
 

 

What others are saying about The Stations of Hope 
 

“Everyday I read one of your Stations of Hope.  Christ’s words and our 
responses to them come alive in each one.  They make me more aware of the 
one on one relationship we have with Him and the lessons we can take and 
live by from His Word!” -Mary Jo  
	
	
“The	Stations	of	Hope	are	beautiful	prayers	center	on	our	Church’s	greatest	mystery,	the	
great	love	of	our	Lord	and	Savior,	Jesus	Christ.		These	prayers	are	recommended	for	all	who	
have	suffered	spiritually,	physically	or	emotionally	as	they	bring	one	deeper	into	healing	love	
that	comes	from	faith	in	the	cross	and	surrender	of	Christ.		These	prayers	will	help	us	to	love	
and	Trust	Jesus	more.”		-Fr.	Ron	Hilt,	Associate	Pastor,	St.	George	Byzantine	Catholic	Church,	
Aurora,	IL	

“Beautifully written! As I prayed the Stations of Hope, I felt like I was walking with 
Jesus, side by side, true friends. I felt a new level of freedom. I am confident that many 
will experience healing and a deepening of God's love for them. I suspect their hope 
will be renewed, their faith invigorated and they come to realize a new level of freedom 
in Jesus Christ. Thank you Vicki. Praise and thanks be to God!” 
-Carol Osburn, Spiritual Director, Adult Faith Formation Coordinator 
	
	
“Through	the	ups	and	downs	of	her	personal	journey	as	a	disciple	of	the	Lord	Jesus,	Vicki	Dau	
has	given	us	a	fresh	look	at	the	“Stations	of	Hope.”		Her	reflections	help	us	to	connect	the	
experiences	of	the	Lord’s	final	journey	with	the	different	moments	of	our	own	life	journey.		
We	are	reassured	again	and	again	of	God’s	overwhelming	love	for	us	and	desire	to	be	with	us.		
May	you	truly	experience	the	Lord’s	love	and	closeness	as	you	pray	these	‘Stations	of	Hope.’”	
-	Fr.	Jim	Murphy		Pastor,	St.	Isidore	Parish,	Bloomingdale,	IL	

	
“‘Stations of Hope’ evokes a powerful, personalizing experience of the Stations of the 
Cross in the light of Christ's ultimate sacrifice for us all along the Via Dolorosa which 
clearly reflects God's incomprehensible, redeeming mercy toward the life-giving Hope 
of the Resurrection.  Your experience of the ‘Stations of Hope’ will not only inspire you 
to walk more closely with Christ, but with all in His holy name in a new and deeply real 
way.” -Rebecca Davis Mathias, Ph.D., Corporate Director of Ethics  Alexian Brothers 
Health System
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Pray in your native tongue-  
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6 languages:   
 

English,    Polish,    Spanish, 

       
 

Italian,  German  and French	

			 			 	
	

Printed	and	E-Book	Versions!



 

 

 

Stacje Nadziei 
 

Owoc modlitewnej medytacji nad stacjami 
autorstwa Vicki Dau 

 
Illustrated by 7th & 8th Grade Students of St. Isidore School in Bloomingdale, IL 

 

 
 



 

 

Translated by Marta Lorenc 
 
Illustrated by the 2012 7th and 8th grade Art Students from St. Isidore 
School, Bloomingdale IL 

 

Copyright © 2012 Vicki Dau   
 
TeamDau Wellness 
Glen Ellyn, IL  
 
All Worldwide Rights Reserved, Glen Ellyn, Illinois 
 
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a 
retrieval system or transmitted, in any form, or by any means, electronic, 
mechanical, recorded, photocopied, or otherwise, without the prior 
permission of the copyright owner, except by a reviewer who may quote brief 
passages in a review. 
 
ISBN:  978-0-9899993-4-2 

 

www.StationsOfHope.com 
 



 

 

 

DEDICATION 
These prayers are dedicated to my husband Tom  

and our children here and in heaven: 
David, Rachel, Sarah, Caleb, Bekah, Adam, Nathan,  

Jacob, Abby and Jonathan. 
 
