MOČ ODLOČITVE
SPREMENI SVOJO FREKVENCO, SPREMENI SVOJO REALNOST

"Nebo in zemljo kličem danes za pričo proti vam: predložil sem ti življenje in smrt, blagoslov in
prekletstvo. Izberi torej življenje, da boš živel ti in tvoj zarod, tako da ljubiš GOSPODA, svojega
Boga, poslušaš njegov glas in se ga držiš. Kajti v tem je tvoje življenje in dolgost tvojih dni, ki jih
smeš preživeti v deželi, za katero je GOSPOD prisegel tvojim očetom, Abrahamu, Izaku in Jakobu,
da jim jo bo dal." ( 5. Mojzesova 30:19-20).

"Ljubi, prosim Boga, da bi ti šlo v vsem dobro in bi bil zdrav, kakor gre dobro tvoji duši." ( 3. Janez
1:2).

700+ RAZSVETLJENJE
600 MIR
540 RADOST
500 LJUBEZEN
400 RAZUM
350 SPREJETJE
310 PRIPRAVLJENOST
250 NEVTRALNOST
200 POGUM
175 PONOS
150 JEZA
125 ŽELJA
100 STRAH
75 ŽALOST
50 APATIČNOST
30 KRIVDA
20 SRAMOTA
(Meritve so v Hz. En hertz ustreza enemu dogodku na sekundo - periodičen pojav.)
Larisa Čanji, BESEDA ŽIVI, september 2015
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1. pričevanje :
Hudo sem bila bolna deset let. Od tega sem bila pet let več ali manj privezana na posteljo. Trpela sem
za različnimi boleznimi: kronično utrujenostjo, kemično občutljivostjo, okoljskimi boleznimi,
fibromialgijo (kronična motnja z značilno vsesplošno mišično-skeletno bolečino), ledvičnimi težavami,
nespečnostjo, alergijami na razne vrste hrane in ostalimi 12 diagnosticiranimi in neozdravljivimi
bolezenskimi stanji.
Zadnje leto in pol nisem izstopila iz hiše brez zaščitne maske, ki naj bi me varovala pred kemikalijami.
Kamorkoli sem se odpravila, sem morala s seboj jemati voziček. V spalnici ni bilo zaves in med
poletjem 2004 sem preživljala noči v divjini, da bi si podaljšala življenje.
Poskusila sem vrsto zdravljenj. Moja darežljiva mati mi je omogočila poti v Grčijo in Mehiko, kjer bi mi
naj pomagali, vendar sem se s teh poti vračala še slabša. Zdravniki niso več vedeli, kako naj bi mi
pomagali. Izgubila sem tudi vsak občutek na desni strani telesa in bili smo prepričani, da bom umrla.
Ko sem si nekoliko opomogla, sem znova zapadla v depresijo.
Med temi časom sem izkusila mnogo velikih vzponov in padcev: enkrat sem bila upanja polna, nato
brez upanja; v veri in potem v dvomih. To je bilo zame katastrofalno, tako čustveno kot duhovno. V
Božji Besedi sem jasno brala, da Gospod še danes zdravi, vendar sem sama izkušala vedno hujšo
bolezensko stopnjo.
Sledila sem različnim zdravstvenim pristopom: medicinskemu, alternativnemu in vsemu, kar počne
človek, ki veruje v Boga. Obiskala sem različne vrste cerkva, bila deležna molitev in maziljenj z oljem.
Obiskala sem sobe ozdravljenja. Molila sem, se oprijela deklaracij, jih zatrjevala in zaupala. Poskusila
sem vse, česar sem se spomnila. Brala sem Besedo in bilo mi je jasno, da se srečujem z živim
Gospodom, ki je Bog upanja in miru. Vendar tega nisem mogla doseči in izkusiti. Kar naprej so se mi
postavljala vprašanja: "Kaj je narobe s teboj?" Ko sem se srečevala z ljudmi, ki so bili polni vere, sem
se še bolj počutila kot zguba. Videla sem se kot največjo polomijo kristjana, saj bi bila že zdavnaj
ozdravljena, če moj dvom ne bi bil resničen. Vedela sem, da je Božja volja zame moje popolno
ozdravljenje, vendar se nisem mogla "dokopati" do tega popolnega stanja.
Končno sem prenehala s svojimi prizadevanji in se predala samopomilovanju. V tem stanju sem
ostala zelo dolgo časa. Bila sem žalostna in nisem znala biti prijateljica soljudem. Nisem bila dobra
žena. Bila sem zelo nesrečna in v nesrečo sem vpeljala vse okoli sebe. V meni je vladala velika zmeda,
kar se tiče vere, ker nisem našla pot do ozdravljenja. Naš sovražnik Satan se zelo trudi in nam
napačno citira Pismo, kar je počel že z Jezusom v puščavi. Ko smo v bolečinah, so njegove razlage
hitro sprejemljive in tako zlahka napišemo svojo varianto teoloških razlag, zakaj Beseda naj ne bi
delovala. Nekoč sem sprejela verovanje, da trpim zaradi večnih razlogov, da bi postala kot Kristus.
Moje trpljenje naj bi me tako naredilo v "bolj potrpežljivo in me oblikovalo," saj je zame vendar Božja
milost dovolj ....To verovanje me je pripeljalo še v večjo agonijo, kako sploh zaupati Jezusu. Če
začnemo za svoje stanje obtoževati Boga, kar sem sama počela, se kristjani okoli tebe zberejo in te
obtožijo, da nimaš vere ali pa je imaš premalo. Tako sem začela verjeti dobronamernim kristjanom,
da imam premalo vere za čudež ozdravljenja. V vsem tem času so me prevevali občutki obtožbe,
nevrednosti. Postavljala so se mi vprašanja, zakaj nisem dovolj usposobljena, da bi me Gospod
ozdravil. Vedela sem, da je On bogat v Svoji milosti. Nisem razumela, kaj delam narobe, da me ne
doseže.
S časoma se nehala zaupati Bogu. Nisem več verjela, da je On moj ljubeči Oče. Nisem mogla razumeti,
zakaj mi vse to počne. Če se kdo moli zate in ne doživiš ozdravljenja, je to osupljiv napad na tvoje
zaupanje v živega Boga. Poskušala sem ugotoviti, ali je bolezen moja lastna napaka ali napaka Boga.
Vse te teologije nosijo v sebi veliko laž, saj mečejo krivico ali na Boga ali na dotično osebo. Resnica je:
moja bolezen je bilo prekletstvo, ki mi ga je naložil Satan. Avtor bolezni ni bil niti Bog niti jaz sama! Ko
sem to razumela, sem nehala kriviti Boga in sebe ter obtožila Satana.
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ODKRITJE RESNICE:
Gospod mi je odkril, da nisem žrtev bolezni. Pokazal mi je, da obstaja izhod iz moje težke situacije.
Uvidela sem, da sem verjela lažem, ki so me zadrževale v ujetništvu in da sem na določenih področjih
v grehu. Tega se nisem zavedala. Nihče me tega ni prej poučil, da so me grešna dejanja ohranjala pod
prekletstvom. Ta grešna dejanja so bila: samopomilovanje, strah in sovraštvo do same sebe. Šlo je za
grehe srca! Ni šlo za pitje alkohola ali kaj podobnega. Gospod nas ne opominja v smislu obtoževanja,
kot to počnejo ljudje. Gre za razodetje resnice. Pokazal mi je, da imam dovolj vere in da me želi
ozdraviti v tistem trenutku. Ni bilo treba čakati nadaljnjih dvajset let, da bi se okrepila, se naučila
vseh lekcij in se tako kvalificirala za ozdravljenje. Šlo je le za čas, ko se bom podredila Božji Besedi in
postala njena uresničevalka. Gospod je nestrpno čakal, da me lahko ozdravi. Gospod mi je dajal
razodetje za razodetjem. Ko sem po enem tednu zapustila seminar, kjer me je vse to ljubeče naučil
preko Svojih ljudi, sem pred seboj porivala voziček in hodila naokoli brez maske. Nisem več trpela za
boleznijo kronične utrujenosti! Bilo je neverjetno, saj sem "dobila" nazaj svoje življenje. Odšla sem
kot zmagovita kristjanka! Našla sem svojega Očeta. Razumela sem, da ni bil On tisti, ki mi je poslal
bolezen, da bi me "nečesa naučil." On je bil vselej moj ljubeči Očka. Obnovila sem se v zaupanju in
veri v Boga. Ni besed, ki bi lahko opisale radost življenja, ki izhaja iz ponovnega upanja.
Med tednom, ko je potekal seminar, sem sprva še nosila ogljikovo masko in se borila proti
kemikalijam v okolju. Kmalu sem jo za poskus odstranila, da bi videla, kakšne reakcije bodo. Ko so se
mi približale osebe z dišavami, so me bombardirale misli: "Le kako se mi upaš približati, saj veš, da
sem bolna in kot takšna zelo pomembna!" Gospod mi je kazal moje srce. Pokazal mi je v njem
prebivajoči se greh. Bilo je prepolno samopomilovanja, občutka izkoriščenosti, jeze in strahu.
Kadarkoli sem prej zaduhala dišavo, se je v meni pojavil strah pred reakcijo. Gospod me je učil, kako
zavojevati izgubljeno ozemlje. Rekel mi je: "Ko zaduhaš dišavo, se zavedaj, da je to vonj moje ljubezni,
ki lebdi nad teboj.« Oh, kako me je to spremenilo! Tudi po vrnitvi domov sem potrebovala nekaj časa,
da sem izbojevala vse, kar sem prej izgubila. Z Gospodom sem se uprla prejšnjim sprožilcem in
zavzela vse izgubljeno. Tudi v času pisanja, kar je štiri leta po ozdravljenju, sem še vedno povsem
ozdravljena. Stojim na odseku, kjer se prodajajo pralni praški, in duham vonjave. Hvaležno se
zavedam: "Zdrava sem! Prosta sem! Lahko grem, kamor želim!" Nikoli več me ne bodo
obremenjevale misli strahu pred kemikalijami in izpostavljenosti.
Ostale fizične in čustvene zadeve in težave, s katerimi sem se soočala in so bile koreninski sistem
drugim boleznim, so potrebovale več časa za ozdravitev. Šlo je za nespečnost in druge težave srca, ki
so bile posledice preteklih zlorab. Gre za povezave med ozdravitvijo fizičnih bolezni v odnosu na
ozdravitev psihičnih bolezni, čustvenih (duševnih) in bolezni duha. Obstaja prečudovita svoboda,
neverjetne spremembe, neverjetna rast in napredek. Z eno besedo: obnova na vsaki življenjski ravni.
Transformacija se začne, ko človek dobi uvid in začne izkušati Evangelij ljubezni! Božja ljubezen je
tista, ki človeka povsem spremeni!
Naj na koncu omenim še ozdravljenje svojega sina. Rojen je bil z zelo zelo akutno alergijo na mlečne
izdelke. Prvo leto življenja je imel konstantno krvavo drisko. Odpeljati smo ga morali v posebno
bolnišnico za otroke. Povrh vsega je imel še druge hude simptome. Ponoči je spal največ dvajset
minut do ene ure, nakar se je zbudil in jokal od bolečine. Ko smo prenehali hraniti z mlečnimi izdelki,
smo nekako omilili njegovo bolezen. Gospod ga je ozdravil hude alergije na mlečne izdelke brez
molitve ali polaganja rok, ko sva se z njegovim očetom ukvarjala z ozdravljenjem najinih zadev. Gre za
prenos generacijskih krivd, ki so bile prekinjene. Najin sin je še danes, skoraj štiri leta kasneje,
popolnoma zdrav.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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2. Pričevanje:
Pred šestimi meseci me je Gospod osvobodil levkemije. V rokah držim zdravniško spričevalo, kjer
piše, da sem prost akutne limfoblastne levkemije. Če vprašate zdravnika, kaj je vzrok za bolezen
levkemije, vam ne bo znal razložiti. Meni ga je odkril Gospod. Gospod nam v Psalmu 103 govori, da
On ozdravlja VSE naše bolezni. Spoznal sem, da so skoraj vse bolezni, vključno z levkemijo, DUHOVNA
zdravstvena stanja.
Naj vas spomnim na vrstice iz Efežanom 6:11-12: " Nadenite si celotno Božjo bojno opremo, da se
boste mogli upirati hudičevim zvijačam. 12 Kajti naš boj se ne bije proti krvi in mesu, ampak proti
vladarstvom, proti oblastem, proti svetovnim gospodovalcem te mračnosti, proti zlohotnim
duhovnim silam v nebeških področjih."
V Eksodusu 20 piše sledeče: "5 Ne priklanjaj se jim in jim ne služi, kajti jaz, GOSPOD, tvoj Bog,
sem ljubosumen Bog, ki obiskujem (kaznujem) krivdo očetov na sinovih, na tretjih in na četrtih
(tretjega ali četrtega rodu) tistih, ki me sovražijo." O kakšni krivdi je tu govora? Gre za globoke
korenine grenkobe - za duha grenkobe, ki se naseli zaradi nerešenih vprašanj očetove zavrnitve in
opustitve v dejanskem ali emotivnem smislu; duha smrti in uničenja; duha strahu, skrbi in stresa;
zlomljenega srca.
Naj vam pojasnim, da je bil to moj primer. Sem tipični primer prejemnika levkemije. Čeprav sem
odraščal v krščanski družini (moj oče je osnoval našo denominacijo), sem bil vedno nagnjen k
različnim nesrečam. Ko sem bil star okoli 10-12 let, mi je oče rekel, da si me z mamo ne želita. Od
takrat naprej sem živel življenje, ki se je skrivalo pod fasado, da bi se branil nadaljnjega zavrženja.
Vendar sem globoko v sebi natančno vedel, kdo me je prizadel in kako je to storil. Čeprav sem se
drugim zdel prijeten fant, je v moji notranjosti počivala močna grenkoba. Grenkobi sledijo povračilni
ukrepi. Poleg vsega sem bil tudi suženj strahu pred ljudmi.
Ko sem tako pestoval grenkobo do krščanske cerkve, sem se odzval "klicu" "New age" gibanja. To se
mi je zdela krasna skupnost ljudi, ki jo je združevala nekakšna grenkoba in neodpuščanje do
krščanskega sveta. Tam te Bog ni mogel zavrniti, ker saj imajo slogan, da greh nima posledic in da vse
poti vodijo k Bogu. To prepričanje me je skoraj stalo življenja!
Gospod mi je preko Svoje Besede in s pomočjo Svojih služabnikov pokazal izhod iz brezizhodne
situacije. Videl sem v 5. Mojzesovi in v 2. Mojzesovi, da je bolezen rezultat neposlušnosti Bogu in v
Efežanom 2, da se bojujemo z nevidnim kraljestvom zla. Spoznal sem, da se moram SKESATI (Dejanja
3, Razodetje 2,3), ker sem bil v soglasju z generacijskim prekletstvom skozi greh (grenkoba, strah,
neodpuščanje,..) in da se moram oprijeti Kristusovega križa, kjer je On vzel nase moje prekletstvo in
po čigar ranah sem bil ozdravljen. Moral sem IZGNATI duhovne parazite iz svoje duhovne dimenzije:
grenkobo (Hebrejcem 12:15), strah (1. Timoteju 1:7), smrt in uničenje. Hvala Gospodu! Naj še
omenim, da resnica iz Eksodusa 20 velja: 3., 4. generacija krivde, ki se kaznuje. Ko sem pred
spoznanjem vseh teh Božjih resnic in posledičnim ozdravljenjem šel v bolnišnico, sem to storil na
natančno isti datum, le 48 let kasneje, ko se je tudi moj praded prav tako odšel zdravit zaradi
levkemije. Na žalost je umrl 5 mesecev kasneje. Za isto boleznijo je bil diagnosticiran njegov sin, pa
tudi njegova vnukinja iz 4. rodu je umrla zaradi levkemije.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Pričevanje:
Kadarkoli sem se poglobila v sad Svetega Duha, sem se vprašala, zakaj tega nimam? Potrpežljivosti in
samokontrole enostavno nisem opazila v sebi. Ko sem služila drugim, to ni bilo storjeno v ljubezni.
Odnos z možem se je spustil na tako nizko raven, da nisem nikogar več povabila na obisk. Ves čas sem
se počutila utrujeno in pod stresom. Pomagala ni nobena dieta, temveč so se svari izmikale kontroli.
Neprenehoma sem se opravičevala možu in otrokom za dnevne izbruhe jeze in iste napake. Začela
sem trpeti zaradi močnega želodčnega refluksa, bolečin v stopalu in nočnega zbujanja z grozljivimi
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občutki. Hvala Bogu, da sva se z možem seznanila kristjani, ki so bili ozdravljeni različnih stvari: alergij,
bolečin, strahov in drugih bolezni. Vsi so bili deležni ozdravljenja skozi študij in meditacijo Božje
Besede.
POMEMBNE LEKCIJE, KI SEM SE JIH NAUČILA:
-Gospod nas želi zdrave, Satan bolne.
-V ozadju večine bolezni so bolne duhovne korenine.
-Veliko bolezni je posledica generacijskih prekletstev, ki so lahko odstranjena.
-Duhovna korenina, ki se manifestira kot refluks, je strah, skrb in stres.
-Strah je nasprotje veri.
-Lahko verjamemo Satanovim lažem ali Božjim obljubam.
-Negativne misli imajo svoj izvor v Satanu.
-Dobre misli so od Boga.
-Ko se srečamo s Satanovo lažjo, jo moramo podreti in podrediti poslušnosti Kristusu. Če tega ne
storimo, se začnejo laži kopičiti v nas in se manifestirati. Lahko so prekinjene z močjo Svetega Duha in
izgnane v imenu Jezusa Kristusa. Gre za zlohotne demonske sile. Ko so izgnane, imamo spet
samokontrolo, da se upremo vsem zlem mislim.
-Satan nas neprenehoma zavaja in skuša. Njegove načrte moramo prepoznati in se jim upreti. Odkar
sem te resnice spoznala, nisem imela več težav z bolečinami v stopalu. Tudi refluks je ozdravljen. Ko
se je enkrat še pojavil, sem takoj spoznala vzrok in sem v Jezusovem imenu takoj pometla s strahom.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Izaija 53: 1 Kdo bo veroval, kar smo slišali, nad kom se je razodel GOSPODOV laket? 2 Pognal je
kakor mladika pred njim, kakor korenika iz suhe zemlje. Ni imel podobe ne lepote, da bi ga hoteli
videti, ne zunanjosti, da bi si ga želeli. 3 Bil je zaničevan in zapuščen od ljudi, mož bolečin in
znanec bolezni, kakor tisti, pred katerim si zakrivajo obraz, je bil zaničevan in nismo ga cenili.
4 V resnici je nosil naše bolezni, naložil si je naše bolečine, mi pa smo ga imeli za zadetega,
udarjenega od Boga in ponižanega. 5 On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov, strt zaradi
naših krivd. Kazen za naš mir je padla nanj, po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. 6 Mi vsi
smo tavali kakor ovce, obrnili smo se vsak na svojo pot, GOSPOD pa je naložil nanj krivdo nas
vseh.
1. Peter 2: 18 Služabniki, z vsem strahom se podrejajte svojim gospodarjem, pa ne le dobrim in
prijaznim, ampak tudi osornim. 19 Kajti to, da kdo po krivici trpi, a bridkosti prenaša, ker se
zaveda Boga, je hvalevredno. 20 Kakšen ugled bi imeli, če bi potrpežljivo prenašali kazen za to,
za kar ste se pregrešili? Je pa pred Bogom hvalevredno, če delate dobro in če potrpežljivo
prenašate bridkost. 21 Saj ste bili vendar za to poklicani. Saj je tudi Kristus trpel za vas in vam
zapustil zgled, da bi hodili po njegovih stopinjah, 22 on, ki ni storil greha in ni bilo zvijače v
njegovih ustih. 23 Ko so ga sramotili, ni vračal sramotenja, ko je trpel, ni grozil, ampak je vse
prepuščal njemu, ki sodi pravično. 24 Sam je na svojem telesu ponesel naše grehe na les, da bi mi
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grehom odmrli in živeli za pravičnost. Po njegovih ranah ste bili ozdravljeni. 25 Kakor ovce
ste namreč blodili, zdaj pa ste se vrnili k pastirju in varuhu svojih duš.
Galačanom 3: 13 Kristus pa nas je odkupil od prekletstva postave tako, da je za nas postal
prekletstvo. Pisano je namreč: Preklet je vsak, kdor visi na lesu.

