Persoonlijk gebed voor iemand met een autismespectrumstoornis
Dank u, Vader, voor alle prachtige manieren waarop mijn brein functioneert en alle gaven en
talenten die U mij hebt gegeven.
Ik zegen mijn limbisch systeem en circuit ("emotionele hersenen"). Vader, ik verlang ernaar
uw liefde en de liefde van anderen te ervaren. Leer mij liefdevol contact te maken met mezelf
en met anderen. Vader God, ik wil uw goddelijke bescherming kennen en ervaren, zodat ik in
geloof wandel en niet in angst, dat ik echte moed zou hebben en niet in bravoure zou
handelen.
In Jezus naam beveel ik de normalisatie van de slaap, zodat mijn hersenen de kans krijgen om
te worden hersteld en vernieuwd.
Jezus, bedankt voor het normaliseren en balanceren van al de chemie van mijn hersenen.
In de naam van Jezus verklaar ik genezing voor al de connectiviteit van mijn hersenen. Ik
vraag, Heer, dat u een goddelijk filter wilt creëren dat me helpt betekenis en waarde te vinden
in mijn leven, mijn ervaringen en in het leven van anderen. Laat me zien hoe ik op een
gezonde en nuttige manier prioriteit kan geven aan informatie.
Jezus, als er in de eerste zes maanden van het leven een trauma was dat de normale
ontwikkeling van de foetus verstoorde, ga dan terug in de tijd en corrigeer elke verwijdering
of duplicatie langs de DNA-streng en verwijder elk trauma.
Ik verklaar, Jezus, U bent sterker dan enige demonische inbreng op mijn leven. Ik verbreek,
verbrijzel en vernietig elke demonische gehechtheid van mijn leven.
Vader, wilt U me Uw liefde voor mij tonen en een einde maken aan alle schuldgevoelens of
schaamte die ik heb gevoeld over het anders zijn of alle leer- of socialisatieproblemen die ik
heb gehad. Ik ontvang Uw troost, aanmoediging en Uw kijk op wie ik ben. U hebt me op
wonderbaarlijke wijze geschapen terwijl U me vormde in de baarmoeder van mijn moeder. Ik
ben in alle opzichten heel en gezond.
Dank U, Vader God, dat u me helpt nieuwe wegen te vinden naar flexibiliteit in mijn brein,
zodat ik nieuwe manieren kan vinden om dingen te doen en de standpunten van andere
mensen te zien.
Ik prijs u, Jezus, voor genezing van alle situaties waarmee ik te maken heb. In Jezus naam.
Amen.
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