 

ACKNOWLEDGEMENTS 
 

A special thanks to St. Isidore, Bloomingdale, IL 
Mrs. Cyndi Collins and Mrs. Jeanne Leix 

And the 2012 7th and 8th grade students whose drawings contributed to the 
Stations of Hope and the Lenten Activity Book 

 
Tommy Anderson, Matt Barry,  Zachary Barry, Josie Belliveau, Henry Breyne, 

Michael Broqueza, Blake Busch, Kevin Churney, Brianna Cianci, Danny Defino, 
Louis DeMenna, Briana Discipio, Olivia Dorman, Joe Drazba, Brendan Dunbar, 

Emma Felty, Rebecca Fernandez, Jennifer Hauser, Alex Henciek, Brianna 
Keszycki, Tori Konchel, Mario Lorusso, Courtney Magsanoc, Alex Malachowski, 

Andrea Martino, Noelle Matonis 
 
 

MY PRAYER FOR YOU 
 

A few years ago, I struggled with the wording in a version of the Stations of 
the the Cross that our church used on Fridays during Lent.  You see, I am a 

survivor of sexual abuse and one of the phrases that was used in the prayers 
was something like, “...do with me as you will Lord.”  Well, I couldn’t even 

mouth those words and I stopped going.  But I missed praying the stations, so 
I began journaling and imagined what Jesus would say to me on his journey to 

Calvary.  And the Stations of Hope were born.  
 

 I chose to have these simple drawings creating by Jr. High art students as I 
believe our childlike faith is full of hope and happiness and often times our 

adult “stuff” gets in the way and can actually separate us from God.   
 

It is my prayer that these Stations of Hope will help you draw to the heart 
of the Father, experience the love of the Son and the warmth of the Holy 

Spirit, not just during Lent but every single day you pray them.  

 -Vicki Dau  



 

 

MODLITWA WSTĘPNA 

 
 

Jezu Chryste 
 

Ty wyruszyłeś w tą drogę z niewypowiedzianej miłości do mnie; z 
trudnością to pojmuję. Zwracam się dziś do Ciebie aby wyjawić 
moje kłamstwa, które trzymały mnie z dala od Ciebie oraz aby 

zanurzyć się w Twojej prawdzie, która pozwoli mi poczuć, 
prawdziwie poczuć głębie Twojej miłości i troski o mnie. Łączę 

moje cierpienia z Twoimi i proszę byś użył ich dla Twojego 
Boskiego Planu i Chwały. Pragnę wypełnić Tobą Panie dziurę w 
sercu moim. Teraz świadomie opróżniam to miejsce z rzeczy, 

których używałam w zastępstwie Ciebie. Pomóż mi poznać Twój 
pokój tak mocno abym czuła go dla każdego na mojej drodze. 

 
Amen.



 

 

STACJA PIERWSZA  
PIŁAT SKAZUJE JEZUSA NA SMIERĆ 

 

 
 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, 
Że przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. 

 
Jezus:  

Wiedziałem co się zbliża, jednak trudno było stać i słuchać wyroku. Moje życie 
wydawało się być w rękach jednego człowieka. Ale prawdą było, że mój Ojciec 
ma najwyższą władzę i poddałem się Jego woli z miłości do Ciebie. On mógł 

zatrzymać to w każdej chwili, ja mogłem zatrzymać to w każdej chwili lecz nie 
zrobiliśmy tego, ponieważ tak bardzo Was umiłowaliśmy. 

 
Moja odpowiedz:  

Mój Panie, modlę się o to, że pojmę Twoją niewypowiedzianą miłość do mnie. 
Do mnie, zmęczonej, zbitej duszy czasem ledwie sobie radzącej. Jednak 

poświeciłeś wszystko. Wszystko! Będę pracować nad tym by poddać się Twojej 
woli, wiedząc, że jest Nadzieja Zmartwychwstania. Jesteś niezwyciężony. Taka 

jest prawda! 
 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.