ČE SMO OZDRAVLJENI, ZAKAJ TEGA MNOGOKRAT NE IZKUŠAMO?
Sveto Pismo pravi, DA SMO OZDRAVLJENI. Torej to za nas ni diskutabilna resnica. Sveto Pismo je
Resnica in ima VEDNO prav. Kaj je narobe? Gre za blokade, ki nam preprečujejo, da bi odzvanjali v
pravi frekvenci zdravja. Ali veste, da vsak naš organ rezonira z določeno frekvenco? Obstaja frekvenca
zdravja in frekvence različnih bolezni. Verjeli ali ne, za te frekvence se sami odločamo, ko dopuščamo
ali prepovedujemo obstoj negativnih ali pozitivnih silnic v naših srcih. Pozitive silnice imajo višje
frekvence in prinašajo ali ohranjajo vsesplošno zdravje. Nizke frekvence so znanilke bolezni in končno
smrti.
Zavedati se moramo, da so vse te stvari podvržene možnosti menjave. Gre za moč odločitve za
spremembo. Bog sam nas poziva, da se odločimo za življenje ali za smrt. Odločitev je naša. Če se
odločimo za smrt, ne potrebujemo Njegove pomoči, saj je Satan zainteresiran za naš vsesplošni
propad. Če pa se odločimo za življenje, se moramo zavedati, da je Gospod Jezus že vse priskrbel za
naše življenje v obilju. On nam bo kazal korake, kako priti v življenje in se otresti vsega, kar izvaja
blokado.
Ko pride do zamenjave frekvence, pride posledično do zamenjave realnosti, v kateri živimo. Odločiti
se moramo za spremembo in to spremembo uresničiti z Božjo močjo, ki bo ob našem sodelovanju
odstranila blokade.
IZBIRANJE ŽIVLJENJA JE MOČNEJŠE, KOT SI LJUDJE NAVADNO PREDSTAVLJAJO
Človeško življenje se začne ob združitvi dveh celic in raste na podlagi celične delitve. Ob primernem
času vstopi na svet človek, ki biološko predstavlja skupek sto bilijonov celic, ki se redno zamenjujejo.
Če govorimo z vidika celic, bo naše telo drugačno že čez nekaj let.
Naš DNK Deoksiribonukleinska kislina (DNK oziroma DNA)[1] je molekula, ki je nosilka
genetske informacije v vseh živih organizmih. DNK skupaj z molekulo ribonukleinske
kisline (RNK) spada med nukleinske (jedrne) kisline. Glavna vloga molekule DNK je

shranjevanje bistvenih bioloških informacij.
Z drugo besedo, v sebi
nosi načrt gradnje. Naše odločitve v veliki meri vplivajo na samo gradnjo. Če ste kdaj
sodelovali pri gradnji hiše, veste, da se načrt prilagaja razmeram. Tako se DNK načrt
prilagaja stanju naše duše (razum, volja, emocije). Prilagaja se našemu telesu: s čem se
hranimo, kako spimo itd. DNK se spreminja glede na dražljaje, ki jim dopuščamo v svoja
življenja: glasba, smeh, filmi itd. Naš načrt se torej mora prilagoditi pozitivnemu in
negativnemu vhodu informacij. Vsaka celica ima različne odgovornosti. Celice lahko delujejo
skladno kot dobro uglašeni orkester od samega Stvarnika, ali pa se razglasijo in umrejo od
bolezni.
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Staranje je seveda realen dejavnik. A naš vzgled je Abraham, ki je umrl nasičen svojih dni.
Enako se je zgodilo s Saro, Jozuetom, Kalebom in še z mnogimi. Bolezen jih ni pregnala iz
njihovih teles! Če verjamemo nasprotno, to takoj predstavlja blokado našemu ozdravljenju.
Naše celice vibrirajo ali v Božjem ritmu ali v ritmu tega sveta. Gre za zelo dinamičen proces,
na katerega imamo velik vpliv. Naše molitve, namere in fokus ustvarjajo pritisk in oblikujejo
nove celice, ki zamenjujejo stare. Ko razmišljamo in molimo, se uglašujemo s Stvarnikom.
Posledično je vibracija naših celic in organov zdrava. V nasprotnem primeru se frekvence
nižajo in kličemo nase bolezni in posledično smrt. Jezus je bil vedno v popolni harmoniji s
Svojim Očetom.

