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Az Úr fejjé tett engem és nem farkká! Fej vagyok és nem farok! 
Erős vagyok, egészséges vagyok, élni fogok és nem halok meg, 
hanem hirdetem az Úrnak esztendejét! És mert az Úr Isten 
hosszú élettel elégített meg engem, ez az én napom, ez az én 
évem! A dolgok az én javamra változnak!  

Az én drága Istenem mutatni fog valamit, amit eddig nem láttam, 
nem tudtam, és új ajtók nyílnak meg előttem! Előkerülnek a 
megfelelő emberek és dolgok, a javamra fordulnak! Életet adok a 
hitemnek az által, hogy kimondom azt!  

Az Úr az én váram, menedékem, pajzsom és Ő megszabadít, 
megőriz, betakar engem! Én mondom és Ő megteszi! Kijelentem 
az Úrnak és Isten megteszi, amit ígért! Drága Mennyei Atyám, 
köszönöm, hogy megharcolod csatáimat, köszönöm, hogy utat 
készítesz ott, ahol nem látok utat!  

Drága Istenem, én tudom, hogy Te nagyobb vagy minden aka-
dálynál, tudom, hogy betöltöd szükségeimet, Uram, tudom, 
hogyha velem vagy, ki lehet ellenem? Te vagy a gyógyítóm, a 
szabadítóm, aki az utamat készíted, aki az álmaimat valóra 
váltod, te vagy a helyreállítóm, a védelmezőm, a szabadítóm, az 
egészségem, a békességem, a győzelmem, és tudom, hogy többet 
teszel meg, mint amit kérek, vagy elgondolok! Kijelentem és 
tudom, hogy valóságba jön, növekszem a kenetben, a bölcsesség-
ben, a kegyelemben, a befolyásban és minden akadályt elhárítok 
és legyőzök!  

Erős vagyok az Úrban és az Ő hatalmas erejében! Megvan 
bennem minden képesség, felkent vagyok, tehetséges vagyok, és 

mindent meg tudok tenni, amit csak kell! Minden velem 
kapcsolatos dolog egyre jobb lesz, a csontjaim, az ízületeim, az 
idegszálaim, az ereim, a szívem, a vérem, a vesém, minden szer-
vem, emlékezetem, látásom, hallásom, tehetségem, ügyességem, 
mozgásom, bőröm, fiatalságom és minden sejtem megújul! Mint 
Mózes, úgy fejezem be pályámat, hogy szemeim élesek, erővel 
teljesek, és a memóriám tökéletes!  

Kegyelmet kaptam az Úrtól, erős vagyok az Úrban, bátor vagyok 
az Úrban, van önbizalmam az Úrban, és kitartásom, hosszútűré-
sem, többen vannak velem, mint ellenem! Isten gyönyörűséget 
ígért a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, békességet 
a csüggedés helyett, nem maradok kellemetlen, rossz helyzetben 
soha! Új kezdetek vannak a jövőmben, az életem további része 
lesz az életem legjobb része!  

Magabiztos vagyok, van önbecsülésem, értékes vagyok, Isten 
kedveltje vagyok! Királyi vér van az ereimben! Kegyelemmel 
vagyok megkoronázva! A Mindenható Isten gyermeke vagyok! Jó 
formában vagyok! Egészséges vagyok! Tele vagyok energiával! 
Annyi kiló vagyok, amennyinek lennem kell! Áldott vagyok, 
gazdag vagyok, erős vagyok, és egészséges vagyok! Tehetséges és 
kreatív vagyok! Magabiztos vagyok! Biztonságban élek, fegyelme-
zett és koncentrált vagyok! Vonzó és szeretetreméltó vagyok! Jó 
személyiségem van! A megfelelő emberek vannak a jövőmben! 
Elérem az álmaimat! Jobb lehetőségek felé megyek! Legyőzök 
minden akadályt!  

Ez az én időm, ez az én évem, ez az én győzelmem, a dolgok a 
javamra válnak! Isten hamarosan mutat nekem valamit, amit 
eddig nem láttam, és nem észleltem és egyre nagyobbá, jobbá, 
hatalmasabbá válik az életemben, mint azt valaha képzeltem! Az 
új teremtés minden áldása beteljesedik az életemben és ennek 
túlcsordulásában áldás vagyok mások számára! ÁMEN! 


