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Ҝ – 5 langkah dasar:
 Menawan
 Membawa
 Mencari akar
 Menerima
 Menerapkan
Ҝ – Luka batin berdasarkan keyakinan salah:
 Menawan
 Membawa
 Mencari akar
 Perasaan
 Ingatan
 Keyakinan salah
 Menerima
 Menerapkan
Ҝ – Perasaan tidak menyenangkan:
 Tuhan menanggung beban
 Berikan beban
Ҝ – Amarah:
 Amarah bukan perasaan dasar.
 Menggarap perasaan dasar: bisaanya frustrasi, ketakutan, malu, atau sakit hati.
Ҝ – Trauma:
 Menggarap setiap peristiwa
 Tuhan menanggung semua beban
 Mengusir semua roh jahat
Ҝ – Kehilangan:
 Proses dengan tahap-tahap
 Kalau macet dalam proses itu dapat digarap
 Tuhan ingin berjalan bersama orangnya dan memikul bebannya
 Pendengar yang baik dapat sangat menolong prosesnya.
Ҝ – Mengampuni Orang Lain:
 Mengusir (roh-roh jahat)
 Mengampuni (Apakah siap melepas semuanya, atau masih ada yang sulit dilepas?
(seperti karet menarik bola kembali ke kayu – kalau masih ada ”karet” perlu
digarap supaya dipatahkan)
 Menerima (orangnya)
 Memberkati (berdoa doa berkat)

Ҝ – Mengampuni orang tua:
 Memisahkan antari pribadi orang tua (menerima) dan dosa mereka (mengampuni)
 Mematahkan sumpah
 Bertanggungjawab atas reaksi
 Memberkati (berdoa doa berkat)
Ҝ – Sumpah negatif:
 Menggarap mengapa (akarnya)
 Memohon supaya ditiadakan
Ҝ – Merasa Dikutuk
 Menggarap semua isu yang berkaitan
 Dipatahkan dan diganti dengan suatu berkat
 Dilindungi
Ҝ – Menggarap masalah dosa
 Menggarap segala sesuata yang mempengaruhi untuk memilih berbuat dosa itu.
(mengapa memilih)
Ҝ – Mengganti pola kurang sehat dengan pola sehat
 Mengenali pola lama termasuk perasaan ”pertama” dan pemicunya
 Menerima pandangan Tuhan pada akarnya
 Mengetahui pola sehat untuk mengatasi perasaan ”pertama” dan pemicu
 Melatih
Ҝ – Menggarap masalah dosa seksual
 Menggarap segala sesuatu yang turut membentuk keputasan untuk melakukan dosa
ini (mengapa memilih)
 Mematahkan, memulikan, menyucikan
 Membangun batas sehat
Ҝ – Membangun batas sehat
 Carilah
 Pakailah
Ҝ – Ketagihan
 Perasaan, Pola keluarga, Tekanan masyarakat
 Pola pikir (pola kurang sehat – menundang Tuhan menyatakan pandangan pada
awalnya), Pola hidup, Akar, Kedok
 Proses, Melatih dan menggarap isu-isu bersama Tuhan sampai benar-benar diatasi.
Ҝ – Ketagihan Pornografi
 Ketagihan
 Keinginan palsu
 Perasaan malu
 Hubungan-hubungan
 Pola sehat
 Pertanggungjawaban
Ҝ – Menganti kutuk keluarga menjadi berkat Tuhan
 Terima berkat
 Kutuk diubah menjadi suatu berkat