Ščitnična in paraščitnična žleza vibrira 62-68 MHz
Timusna žleza: 65-68 MHz
Pljuča: 58-65 MHz
Jetra: 55-60 MHz
Debelo črevo: 50-60 MHz
(1 megahertz MHz 1 000 000 Hz).

glavobol: 3-10 MHz
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simptomi gripe: 58 MHz
virusna infekcija: 55 MHz
rak: 42 MHz

"Ljubi, prosim Boga, da bi ti šlo v vsem dobro in bi bil zdrav, kakor gre dobro
tvoji duši." 3. Janez 1:2
BOLEZNI TELESA SO NAJPOGOSTEJE BOLEZNI SRCA
Ko zboli srce, zboli telo. Iz pričevanj, ki smo jih na začetku brali, je bilo razvidno, da je bolezen vstopila
v telo zaradi bolezni srca. Te so lahko: grenkoba, neodpuščanje, strah, skrb, zamere ipd. Človek lahko
še stokrat ponovi: "Odpuščam ti!", a se na srčni ravni nič ne spremeni. Telo govori en jezik, srce pa
drugega in se ne razumeta. Naš cilj je spoznati srce in ga z Božjo močjo pozdraviti. Torej, preden
začnemo, naj poudarim, da naredimo prvi korak za ozdravljenju, ko prosimo Jezusa za novo srce in
novega duha, kar se zgodi pri rešitvi.

Vidite, ustvarjeni smo kot posode: "Ta zaklad pa imamo v lončenih posodah, da bi bila ta presežnost
moči Božja in ne iz nas." (2. Korinčanom 4:7), ki jih nekaj mora izpolnjevati. Smo tudi svetišče oz.
templji: " Mi smo namreč svetišče živega Boga." (2. Korinčanom 6:16), ki mora biti naseljeno z
Božjim Svetim Duhom. On želi komunicirati z nami po duhu, skozi naša srca. Prvo vprašanje, ki si ga
torej zastavimo je: Kdo vlada mojemu življenju? Sem to jaz ali Vladar, Stvarnik celotnega vesolja?
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KORENINE NEGATIVNE ENERGIJE V NAŠIH SRCIH - BOLNA SRCA

SRCE KOT MESTO, KJER LAHKO DELUJE BOŽJA ALI SOVRAŽNIKOVA MOČ
Človeško srce je rezidenca človeškega duha. Pri kristjanu je stvar sledeča:
Rimljanom 8:15-16 "Saj niste prejeli duha suženjstva, da bi spet zapadli v strah, ampak ste prejeli
duha posinovljenja, v katerem kličemo: »Aba, Oče!« Sam Duh pričuje našemu duhu, da smo Božji
otroci."
1. Korinčanom 6:17 " Kdor pa se druži z Gospodom, je z njim en duh."
Kološanom 1:29 "V ta namen se tudi trudim in bojujem, z njegovo močjo, ki v meni silovito deluje."
Sveto Pismo nas uči, da je naš človeški duh prejemnik Božjega Duha, ki se ob novem rojstvu naseli v
človeka. Tako Božja moč po Svetem Duhu začne delovati v človeku, ki je sprejel Jezusa Kristusa za
svojega Odrešenika.
Filipljanom 2:12 "Potemtakem, moji ljubi, kakor ste bili zmeraj poslušni, in to ne le takrat, kadar
sem bil med vami, ampak še veliko bolj zdaj, ko sem odsoten, s strahom in s trepetom
udejanjajte (Ali dokončajte, do konca uresničite.) svoje odrešenje."
Efežanom 2:10 " Njegova stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela; zanje nas je
(Ali dela, ki jih je ) Bog vnaprej pripravil, da bi v njih živeli."
1. Korinčanom 3:9 "Božja sodelavca sva, vi pa ste Božja njiva in Božja zgradba."
2.Korinčanom 6:1 "Ker smo njegovi sodelavci, vas tudi prosimo, da Božje milosti ne bi prejeli v
prazno!"
Ko tako uresničujemo svoje odrešenje in postanemo Božji sodelavci, Božja moč po Svetem Duhu
vedno bolj močno deluje v naših srcih, dušah in v telesu. Božja luč, ki vedno močneje v nas sveti,
odriva vsak delček Satanove temačnosti. Ta proces se imenuje: POSVEČENJE.
" Kajti to je Božja volja, vaše posvečenje: da se vzdržite nečistovanja, da vsakdo izmed vas
ohrani svoje telo v svetosti in časti, ne pa v poželjivi strasti kakor pogani, ki ne poznajo Boga."
(1. Tesaloničanom 4:3-5). Ta proces mora v kristjanu potekati nenehno.
Moč Svetega Duha skrbi za posredovanje Božjih kvalitet, Božje narave verniku. Ti Božji atributi so:
vera, upanje, ljubezen, radost, mir, moč, namen, sanje, videnja, maziljenje in kar je še takšnega. To so
Božje moči, energije, ki izganjajo demonske sile iz človeka.
Negativne sile, Satanove moči, pa so: dvom, strah (Strah je greh. To je strah pred jutrišnjim dnem,
strah pred smrtjo, strah pred ljudmi, strah pred boleznijo, strah pred samim seboj), jeza, krivda,
depresija, norost, smrt in vse, kar še pripada Očetu Laži, Satanu, tožniku, tatu, ubijalcu.
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KO SE ČLOVEK GREHU NE MORE VEČ UPRETI Z LASTNIM PRIZADEVANJEM....
Ko se človek, kristjan, znajde v situaciji ujetništva negativnih sil, ugotovi, da se z lastnimi silami
grehu ne more upreti. Če človeku, ki je ujetnik sil jeze, rečemo, naj enostavno "preboli" kakšno stvar
in naj se za vsako malenkost ne jezi, se le-ta znajde v borbi srca, kateri ni kos. Kot "dober" kristjan bo
v sebi poskušal umoriti jezo, vendar bodo vsa njegova prizadevanja brez trajnega uspeha. Poznati
mora duhovne korenine jeze, ki so prisotne v njegovem srcu, in spoznati, kako jih lahko z Božjo
pomočjo odstrani.
Kaj pravi Sveto Pismo:
- Rimljanom 7:5 "Ko smo bili namreč v mesu, so strasti grehov prek postave delovale po naših
udih, da smo obrodili sadove za smrt.
- 2. Korinčanom 4:10 "Vedno nosimo v svojem telesu Jezusovo umiranje, da bi se v našem telesu
razodelo tudi Jezusovo življenje."
- Rimljanom 8:10-14 "Potemtakem, bratje, nismo dolžniki mesu, da bi živeli po mesu. 13 Če namreč
živite po mesu, boste umrli, če pa z Duhom morite dela telesa, boste živeli. 14 Kajti vsi, ki se dajo
voditi Božjemu Duhu, so Božji sinovi."
- Galačanom 5: 16-26 "Pravim torej: žívite v Duhu in nikakor ne boste stregli poželenju
mesa. Kajti meso si želi, kar je zoper Duha, Duh pa, kar je zoper meso. Ta dva si namreč
nasprotujeta, da ne bi delali tega, kar hočete. Toda če se daste voditi Duhu, niste pod
postavo. Sicer pa so dela mesa očitna. To so: nečistovanje, nečistost, razuzdanost, malikovanje,
čaranje, sovraštva, prepirljivost, ljubosumnost, jeze, častihlepnosti, razprtije,
strankarstva nevoščljivosti, pijančevanja, žretja in kar je še takega. Glede tega vas vnaprej
opozarjam, kakor sem vas že opozoril: tisti, ki počenjajo takšne stvari, ne bodo podedovali
Božjega kraljestva. Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost,
zvestoba, krotkost, samoobvladanje. Zoper te stvari ni postave. Tisti, ki pripadajo Kristusu
Jezusu, so križali svoje meso s strastmi in poželenji vred. Če živimo po Duhu, tudi delajmo po
Duhu. Nikar ne iščimo prazne slave s tem, da drug drugega izzivamo in drug drugemu
zavidamo."

BITI UJETNIK MOČI GREHA POMENI, DA ENERGIJA (ZAKON) GREHA UPRAVLJA Z NAMI. TEMU SE NI
MOČ UPRETI Z LASTNIM PRIZADEVANJEM. Rimljanom 7:17-20 " Potemtakem tega ne počenjam več
jaz, ampak greh, ki prebiva v meni. Vem namreč, da v meni, hočem reči v mojem mesu, ni nič
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dobrega; kajti dobro hoteti je sicer v moji môči, dobro delati pa ni. Ne delam namreč dobrega, ki
ga hočem, marveč delam zlo, ki ga nočem. Če pa delam to, česar nočem, tega ne počenjam več jaz,
ampak greh, ki prebiva v meni."
Ker lastna moč odločitve ne more premagati energijo (zakon) greha, apostol Pavel poda rešitev:
"Kajti postava Duha življenja v Kristusu Jezusu te je osvobodila postave greha in smrti... Če
namreč živite po mesu, boste umrli, če pa z Duhom morite dela telesa, boste živeli. Kajti vsi, ki se
dajo voditi Božjemu Duhu, so Božji sinovi." (Rimljanom 8:2, 3-14).

KRISTJAN MORA ZAMENJATI DEMONSKO NEGATIVNO ENERGIJO GREHA,
KI IZVAJA NAD NJIM PRITISK IN GA POTISKA V GREH, Z MOČJO IN
MAZILJENJEM SVETEGA DUHA VSEMOGOČNEGA BOGA, KI GA USMERJA V
DEJANJA BOŽJE PRAVIČNOSTI.
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KORENINE GREŠNIH ALI DEMONSKIH ENERGIJ
1. Generacijski grehi in prekletstva prenašajo energijo greha po družinski liniji.

Nekatere energije greha ali Božjega maziljenja se niso začele z nami, temveč so na nas prešle od
naših prednikov. Bili smo enostavno rojeni z določeno energijo greha ali maziljenja, ki je
proizvedla v naših življenjih ali prekletstvo ali blagoslov.
Božja Beseda uči, da se prekletstvo prenaša v tretjo ali četrto generacijo. "Ne delaj si rezane
podobe in ničesar, kar bi imelo obliko tega, kar je zgoraj na nebu, spodaj na zemlji ali v vodah
pod zemljo! Ne priklanjaj se jim in jim ne služi, kajti jaz, GOSPOD, tvoj Bog, sem ljubosumen
Bog, ki obiskujem (Ali kaznujem.) krivdo očetov na sinovih, na tretjih in na četrtih (Ali do
tretjega in četrtega rodu.), tistih, ki me sovražijo, 6 toda izkazujem dobroto tisočem (Ali do
tisočega rodu.), tistim, ki me ljubijo in izpolnjujejo moje zapovedi ." (Eksodus 20:4-6).
Energija greha, ki izvira iz spolnega greha, izvaja posledice še na deseto generacijo. " Nihče naj
se ne ženi z ženo svojega očeta in naj ne odgrinja odeje svojega očeta. Kdor ima zmečkana moda
ali odrezan moški ud, naj ne pride v GOSPODOVO občestvo. Noben mešanec naj ne pride v
GOSPODOVO občestvo; tudi do desetega rodu naj njegovi ne pridejo v
GOSPODOVO občestvo." (5. Mojzesova 23:1-3).
Blagoslov, ki ga prinese poslušnost, ima vpliv na tisočere generacije. "Vedi torej, da je GOSPOD,
tvoj Bog, Bog, zvesti Bog, ki ohranja zavezo in dobroto tistim, ki ga ljubijo in izpolnjujejo njegove
zapovedi, do tisočega rodu." (5. Mojzesova 7:9).
Eno izmed pomembnih vprašanj, ki si ga je vredno zastaviti, je: "Ali je bila ta težava prisotna tudi
v liniji mojih prednikov? Če je odgovor pozitiven, potem je treba presekati dostop zlohotnim
silam, ki so dobile prosto pot skozi družinsko drevo. Kaj se lahko prenese? To je lahko
alkoholizem in druge vrste zasvojenosti; vse vrste fizičnih tegob in bolezni; vse vrste
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emocionalnih in mentalnih težav; grehi, ki težijo; tudi vse vrste duhovnih blagoslovov, maziljenj
in darov.
Če je človek v življenju soočen z močno negativno energijo, s katero so se ubadali vsaj štiri do
deset generacij ljudi iz njegovega družinskega drevesa, je 100% gotovo, da gre za negativne
energije, ki so globoko zakoreninjene in se prenašajo. Zato je molitev za prekinitev generacijskih
grehov sila potrebna. Modro je začeti z lomljenem specifičnih grehov, ki se jih zavedamo, preden
se lotimo molitve za prekinitev preostalih generacijskih grehov in prekletstev. Prepoznati
moramo specifične težave srca in prekiniti vsa prekletstva, ki se vežejo na to.

