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Hogy tudod az Elmédet Kontrolálni

 A  harctér  az  elmédben  van.  Neked  kell  védeni  és  kontrollálni  az 
elmédet és érzelmeidet, mert ha nem, akkor az ördög fogja azt megtenni 
helyetted. Az Ige azt mondja hogy te ellene tudsz állni az ördögnek. 

(1) Oltalmazd meg elmédet és viselj gondot reá! (Efézus.6:17).
(2)  Oltalmazd  és  viselj  gondot  gyermekeid  elméjére.  (1.Kor.7:14, 

Ján.17:12,  Ézsai.54:13, Eféz.6:11).
(3) Oltalmazd és segítsd az újonnan megszabadultat ebben.  (Ef.6:18, 

Róm.8:26-27).
Tegyed meg ezeket a lépéseket és vegyél hatalmat azáltal, hogy ezt a 

sorrendet megtartod.
(1)  Neked  hívővé  kell  válni,  mert  a  szabadulás  csak  Isten 

gyermekeinek adatott. (Ján.14:12, Márk.16:17).
(2) Törd szét a Sátán kötelékét, bilincsét az elméd azon részén amit te 

uralsz, és azon részén is amit még nem tudsz kontrollálni.  Parancsoljad, 
hogy  Jézus  Krisztus  nevében  lerombolsz  minden  kötelékét  a  kígyóknak: 
láncát,  bilincsét,  kötelét,  fémet,  pajzsát,  haját,  stb.  legyenek levágva és 
lerontva és félretéve terólad az Úr Jézus Krisztus nevében. Hívjad segítségül 
a menyei Atyát, hogy küldjön angyalokat tüzes kardokkal és tegyék ezt meg 
mostan. (Zsidó.1:14, 3.Móz26:13, Ézsa.28:22, Jób.38:31).

(3) Minden nap tagadd meg a Sátánt és az ő démonjait és mondd el 
azokat a harci imákat, amelyek a te esetedre vonatkoznak, és minden nap 
törjél  szét  minden  rossz  lelki  köteléket  és  átkot.  Naponta  határold  el 
magadat  az  elmét  átalakító  és  kontroláló  gyógyszerektől  pld.  Valium, 
Librium, nyugtatók, altatók, stb.

(4) Legyen egy helyes hozzáállásod a szabaduláshoz és legyél kész 
minden időben megszabadulni azoktól, amit az Úr megmutat, hogy nem jó: a 
kétséget, nyugtalanságot, és feszültséget, utasítsd vissza a Szent Szellem 
fegyverzetével. Mit megtalálhatsz a (Luk.8:14)-ben. 

(5)  Csak  egyedül  az  Istent  féljed  és  ő  benne  bízzál.  Nevezd  meg 
egyenként  azokat  a  csoportokat,  amik  problémát  okoznak  számodra 
feledékenység, átok, eskü, káosz, harag, féltékenység, pletyka, kontrollálás, 
rossz vágyak, kívánság, különféle kötelékek pld. cigaretta, doppingszerek 
stb. Márk.16:17, Fil.4:4.8.
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(6) Az üdvösség azt jelenti, hogy ki vagy mentve a Sátán uralma alól. 
Ezt megtalálhatod a  Róm.10:10, ami arról beszél, hogy teljesen szabaddá 
tudjuk tenni  magunkat azáltal,  hogy a szánkkal megvalljuk és szívünkkel 
hisszük Istennek igazságát és beszédét. Ez mind hit által történik, mert a hit 
hallásból van, mégpedig Isten igéjének a hallása által. (Róm.10:17, Fil.2:12, 
Efé.6:17).

(7)  A  hívőben  levő  reménység  és  hit  által  mi  Jézus  Krisztusban 
vagyunk,  ő  pedig  az  Atya  jobbján  van  felül  minden  fejedelemségen, 
hatalmasságon és erőn a harmadik mennyben. Ebből a pozícióból le tudjuk 
győzni  és  megsemmisíteni  az  ellenséget,  vagy  mindenféle  kételyt  és 
félelmet. Ez azért van, mert teljesen ő benne vagyunk.  (1.Tess.5:8, Efé.2:6 
Kol.2:9-10)

(8) Így már fogod tudod kontrolálni az elmédet, és minden gondolatodat 
foglyul  ejteni,  hogy  engedelmeskedjék  a  Krisztusnak.  Erre  meg  van  a 
hatalmad, képességed, és győzelmed az Úr Jézus Krisztus által. (Kor.10:5)

Az Elmekontrollálásnak Megtagadása

Sátán adok neked és a démonjaidnak egy értesítést azáltal, hogy én 
megtagadom  és  visszaveszem  azokat  a  területeket,  amelyeket  jogosan 
tartasz a te irányításod alatt az én elmémben. Az Úr Jézus Krisztus nevében 
megtagadom mindazokat a kapcsolatokat, amelyeket létesítettem az elme 
kontrollálás területén tudatosan vagy tudatlanul.

Különösen  megtagadok  mindenfajta  elmeirányítást  és  gonosz  lelki 
köteléket, amelyeket rám helyeztek különböző személyek (sorold fel azok 
neveit,  pld.  szülök,  testvérek,  barátok,  múltból  vagy  a  jelenből,  vallási 
vezetők, orvosok, pszichológus, stb.).

Szintén  megtagadok  mindenfajta  elmeirányítást,  manipulálást, 
amelyeket gyakoroltam más emberek felé tudatosan, vagy tudatlanul (sorold 
fel azok neveit ismerős, barát, családtagok, stb.).

Szintén megtagadok mindenfajta elmeirányítást, köteléket, és az ezzel 
kapcsolatos kapcsolatomat bármely organizáció vagy csoport felé. (okkult, 
boszorkányság, karate, jóga, érzékelésen alapuló meditálás, hamis vallások 
és gyülekezetek, tanok, elméletek, zenészek vagy együttesek, rock zene, 
stb.). Szabad akarok lenni a felsoroltaktól az Úr Jézus nevében, aki az én 
megváltom és szabadítom, mert az ő feltámadása által győzelmem van az 
ellenség minden serege felett. AMEN.


	Elmekontrollálásnak - 1
	Hogy tudod az Elmédet Kontrolálni
	Az Elmekontrollálásnak Megtagadása