 

 

STACJA DRUGA 
JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWOJE RAMIONA 

 
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, 

Że przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. 
 

Jezus:  
Krzyż był bardzo ciężki, prawie zbyt ciężki by go unieść. Moje ciało było zbite 

i byłem bardzo zmęczony. Mogłem zatrzymać się w każdej chwili lecz nie 
zrobiłem tego z miłości Mojej i Ojca mego do Ciebie. Wiem jak to jest gdy 

chce się po prostu poddać, nie mieć siły unieść żadnego więcej ciężaru, być 
fizycznie i emocjonalnie wyczerpanym. Jestem tu dla Ciebie. Wygrałem 

ostateczną walkę. Jestem tu dla Ciebie. 
 

Moja odpowiedz:  
Mój Panie, zbyt często czułam, że życie jest zbyt ciężkie, za dużo do 

udźwignięcia. Ty wskazałeś mi drogę. Sama stworzyłam część krzyży, które 
niosę a Ty nadal ofiarujesz mi swą pomoc. Ty nie zasłużyłeś na ciężar 

swojego krzyża, jednak niosłeś go dla mnie. Prawda jest taka, że kochasz 
mnie i jesteś tu dla mnie w każdej chwili. 

 
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 



 

 

STACJA TRZECIA   
JEZUS UPADA POD KRZYŻEM 

 

 
 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, 
Że przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. 

 
Jezus:  

Ciężar, który chętnie wziąłem na swoje ramiona jest zbyt ciężki na moje siły, 
jednak kocham Cię tak bardzo, że nadal idę. Mogłem się zatrzymać lecz 

kocham Cię tak mocno. Kiedy czujesz się bardzo zmęczony, tak bardzo, że 
nie możesz się podnieść użyj mojej siły. Jestem tu dla Ciebie. 

 
Moja odpowiedz:  

Mój Panie, czułam się przygnieciona ciężarem moich problemów, lecz 
wskazałeś mi drogę. Upadłeś pod ciężarem na który nie zasłużyłeś. Poniosłeś 
go z miłości do mnie, taka jest prawda. Proszę pomóż mi zniszczyć kłamstwa, 

które stoją na drodze do Ciebie.  
 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 



 

 

STACJA CZWARTA  
JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ 

 

 
 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, 
Że przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. 

 
Jezus:  

Patrzenie na cierpienie kogoś bliskiego może być cięższe niż własne cierpienie. Serce mojej 
matki pękało na mój widok, kiedy spotkaliśmy się w drodze na Kalwarię. Była wspaniała 

matką. Zawsze poddawała się woli Ojca mego nawet jeśli jej nie rozumiała. Dałem Wam Matkę 
moją by wypełniła pustkę i była również Waszą Matką.  

 
Moja odpowiedz:  

Mój Panie, to czasem takie niesprawiedliwe, że ból i cierpienie pochodzą  często od naszych 
bliskich. Modlę się o Twoją łaskę i mądrość by znieść moje rodzinne problemy zgodnie z 

Twoją wolą. Nie mogę zmienić swojej przeszłości ale mogę kształtować swoje obecne życie. 
Proszę o łaskę doświadczenia Matki Bożej jako mojej matki. Ona mnie nie skrzywdzi nawet 

jeśli byłam skrzywdzona w przeszłości. Taka jest prawda! 
 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.



 

 

STACJA PIĄTA 
SZYMON POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ 

 
 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, 
Że przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. 

 
Jezus:  

Zupełnie obcy człowiek został zmuszony pomóc mi nieść ten ciężar. Nawet 
żaden z moich towarzyszy. Jednakże byłem wdzięczny za Jego pomoc. 