2. Brezbožne čustvene vezi, ki izhajajo iz odnosa zaveze ali razmerja, prenašajo energijo
greha po družinski liniji.

Čustvene vezi so posledica odnosa zaveze. Zaveza je pogodba, ki je lahko zapisana, verbalna ali
splošno razumljena. Lahko bi jo tudi poimenovali blizek ali predani odnos. Govori o osebi, ki nam
je blizu. Ko se podamo v odnos zaveze z drugo osebo ali z Bogom, se razvijejo čustvene vezi, vezi
povezave med dvema dušama, ki omogočajo pretok življenja, energij, oskrbe med obema.
Takšne vezi so povezovale Jonatana in Davida. "Ko je David nehal govoriti Savlu, se je Jonatanova
duša združila z Davidovo dušo in Jonatan ga je vzljubil kakor svojo dušo." 1. Samuel 18:1
Zaveze in čustvene (duševne) vezi so sestavni del življenja. Morajo biti v skladu z Božjimi pravili,
da bi lahko prišlo do prave izmenjave darov med osebama. Primeri odnosov zaveze so: odnos
moža in žene, starša in otroka, pastorja in člana skupnosti, učitelja in učenca, delodajalca in
delavca in kristjana v odnosu do vsakega, ki je del Kristusovega telesa. "V enem Duhu smo bili
namreč mi vsi krščeni v eno telo, naj bomo Judje ali Grki, sužnji ali svobodni, in vsi smo pili enega
Duha." (1. Korinčanom 12:13)). Vsi smo namreč bili krščeni v eno telo in smo povezani s Svetim
Duhom. "Kdor pa se druži z Gospodom, je z njim en duh." (1. Korinčanom 6:17). Tudi krvni pakti
ustvarjajo čustvene, duševne vezi, ki so lahko po Gospodu ali so brezbožne narave.
Biblijska Zaveza je bila zapečatena s krvjo med Gospodom in Abrahamom. "Po teh dogodkih se je
Abramu v videnju zgodila GOSPODOVA beseda, rekoč: »Ne boj se, Abram! Jaz sem tvoj ščit,
tvoje plačilo bo zelo veliko.« Abram pa je rekel: »Gospod BOG, kaj mi boš vendar dal, ko pa
ostajam brez otrok in bo dedič moje hiše Damaščan Eliézer?« In Abram je rekel: »Glej, nisi mi
naklonil potomstva, zato, glej, bo moj dedič hlapec moje hiše.« A glej, zgodila se mu je
GOSPODOVA beseda, rekoč: »Ne bo ta dedoval za teboj, temveč tisti, ki bo prišel iz tebe, bo
tvoj dedič.« Popeljal ga je ven in mu rekel: »Poglej proti nebu in preštej zvezde, če jih moreš
prešteti!« Potem mu je rekel: »Tako bo s tvojim potomstvom.« Veroval je GOSPODU in ta mu
je to štel v pravičnost. Rekel mu je: »Jaz sem GOSPOD, ki sem te izpeljal iz Ura Kaldejcev, da
bi ti dal to deželo v posest.« Rekel je: »Gospod BOG, po čem bom spoznal, da jo dobim v
posest?« Pa mu je rekel: »Vzemi zame triletno telico, triletno kozo, triletnega kozla, grlico in
mladega goloba!« Vzel je torej zanj vse te živali, jih razpolovil in položil vsako polovico nasproti
drugi, le ptic ni razpolovil." (1. Mojzesova 15:1-10). To je primer vezi, ki je po Gospodu.
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Vsaka čustvena vez se lahko izpridi in začne proizvajati energije greha. Brezbožne vezi so tiste,
kjer eden želi dominirati drugemu, z njim manipulirati in ga kontrolirati. Če nasilje, strah ali
zloraba postanejo del čustvene vezi, je le-ta brezbožna.
Primer: Spolni odnos je odnos, kjer dva postaneta eno telo. V vsakem primeru se ob tem spletejo
čustvene vezi. Ko se to zgodi v zakonu, se življenje in energije enega partnerja pretočijo v
drugega. To je odnos po Gospodu. Ko pa gre za prešuštvo ali za nečistovanje, gre za prenos
življenja in energij ne samo partnerjev, ki izvajata ta odnos, temveč za skupek vseh energij
partnerjev, s katerima sta dotična partnerja bila v odnosu do sedaj. Vse te energije nosijo vse
mogoče grehe, seksualne pritiske, bolezni in težave.
Kje je izhod iz te zmešnjave? Prekinitev vseh vezi, ki so se spletle, še posebej do osebe, s katero je
dotični imel spolne odnose. Tudi če se odnos ni končal v postelji, je potrebno prekiniti vse
čustvene vezi. Jezus je rekel, če nekdo samo pogleda ženo s poželenjem, je že zgrešil greh
prešuštva. "Slišali ste, da je bilo rečeno: Ne prešuštvuj! Jaz pa vam pravim: Kdor koli gleda žensko,
da jo poželi, je v srcu že prešuštvoval z njo." (Matej 5:27-28). Treba je prekiniti vse vezi, ki so bile
formirane kot posledica poželenja, pornografije, zaljubljenosti, seksualne aktivnosti, tudi če se ni
končala s seksualnim aktom ali s spolnim odnosom. Ob prekinitvi oblegani človek začuti
neverjetno sprostitev od negativnih spolnih energij, ki so ga nadlegovale. 1. Korinčanom 6:18
"Bežite pred nečistovanjem. Vsak greh, ki ga stori človek, je zunaj telesa; kdor pa nečistuje, greši
proti lastnemu telesu." Seksualna aktivnost je ta, ki znotraj vrši vpliv na človeka.

3. Negativna pričakovanja ali negativen sistem verovanja ustvarjajo energije greha za
izvajanje grešnih dejanj.

Negativna pričakovanja so negativen sistem verovanja, ki se je izoblikoval v naših srcih. Negativna
pričakovanja so lahko v odnosu do nas samih, drugih oseb, državnih organov, institucij ali celo Boga
samega. Večina pričakovanj se ustvari na nezavedni ravni in jih zato sploh ne zaznamo. Ko jih
spoznamo, se moramo zanje pokesati. Lahko so posledica besed preklinjanja, ki smo jih izrekli nad
sabo ali so jih nad nami izrekli drugi. Nekdo vam je morda rekel, kako neumni ste, ali pa ste si to rekli
sami. Velika možnost je, da bodo te besede v vas izoblikovale slaba pričakovanja, ki bodo postala
realnost.
Negativna pričakovanja lahko pridejo tudi kot posledica oznanjanja Božje Besede na nepravilen način,
na način, ki je neskladen z Njenim dejanskim naukom. Takšen lažen nauk človek sprejme in ga želi
živeti, vendar v njem proizvede strah, zasužnjenost in slaba pričakovanja.
Negativna pričakovanja lahko pridejo iz človeškega srca, ki je prežeto z negativno izkušnjo in zato
proizvaja negativna pričakovanja. Na primer, če je človek že bil osmešen zaradi svojega pogleda na
stvari, lahko začne dvomiti vase in si misliti: "Ne bom več odprl ust, saj če bi jih, bom zopet osmešen."
Negativna pričakovanja so lahko: "Verjetno mi ne bo uspelo. Sigurno se bo moj zakon končal z
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ločitvijo. Vsi politiki so hudobni. Človek, ki deluje v poslu na podlagi Božjih meril, ne more uspeti. Vse,
kar si moški želijo, je spolnost."
a) Negativna pričakovanja aktivirajo ZAKON VERE, saj so naša pričakovanja predhodnica uresničitve
teh pričakovanj. Kar namreč pričakujemo in v to verjamemo, se nam zgodi. Božja Beseda uči o zakonu
(postavi vere) takole:
"Tedaj se je dotaknil njunih oči in rekel: »Zgôdi se vama po vajini veri!« (Matej 9:29).
" Vse je mogoče tistemu, ki veruje." (Marko 9:23).
VERA V JEZUSA JE TA, KI IZ NEMOGOČEGA DELA MOGOČE!
b) Negativna pričakovanja aktivirajo ZAKON SODBE
Zakon sodbe pravi: "Ne sodite, da ne boste sojeni! S kakršno sodbo namreč sodite, s takšno boste
sojeni, in s kakršno mero merite, s takšno se vam bo merilo." (Matej 7:1-2).
Če sodim, se zame aktivira nasprotna sila, ki izvaja sodbo, s katero jaz sodim druge. Če pričakujem
(sodim), da bodo ljudje do mene neprijazni, takšni tudi bodo in obratno. Včasih je potrebno dobro
sejati v življenja drugih ljudi, da lahko ob pravem času žanjemo tisto, kar smo sejali.
c) Negativna pričakovanja aktivirajo ZAKON SPOŠTOVANJA, LJUBEČNOSTI
Božja Beseda nam naroča, naj ne sodimo drugih, ampak: "Vse spoštujte, brate (Db. bratstvo, tj.
občestvo verujočih. ljubite, Boga se bojte, cesarja spoštujte." (1. Peter 2:17). Generalno povedano,
na področju, kjer sodimo druge, sami ne bomo blagoslovljeni s spoštovanjem in ljubeznijo!
d) Negativna pričakovanja aktivirajo ZAKON SETVE IN ŽETVE
"Ne slepite se: Bog se ne pusti zasmehovati. Kar bo človek sejal, bo tudi žel." (Galačanom 6:7).
" Sejte si za pravičnost, žanjite za usta dobrote, prikrčite si novo zemljo; čas je, da iščete
GOSPODA,dokler ne pride in vam bo dal deževati pravičnost." (Ozej 10:12).
"Kakor sem videl: kateri snujejo zlo in sejejo trpljenje, ga tudi žanjejo." (Job 4:8).
Pričakujem lahko, da se mi bo tisto, v čemer sodim druge, vrnilo. Če obsojam ljudi, ki imajo preveliko
telesno težo, se zame spravijo v gibanje duhovni zakoni in lahko tudi sam postanem obtežen s preveč
kilogrami.
e) Negativna pričakovanja aktivirajo ZAKON MNOŽENJA (MULTIPLIKACIJE)
" Ker sejejo veter, bodo želi vihar." (Ozej 8:7).
Lahko posejemo le majhno seme jeze, vendar bomo lahko želi celoten pridelek srda, besnosti.

