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Jezus, zahvaljujem se ti, ker si sedaj tukaj. Pravim ti: dobrodošel. Lepo, da si tukaj.
Jezus, sedaj me poglej, tukaj sem, sedim pred teboj.
Ti me poznaš. Želim Jezus, da se me sedaj dotakneš in me ozdraviš,
da me osvobodiš in me narediš zdravega za življenjske naloge.
Jezus Kristus, najprej te prosim, ozdravi me vseh prizadetosti, ki sem podedoval od svojih
prednikov,
Prosim te Jezus, s svojo krvjo in s svojim vstajenjem prelomi vse negativne vplive mojih
prednikov. Hvala ti. Izkorenini vse bolezni, zasvojenosti in greh, moj Jezus.
Jezus, ti veš, da želim svojim prednikom iz srca odpustiti.
Sedaj te prosim, Jezus, pridi v trenutek mojega spočetja.
V trenutku, ko sem bil spočet v telesu matere, si bil ti z menoj. Ti si me hotel, Jezus.
Rekel si: Živi. Hočem da živiš. Ti si me hotel in veselil si se me. Hvala ti.
Moj začetek v maternici matere je bil čudovit, vesel dogodek. Hvala ti.
Jezus, sedaj želim oprostiti vsem ki so bili proti meni v trenutku mojega spočetja.
Želim jim iz srca odpustiti. Ker je pomembno, da si me ti hotel, Jezus.
Tvoj Oče je moj oče in mati. Ti si me hotel. Hvala Ti.
A sedaj Jezus, me popolnoma osvobodi negativnih misli in negativnih spominov.
Ti si bil z menoj vseh devet mesecev, katere sem preživel v telesu svoje matere.
Ti si bil z menoj, ne glede na to, ali me je mati hotela, ali je bila bolna, ali je morala težko
delati.
Bil si z menoj, ne glede na to ali je godrnjala proti meni.
Ti vse veš. Bil si z menoj in mi vedno govoril: živi. Jaz sem za te. Hočem da živiš. Želim da
obstajaš. Hvala ti.
Ti si se veselil mojega prihoda na ta svet. Jaz sem želeni otrok. Imam pravico do življenja.
Hvala ti.
Jezus, želim iz srca odpustiti vsem, ki so mi v teh devetih mesecih storili kaj slabega.
Jezus, vsem odpuščam.
Ti si moj Gospod. Ti si me hotel.
Osvobodi me Jezus vsakega samopomilovanja. Obvaruj me vsake depresije.
A sedaj Jezus ozdravi trenutek mojega rojstva.
Tudi takrat si bil z menoj. Če je bil porod težak, si mi ti govoril: Da, želim da živiš.
Živim zato, ker si ti tako hotel.
Jezus, dopuščam vsem, ki so me pri porodu morda šokirali, ali bili proti meni, ali me zavrgli, ali
so bili morda grobi.
Odpuščam jim iz srca, Jezus. Blagoslovi jih.
Pomembno je samo to, da si me ti hotel.
Ni pomembno ali so me hoteli moji starši ali kdorkoli drug.
Ti si me hotel.
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Sedaj, Jezus, ti izročam svoje življenje do sedmega leta, posebno prva tri leta življenja.
Ti si bil z menoj. Hotel si me. Ti si me vedno varoval, tudi ko se je morda dogodil kak šok ali
bolezen. Mogoče sem bil v bolnici, ali pri sorodnikih ali pri babici in dedku, namesto pri
starših.
Ampak, ti si bil vedno z menoj. Nikoli nisem bil sam. Ampak tega takrat nisem vedel Jezus.
Sedaj vem.
Zaradi tega odpuščam vsem, ki niso imeli dovolj ljubezni zame, ki so bili do mene strogi.
Odpuščam jim, ter imam tebe za očeta in mater.
A sedaj ti Jezus predajam svoje življenje od petnajstega leta življenja.
To je čas, ko sem iz otroka postal deček/deklica.
Ti si bil z menoj v šoli. Ti si me hotel. Ti si se me veselil.
Vedno, vedno si bil z menoj.
Moja preteklost je izpolnjena s tvojo prisotnostjo.
To je tako lepo, Jezus. Ti si bil z menoj. Hvala ti.
Odpuščam vsem, ki so mi zadali rane v tem obdobju mojega življenja, Jezus.
Odpuščam jim iz srca. Tudi oni so samo ljudje.
Mogoče me moji starši niso zmogli ljubiti, ker sami niso bili ljubljeni, ali so sami trpeli od
pomanjkanja ljubezni in nežnosti. Razumem jih.
No, ti si me ljubil in to je sedaj pomembno.
Sedaj Jezus, predajam svoje življenje od petnajstega do petindvajsetega leta, ko sem šel v
srednjo šolo, na fakulteto, sklenil zakon.
Predajam ti svoje otroke, svoje delo.
Dajem ti svojo bolezen, stiske, razočaranja, dvome, obupavanja.
Vedno si bil z menoj, Jezus. Ti si me tolažil, krepil, varoval, branil.
Odpuščam vsem, kateri smo me v tem obdobju mojega življenja ranili. Blagoslovi te ljudi.
Sedaj ti predajam moje življenje do današnjega dne.
Ti poznaš vsak trenutek mojega življenja.
Veš za bolezni, službo, otroke.
Vse kar sem doživel.
Ti veš o mojem odnosu do tebe, in ko je ta odnos bil prekinjen.
Izpolni sedaj vso mojo preteklost s svojo prisotnostjo.
Tvoja ljubezen in nežnost sta bila vedno z menoj.
In vsem iz srca odpuščam: svojemu zakoncu, staršem, otrokom, kolegom, prijateljem.
Odpuščam. Želim biti popolnoma svoboden Jezus, popolnoma svoboden od vsega negativnega
in svoboden za pozitivno, za ljubezen.
Svoje življenje izročam v tvoje roke.
Smem biti tak kot sem.
In vem Jezus, ti me ljubiš.
Hvala ti, ker mi daješ radost in gotovost.
Jaz sem tvoj ljubljenec.
In ljudje me imajo radi. Srce vsakega človeka me ljubi.
Ti si moj prijatelj, moj Bog, moj Gospod.
Hvala ti, ker si mi vse odpustil, ker me sedaj ozdravljaš in osvobajaš.
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