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När en människa blir till lägger Gud ned själ och ande i kroppen.
Den nya skapade cellen innehåller en komplett uppsättning anlag så den nya
kroppen kan utvecklas. Kung David kände inte till DNA men han visste att Gud
skrivit honom i sin bok och att hans dagar var bestämda redan före han blev till.
Psalm 139:13-16
Själen tillhör andevärlden och existerar för gott när den har blivit skapad och den
kommer slutligen att hamna i den Brinnande Sjön eller i Himlen hos Gud. Mos.
2:7; Matt. 10:28; Upp. 20:10-15
Själen är som hårddisken i en dator, färdig att användas, men utan information.
När Gud skapar en själ bifogar han ett mjukvaruprogram som består av den
framtida karaktären hos den människan samt möjligheter att känna glädje, lycka,
oro, sorg etc. Det är det emotionella programmet.
Men Gud skapar även särskilda personliga drag som omsorg, tålamod, vilja att
lära, att komma överens med andra människor och ett behov av att lära känna
Gud.
Gud implanterar även gåvor i själen inom musik, måleri, matematik, kemi, fysik
och läkarvetenskap, med mera. Det finns också rent fysiska gåvor som att kunna
arbeta i trä, metall och andra ämnen. 2 Mos. 31:1-6

SJÄLEN ÄR MYCKET KÄNSLIG
Själen är mycket känslig och såras den blir det en skada som stör nervsystemet
och skapar andliga och fysiska problem. Andliga störningar skapar mentala
blockeringar. Rom. 7:15-25
Fysiska störningar ger sjukdomar. Ordspr. 15:13; 17:22
Från tiden för befruktningen och framåt hör själen allt som pågår kring mammans
kropp. Själen registrerar även varje känsla som mamman upplever under
graviditeten så att om mamman och pappan talar negativt om barnet skapar det
ett sår och ger babyn en stark känsla av förkastelse. Alla trauma som mamman
upplever kommer att påverka babyns själ.
Jesus kom för att befria de sjuka. Luk. 4:14-21

SKADOR SOM KAN UPPSTÅ REDAN I MAMMAS MAGE
1. Mamman förklarar sig vara upprörd över att hon är gravid igen.
2. Pappan uttalar missnöje med graviditeten.
3. Diskussioner förekommer om det inte vore bättre om babyn dog.
4. Föräldrarna är osams och strider förekommer.
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5. Barnet är fött utom äktenskapet.
6. Trauma genom olyckshändelser.
7. Komplikationer uppstår vid barnafödandet.
8. Läkare, sköterskor, syskon eller släkt uttalar förbannelser.
Alla dessa sår kan babyn inte komma ihåg senare men skadan kommer att
påverka barnet negativt och det visar upp dåliga sidor.
Det blir emotionella skador på själen men ovanstående trauma ger också barnet
en ande med fördröjd utveckling som kommer att plåga personen hela livet.
En ande med fördröjd utveckling kan vara mycket bedräglig, eftersom den
manifesterar olika svåra grader av skador. En liten fördröjd utveckling kan
göra mera skada än en allvarlig, eftersom den är svårare att upptäcka och
driva ut.

SKADOR I MAMMAS MAGE SOM KAN UPPTÄCKAS
1. Ett dåligt immunförsvar och barnet är ofta sjukt.
2. Upproriskhet med vrede.
3. Oförmåga att komma överens med andra barn.
4. Inlärningssvårigheter med att tala och läsa.
5. Koncentrationssvårigheter, rastlöshet, att alltid se framåt mot nya saker.
6. Dåliga resultat i skolan.

SKADOR UNDER BARNDOMEN
1. Föräldrarna skiljer sig

8. Lyssnar på dålig musik

2. Föräldrarna använder droger

9. Blir utsatta för övergrepp

3. Föräldrarna i brottslig verksamhet

10. Dåligt språkbruk

4. Fadern eller modern i fängelse

11. Pornografi

5. Stridigheter mellan föräldrarna

12. Sexuella l aktiviteter

6. Mobbning i skolan

13. Droger

7. Barnet ser ogudaktiga tvprogram
och filmer

SKADOR SOM KAN UPPTÄCKAS I BARNDOMEN
1. Dåligt självförtroende
2. Anorexia eller bulimia

4. Rökning, alkoholintag och börjar
med droger

3. Sexuell omoral

5. Slutför inte skolgången
6. Introduceras i gängaktiviteter
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7. Blir homosexuell

10. Självmordsförsök

8. Besatt av pornografi

11. Lämnar hemmet

9. Dejter
och
äktenskapet

sex

12. Uppror

utanför

HUR MAN HANTERAR SJÄLSLIGA SKADOR
Att människan blir frälst är det första steget. 2 Kor. 5:16-21
Gör en inspektion av Andens frukter; nedanstående är tecken på själsliga skador:
 Skam

 Självmordstankar

 Fördömelse

 Förkastande

 Depression

 Avund

 Manipulation

 Förvirring

 Svartsjuka

 Kontroll

 Rädsla

 Misstänksamhet

 Lögner

 Ångest

 Hämndbegär

 Stölder

 Självhat

 Okontrollerad
vrede

 Missmod

 Självförnekelse
 Självömkan

 Rastlöshet

 Rymnings
benägenhet

 Alla slags
sjukdomar

Detta är vad Bibeln säger om köttets gärningar. Gal. 5:19-21
När du har ställt en diagnos över dina skador, tala med Gud om dem och vidta
sedan följande åtgärder:
1. Be Gud om förlåtelse för varje händelse som du bär ansvaret för.
2. Förlåt de som sårade dig.
3. Lös de som har sårat dig och bryt alla förbannelser.
4. Avsäg dig allt som du bär ansvaret för.
5. Befall demoner som du blivit plågad av på dessa områden att lämna dig
och sättas i fängelse av Guds änglar.
6. Ta ansvar för ditt eget liv och sluta skylla på andra.
7. Besluta att du skall ha framgång på de områden i vilka du förut haft
motgång.
Ta kontroll över din attityd och börja prisa Gud!
Kolla din attityd fortgående, och när du känner dig negativ, stanna, omvänd dig,
avsäg dig, bryt förbannelsen och sparka ut demonerna! 1 Kor. 10:5-13
Förkunna din absoluta tro på Jesus Kristus. Hebr. 3:7-19
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Kom ihåg det är inte så viktigt hur du börjar ditt liv efter frälsningen, men
det är viktigt hur du avslutar din tid!
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