NAJ VAS NE ZAVEDE ZAKON ODLOGA. DAJTE ZAKONU ŽETVE POTREBEN ČAS ZA DELOVANJE
Včasih mora miniti precej časa, da pridelek zraste. Tudi grehi, za katere se ljudje niso skesali, se jim v
obliki žetve ne vrnejo takoj. Prav zaradi tega se človek mnogokrat prevzame, češ, da Bogu ni mar za
greh, saj se nič slabega ne zgodi grešnemu človeku. Vendar Božja Beseda jasno pravi v Galačanom 6:7
""Ne slepite se: Bog se ne pusti zasmehovati. Kar bo človek sejal, bo tudi žel." Naj vas ne preslepi
ZAKON ODLOGA, ZAKON ČASA, ki deluje med setvijo in žetvijo. Takrat se mnoge stvari odvijajo v
duhovnem svetu! To so dobre ali slabe stvari, ki so odvisne od semen, ki smo jih sejali.
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Torej, semena sodbe in slabih pričakovanj, ki so posejana v mojega duha, pošiljajo signale okoli
mene. Moj duh lahko pravi: "Programiran sem za neuspeh. Prosim, odzovite se v tem smislu."
Človeški duhovi v ljudeh to "slišijo" in se temu primerno tudi odzovejo. Na takšen način privabljam
dogodke, ljudi in življenjske situacije z istim izidom neuspeha. Ustvarjam svoj življenjski slog glede na
svoja pričakovanja in verovanja. Zelo je pomembno, da preučimo, kakšna so naša pričakovanja,
verovanja in sodbe na zavestni in podzavestni ravni. Uskladiti se morajo s Svetim Pismom. Za tista, ki
še niso usklajena, se moramo pokesati, se jim odpovedati, jih preklicati in zamenjati z biblijskim
sistemom verovanja in pričakovanja.
4. Notranje zaobljube prekrijejo namen človekovega življenja in sproščajo energijo greha
in pritiske.

Notranje zaobljube so rezultati negativnih pričakovanj dotične osebe.
Primeri:
NEGATIVNO PRIČAKOVANJE.....................NOTRANJA ZAOBLJUBA, KI JE POSLEDICA TEGA
PRIČAKOVANJA:
"Verjamem/pričakujem...".........................."Prav zaradi tega...."
- Po vsej verjetnosti ne bom uspel..............Ne bom se niti trudil.
- Večina zakonov propade............................. Ne bom se popolnoma predal svojemu zakoncu.
- Nihče me ne mara............................................Prvi se bom obnašal neprijazno.
- Grd sem................................................................Skril se bom.
- Neumen sem......................................................Ne bom se maksimalno potrudil.
- Debel sem...........................................................Vse dni bom samo poležaval.
- V resnici nisem dober....................................Sledil bom negativnim impulzom.
- Ne zaslužim si dobrega življenja...............Ne bom se trudil izboljšati svoje življenje.
- Ne pričakujem finančne svobode.............Ne bom se zanjo niti trudil.
- Ne zaslužim si Božjega blagoslova...........Živel bom na svoj način.
- Mojega greha ni mogoče odpustiti..........Skril se bom pred Gospodom.
- Pričakujem uporniške otroke.................... Zato bom izvajal nad njimi kontrolo.
- Življenje ni pravično.......................................Nezaupljiv bom in se bom potegnil vase.
- Satan je močan..................................................Ne bom poskušal privabiti njegovo pozornost.
- Ljudje me ne sprejmejo.................................Zgradil bom zid samozaščite.
- Moram biti popoln...........................................Močno se bom trudil.
- Moški se ne jočejo............................................Svoja čustva bom zadržal zase.
- Preroki so nagnjeni k pretiravanju...........Preroštvu ne bom zaupal.
- Kristjani so hinavci..........................................Ne bom zaupal kristjanom.
- Pastorji so avtoritarne osebe......................Ne bom se jim podredil.
- Vsi policisti so zli..............................................Nikoli jim ne bom zaupal.
- Posel, ki ga človek vodi po Božje, ne more uspeti................Delal bom kompromise.
Karkoli človek pričakuje in se notranje zaobljubi, to tudi dobi.
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"Kako dolgo bo ta hudobna skupnost še godrnjala čezme? Slišal sem godrnjanje Izraelovih sinov, s
katerim so godrnjali čezme. Reci jim: ›Kakor jaz živim, govori GOSPOD, kakor ste govorili v moja
ušesa, tako vam bom storil." (Numeri 14:27-28).
Izraelski narod je venomer ponavljal, kako bodo v puščavi pomrli. To so tudi pričakovali. Gospodov
prvotni načrt ni bil takšen, ker je že prvi generaciji želel dati v posest Obljubljeno deželo. Vendar se je
zaradi njihovih pričakovanj in zaobljub načrt spremenil: prinesel jim je uničenje.
Zavedati se moramo, da ima Gospod za nas pripravljene dobre načrte, ki jih lahko zgrešimo, če
verjamemo in deklariramo demonske negativnosti, namesto pozitivnosti Svetega Duha. To deluje
prav tako v dobrem. Če pričakujemo Božje blagoslove in oskrbo in to tudi izražamo, je Gospod zvest
in bo izpolnil vse obljubljeno. Zgodilo se nam bo po naši veri!

5. Travme puščajo za seboj negativne slike, ki vršijo nad nami pritiske.

Naša kultura pravi: "Slika je vredna tisoč besed." Slike nosijo veliko moč.
Primer:
Neka ženska ima negativno sliko kar zadeva moškega spola. To sliko si je ustvarila, ko jo je posilil
neki moški. V sebi ve, da mora vsakemu odpustiti (Marko 11:25) in da sonce ne sme zaiti nad
njeno jezo (Efežanom 4:26). Tisočkrat lahko izjavi: "Odpuščam mu." A, če v sebi še vedno nosi
sliko posilstva, bo moč te slike in pripadajoče negativne energije močnejša od njenih besed
odpuščanja. V svojem srcu bo spoznala, da še vedno sovraži moškega, ki jo je posilil, če ne hkrati
cel moški svet. Potrebuje novo sliko, ki bo zamenjala staro. Potrebuje sliko, ki ji bo pokazala
Jezusa, ki se odziva na to situacijo, saj je On vselej prisoten.
Kaj je Jezus delal, ko je bil v situacijah pekla, ko so Ga ljudje zasramovali, preganjali, zaničevali in
hoteli ubiti? Jezus je pogledal na svoje mučitelje in rekel: "Oče, odpústi jim, saj ne vedo, kaj
delajo." (Luka 23:34).
Če ne zamenjamo travmatičnih slik, se slaba pričakovanja kot slab glas širijo naokoli. Ta glas lahko sliši
človeški duh, ki je v drugi osebi, in se temu primerno odzove. Posiljena ženska, ki še vedno v sebi nosi
travmatično sliko, oddaja sledeče sporočilo. "Vsi moški so svinje. Nikomur več ne bom zaupala.
Pričakujem, da boš z menoj slabo ravnal in ti zato ne zaupam!" To sliši moški duh in jo obravnava na
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pričakovan način. Spet sledi zloraba. Takšna žena potrebuje ozdravljenje na več ravneh. Če so
generacijska prekletstva prisotna, jih bo treba zlomiti. Če so vstopili demoni strahu in nezaupanja, jih
bo treba pregnati, kakor tudi demone seksualne sprevrženosti.

6. Demoni dodajajo svojo moč že obstoječi energiji greha v človeku in s tem potencirajo
težave.

Demoni so duhovni subjekti, kateri želijo vstopiti v človeka in skozi človeško osebnost manifestirati
zlo. Človek jim da možnost vstopa skozi: ponavljajoči se greh, odvisnosti, emocionalne travme,
napačni sistem verovanja, sodelovanje v različnih religijah, strah/fobije, nemoralno življenje,
pornografijo, vključitvijo v okultna združenja, samorazglašeno prekletstvo, neodpuščanje in
brezbožne vezi duše. (Janez 14:30, 1. Korinčanom 2: 10-11, Efežanom 4: 25-27).
Če se demon uspe tako pripeti na človeka, postane človek demoniziran. (daimonizomai (gr.) pomeni
biti pod vplivom demona). Tu ne gre za to, da ima demon človeka v posesti (človeški duh kristjana je
vendar združen z Božjim Svetim Duhom), temveč gre za infiltracijo sovražnikove vojske v utrdbo
osebe. Te sovražnikove vojske je treba pregnati z vsakega področja, kjer izvajajo pritisk.
Med 41 zabeleženimi ozdravljenji, ki jih je storil Jezus, je kar dvanajst prišlo z izganjanjem demonskih
sil iz človeka. Demonske sile so lahko vzrok za mnoge abnormalnosti: fizične tegobe, čustvene
tegobe, mentalne in celo duhovne zasužnjenosti.
Vsak greh lahko privabi demonsko silo. Bodimo odkriti in se skesajmo za vse grehe jeze, strahu,
dvomov. Morda potrebujemo tudi izgon demonskih sil na teh področjih.
Zabeležene motnje zaradi demonskih sil:
- BOŽJASTNI DEČEK "20 In privedli so ga k njemu. Ko ga je duh zagledal, je takoj stresel dečka,
da je padel na tla, se valjal in penil. 21 Jezus je vprašal njegovega očeta: »Koliko časa se mu to
že dogaja?« Rekel je: »Od otroških let. 22 Večkrat ga je vrgel celo v ogenj in v vodo, da bi ga
pokončal. Toda če kaj moreš, se nas usmili in nam pomagaj!« 23 Jezus mu je dejal: »Glede tega
›če moreš‹ pa – vse je mogoče tistemu, ki veruje.« 24 Dečkov oče je takoj na ves glas rekel:
»Verujem, pomagaj moji neveri!« 25 Ko je Jezus videl, da množica teče skupaj, je zapretil
nečistemu duhu: »Nemi in gluhi duh, ukazujem ti: Pojdi iz njega in ne vstopi več vanj!« 26 Duh
je zavpil, dečka močno stresel in šel iz njega. Deček je obležal kakor mrtev, tako da so mnogi
govorili: »Umrl je.« 27 Jezus pa ga je prijel za roko, ga vzdignil in deček je vstal." (Marko 9).
- NEMI "Jezus je izganjal demona, ki je bil nem. Ko je demon šel ven, je nemi spregovoril." (Luka
11:14).
- DUH BOLEZNI-sključena žena "11 In glej, tam je bila tudi žena, ki je že osemnajst let imela duha
bolezni. Bila je sključena in se sploh ni mogla vzravnati. 12 Ko jo je Jezus videl, jo je poklical k sebi in ji
rekel: »Žena, rešena si svoje bolezni.« 13 Položil je nanjo roke in takoj se je vzravnala in slavila
Boga. 14 Oglasil pa se je predstojnik shodnice. Nejevoljen je bil, ker jo je Jezus ozdravil v soboto, in je
govoril množici: »Šest dni je, v katerih je treba delati. Ob teh dneh torej prihajajte in se dajajte zdraviti,
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ne pa na sobotni dan.« 15 Gospod pa mu je odgovoril: »Hinavci! Ali ne odveže vsak od vas v soboto
svojega vola ali osla od jasli in ga žene napajat? 16 Te pa, ki je Abrahamova hči in jo je satan zvezal za –
poslušajte – osemnajst let, ni bilo potrebno rešiti te vezi na sobotni dan?« (Luka 11).
- NOROST, ASOCIALNO VEDENJE "1 Prispeli so na drugo stran jezera v Géraško deželo. 2 Takoj
ko je stopil iz čolna, mu je prišel od grobov sèm nasproti človek z nečistim duhom. 3 Prebival je
v grobovih in nihče ga ni mogel več zvezati niti z verigo. 4 Večkrat je bil namreč v okovih in
zvezan z verigami, pa je verige potrgal in okove strl, tako da ga ni mogel nihče ukrotiti. 5 Vse
dneve in noči je prebil v grobovih in hribih ter kričal in se tolkel s kamni. 6 Ko je od daleč
zagledal Jezusa, je pritekel, se mu priklonil do tal 7 in z močnim glasom zavpil: »Kaj imam s
teboj, Jezus, Sin Boga Najvišjega? Rotim te pri Bogu, ne muči me!« 8 Jezus mu je namreč rekel:
»Pojdi iz človeka, nečisti duh!« 9 Nato ga je vprašal: »Kako ti je ime?« »Legija mi je ime,« mu je
odgovoril, »ker nas je veliko,« 10 in zelo ga je prosil, naj jih ne pošlje iz tiste dežele. 11 Pasla pa
se je tam na pobočju hriba velika čreda svinj. 12 Duhovi so Jezusa prosili: »Pošlji nas k svinjam,
da gremo vanje!« 13 Dovolil jim je. In nečisti duhovi so šli ven in obsedli svinje. Čreda, okrog
dva tisoč svinj, je planila po pobočju v jezero in utonila v njem." (Marko 5).
- EPILEPSIJA "14 Ko so prišli k množici, je nekdo stopil k njemu, se vrgel pred njim na
kolena 15 in rekel: »Gospod, usmili se mojega sina! Božjasten je in hudo trpi. Večkrat pade v ogenj
in večkrat v vodo. 16 Privedel sem ga že k tvojim učencem, pa ga niso mogli ozdraviti.« 17 Jezus je
odvrnil: »O neverni in pokvarjeni rod! Do kdaj bom pri vas? Do kdaj vas bom prenašal? Privedite mi
ga sem!« (Matej 17).

