Als u iemand kent die aan ASS lijdt, gelieve dit gebed persoonlijk te maken door hun naam op de juiste plaatsen
te gebruiken.

Gebed om autisme te genezen
Heer, ik verklaar dat de genezing van een autismespectrumstoornis niet te groot voor u is. Ik
zegen en proclameer uw macht over alle hersenproblemen.
In Jezus naam beveel ik het emotionele brein (limbisch systeem) om normaal te functioneren.
Ik verklaar dat elke persoon die lijdt aan een autismespectrumstoornis uw liefde en de liefde
van anderen zal ervaren. Ik besluit dat ze in staat zullen zijn om liefdevol contact te maken
met zichzelf en de mensen om hen heen.
In Jezus naam beveel ik de spiegelneuronen om te functioneren zoals U ze hebt gemaakt om
te functioneren. Ik verklaar dat ze plezier zullen beleven aan het omgaan met anderen. Ik zeg
dat ze uw goddelijke bescherming zullen voelen en normale angstreacties zullen hebben.
Jezus, ik reken op U om de hersenchemie van iedereen met een autismespectrumstoornis te
veranderen. In Jezus naam, beveel ik vasopressine om te normaliseren, en de hormonen
androgeen en testosteron om in evenwicht te komen, voor normale groei en socialisatie.
Ik verklaar normalisatie van slaappatronen. Ik laat de shalom van God over hen los.
Heer, ik geloof dat U alle afwijkingen in de hersenconnectiviteit zult genezen. Heer, filter de
informatie die via de zintuigen binnenkomt om de waarheid te onthullen van wie U bent,
Vader God. Heilige Geest, creëer een goddelijk filter voor hen zodat ze betekenis en waarde
vinden in hun ervaringen en in staat zijn om beslissingen te nemen op basis van uw waarheid
en uw waardesysteem. Laat hen zien hoe ze op een gezonde en nuttige manier prioriteit
kunnen geven aan informatie.
In Jezus' naam beveel ik dat elke weglating of duplicatie langs de DNA-streng, vooral op
chromosoom 16, nu wordt gecorrigeerd. Vader, als er een trauma was in de eerste twee
trimesters van het leven, gaat U dan terug in de tijd en genees elke verstoring van de normale
foetale ontwikkeling.
Ik verklaar dat U, Jezus, sterker bent dan enige demonische inmenging in hun leven, en
verbreek, verbrijzel, verlos en vernietig alle demonische gehechtheid aan hen. In Jezus 'naam
roep ik alles terug wat van hen is gestolen en beveel ik herstel van alles wat ontbreekt.
Ik breek alle schaamte en schuld van ouders af. Jezus verklaart: "Het is niet jouw schuld."
Jezus, troost hen, bemoedig hen en geef hen hoop.
In Jezus 'naam besluit en verklaar ik een normale hersenfunctie, ontwikkeling en socialisatie.
Amen.
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