Zwracaj uwagę na tych, których postawiłem na Twojej drodze aby Ci pomogli. 
Może to nie to, czego się spodziewasz lecz wiedz, że Mój Ojciec i ja chcemy 

dla ciebie tego co najlepsze. Nawet jeśli w to nie wierzysz, to prawda. Chcemy 
dla ciebie tego co najlepsze. 

 
Moja odpowiedz: 

Mój Panie, chcę wierzyć, ze pragniesz dla mnie tego co najlepsze. Nawet jeśli 
nie wierze teraz, to z powodu kłamstwa w które wierzę i ono trzyma mnie z 
dala od prawdy. Modlę się aby to kłamstwo zniknęło i bym mogła spocząć w 
Twych rękach. Modlę się, żebym była zdolna zaufać i poddać się Twojej woli. 

 
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.



 

 

STACJA SZÓSTA  
WERONIKA OCIERA TWARZ JEZUSOWI 

 
 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, 
Że przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. 

 
Jezus:  

Wlokłem swoje skrwawione ciało ulicami Jeruzalem, kiedy kobieta wyszła z 
tłumu aby otrzeć mi twarz. Byłem jej tak wdzięczny, że zostawiłem jej na 

szacie odbicie mojej obecności. Jeden akt dobroci może mieć dalekosiężne 
efekty. 

 
Moja odpowiedz:  

Mój Najdroższy Panie, dodaj mi odwagi abym była tą jedną, która wyjdzie z 
tłumu, żeby zaoferować pomoc cierpiącej duszy. 

 
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.



 

 

STACJA SIÓDMA  
JEZUS UPADA PO RAZ DRUGI 

 

 
 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, 
Że przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. 

 
Jezus:  

Siły opuszczają mnie z każdym krokiem a stopy się plączą. Mógłbym  
zatrzymać się w każdej chwili ale nie zrobię tego ponieważ kocham Cię tak 

bardzo. 
 

Moja odpowiedz:  
Mój Panie, pomóż mi podążać dalej nawet kiedy czuje, że nie mogę zrobić 

kolejnego kroku. Chcę kochać Cię tak bardzo. 
 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.



 

 

STACJA ÓSMA  
JEZUS POCIESZA PŁACZĄCE NIEWIASTY 

 

 
 

 
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, 

Że przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. 
 

Jezus:  
Jestem wdzięczny za współczucie okazane mi przez kobiety podczas mojej drogi na 
Kalwarię tak jak wdzięczny jestem za poświęcenia i cierpienia mi ofiarowane. Jednak 

dbajcie o siebie i bądźcie blisko mnie gdyż czasem przysparzacie sobie więcej 
cierpienia niż to konieczne. 

 
Moja odpowiedz:  

Mój Panie, nawet w tym strasznym cierpieniu znajdujesz czas aby pocieszyć 
cierpiących razem z Tobą. Modlę się bym umiała rozpoznawać te okoliczności, w 

których sama przysparzam sobie cierpienia i tych których nie mogę zmienić. Modlę 
się, bym umiała przeżywać moje cierpienia wraz z Twoimi na chwałę Twoją. 

 
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.



 

 

STACJA DZIEWIĄTA  
JEZUS UPADA PO RAZ TRZECI 

 
 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, 
Że przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. 

 
Jezus:  

To już prawie czas i siły zupełnie mnie opuszczają. Jednak wstanę i dokończę 
co zaczęło się dawno temu w ogrodach Edenu. Wiem, że muszę umrzeć byście 

zostali zbawieni. Kocham Was tak bardzo by iść dalej. Użyj mojej siły kiedy 
myślisz, że nie dasz rady iść na przód a ja poniosę twój ciężar kolejny raz. 

Kocham Cię tak bardzo. 
 

Moja odpowiedz:  
Mój Najdroższy Zbawco, pokazałeś mi drogę. Zaoferowałeś mi pomoc w mojej 
podróży. Przepraszam, że czasem zapominam o Tobie szukając pomocy i siły 

przez co Twój krzyż staje się jeszcze cięższy.  
 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.