Jezusovo naročilo zveni: "Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte, demone
izganjajte. Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte." (Matej 10:8).

7. Suženjstvo grehu

ZAKON GREHA: " Če pa delam to, česar nočem, tega ne počenjam več jaz, ampak greh, ki prebiva v
meni. V sebi torej odkrivam tole postavo: kadar hočem delati dobro, se mi ponuja zlo. Kot notranji
človek namreč z veseljem soglašam z Božjo postavo, v svojih udih pa vidim drugo postavo, ki se
bojuje proti postavi mojega uma in me usužnjuje postavi greha (ZAKONU GREHA), ki je v mojih
udih." (Rimljanom 7: 20-23).
Greh ima svojo moč. Pavel opisuje zakon greha kot zlo v telesu, ki ima moč usužnjevanja človeka za
izvajanje grešnih zahtev. Obstaja način, kako izstopiti iz suženjstva, in sicer po zakonu življenja po Jezusu
Kristusu (Rimljanom 8:2).

Gospod nas razume in želi, da pridemo k Njemu in se pokesamo za grešna dejanja. " "Saj so vsi grešili
in so brez Božje slave." (Rimljanom 3:23).
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"Vemo, da človek ni opravičen po delih postave, ampak edinole po veri v Jezusa Kristusa. Zato
smo tudi mi začeli verovati v Kristusa Jezusa, da bi bili opravičeni po veri v Kristusa in ne po
delih postave, saj nobeno meso ne bo opravičeno po delih postave." (Galačanom 2:16-20).

"Če pa svoje grehe priznavamo, nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti, saj je zvest in
pravičen. Če rečemo, da nismo grešili, ga delamo za lažnivca in njegove besede ni v nas." (1. Janez
1:9-10).
Če kdo namerno greši, se v srcu odpira za nenehen greh. Bolj kot je človek grehu predan, lažje greši in
je na poti, da ga moč greha kompletno premaga. Greh ni problem, problem nastane, ko ga človek
Bogu ne prizna, se ne pokesa, ampak vztraja v njem.

MOLITVE, KI ZDRAVIJO SRCE

Piloti, kirurgi, astronavti in še mnogi drugi sledijo natančnemu spisku, ki jim zagotavlja, da je vse na
svojem mestu, preden začnejo opravljati svoje delo. Tako je tudi z molitvijo za ozdravljenje srca. Pred
nami je sedem načinov molitev, ki zdravijo omenjenih sedem korenin greha v človeških srcih. Molitve
so v skladju z vsemi duhovnimi zakoni in ozdravljajočo Božjo milostjo. Ko jih molimo s srcem vere,
Gospod izliva na nas Svojo bogato milost v obliki osvoboditve in ozdravitve. Če jih obravnavamo kot
mehanične formule in jih molimo le z našimi glavami, so za nas neučinkovite.
Molitve srca nam zagotavljajo pomoč Svetega Duha, ki nas obdaruje z vero, tokom svežega
maziljenja, slikami, videnji in Božjimi emocijami.
Molitve razuma vključujejo logično in analitično miselnost.
Naše molitve bodo imele tisočkrat večji efekt, če bomo vstopili v sliko dogodka, za katerega
molimo, ga v duhu videli, začutili emocije Svetega Duha, sodelovali z Jezusom in se uravnali v tok
Svetega Duha. Dopustimo Jezusu, da se pojavi v naši sceni in nam spregovori.
Sveti Duh govori našemu duhu po Svojem toku. "Na zadnji, veliki dan praznika je Jezus vstal in
zaklical: »Če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije. Kdor veruje vame, bodo, kakor pravi
Pismo, iz njegovega osrčja tekle reke žive vode.« (Janez 7: 37-38).
Bodimo tihih in mirnih src, ki čakajo pred Gospodom. Gre za ozdravitev srca in ne glave.
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1. KORAKI MOLITVE ZA PREKINITEV GENERACIJSKIH GREHOV IN PREKLETSTEV
1. Gospod priznavam in se kesam za greh mojih prednikov, mojih staršev in za svoj lasten
greh___________________in za svojo jezo in zamero do Tebe, Gospod, ker si to dopustil.
2. Odpuščam in odvezujem svoje prednike za prenos tega greha_________________ in temu
pripadajočih prekletstev name. Prosim te, da mi odpustiš in sedaj tudi sprejemam Tvoje odpuščanje.
Odpuščam tudi samemu sebi za delež v tem grehu.
3. Kristusov križ polagam med svoje prednike in mano kot dojenčka v maternici svoje matere.
Ukazujem grehu______________in vsem pripadajočim prekletstvom, naj se odstranijo in dvignejo od
mene ob Kristusovem križu. Prosim za svobodo, da naj poteče od Kristusovega križa do mene kot
dojenčka v maternici svoje matere.
*Prekletstva so uničena in ustavljena ob Kristusovem križu. "Kristus pa nas je odkupil od prekletstva postave tako, da je za
nas postal prekletstvo. Pisano je namreč: Preklet je vsak, kdor visi na lesu." (Galačanom 3:13).
*Gospod ni omejen s časom, kot smo mi ljudje, zato je najbolje aplicirati Božjo milost na točko potrebe - ko dojenček
sprejme prekletstva še v maternici svoje matere.

2. KORAKI MOLITVE ZA PREKINITEV BREZBOŽNIH DUŠEVNIH VEZI
Vprašanja, katera si moramo zastaviti, da bi odkrili te brezbožne vezi:
* S kom sem bil v nezdravem, dominantnem, manipulacijskem tesnem odnosu?
* Gospod, prosim, spomni me na ljudi, s katerimi sem imel kakršenkoli seksualni odnos.
* Gospod, ali so bili v mojem otroštvu kakršnikoli seksualni odnosi, ki se jih ne spominjam?
1. Priznavam in se kesam svojega greha zaradi brezbožnih duševnih vezi z________________ in za
svojo jezo in zamero do Tebe, Gospod, ker si to dopustil.
2. Odpuščam ___________________za njihovo (v molitvi bodimo zelo specifični) povezavo v tem
grehu. Prosim te, da mi odpustiš in sedaj tudi sprejemam Tvoje odpuščanje. Odpuščam tudi samemu
sebi za delež v tem grehu.
3. Gospod, prekini te brezbožne duševne vezi med _________________in menoj. Gospod, uniči vse,
kar je prispelo k meni na podlagi teh vezi in mi prosim povrni vse Tvoje, Božje, kar mi je bilo zaradi
tega ukradeno.

3. KORAKI MOLITVE ZA ZAMENJAVO NEGATIVNIH PRIČAKOVANJ S POZITIVNIMI
Vprašanja, katera si moramo zastaviti, da bi odkrili našo potrebo po zamenjavi negativnih pričakovanj
za pozitivna:
*Gospod, kakšne negativne izpovedi sem izrekel?
* Gospod, kakšna negativna pričakovanja imam v svojem srcu?
* Gospod, katera moja verovanja niso v skladu s Tvojo Besedo in s Svetim Duhom?
* Gospod, katera so tista pričakovanja, ki me ropajo ljubezni, radosti in miru?
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* Katera so tista pričakovanja, ki me odvračajo od zahvaljevanja Tebi za vse stvari? (Efežanom 5:20 "V
imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa se nenehoma zahvaljujte Bogu Očetu za vse." 1. Tesaloničanom 5:18 " V imenu
našega Gospoda Jezusa Kristusa se nenehoma zahvaljujte Bogu Očetu za vse.").

1. Priznavam in se kesam za greh verovanja laži, da__________________in za stvari, za katere sem
sodil druge ljudi in/ali organizacije na podlagi svojega negativnega verovanja.
2. Odpuščam______________za prispevek k mojemu negativnemu pričakovanju/verovanju. Prosim
te, da mi odpustiš in sedaj tudi sprejemam Tvoje odpuščanje. Odpuščam tudi samemu sebi za delež v
tem grehu.
3. Priznavam nasprotovanje božanski resnici v____________________.
* Zelo je pomembno, da laž takoj zamenjamo za resnico. Prava resnica bo v meni okrepila moč Svetega Duha.
* Gospoda prosimo za RAZODETJE Božje Besede v naših srcih (RHEMA), po kateremu se rodi Božja vera, ki premaga svet!
"Potemtakem je vera iz oznanjevanja (Db. iz tistega, kar je bilo slišati; , oznanjevanje pa je po Kristusovi besedi
(rhema)." (Rimljanom 10:17). Samo citiranje vrstice iz Božje Besede, če ni pomešano z vero, nič ne koristi! Gre za Božje
razodetje v človeškem srcu, ki spremeni srce in ne brezglavo ponavljanje besed. "Nam je bil oznanjen evangelij prav tako
kakor onim, le da njim ni koristila beseda, ki so jo slišali, ker se v veri niso pridružili tistim, ki so poslušali."
(Hebrejcem 4:2).

BOŽANSKO RAZODETJE PRIDE PO SLIŠANJU BOŽJEGA GLASU.
KAKO LAHKO SLIŠIMO BOŽJI GLAS?

Živimo v času racionalizma, kognitivne in analitične miselnosti in se mnogim zdi celo smešno, da bi
nekdo lahko "slišal Božji glas." Vendar ob tem dejstvu ne zmajajmo z glavo iz treh razlogov:
Prvič, ker so možje in žene skozi celotno Sveto Pismo slišali Božji glas.
Drugič, še danes živi mnogo Božjih efektivnih, uglednih ljudi, ki slišijo Božji glas.
Tretjič, ker je v vsakem človeku vsajena globoka lakota, da bi z Bogom komuniciral in slišal Njegov
glas v svojem srcu.
Verjamem, da štirje ključi odprejo obojestransko komunikacijo z Bogom. Ti ključi so povzeti iz Božje
Besede, Habakuka 2:1-2: "Stopil bom na svojo opazovalnico, postavil se bom na stolp. Oprezoval
bom, da vidim, kaj mi bo govoril in kaj naj odvrnem na svojo (Sir. kaj odvrne na mojo.)
pritožbo. GOSPOD mi je odgovoril in rekel: Zapiši videnje in vreži ga na plošče, da bo hitel,
kdor ga bo bral."

To je mogoče le tistemu, ki ima Gospoda Jezusa za svojega osebnega Rešitelja in bere Sveto Pismo.
Ko se bližamo h Gospodu, imamo svoj pogled fiksiran le Nanj in ne na svoja razmišljanja. Sveti Duh je
ta, ki nam omogoča pretok Žive Vode v naših srcih. Mi se le spontano priključimo temu toku, ki se
pretaka iz našega osrčja.
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1.
BOŽJI GLAS V MOJEM SRCU ZVENI KOT TOK SPONTANIH MISLI. UGLASITI SE Z
BOGOM POMENI NARAVNATI SE NA SPONTANOST NJEGOVEGA DUHA V MENI.
Habakuk je poznal Božji glas. Elija Ga opiše kot "glas rahlega šepeta." (1. Kraljev 19:12). Božji glas je
lahko tudi zvočen, vendar nas najpogosteje doseže v obliki spontanih misli, videnj, občutij ali
impresij, ko imamo svoj pogled osredotočen na Jezusu.
Ali vas je kdaj prešinila misel ali ste dobili breme, da molite za dotično osebo, medtem ko ste počeli
kaj drugega? To je bil Božji glas! Kako nam je zvenel, kakšen se nam je zdel? Kot spontana misel, ki
se je v nas prižgala.
Hebrejska beseda za posredovanje je paga in pomeni "priložnostno srečanje ali naključno križanje."
Ko Gospod položi na nas breme, potrebo za posredniško molitev, to stori skozi pago, ki prekriža naše
miselne procese in nas kliče v posredovanje za določeno osebo. Torej, ko sem v molitvi pred
Gospodom, s fiksiranim pogledom na Jezusu, je spontani tok misli Božji glas, ki je namenjen meni.

