
Mój Namiot spotkania 
Zacznij od znaku krzyża. Pomyśl o tym, że Bóg patrzy na Ciebie
z miłością. Pomyśl, że Bóg Cię przenika i ogarnia. Trwaj tak
przez jakiś czas. Nie spiesz się.
Poproś Chrystusa żeby był w centrum tej modlitwy. Poproś
Ducha Świętego o prowadzenie w tej modlitwie. 
Przeczytaj kilka razy fragment Słowa Bożego, spokojnie
zatrzymując się przy zdaniach lub słowach, które wydają Ci się
kluczowe. Co Bóg mówi w tym Słowie? 
Zastanów się, w jaki sposób to Słowo oświeca Twoje życie? Co
Bóg mówi do Ciebie ? 
Uświadom sobie, że jesteś blisko Jezusa. Porozmawiaj z Nim
jak z przyjacielem o tym wszystkim, co odkryłeś na tej
modlitwie. Opowiadaj, patrz, słuchaj ... Uwielbiaj, dziękuj, proś
przepraszaj. Rozmowę zakończ modlitwą Ojcze nasz albo
Chwała Ojcu
Jeśli zostł jeszcze czas, wznieś ducha ku Bogu. Trwaj w
milczeniu w Jego obecności. 
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