 

 

STACJA DZIESIĄTA  
JEZUS Z SZAT OBNAŻONY 

 
 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, 
Że przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. 

 
Jezus:  

Stoję obnażony z szat, sponiewierany i zelżony. Przynoszę Nadzieję 
Zmartwychwstania. Nie jest wolą Ojca mego by jego dzieci krzywdziły się 

wzajemnie lecz grzech na świecie przynosi ból. Jednak zawsze pamiętaj, że ja 
go pokonałem. 

 
Moja odpowiedz:  

Mój Najdroższy Zbawco, Ty prawdziwie doświadczyłeś tego co ja. Zniewagi, 
obnażenia i urągania. Modlę się abym przyjęła Nadzieje Zmartwychwstania. 

Modlę się, by każde kłamstwo, które trzyma mnie z dala od Ciebie jako 
Zbawcy i Nadziei, zostało obnażone. 

 
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.



 

 

STACJA JEDENASTA  
JEZUS PRZYBITY DO 

KRZYŻA  
 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, 
Że przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. 

 
Jezus:  

Koniec jest już bliski, gwoździe wbijane w moje ciało powodują okrutny ból. 
Jak bardzo Cię kocham? Rozwieram swe ramiona, oto jak bardzo. 

 
Moja odpowiedz:  

Mój najdroższy Panie, jedyne co mogę to dziękować z pochylona głową. 
Dziękować, że wstawiłeś się na cierpienie z miłości do mnie. Kiedy czuję się 

zbita, przygnieciona, gotowa na śmierć pozwól mi pamiętać o Twej miłości do 
mnie i nadziei, którą niesiesz. 

 
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.



 

 

STACJA DWUNASTA  
JEZUS UMIERA NA KRZYŻU 

 

 
 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, 
Że przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. 

 
Jezus:  

Stare Przymierze odeszło a Nowe Przymierze się wypełniło. Przymierze 
przypieczętowane moją śmiercią. Zwyciężyłem wszystko z miłości do Ciebie. 

 
Moja odpowiedz:  

Mój Zbawco i Królu, jak mogę wyrazić swoją wdzięczność za to ostateczne 
poświęcenie. Nie mogę pozwolić byś umarł na daremnie ale przez łaskę ducha 
świętego żył we mnie. Modlę się o zagładę kłamstwa, które uniemożliwia mi 
pełne zjednoczenie się z Tobą. Modlę się by Twoja prawda dodawała mi sił 

każdego dnia.  
 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.



 

 

STACJA TRZYNASTA  
JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA 

 

 
 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, 
Że przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. 

 
Jezus:  

Wydaję się, że cała nadzieja zniknęła kiedy ściągnęli moje okaleczone ciało z 
rzymskiego narzędzia tortury lecz wraz ze śmiercią przychodzi nowe życie. 

Taka jest moja obietnica. Powstałem z martwych aby dać Ci nadzieję. 
 

Moja odpowiedz:  
Czy naprawdę mogę czuć radość? Nadzieja o której mówisz przynosi ze sobą 
radość. Modlę się aby czuła nadzieję i radość Twojej Łaski i abym wypleniła 

wszystko to co trzyma mnie z dala od Ciebie.  
 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.



 

 

STACJA CZTERNASTA  
JEZUS ZŁOŻONY W GROBIE 

 

 
 

 
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, 

Że przez krzyż i mękę swoją odkupiłeś świat. 
 

Jezus: 
Moje ludzkie ciało zostało złożone w grobie lecz moja śmierć przynosi 

Nadzieję Zmartwychwstania, Życia Wiecznego. Pokonałem wszystko i ofiaruję 
Ci urobek zwycięstwa. Nawet jeśli wydaje Ci się, iż nic się nie dzieje, trwaj w 

prawdzie mojej obietnicy. 
 