2.
UTIŠATI IN UMIRITI MORAM LASTNE MISLI IN ČUSTVA, DA BI LAHKO ZAZNAL IN
PREPOZNAL BOŽJE MISLI IN ČUSTVA V MOJI NOTRANJOSTI.
Habakuk je rekel: "Stopil bom na svojo opazovalnico, postavil se bom na stolp." Vedel je, da če želi
slišati Božje tihe, notranje, spontane misli, mora stopiti v svojo opazovalnico, stolp, kjer je tiho in kjer
bo lahko umiril svoje lastne misli in čustva. Psalm 46:10 nas spodbuja, da se umirimo. "Odnehajte
(BODITI PRI MIRU) in spoznajte, da sem jaz Bog, vzvišen med narodi, vzvišen na zemlji." V
našem duhu je globoko notranje vedenje (spontani tok Svetega Duha), ki ga lahko izkusimo, če
umirimo svoje meso in razum.
Načina umiritve:
- Izkazovanje naše ljubezni Bogu skozi tiho slavilno pesem. 1. Kraljev 3:15 "Zdaj pa mi pripeljite
brenkača!« Ko je brenkač brenkal na strune, je bila nad njim GOSPODOVA roka. (Če se takrat spomnim stvari, ki
jih moram postoriti, si jih zapišem na listek in potem pozabim nanje; če mi pridejo misli krivde in
nevrednosti, se pokesam in sprejmem očiščenje krvi Jagnjeta, si nadenem plašč pravičnosti in se
vidim brezmadežnega v Božji prisotnosti).
- Svoj pogled uprem v Jezusa. Hebrejcem 12:2 "Uprimo oči v Jezusa, začetnika in dopolnitelja
vere. On je zaradi veselja, ki ga je čakalo, pretrpel križ, preziral sramoto in sédel na desnico
Božjega prestola." Z Jezusom podelim vse, kar mi leži na duši. Potem začne teči tok spontanih misli,
ki se pretaka od Božjega prestola k meni. Začnem se pogovarjati s Kraljem nad kralji! Če nismo
popolnoma mirni pred Jezusom, dobimo nazaj svoje lastne misli, nečisti tok. Spontani tok misli
prihaja od mesta, kamor je fiksiran naš pogled! Če je osredotočen na naše lastne želje, potem bomo
dobili nazaj nečisti tok misli. Če želimo, da je naš tok čist, se moramo pravilno umiriti in imeti svoj
pogled popolnoma osredotočen samo na Jezusa!
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3.
KO MOLIM, OČI SRCA FIKSIRANIMI NA JEZUSU, SE URAVNAM NA DUHOVNO
SFERO, KJER V DUHU VIDIM SANJE IN VIDENJA, KI SO MI DANA OD VSEMOGOČNEGA BOGA.
Habakuk je nadaljeval takole: "Oprezoval bom, da vidim, kaj mi bo govoril." Gospod mu je pa
naročil: "Zapiši videnje in vreži ga na plošče, da bo hitel, kdor ga bo bral." Zanimivo je, da je
Habakuk začel v molitvi iskati videnje. Odprl je oči svojega srca in pogledal v duhovno sfero, da bi
videl to, kar mu je Gospod želel pokazati.
Gospod je tudi nam dal oči srca! " ..in razsvetljene oči srca. (Efežanom 1:18). Odprte morajo biti, da
bi lahko videle Božja videnja in dejanja Vsemogočnega in spoznala vse to, kar nam je On dal v
dediščino.
Tudi prerok Daniel je gledal Božja videnja (Daniel 7: 1, 9, 13). " ... je imel Daniel na svojem ležišču
sanje in videnja ... Videl sem: Takrat so bili povzdignjeni prestoli.... V nočnih videnjih sem
gledal:..."
Ko molimo in se zavedamo, da je z nami Jezus (Emanuel-Bog je z nami), Ga opazujmo, kaj nam bo
spregovoril, kaj bo storil. Odkrili bomo, kako k nam prihaja notranje videnje. Ne zavrzimo ga zaradi
dvomov. Dvom je eden izmed najmočnejših Satanovih orožij zoper Cerkve živega Boga! Gospod je
Svojim ljudem Zaveze nenehno odkrival Samega Sebe preko sanj in videnj. Tudi Jezus sam je dejal:
»Resnično, resnično, povem vam: Sin ne more delati ničesar sam od sebe, ampak le to, kar vidi, da
dela Oče; kar namreč dela on, dela enako tudi Sin. 20 Kajti Oče ima Sina rad in mu pokaže vse, kar
dela sam, in še večja dela od teh mu bo pokazal, tako da se boste čudili. 30 Jaz sam od sebe ne
morem ničesar storiti: kakor slišim, sodim, in moja sodba je pravična, ker ne iščem svoje volje,
ampak voljo tistega, ki me je poslal.« (Janez 5).
Ali ni to čudoviti način življenja? Eden izmed glavnih razlogov Jezusove smrti in vstajenja je bil, da bi
se lahko pretrgalo zagrinjalo od zgoraj navzdol in bi se nam tako odprl takojšnji dostop do Očetove
prisotnosti skozi Jezusa. Živimo v Božji prisotnosti, v katero nam je Jezus omogočil vstop!

4.
SKOZI NAS.

PISANJE DNEVNIKA ALI ZAPISOVANJE VIDENJ, MISLI, KI JIH SVETI DUH PRETAKA

Gospod je naročil Habakuku: "Zapiši videnje, vreži ga na plošče..." Gospod želi, da si zapisujemo
svoje molitve. To je kot pisanje dnevnika besed vere, ki nam jih je po Svetem Duhu spregovoril sam
Bog! Ko stvar zapišimo, jo vsekakor preverimo, da je 100% skladna z Besedo Božjo.

ZAKLJUČNA MISEL GLEDE PROCESA, KI RODI NEGATIVNA PRIČAKOVANJA:
Če dopustimo delovanju razuma in občutenj mesa, s tem prekrijemo vero in čudovito Božjo obljubo,
ki nam je bila dana po Duhu. Ta obljuba nam je bila dana za naše življenje, naš življenjski namen,
finance, zakonskega partnerja, otroka, zdravje ali za karkoli drugega. Ta pokvarjen proces deluje tudi
v obratni smeri, kot ga Biblija predstavlja: "Saj v veri hodimo (živimo) in ne v gledanju." (2.
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Korinčanom 5:7). ČE DOVOLIMO, DA NAS USMERJAJO ČLOVEŠKE-MESENE OČI IN NE OČI
SRCA, SPROŽIMO PROCES, KI PRINAŠA SMRT! Za vsako ceno moramo verjeti tistemu, kar nam
je obljubil Bog, pa naj vse okoli nas priča čisto drugače! Gospod je zvest Bog in Njegove obljube se
BODO izpolnile!

4. KORAKI MOLITVE ZA PREKLIC NOTRANJIH ZAOBLJUB
Cilj je, da prekličemo vse zaobljube, narejene na stopnji srca. Največkrat so narejene tako, da se jih
človek ne zaveda! Ko jih v imenu Jezusa prekličemo, s tem odsekamo dotok negativnim, grešnim
energijam, ki so vršile vpliv na naše celotno telo. Telo je bilo grehu suženjsko pokorno, podrejeno
zaobljubi, ki jo je človek naredil. Ob dejanju prekinitve in izpustitvi iz suženjstva je človek podvržen
okrepitvi z močjo Svetega Duha. Ta Duh Božji je EDINI čisti, sveti duh!
Vprašanja, katera si moramo zastaviti, da bi odkrili našo potrebo po preklicu notranjih zaobljub:
* Gospod, kaj sem obljubil, da bom storil?
* Gospod, kaj sem obljubil, da ne bom storil?
* Gospod, kaj obljubljam samemu sebi?
* Gospod, kaj obljubljam o drugih?
1. Priznavam in se kesam za greh moje zaobljube_______________________.
2. Odpuščam______________za prispevek k mojemu oblikovanju negativne zaobljube in samemu
sebi za dejanje notranje zaobljube. Prosim te, da mi odpustiš in sedaj tudi sprejemam Tvoje
odpuščanje.
3. Preteklo zaobljubo zamenjujem z novo namero, ki je v skladu z vodstvom Svetega Duha, da
bom___________________.
* Sveto Pismo nas uči, naj bo naš da-da in ne-ne (Matej 5:34-37). Sami po sebi ne smemo delati
zaobljub. Lahko se po vodstvu Svetega Duha namenimo v svojih srcih za kakšno pozitivno dejanje.
"Po teh dogodkih se je Pavel namenil, da skozi Makedonijo in Ahajo odpotuje v Jeruzalem."
(Dejanja 19:21). To je namera dobrega dejanja.

5. KORAKI MOLITVE ZA SPREJEM BOŽJIH SLIK/VIDENJ
Cilj je odstranitev grešnih energij, ki so pripete na negativne slike kot posledice travmatičnih
dogodkov v življenju posameznika. To storimo tako, da povabimo Jezusa, da nam pokaže, kaj je On
delal v tej določeni situaciji in kako sta nas Njegova ljubezen in milost podpirali skozi dogodek.
Uravnamo se v tok Svetega Duha in čakamo, kaj nam bo pokazal.
Vprašanja, ki si jih moramo zastaviti, da bi odkrili našo potrebo po ozdravitvi travmatičnih /
negativnih slik:
* Gospod, kakšne negativne slike pestujem v sebi?
* Gospod, za katere travmatične slike se trudim, da bi jih izbrisal?
* Gospod, katere negativne slike se mi pojavljajo v sanjah?
1. Priznavam in se kesam za vsako jezo in grenkobo, ki jo nosim do Tebe, Gospod, ker si dopustil, da
se je ta dogodek zgodil v mojem življenju. Prosim Te, da mi odpustiš in Tvoje odpuščanje tudi sedaj
sprejemam.
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2. Prosim Te, popelji me v spominu nazaj v ta določeni dogodek, ki je povzročitelj problematične
zadeve mojega srca. (Če je bilo to posilstvo, naj vas Gospod popelje v čas, ko se je travmatični
dogodek že končal).
3. Gospod, pokaži mi, kje si bil Ti v tej sceni. (Poglejte in poiščite Jezusa). Sveti Duh, prevzemi Ti
kontrolo nad to sceno in mi daj videnje Jezusovega delovanja.
*Ko hodimo skozi peklenske situacije in se ne osredotočamo na grozljivost situacije, temveč zremo v duhoven svet, se lahko
namesto uničenja v nas razvijajo notranji darovi in moči.
"Naša trenutna lahka stiska nam namreč pripravlja čez vso mero težko, večno bogastvo slave, ker se ne oziramo na to,
kar se vidi, ampak na to, kar se ne vidi. Kar se namreč vidi, je začasno, kar pa se ne vidi, je večno." (2. Korinčanom 4: 1718).

V kaj / koga je obrnjen naš pogled v duhovnem svetu, ko hodimo skozi težke situacije?
" Uprimo oči v Jezusa, začetnika in dopolnitelja vere. On je zaradi veselja, ki ga je čakalo,
pretrpel križ, preziral sramoto in sédel na desnico Božjega prestola." (Hebrejcem 12:2).

