrywając przede mną doskonały plan, pokazując mi
ścieżkę, którą kroczyć powinienem.
Moje oddanie i uwaga skupiają się na Boga Wiecznej
Wierności. Bez chwili wytchnienia głoszę, że Boska Mądrość, Prawda i Piękno rządzą mną i kierują mną w każdym aspekcie mojego życia.
Kij Boga (Miłość) i laska jego (Prawda) odżywiają
i wzmacniają mnie we wszystkich wysiłkach. Gdy tylko
pojawi się strach, natychmiast zwracam się do Boga i Jego
Wyświęconej Obecności, radując się w tej oto Prawdzie:
„Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości,
i trzeźwego myślenia”. Spożywam chleb niebios, który jest
pokojem, harmonią i wiarą w Boga. Oto moja modlitwa,
„Panie, po wieczność daj nam ten chleb”.
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Prowadź w spokoju
OTO SAMOCHÓD BOGA. Jego to Idea, swobodnie porusza się z miejsca na miejsce, radośnie i przepełniony
miłością. Mądrość Boga prowadzi samochód na wszystkie sposoby. Ład Boga, Symetria Jego i Piękno Jego
rządzą mechanizmami samochodu wszelkimi. Wyświęcona Obecność Jego błogosławi ten pojazd i jego pasażerów. Kierowca tego pojazdu jest ambasadorem Boga;
pełen jest miłości i dobrej woli wobec wszystkich. Pokój
Boga, Prawda Jego i Zrozumienie Jego zawsze prowadzą
kierowcę. Bóg kieruje wszystkimi decyzjami, czyniąc drogę
prostą, piękną i doskonałą. Duch Boga-Pana spłynął na
kierowcę, czyniąc wszystkie drogi Drogami Pana.
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Morska wersja
psalmu 23.
„PAN JEST MOIM nawigatorem; z kursu nie zboczę.
Rozświetla on mroczne wody; odwodzi mnie od wybrzeży
zdradzieckich; zapomnieć mi nie daje. Prowadzi mnie
gwiazda Jego Imienia Wyświęconego. I choćbym żeglował wśród burz i fal życia mego, niebezpieczeństwa się nie
zlęknę, albowiem Pan jest ze mną. Miłość Twa i Troska
Twa schronieniem moim. Ty gotujesz port dla mnie
w ziemi wieczności; Ty namaszczasz fale olejkiem; okręt
mój bezpiecznie płynie. Słońce i gwiazdy hojnie moją
podróż oświetlają i odpocznę w porcie Pana mego po
wieczność”1.

1

Modlitwa autorstwa J. Rogersa, kapitana statku handlowego, spisana
w trakcie drugiej wojny światowej. Wydawnictwo Navy Chaplains
Bulletin, Waszyngton, D.C.
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Królewska Droga
„RUSZYMY KRÓLEWSKĄ DROGĄ i nie zboczymy ni
w lewo, ni w prawo”.
Moją ścieżką jest ścieżka Boga, a wszystkie jego
ścieżki przepełnione są radością i pokojem. Podróżuję pod
opieką Boga, prowadzony przez Ducha Świętego. Moją
drogą jest Królewska Droga Starożytnych, ścieżka środka
Buddy i wrota Jezusa. Moją drogą jest Królewska Droga,
albowiem jestem Królem mych myśli, uczuć i emocji.
Wysyłam posłańców zwanych Boga Miłością, Pokojem, Światłem i Pięknem przede mną, by uczynili
ścieżkę moją prostą, piękną, radosną i szczęśliwą. Zawsze
wędruję Królewską Drogą, spotykając posłańców Boga,
pokój i radość, gdziekolwiek się nie udam. Udaję się na
drogi górskie, wiedząc, że jeśli stale Boga widzieć będę,
krzywda mnie nie spotka.
Kiedy prowadzę samochód, podróżuję pociągiem,
autobusem, samolotem czy na nogach własnych, Siła
Boga zawsze jest przy mnie. To Niewidzialna Zbroja Jego,
a ja wędruję od miejsca do miejsca radośnie, swobodnie,
miłością przepełniony. Duch Jego, mojego Boga, jest
ze mną, czyniąc wszystkie ścieżki Drogą Boga. Jakże
wspaniale!
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