Moja odpowiedz:  
Moja Nadziejo i Zbawco, leżysz spokojnie na zimnym kamieniu lecz Twoja 
obietnica Życia Wiecznego mocno płonie. Modlę się aby Twój Święty Duch 
płoną w sercu moim abyś żył we mnie oraz obym nigdy nie doświadczyła 

zimna, uczucia rozpaczy jako, że przyjmuję prawdę, iż zwyciężyłeś wszystko.  
 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.



 

 

Modlitwa Kończąca 
 
 
 

 
 

Jezu Chryste. 
 

Dałeś życie pokazując mi drogę, którą podążam razem z Tobą.  Modlę 
się, abym przyjęła prawdę, którą się ze mną dzielisz, iż jesteś tu dla 

mnie. Prawdę, że poddałeś wszystko Ojcu z miłości do mnie. Prawdę, że 
mnie umiłowałeś. Obym zawsze pamiętała, że jestem kochana i bym 
każdego dnia dawała Ci coraz więcej z życia swego. Napelnij mnie 

Twoją Nadzieją i Miłością. 
Amen.



 

 

 

 
 

If you enjoyed praying these Stations of Hope, please let your friends know 
about them.  You too can share the message of Hope! 

The Stations of Hope have an adult and children’s version,  
and are available in 6 languages:   

English, Polish, Spanish, Italian, German and French 
 

www.StationsOfHope.com  
If you connected with the message, you will love her other educational, 

empowering and encouraging material!   
Visit www.ClearTheCatholicGuilt.com  

 
Join Vicki’s private Facebook Group to share your story, receive support, 

encouragement, and resources to heal. Vicki will be posting mass readings 
(with my style) each weekend, daily inspirational quotes and even composing 

Tapping Prayers from your prayer requests.  It’s a judgment free zone for 
recovering Catholics.  



 

 

ABOUT THE AUTHOR 
	

	
 
Vicki Dau vividly remembers feeling the warmth of the Holy Spirit when she was confirmed in 8th grade.  She values 
her relationship with the Lord and works to be obedient to His promptings.   
  
The trauma and trials she has experienced in her life, led her to write the Stations of Hope. Knowing and 
experiencing first hand that there can sometimes be a difference between belief and truth, she is keenly aware 
that we can believe things about ourselves and situations that we are in that aren't necessarily true and we need 
to be close to the Source of Truth for our hope and healing.  
 
She is all too familiar with limiting beliefs and programming that can accompany someone raised in the Catholic 
Church.  Couple that with the limited perspective we have as children as we experience circumstances that mold 
and shape us with the beliefs that are governing us today, we create beliefs that may be unconsciously 
sabotaging our efforts to create more positive life circumstances.   
 
Vicki is passionate about helping hard-working women, raised in the Catholic Church, struggling with anxiety and 
stress, experience joy, confidence and cash flow.  
 
She is an expert at clearing the hidden blocks that may be showing up in the form of unhealthy relationships, 
financial troubles, unfulfilling jobs or even poor health.  Clients from all over the globe are singing her praises as 
they gain clarity, reduce their stress, feel more confident and fulfilled in their careers as their finances explode.   
 
How would it feel for you to no longer be a “Blessing Blocker?” 
 
As the Champion of Clearing The Catholic Guilt, she is mastering the missing piece that positive affirmations and 
mind renewal lack. Her programs, one-on-one coaching sessions and tapping prayers are transformational! 
 
Schedule a CLARITY, STRATEGY, ACTION with Vicki.  In this free 30 minute phone call you will discuss where you 
are, where you want to be and if you would be a good fit to work together.   
RESERVE YOUR CALL TODAY! 
 
 
Vicki is a Certified Reflexologist, Certified EFT Practitioner through EFT Universe and a Certified Tapping into 
Wealth Coach through Wealth Manifest Expert Margaret Lynch.  She is dedicated to helping God’s children reduce 
their stress and remove their blocks so they can enjoy His Blessings! 
 

 