Če upremo svoj pogled v Jezusa in opazujemo, kako je On ob naši strani in reagira na situacijo in kako
On želi, da bi mi reagirali, bo to prineslo ozdravljenje našim srcem. Gospod želi, da zamenjamo vse
slike iz svoje galerije srca, na katerih ni prisoten Jezus, in jih zamenjamo s tistim, kjer je Jezus jasno
razviden. Jezus ni prisoten na slikah, ki vsebujejo laž. Te pa so tiste, ki Ga ne kažejo, kako pazi in
varuje Svoje otroke. Ko bo Sveti Duh prevzel videnje slike, bo slika v nas oživela in iz nje se bo
pretakalo življenje, življenje Svetega Duha. (tekoče reke žive vode - Janez 7:37-39). Tok je enostaven
in narejen po otroško. Potrebuje le čisto otroško vero, ki verjame, da so v njegovem srcu resnično reke
žive vode, ki tečejo in da je ta tok Sveti Duh.
" In zgodilo se bo v poslednjih dneh, govori Bog: razlil bom od svojega Duha čez vse meso, in
prerokovali bodo vaši sinovi in vaše hčere in vaši mladeniči bodo gledali videnja in vaši starci bodo
sanjali v sanjah." (Dejanja 2:17).
POZOR! Slik si ne ustvarjajte po lastni domišljiji. Prosite Svetega Duha, da prevzame kontrolo in
opravi zamenjave iz negativne v pozitivno sliko.
Primer sprejetja božanske slike, ki je zamenjala negativno sliko posilstva:
Na molitev ozdravitve srca je prišla neka ženska. Poimenovali jo bomo Sonja (ni njeno dejansko ime).
Ko ji je bilo osem let, jo je posilil stric, ki naj bi jo čuval med odsotnostjo staršev. Od posilstva naprej
se je Sonja bala moških in jih sovražila. Molitev za ozdravitev se je pričela ob zaključku scene
posilstva. Osemletna Sonja je ležala gola, pokrita z neko odejo v kotu sobe, kamor jo je odrinil njen
stric. Stric pa se je zleknil na posteljo in zaspal. Odrasla Sonja se je v molitvi osredotočila na Jezusa in
Ga povabila na sceno. Sveti Duh jo je s Svojim tokom popeljal na mesto dogodka. Sonja je kasneje
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pripovedovala o svojem videnju. V sobo je prišel Jezus. Prišel je k njej, jo zavil v belo rjuho in jo tako
oblekel. Ponudil ji je Svojo roko, ki jo je Sonja sprejela. Povedel jo je na dvorišče, kjer se je nahajala
gugalnica in peskovnik. Jezus se je s Sonjo igral v peskovniku in jo kasneje gugal na gugalnici. To je
trajalo kakšnih 20 minut. (Tako se je zdelo Sonji v videnju, v resnici je trajalo le kakšne dve do tri
minute). Sonja se je končno povsem pomirila. Jezus jo je povabil na sprehod ob potki, ki se je vila ob
njeni hiši. Ko sta se vrnila iz sprehoda, ji je Jezus nakazal, da bi jo želel popeljati nazaj v hišo. Sonja je
privolila, saj jo je Jezus držal za roko. Ko sta prispela v spalnico, kjer je bila prej posiljena, jo je Jezus
odpeljal k postelji in ji pokazal spečega moškega. Rekel ji je: "Poglej, on te ne more več prizadeti." Z
enim samim korakom je Jezus odstranil ves Sonjin življenjski strah pred moškimi!

6. KORAKI MOLITVE ZA IZGON DEMONOV
Cilj je odstranitev grešnih energij, ki so povezane z demoni. Ti so se pritrdili na ranjena mesta
človekove osebnosti.
Demoni so duhovi brez teles. Gre za angele zla, ki niso vsevedni, vendar ima vsak izmed njih
specialno vedenje. Njihova naloga je, da zapeljujejo kristjane v greh in da preizkušajo, kako trdna je
njihova vera v Boga.
"Tedaj so mu privedli obsedenega, ki je bil slep in nem. Ozdravil ga je, tako da je nemi govoril
in videl. 23 Vse množice so bile iz sebe in govorile: »Ali ni morda ta Davidov sin?« 24 Farizeji pa
so to slišali in dejali: »Ta izganja demone zgolj z Bélcebubom, poglavarjem demonov.« 25 Ker je
poznal njihove misli, jim je rekel: »Vsako kraljestvo, ki se razdeli zoper sebe, bo opustošeno in
nobeno mesto ali hiša, ki sta zoper sebe razdeljena, ne bosta obstala. 26 Če torej satan izganja
satana, je proti sebi razdeljen – kako bo potem obstalo njegovo kraljestvo? 27 In če jaz z
Bélcebubom izganjam demone, s kom jih izganjajo vaši sinovi? Zato bodo oni vaši
sodniki. 28 Če pa jaz z Božjim Duhom izganjam demone, potem je prišlo k vam Božje
kraljestvo." (Matej 12).
Belcebub je poglavar demonov in v prevodu "Bog muh."

Gre za poganskega filistejskega boga, ki so ga častili v Ekronu, palestinskem mestu v času Stare
zaveze. "Ahazjá je padel skozi pregrado ob svoji zgornji izbi v Samariji in se poškodoval. Odposlal je
sle in jim rekel: »Pojdite in poizvedite pri Báalu Zebúbu, bogu v Ekrónu, ali bom ozdravel od te
poškodbe!« GOSPODOV angel pa je rekel Tišbéjcu Eliju: »Vstani, pojdi naproti slom samarijskega
kralja in jim govori: ›Mar ni Boga v Izraelu, da greste poizvedovat k ekrónskemu bogu Báalu
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Zebúbu? Zato tako govori GOSPOD: S postelje, na katero si legel, ne boš vstal, temveč boš
zagotovo umrl." (2. Kraljev 1:2-4).
Belcebub je "bog muh" in "bog umazanije." Prava slika poglavarja demonov.

MUHE
Muhe privlači umazanija, gnoj. Ker se rade pasejo na hrani, so znane tudi kot prenašalke različnih
bolezni. Imajo veliko stopnjo razmnoževanja. Vsaka nova generacija muh zraste že v dveh tednih.
Med boleznimi, ki jih prenašajo, sta zlasti pogosti slepota in paraliza.
Zdi se, kakor da so muhe neuničljive. NAUČINKOVITEJŠA ZAŠČITA PRED PRISOTNOSTJO MUH JE
USTVARJANJE NEUGODNIH ŽIVLJENJSKIH POGOJEV: S ČISTOČO STANOVANJA IN S SPROTNIM
POSPRAVLJANJEM OSTANKOV HRANE.
Obstajajo demoni dvoma, strahu in nevere. Če demon ne zapusti človeka, ko mu je ukazano, ali se
vrne po izgonu, je nujno iti skozi molitve za ozdravljenje srca, da ga dokončno izselimo in zapečatimo
vrata srca.
Vprašanja, katera si moramo zastaviti, da bi odkrili našo potrebo po osvoboditvi:
* Gospod, kakšni nasilni pritiski so v meni?
*Gospod, katerih grehov nisem premagal?
* Gospod, ob katere kamne se nenehno spotikam?
1. Poskrbimo, da je demonska hiša popolnoma razstavljena in so njena sidrišča kompletno
izkoreninjena skozi pet predhodnih molitev za ozdravljenja srca. Če demone še ne moremo izgnati,
pojdimo skozi teh pet molitev še enkrat in prosimo Gospoda, da nam odkrije manjkajoče stvari.
Izkažimo Mu čast, ko nam pokaže, kaj smo prezrli.
2. V imenu Gospoda Jezusa Kristusa se odrekam in lomim vse sporazume z demoni
(utrdbami)_________, ________________, ________________, itd.
3. Prevzemam avtoriteto nad demoni (utrdbami) _______________, vas vežem in ukazujem, da me
zapustite v imenu Jezusa Kristusa.

7. KORAKI MOLITVE ZA IZKUSTVO DUHA ŽIVLJENJA V JEZUSU KRISTUSU
Cilj je skozi moč Svetega Duha premagati moč mesa in greha in obrniti svoj fokus od postave in
lastnega napora v osredotočenost na Svetega Duha in Njegovo moč v nas. Moč Svetega Duha v
človeškem srcu bo zlomila moč greha mesa. Meso samo ne more premagati moči, ki je v mesu, le v
srcu delujoči Sveti Duh lahko. Uporabimo to molitev vsakič, ko se nam zdi, da hoče greh prodreti do
nas.
Vprašanja, katera si moramo zastaviti, da bi odkrili našo potrebo po osvoboditvi od greha:
* Gospod, proti katerim grehom se borim?
* Gospod, kateri grehi me še vedno mučijo?
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1. Gospod, moč za premagovanje greha_________________je v Tebi, ki živiš v meni.
2. Obračam se od lastnih prizadevanj, da bi premagal ta greh in se obračam k moči Svetega Duha, ki
se pretaka v meni za pomoč.
3. Jezus, sproščam tok moči Svetega Duha iz mene za popolno zmago nad
grehom__________________.
* "Če namreč živite po mesu, boste umrli, če pa z Duhom morite dela telesa, boste živeli." (Rimljanom 8:13).
* "Kajti postava Duha življenja v Kristusu Jezusu te je osvobodila postave greha in smrti." (Rimljanom 8:2).

Če gledam in črpam iz moči Svetega Duha, ki je v meni, bo Njegova moč premagala moč greha v
mojem življenju.

OZDRAVLJENO SRCE
*Ozdravljeno srce je prežeto z vero, upanjem in ljubeznijo. ( "Za zdaj pa ostanejo vera, upanje,
ljubezen, to troje. In največja od teh je ljubezen." 1. Korinčanom 13:13).
*Vera, upanje in ljubezen so duhovne naravnanosti, ki ščitijo srce in razum. ("Mi, ki pripadamo
dnevu, pa bodimo trezni: oblecimo si oklep vere in ljubezni, za čelado pa upanje odrešenja." 1.
Tesaloničanom 5:8).

Ali v nas obstajajo katerakoli področja, ki vznemirjajo ali odstranjujejo od nas vero, upanje in
ljubezen, ko pomislimo nanje? Če so, potem potrebujemo ozdravljenje srca!

Kako zgleda ranjeno srce?
Takšno srce je v mukah, zatirano, jezno, brez poguma, užaloščeno, zapuščeno, stiskano, otrdelo,
polno dvomov, ponosno in oskrunjeno.

Jezik srca
Kakor sta angleški in francoski jezik popolnoma različna jezika, tako srce govori drugačni jezik, kot ga
govori naš razum. Jezik razuma je jezik logike. Jezik srca pa je jezik slik, emocij, toka in vere.
Ozdravljenje srca se zgodi v srcu, ne v razumu. Za ozdravljenje srca je potrebno govoriti jezik srca.
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Kmalu nam postane jasno, da se človeški analitičen pristop ne izkaže za učinkovitega pri stvareh srca.

* TOK "Kdor veruje vame, bodo, kakor pravi Pismo, iz njegovega osrčja tekle reke žive vode. To
pa je rekel o Duhu, ki ga bodo prejeli tisti, kateri so sprejeli vero vanj. Duha namreč še ni bilo, ker
Jezus še ni bil poveličan.« (Janez 7:38-39).
* IMAGINACIJA / SLIKE " Tako govori GOSPOD nad vojskami: Nikar ne poslušajte besed
prerokov, ki vam prerokujejo in vas slepijo. Oznanjajo videnja lastnega srca, ne pa tega, kar
prihaja iz GOSPODOVIH ust." (Jeremija 23:16). "In zgodilo se bo v poslednjih dneh, govori Bog:
razlil bom od svojega Duha čez vse meso, in prerokovali bodo vaši sinovi in vaše hčere in vaši
mladeniči bodo gledali videnja in vaši starci bodo sanjali v sanjah." (Dejanja 2:17).

* BOŽJE EMOCIJE "GOSPODU je bilo žal, da je naredil človeka na zemlji, in bil je žalosten v svojem
srcu." (1. Mojzesova 6:6). " Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost,
dobrotljivost, zvestoba, 23 krotkost, samoobvladanje. Zoper te stvari (Ali Zoper takšne ljudi.) ni
postave." (Galačanom 5:22).
* RAZGLABLJANJE, PREMIŠLJEVANJE "Preudarjam dneve od nekdaj, leta davnih vekov." (Psalm
77:6). Ko Gospod napolni našo zmožnost preudarjanja, to postane " maziljeno premišljevanje," ki ga
usmerja tok Svetega Duha skozi Božjo meditacijo, iluminacijo, percepcijo in razodetjem.
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