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Prayer 94 - Het helen van vervormde maatschappelijke overtuigingen 

Het Goddelijk Zelf 
heeft de leiding over mijn mind en mijn leven. 
Niemand kan mij dwingen, manipuleren of domineren. 
Ik accepteer niet langer onjuiste, vervormde of misleidende 
ideeën, concepten, overtuigingen, situaties of gewoonten 
die iets of iemand mij heeft opgedrongen. 
Ik vertrouw niet langer overtuigingen, gewoonten en voorwaarden  
die onwerkelijk, onwaar, ongegrond en onterecht zijn. 
Ik verdrijf nu alle misleidende, foutieve, schadelijke overtuigingen 
die me in hun greep houden,  
die van ouders, leraren, vrienden, begeleiders, helderzienden, 
werkgevers, collega’s, religies, de maatschappij, internet, de media, 
en alle andere onjuiste ideeën, 
of ze nu bekend of onbekend zijn, bewust of onbewust. 
IK BEN nu vrij van onjuiste maatschappelijke overtuigingen. 
Ik neem nu beslissingen op basis van innerlijke Goddelijke leiding.  
IK BEN niet langer gebonden door de maatschappij. 
IK BEN bevrijd door mijn innerlijke Goddelijkheid. 
Ik behoor enkel toe aan mijn Zelf 
en de Volmaakte Levensenergie die IK BEN. 
Dank U, I AM, en ZO IS HET.  

Prayer 95 - Heling van hersenspoeling door organisaties en sektes 

Het Goddelijk Zelf heeft de leiding over mijn mind en mijn leven. 
Niets en niemand beheerst mij. 
Ik verbreek nu alle psychische koorden, karmische verbindingen en 
beperkende koorden tussen mijzelf en [naam van organisatie en leider]. 
Deze psychische koorden zijn nu allemaal liefdevol doorgeknipt: 
knip, knip, knip, knip, knip, knip, knip, knip (herhalen totdat het goed voelt), 



opgetild, geliefd, geheeld, gezegend, vrijgelaten 
en volledig losgelaten in het Licht van de Liefde  
en Waarheid van het Goddelijk Zelf. 
Mijn Goddelijk Zelf is de enige Autoriteit in mijn leven. 
IK BEN Goddelijk beschermd door het Licht van mijn Wezen. 
Ik sluit nu mijn aura en lichaam van Licht af voor 
[naam van organisatie en leider]. 
En voor iedereen en alles behalve mijn eigen innerlijke Goddelijk Zelf. 
IK BEN volledig vrij van de invloed van [naam van organisatie en leider].  
IK BEN vrij om mijn Zelf te zijn.  
Ik voel niet langer de behoefte om een radertje te zijn in het wiel van 
[naam van organisatie]. 
Ik hoef niet langer de goedkeuring van wie dan ook te vragen. 
Ik heb niemand meer nodig om beslissingen voor mij te nemen. 
Ik neem nu verstandige beslissingen op basis van 
innerlijke Goddelijke leiding en innerlijk Weten. 
IK BEN vrij van dwang, manipulatie en intimidatie. 
IK BEN vrij om mijn Zelf te zijn. 
Ik vind mezelf leuk.  
Ik hou van mezelf en ik accepteer mezelf nu. 
IK BEN waardig, waardevol en Volmaakt, precies zoals IK BEN. 
Dank U, I AM, en ZO IS HET.  

96 – Heling van valse religieuze hersenspoeling  
Ik laat nu elke valse religieuze ijver los 
en alle valse geloofsovertuigingen, doctrines, principes, invloeden,  
gewoontes, patronen en conditioneringen. 
IK BEN niet langer gecontroleerd, gemanipuleerd en gedwongen  
door valse religieuze hersenspinsels. 
IK BEN nu vrij om mijn eigen keuzes te maken. 
IK BEN vrij om de ingevingen van mijn hart te volgen. 
IK BEN vrij om mijn Zelf te zijn. 
Ik hoef niet langer indruk te maken op iemand of iets anders. 
Ik hoef niet langer valse dictaten en dogma’s te volgen. 
Ik draag niet langer een masker van een valse religie of van vroomheid.  
Ik verklaar nu mijn onafhankelijkheid van valse religies. 



IK BEN vrij, onafhankelijk, onveranderlijk en onoverwinnelijk.  
Niemand dwingt me tot vervormde overtuigingen. 
Ik sta nu in mijn eigen innerlijke Goddelijkheid, krachtig en machtig.  
IK BEN zoals het Goddelijk Zelf mij geschapen heeft: 
zuiver, natuurlijk en vrij. 
IK BEN Volmaakt, precies zoals IK BEN. 
Dank U, I AM, en ZO IS HET.  
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